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z pracy burmistrza

Szanowni Państwo,

 Najsympatyczniejszą i najradośniejszą wiadomością 
obecnego wydania INFORMATORA OŻAROWSKIE-
GO jest z całą pewnością: wiadomość o narodzinach 
w naszym mieście Trojaczków. Karolina, Weronika 
i Natalia urodziły się 6 marca 2006 roku pod znakiem 
Ryb (19.II-20.III). Osoby urodzone pod tym znakiem 
są otwarte na innych ludzi, odznaczają się szczerym 
i współczującym sercem oraz talentami artystyczny-
mi. W imieniu wszystkich mieszkańców Miasta i Gmi-
ny składam serdeczne gratulacje szczęśliwym Rodzi-
com: Państwu  Jolancie i Stanisławowi Łuczakom.
 Drugą, ważną, a jednocześnie zobowiązującą wia-
domością jest uzyskanie przez naszą Gminę certyfikatu 
programu Przejrzysta Polska. Znaleźliśmy się wśród 
450 samorządów gminnych i powiatowych, które zapra-
cowały na to wyróżnienie. Aby otrzymać certyfikat na-
leżało zrealizować w minionym roku 6 zadań – Zasad 
Dobrego Rządzenia tj. zasady: Przejrzystości, Braku 
tolerancji dla korupcji, Partycypacji społecznej, Prze-
widywalności, Fachowości, Rozliczalności. 
 W zasadach tych mieszczą się: opracowanie kodek-
su etycznego urzędnika i radnego, stworzenie mapy ini-
cjatyw lokalnych, opracowanie strategii rozwoju Gminy. 
Jestem przekonany, że wyróżnienie to pomoże zreali-
zować ważne zadanie dla Samorządu Gminnego, jakim 
jest: skutecznie działający i przyjazny dla Mieszkańców 
- Urząd Miasta i Gminy.
 Od kilku dni możemy wreszcie obserwować ozna-
ki wiosny w naszej gminie. To z pewnością najbardziej 
oczekiwana i najprzyjemniejsza pora roku. Wierzę, 
że tak będzie również tego roku. Wiosna zawsze kojarzy 
się z wiosennymi porządkami. W żadnej innej porze roku 
nie mamy tyle chęci do sprzątania, odnawiania, pracy 
w ogrodzie i wokół domu. Rzecz w tym, aby sprzątając
własne posesje nie zaśmiecać innych miejsc, jak obrze-

ża parków, przydrożne rowy czy zbiorniki wodne. Już tej 
wiosny pracownicy Zakładu Usług Komunalnych, zebrali 
kilka kontenerów przydrożnych śmieci. 
 Śmieci porzucane w przydrożnych rowach szpecą 
każdą okolicę, ale pejzażowi mazowieckiemu szkodzą 
szczególnie, ponieważ pogłębiają jeszcze tragiczny stan 
dróg, zwłaszcza  wojewódzkich. A zatem jeżeli przy wio-
sennym sprzątaniu znajdziemy: niepotrzebne sprzęty, 
części samochodowe, czy wreszcie zwykłe śmieci, które 
spakujemy do plastikowych worków, zaczekajmy jesz-
cze kilka dni na coroczną akcję kontenerową. Do końca 
marca przyjmowaliśmy oferty przetargowe na podstawia-
nie kontenerów na odbiór śmieci gabarytowych. Przetarg 
będzie rozstrzygnięty w pierwszym tygodniu kwietnia, a 
do połowy maja wszystkie sołectwa i osiedla otrzyma-
ją w uzgodnionym czasie kontenery. Wydział Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska już przyjmuje zgłoszenia sołectw 
i osiedli. 
 Przypominam o tych działaniach i proszę wszystkich 
Państwa o zastosowanie się do nich, ponieważ aktual-
nie przygotowujemy w gminie uchwałę Rady Miejskiej 
w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiec-
ki. Załącznikiem do uchwały będzie regulamin utrzyma-
nia czystości i porządku na nieruchomościach oraz zasa-
dy usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 
Jest to dokument naszego miejscowego prawa, dość 
obszerny, a jednocześnie precyzyjny, zobowiązujący 
wszystkich właścicieli nieruchomości, a także inwesto-
rów oraz właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich,
do stosowania przepisów uchwały. Kontrolę nad reali-
zacją uchwały sprawować będzie Gminna Komisja Po-
rządkowa, działająca z udziałem przedstawicieli straży 
pożarnej i policji.

Burmistrz - Kazimierz Stachurski
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Działania i decyzje podjęte w Urzędzie 
Gminy w okresie od 22 lutego do 22 
marca 2006 r.

W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZ-
NYCH
Ogłoszono przetargi na następujące 
realizacje:
- opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej i budowę kanalizacji sani-
tarnej ul. Broniewskiego w Duchnicach
- opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej i budowę wodociągu 
w Broniszach
- obsługę geodezyjną na zlecenie UMIG 
w Ożarowie Mazowieckim w 2006r.
- opracowanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej i budowę oświetlenia 
przejścia dla pieszych w m. Wolskie
- przebudowę ul. Kopernika w Ożarowie 
Mazowieckim
- przebudowę ul. Duchnickiej w Duchni-
cach
- opracowanie koncepcji przebudowy 
dróg w miejscowościach Bronisze, Jaw-
czyce, Ożarów wieś

Zatwierdzono wyniki przetargów na:
- opracowanie projektu koncepcyjnego 
kanalizacji sanitarnej dla miejscowo-
ści Piotrkówek Duży, Piotrkówek Mały, 
Strzykuły, Szeligi, Wieruchów  i Macie-
rzysz, za cenę brutto 47.600,00 zł

Podpisano umowy:
- z firmą ZIE „LUMEN” z siedzibą w War-
szawie na budowę oświetlenia ulicznego 
ul. Rokickiej w Wolicy, za cenę brutto 
34.402,24 zł
- z firmą DRÓG-REM M. Król-Gawroń-
ska z siedzibą w Warszawie na remonty 
cząstkowe nawierzchni dróg asfaltowych 
na terenie gminy za cenę brutto 150.000 zł
- z firmą PPHU J. Kołodziejczyk z sie-
dzibą w Płochocinie na zakup i dostawę 
tłucznia do równania dróg nieutwardzo-
nych za cenę brutto 100.000 zł
- z firmą REMONT DRÓG J. Kulig z sie-
dzibą w Pruszkowie na równanie mecha-
niczne dróg nieutwardzonych za cenę 
brutto 40.000 zł
- z firmą „DOMBRUK” T. Bończak z sie-
dzibą w Ożarowie Maz. na budowę chod-
nika ul. Szeligowskiej w Szeligach za 
cenę brutto 134.655,06 zł
- z firmą BOTI CEL Budownictwo S. Wło-
szczak z siedzibą w Warszawie na peł-
nienie obowiązków nadzoru inwestor-
skiego nad realizacją zadań inwestycyj-
nych i remontowych w latach 2006/2007, 
cena brutto - za nadzory inwestorskie wg 
wskaźnika – 1,45% wartości kwoty ofer-
towej wykonawcy zadania
- z firmą „PLANETA” Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie na wykonanie oznakowania 
pionowego i poziomego dróg gminnych
do wysokości środków zabezpieczonych 
w budżecie tj. kwoty 40.000,00 zł
- z firmą „ARBUD” A. Rączkowski z sie-
dzibą w Pruszkowie na opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
przebudowy ul. Mickiewicza w Ożarowie 
Mazowieckim za cenę brutto 48.495,00 zł

- z firmą Instalatorstwo Elektryczne G. 
Mycka z siedzibą w Ożarowie Mazowiec-
kim na konserwację oświetlenia uliczne-
go i prace elektryczne na terenie Miasta 
i Gminy w okresie 24 m-cy, za cenę brut-
to 237.793,92 zł

W ZAKRESIE INWESTYCJI I REMONTÓW
Wyrażono zgodę na wszczęcie po-
stępowania o udzielenie Zamówienia 
Publicznego do 6.000 EURO dla inwe-
stycji: 
- budowa chodnika ul. Floriana w Ożarowie

Podpisano umowy w wyniku przepro-
wadzonego postępowania na podsta-
wie art. 4, pkt. 8 ustawy Prawo Zamó-
wień Publicznych z dnia 29 stycznia 
2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 117 
ze zm.) na inwestycje:
- wykonanie projektu koncepcyjnego 
sieci kanalizacji deszczowej – Józefów. 
Wykonawca: Zespół Usług Projektowych 
Spółka z o.o.; Koszt: 5.490,00 zł brutto;
- wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przebudowy ul. Wybickie-
go w Ożarowie Maz. Wykonawca: AR-
BUD; Koszt: 24.827,00 zł brutto.

Wydano decyzje i wydziałowe warunki 
techniczne:

59 decyzji zezwalających na umieszcze-
nie w pasie drogi urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ru-
chu drogowego

W ZAKRESIE GEODEZJI I GOSPO-
DARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Wystąpiono do Agencji Nieruchomości 
Rolnych z wnioskiem o wstępne wyra-
żenie zgody na przekazanie gruntu pod 
tereny sportowe położone w obrębie 
SHRO Bronisze

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
Wydano decyzje i postanowienia:
- 20 decyzji o warunkach zabudowy
- 19 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego
- 22 wypisy z miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego
- 19 wypisów ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania gminy 
i miasta Ożarów Mazowiecki.

W ZAKRESIE KULTURY
Ośrodek Kultury „Uśmiech” 

26 lutego w placówce Domu Kultury przy 
ul. Konotopskiej odbył się Bal Ostatkowy 
seniorów, zorganizowany przez członki-
nie zespołu „Ożarowskie Kumoszki”. 
8 marca w Domu Kultury „Uśmiech” od-
było się podsumowanie XIV Gminnego 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Wolontariusze ze sztabu DK 
„Uśmiech” otrzymali dyplomy-podzięko-
wania oraz pamiątkowe żółte opaski na 
rękę. Opaska symbolizuje uczestnictwo 
w tegorocznej akcji WOŚP.

Tego samego dnia odbył się wernisaż 
malarstwa, poezji i prozy mieszkanki na-
szej gminy Pani Jolanty Berlak-Zemły. 
Wieczór uświetnił koncert Tria Jazzo-
wego Bożeny Zalewskiej oraz recytacja 
poezji autorstwa Pani Joli w wykonaniu 
aktorów teatru słowa „Rapsod” z Domu 
Kultury „Uśmiech”.
W niedzielę 12 marca odbyła się kolejna 
już - trójwymiarowa - projekcja filmu w ra-
mach cyklu Poranki Filmowe dla Dzieci. 
Projekcje filmowe cieszą się niesłabną-
cym powodzeniem wśród mieszkańców 
Ożarowa Mazowieckiego. Każdorazowo 
skupiają kilkudziesięciu widzów, głównie 
dzieci. 
18 marca w placówce Domu Kultury przy 
ul. Konotopskiej odbył się turniej Gier Bi-
tewnych. Turnieje skupiają każdorazowo 
grupę ok. 80 młodych ludzi. 
22 marca odbyły się eliminacje rejonowe do 
XXIX Konkursu Recytatorskiego „War-
szawska Syrenka”. Uczestniczyli w nich 
uczniowie ze szkół i gimnazjów w naszej 
gminie oraz dzieci z przedszkoli. Koncert 
finałowy i oficjalne ogłoszenie wyników 
konkursu odbędzie się 1 kwietnia o go-
dzinie 17.00 w sali widowiskowej Domu 
Kultury.
Również 22 marca w siedzibie Towa-
rzystwa Miłośników Ołtarzewa odbył się 
kolejny już „Dzień Teatru”. Spektakle w 
wykonaniu „Teatru Bronisze” cieszą się 
zawsze dużym zainteresowaniem wi-
dzów. Tym razem widzowie mogli obej-
rzeć dwa spektakle: „Bajeczka o bajce” 
i „Zielony las”. Prapremiera ostatniego 
z zapowiedzianych spektakli nie doszła 
do skutku z uwagi na chorobę czworga 
aktorów. 

W ZAKRESIE EDUKACJI 

W związku z propagowaniem imienia 
szkoły, w Szkole Podstawowej im. Sza-
rych Szeregów, odbyła się trzecia edycja 
Turnieju Wiedzy o Szarych Szeregach. 
Turniej przygotowała XI drużyna harcer-
ska Zielonoczarni im. Szarych Szeregów 
ze Szczepu Szaniec z Płochocina.
W Gimnazjum im. I. K. Gałczyńskiego 
11.03.2005r. odbyły się „Konstantynki” 
- święto szkoły. Z tej okazji każda klasa 
prezentowała krótki program artystyczny 
oparty na twórczości I. K. Gałczyńskiego.
W gimnazjach odbyły się spotkania mło-
dzieży z Panem dr Bix Aliu, wiceambasa-
dorem USA w Polsce.
W szkołach podstawowych i gimnazjach:
• odbyły się eliminacje szkolne do kon-
kursu „Warszawska Syrenka”
• przeprowadzono Międzynarodowy Kon-
kurs Matematyczny „KANGUR”.
W szkołach podstawowych odbył się II 
etap konkursu „O Pióro Burmistrza”.
Remont Szkoły nr 2 im. Obrońców War-
szawy został zakwalifikowany do Ma-
zowieckiego Programu Modernizacji 
Placówek Oświatowych na Terenach 
Wiejskich.

           

 Burmistrz - Kazimierz Stachurski 
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młodzi przeciw korupcji

 W roku szkolnym 2004/2005 gim-
nazjaliści podjęli walkę z korupcją pod 
hasłem „Młodzi przeciw korupcji”, opra-
cowali logo kampanii i plakaty antyko-
rupcyjne. Przeprowadzili także ankiety 
na terenie naszej szkoły - Gimnazjum 
im. Bohaterów Powstania Warszawskie-
go i miasta Ożarowa. Wzięli udział w kon-

ferencji prasowej organizowanej przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej. Akcja 
trwa nadal! Grupa trzecio- i drugoklasi-
stów kontynuuje działania poprzedników 
grupy pod hasłem „Przejrzysta Polska”, 
współpracując z CEO.  
 Nasz zespół opracował hasła akcji, 
a także plansze nawołujące do walki 
z korupcją. Na razie można je podziwiać w 
ożarowskim gimnazjum, a wkrótce, wraz 
z nadejściem wiosny, na terenie całego 
naszego miasta.14 XII 2005 r. zorganizo-
waliśmy Dzień Antykorupcyjny połączony 
z debatą i przedstawieniem, do którego 
scenariusz napisali uczestnicy projektu.  

Gimnazjaliści wcielili się w znanych i cha-
rakterystycznych polityków (Prezydenta 
RP grał Mateusz Rapacz, Donalda Tuska 
- Marcin Waszczuk, Andrzeja Leppera - 
Małgorzata Budziszewska), gwiazdy czy 
postacie z filmów animowanych (Kazi-
mierę Szczukę - Dominika Markowska, 
piosenkarkę Dodę - Katarzyna Burszew-
ska, Mandarynę - Maria Święciaszek, w 
Myszkę Miki wcielił się Michał Szyszew-
ski, a w Czerwonego Kapturka Katarzyna 
Pawlak). Osobistości te uczestniczyły w 
debacie. 
 

Przedstawienie wzorowane było na pro-
gramie Szymona Majewskiego „Roz-
mowy w tłoku”. Nie zabrakło spikerów, 
którzy wprowadzali publiczność w kolej-
ne wątki programu. Tych ról podjęły się 
Daria Ostrowska, Aleksandra Ciećwierz 
i Martyna Kujawska. Nie mogliśmy jed-
nak powstrzymać się od dodania odro-
biny humoru, więc stworzyliśmy przerwę 
w programie na występ antykorupcyjnej 
Pogodynki, w którą wcielił się Michał 
Cudny. Wystąpili także Michał Mikołaj-

czyk i Michał Ozimek w rewelacyjnych 
rolach Mariana i Heli. Doczekaliśmy się 
wielu pochwał, w tym burmistrza Miasta 
i Gminy Ożarów, pana Kazimierza Sta-
churskiego. 
 Nasza ciężka praca została docenio-
na, a szkoła zaszczycona wizytą przed-
stawicieli ambasady amerykańskiej: pana 
dr B. Bixa  Aliu, sprawującego funkcję De-
puty Cultural Attaché i panią Magdalenę 
Wącisz Cultural Affairs Assistant. Nasze 
zaproszenie przyjęli również: przedsta-
wiciel CEO pani Paulina Wróbel, Dyrek-
tor ZEASiP pan Zbigniew Rybak i pani 

Nina Wawrzak sekretarz urzędu, która 
zaprezentowała certyfikat uczestnictwa 
gminy  w programie Przejrzysta Polska.
Na wieść o przybyciu tak szacownych 
gości postanowiliśmy odegrać to samo 
przedstawienie, ale w języku angielskim. 
Po inscenizacji i krótkim wystąpieniu na-
szego gościa, koordynator całego pro-
jektu Maria Święciaszek, wykazując się  
dobrą znajomością języka angielskiego, 
oprowadziła go po całej szkole dokonu-
jąc prezentacji. 

 W najbliższym czasie planujemy 
przeprowadzić akcję Anty-Nałóg. Przy 
wprowadzaniu w życie tej kampanii wy-
konujemy plakaty wykorzystując grę 
słów i zmuszając obserwatorów do mi-
mowolnego zastanowienia nad nimi. 
Przykładem jest hasło „Jawność tonie 
grzech”. Zamierzamy informować miesz-

kańców Ożarowa o naszych działaniach. 
W planach mamy także  wykonanie kart 
z okazji Świąt Wielkanocnych, co będzie 
kontynuacją wyrobów kartek na różne 
okazje, ponieważ członkowie grupy two-
rzyli już karty bożonarodzeniowe i walen-
tynkowe. 
 Mamy nadzieję, że mieszkańcy Oża-
rowa będą wspierali nas w walce z korup-
cją, a także przestaną myśleć, że z nie-
uczciwością nie da się walczyć. 

                                

Dominika Markowska
uczennica kl. IIIc

Jestem czysty bardzo przejrzysty
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Święto Europy w Płochocinie
 W tradycję Gimnazjum im. K.I. Gał-
czyńskiego w Płochocinie na dobre wpi-
sały się obchody Dnia Europy. Po raz 
kolejny uczniowie Klubu Europejskiego 

przygotowali imprezę szkolną, która mia-
ła na celu propagować integrację, uczyć 
tolerancji, szacunku dla innych narodów 
oraz rozwijać zamiłowanie do poznania 
Wspólnoty Europejskiej.
 Na każdych zajęciach klubowicze 
wzbogacali swoją wiedzę o państwach 
Unii, korzystając z Internetu oraz studiu-
jąc literaturę. 
 W dniu 24 lutego 2006 roku obcho-
dziliśmy w naszej szkole Święto Europy 
pod hasłem „Zwiedzamy Stolice Państw 
Unii Europejskiej”.

 W jednej chwili hala sportowa zamie-
niła się w krainę wspaniałych zabytków 
i urokliwych zakątków. „Wykwalifikowani” 
przewodnicy oprowadzali gimnazjalistów 
po następujących miastach: Pradze, 
Madrycie, Paryżu, Londynie, Rzymie, 
Atenach oraz Warszawie. Zobaczyliśmy 
słynny Panteon, Wieżę Eiffla, Złotą ulicz-
kę w Pradze, Big Ben, Zamek Królewski 
i wiele innych ciekawych budowli. 
Wszystkie makiety zostały zaprojektowa-
ne i wykonane przez klubowiczów.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Podczas wycieczki przedstawicie-
le biura podróży rozdawali wszystkim 
uczestnikom zabawy broszurki informa-
cyjne o stolicach Europy.

 Program artystyczny wzbogacony 
tańcem, piosenkami oraz hitami z euro-
pejskich list przebojów został entuzja-
stycznie przyjęty przez uczniów i nauczy-
cieli.

 Na zakończenie uroczystości kelnerki 
zapraszały do „Eurobaru” na degustację 
smacznych deserów.
 Dzień Europy był wspaniałą lekcją 
krajoznawczo-turystyczną, która miała 
zaszczepić wśród młodzieży chęć po-
dróżowania i poznawania ciekawych 
miejsc.

Agnieszka Jaworska 
opiekun Klubu Europejskiego

 W  grudniu 2005 r. Szkoła Podstawo-
wa Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim otrzy-
mała pracownię komputerową w ramach 
projektu współfinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Pra-
cownia wyposażona jest w 10 stanowisk 
uczniowskich, serwer z monitorem i sys-
tem sieciowy, drukarkę sieciową, skaner, 
wideoprojektor i komputer przenośny. 
Dzięki tak nowoczesnemu wyposażeniu 
podnosi się jakość zajęć edukacyjnych 
nie tylko na zajęciach informatyki, ale 
również innych przedmiotów, które pro-
wadzone są w pracowni internetowej. 
Bardzo pomocny w przekazywaniu wie-
dzy jest przenośny komputer i wideopro-
jektor. Nasza szkoła jest małą szkołą 
z tradycjami, ale również nowoczesną, 
dlatego zajęcia z technologii informa-
tycznej prowadzone są już  przez  6 lat 
od klasy „0”. Mając  takie wyposażenie 
i duże możliwości, Pan Dyrektor Szkoły 
Jerzy Malinowski postanowił jako pierw-

szy w naszej Gminie uzupełnić tradycyj-
ne formy komunikacji nauczyciel-rodzic 
poprzez wprowadzenie „Aplikacji Szkoła 
24”. Aplikacja ta jest internetową wersją 
dziennika szkolnego (klasowego). 

 Za pośrednictwem sieci Internet 
umożliwia rodzicom śledzenie postępów 
w nauce swoich dzieci, umożliwia spraw-
dzenie planu zajęć, a także obecności 
ucznia. System został tak zaprojektowany, 
że każdy rodzic ma jedynie dostęp do da-
nych związanych ze swoim dzieckiem.  

 Ponadto system umożliwia komunika-
cję rodziców z nauczycielami za pomocą 
wiadomości tekstowych. Obsługa aplika-
cji odbywa się za pomocą przeglądarki 
internetowej i nie wymaga większej wie-
dzy informatycznej. W Aplikacji znajdują 
się raporty, które są zestawienimi da-
nych i są to: wywiadówka, zbiór ocen ze 
wszystkich przedmiotów, lista uczniów ze 
średnią i plan zajęć. System przechowu-
je historię korespondencji. Nauczyciele 
i rodzice pozytywnie oceniają korzyści 
płynące z prowadzenia dziennika interne-
towego. Aplikacja ta uzupełnia tradycyj-
ne formy komunikacji nauczyciel-rodzic,  
co podnosi jakość naszej pracy, a szkoła 
nasza staje się innowacyjną placówką.

                                                                
           

Ewa Kołodziej
nauczycielka kształcenia zintegrowanego 

w SP nr 2 w Ożarowie Mazowieckim

Dziennik internetowy –
 nowoczesna komunikacja z rodzicami 
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rozmaitości kulturalne

Mały Książę z SP 2
 Mały Książę mieszkał 

na odległej planecie 
B 612. Jego wielką 
miłością była róża. 
Poił ją wodą, zaba-
wiał rozmową, osła-
niał przed przecią-
gami i nakrywał klo-
szem podczas chłod-
nych nocy. Ponieważ 
nie był pewien, czy 
kwiat odwzajemnia 

jego uczucia, poczuł się samotny i zdecy-
dował na podróż w poszukiwaniu praw-
dziwej przyjaźni. 
 Każdy z nas, podobnie jak Mały Ksią-
żę, ma jakąś swoją planetę: rodzinę, 
szkołę, pracę, styl życia. Często staramy 
się dobrze „urządzić” na tej planecie. Za-
ślepieni władzą bogactwem, sławą i po-
zycją społeczną nie mamy czasu dla in-
nych ludzi, a nawet dla samych siebie. 
Nieustannie się spieszymy, robimy ka-
rierę, która prze-
ważnie nie daje 
nam szczęścia.
 Istnieje jed-
nak alternatywa, 
którą symbolizu-
je „Mały Książę”. 
Znalezienie przy-
jaciół i podjęcie 
odpowiedziano-
ści za nich, zasta-
nowienie się nad 
własnym życiem i 
jego sensem może być taką alternatywą.
 16 lutego uczestniczyliśmy w niezwy-
kłym, wzruszającym spotkaniu z „Ma-
łym Księciem” w Teatrze Staromiejskim 
w Warszawie. 
 Niewątpliwą atrakcją dla nas był fakt, 
iż rolę Małego Księcia zagrał uczeń na-
szej szkoły z klasy 5b, który przeżywa 
niesamowitą przygodę i zabawę w profe-
sjonalny teatr. Kuba wcielił się znakomi-
cie w rolę przybysza z odległej planety. 
Poziom jego gry aktorskiej był naprawdę 
godny podziwu. Doskonale odnalazł się 
w tej sztuce pełnej poezji, wewnętrznego 

spokoju, mądrych refleksji o przyjaźni, 
miłości i życiu. 

Oto relacja naszego bohatera:
 „Nazywam się Kuba Jasiński, mam 
prawie 12 lat. Moja przygoda z Teatrem 
Staromiejskim w Warszawie rozpoczę-
ła się w październiku ubiegłego roku.
Pewnego dnia, był to czwartek, moja wy-
chowawczyni namówiła mnie do udzia-
łu w castingu na odtwórcę głównej roli 
w przedstawieniu „Mały Książę”. Bardzo 
chciałem wziąć w nim udział, ale nieste-
ty nie zależało to tylko ode mnie. Mu-
siałem zrezygnować w tym dniu z zajęć 
w Szkole Muzycznej, swoje plany musieli 
zmienić również moi Rodzice. Na szczę-
ście udało nam się odwołać wszystkie 
popołudniowe zajęcia i o 17:00 byliśmy 
w Teatrze Staromiejskim na warszaw-
skiej Starówce.
 Na casting przyjechało ok. 50 chłop-
ców. Pan reżyser Cezary Domagała 
poprosił nas na scenę, mieliśmy się 
przedstawić oraz powiedzieć kilka słów 
o sobie. Gdy usłyszałem o różnych, bo-
gatych doświadczeniach aktorskich mo-
ich rówieśników (niektórzy grali już w fil-
mach, w teatrze Buffo, inni w reklamach, 
jednego z nich można było zobaczyć na 
bilboardach), poczułem, że moje szanse 
na tę rolę maleją coraz bardziej. Moje 

doświadczenia ak-
torskie były dużo 
skromniejsze, cho-
ciaż zawsze bardzo 
miło wspominam 
zajęcia teatralne w 
przedszkolu w Bro-
niszach.
 Gdy pan re-
żyser wybrał spo-
śród nas najwyż-

szych chłopców i ustawił ich w jed-
nym rzędzie, patrzyliśmy na nich z za-
zdrością. Myśleliśmy, że to właśnie 
oni przejdą do następnego etapu. Ale 
pan Cezary serdecznie im podzięko-
wał mówiąc, że niestety nie może ich 
wybrać, gdyż są za wysocy, a prze-
cież Mały Książę był niedużym chłopcem.

Potem bardzo długo trwały różnego ro-
dzaju ćwiczenia, w których pan reżyser 
sprawdzał nasze umiejętności szybkie-
go uczenia się tekstu, poczucie rytmu, 
słuch, itd.
 Wszyscy staraliśmy się wypaść jak 
najlepiej, ale po każdej takiej serii ćwi-
czeń „odpadały” kolejne osoby. 
 W końcu, po kilku godzinach przesłu-
chań,  pan Domagała wybrał 3 chłopców, 
których poprosił o przyjazd do teatru 
w sobotę. Wśród wybranych byłem i ja. 
Bardzo się cieszyłem, że doszedłem tak 
wysoko i jednocześnie denerwowałem 
tym, co mnie czeka w sobotę.

  Gdy przyjechaliśmy, okazało się, 
że zostaliśmy wybrani wszyscy trzej, a 
więc we trzech będziemy przygotowywać 
się do występów, a następnie grać w róż-
nych terminach, aby nie było to dla nas 
zbyt obciążające.
 Otrzymaliśmy scenariusze i płyty z pio-
senkami do nauczenia. Miałem 2 tygo-
dnie na naukę całego tekstu, ale dzięki 
pomocy mojej Mamy udało mi się cały 
tekst (ok. 30 stron dialogów) opanować 
na pamięć. Rozpoczęły się próby – było 
to bardzo meczące, gdyż odbywały się 
one codziennie, oprócz niedziel i trwały 
po kilka godzin.
 Moja premiera odbyła się w ponie-
działek 5 grudnia 2005 roku. Od razu 
grałem w dwóch przestawieniach, o go-
dzinie 10:00 i 12:00. Oczywiście miałem 
ogromną tremę, ale na widowni byli moi 
Rodzice, którzy trzymali za mnie kciuki, 
co bardzo mi pomogło.
 Ostatnio grałem dla mojej szkoły, dla 
klas III, IV, V i VI. To również było wielkie 
przeżycie, gdyż wiedziałem, iż nie mogę 
mieć żadnej „wpadki”. Wszystko udało się 
wspaniale, otrzymałem olbrzymie brawa 
od swoich kolegów, i co było szczególnie 
miłe, rozdawałem również autografy.
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Miło mi znowu spotkać się 
z Państwem na łamach „In-

formatora” i powiadomić, że z końcem 
zimy udało się uruchomić w naszej bi-
bliotece czytelnię internetową. Dzię-
ki sfinansowanemu ze środków Unii 
Europejskiej programowi tworzenia 
punktów powszechnego dostępu do in-
ternetu w bibliotekach publicznych, bi-
blioteka ożarowska została wyposażona 
w trzy komputery z oprogramowaniem 
umożliwiającym łączenie się z sie-
cią. Stanowiska do pracy, ob-
sługę informatyczną i bibliotecz-
ną musieliśmy już sfinansować 
z własnych środków. Jak na ra-
zie, nową czytelnię internetową 
możemy udostępniać tylko w og-
raniczonym zakresie, w poniedziałki 
i piątki w godz. od 12:00 do 16:00 
i w środy od 12:00 do 15:00.
 W nowej czytelni mieści się 
również księgozbiór podręczny 
i zaczątek zbiorów regionalnych.
I właśnie tu, w tym miejscu, pra-
gnę podziękować pani Annie 
Kameckiej, opiekunce koła eko-
logicznego, działającego w Gimnazjum 
im. Bohaterów Powstania Warszawskie-
go oraz panu Jackowi Żurawskiemu, 
bibliofilowi zamieszkałemu w Ożarowie, 
za konstruktywną odpowiedź na apel 
o pomoc w kompletowaniu regionaliów 
(Informator nr 1/06) i przekazanie ma-
teriałów związanych z naszym regio-
nem do powstającego zbioru. Biblioteka 
w Ożarowie, tak jak wiele bibliotek pu-
blicznych, zajmuje się działalnością 
związaną z utrwalaniem świadomości 
i kultury regionalnej nie tylko poprzez 
zbieranie informacji i materiałów w tym 
zakresie. Organizujemy również spotka-
nia na temat historii regionu. Pierwsze 
spotkanie w serii „Ciekawostki z dziejów 
Ożarowa” poprowadził w lutym br. dr Ste-
fan Lewandowski. Następne, tym razem 
o zabytkach w naszej gminie, przygo-
towane przez Kasię Burzyńską i Żane-

tę Matynię, uczennice kl. II gimnazjum 
w Ożarowie, odbędzie się w czytelni 
biblioteki 31 marca o godz. 13:00. Ser-
decznie zapraszamy wszystkich zainte-
resowanych.
 Dla młodszych dzieci nasza biblioteka 
– poza nowymi lekturami, o których moż-
na poczytać sobie na stronie www.bpo.
neostrada.pl – oferuje ciekawe lekcje bi-
blioteczne i czytanie pięknych książek. 
Pani Irena Schumacher – znana wszyst-
kim młodym czytelnikom bibliotekarka – 

prowadzi takie zajęcia dla zorganizowa-
nych grup przedszkolaków i młodszych 
dzieci szkolnych po uprzednim umówie-
niu się z wychowawcą.
 Z kolei pani Halina Gąsławska – bi-
bliotekarka znana czytelnikom korzysta-
jącym z wypożyczalni dla dorosłych - or-
ganizuje klub czytelniczy. Do klubu mogą 
wstępować wszyscy chętni do dyskusji 
o przeczytanych książkach. Pierwsze 
spotkanie planowane jest na 6 kwietnia 
(czwartek) o godz. 17:00. i poświęcone 
będzie twórczości ogromnie popularnego 
wśród naszych czytelników brazylijskiego 
pisarza Paulo Coelho. Zapraszamy miło-
śników „ Pielgrzyma”, „Alchemika”, „Pią-
tej góry” i innych książek znanego twórcy, 
którego bohaterowie potrafią wyjść cało 
nawet z najbardziej niebezpiecznych ży-
ciowych okoliczności odnajdując swoje 
światło wewnętrzne i szczęście.

 Po ciężkiej zimie zawitała wreszcie 
wiosna w naszej bibliotece. Wiosenną 
ofertę czytelniczą znajdą Państwo na 
stronie internetowej biblioteki (www.bpo.
neostrada.pl). Jest tam kilka ciekawych 
książek o kobietach i mężczyznach dla 
kobiet oraz dla mężczyzn. Na przykład 
„Tyranki” H. Wernera – o pięknych i ok-
rutnych władczyniach, „One” R. Roma-
niuka, o żonach i towarzyszkach życia 
wybitnych twórców, „Kobieta metafizycz-
na” A. Cieślara -  niezwykłe wywiady ze 

znanymi artystkami, polityczkami, 
naukowczyniami. Trochę nowości 
o tematyce historycznej „Ognisty 
krzyż” D. Gabaldon (XVIII - wiecz-
ny romans, który ma swoje za-
skakujące związki z XX- tym wie-
kiem), „Enigma – złamanie kodu 
U-botów 1939 – 1943 (wywiad 
polski i brytyjski), „Jarhead – żoł-
nierz piechoty morskiej (całkiem 
niedawna historia wojny w Zatoce 
Perskiej”) oraz ogromnie wciąga-
jące dwutomowe czytadło „Osta-
nia kohorta” Waldemara Łysiaka 
(schyłek VI wieku naszej ery, ale 

namiętności, intrygi i walki całkiem po-
nadczasowe).
 Po drodze na wiosenny spacer warto 
wpaść do biblioteki po odświeżającą lek-
turę. Zapraszam
 Mieszkańców Płochocina i Józefowa 
do naszej filii, która mieści się w piwnicy 
budynku byłej szkoły przy ul. Fabrycz-
nej. Nie widać jej z ulicy, ale zapewniam, 
że Biblioteka działa i to bardzo aktywnie. 
Pani Wanda Orzechowska, kierownicz-
ka filii, odnotowała w styczniu i lutym br. 
ponad 1500 wypożyczeń, co oznacza, 
że codziennie wypożycza około 40 ksią-
żek.. Przypominam, że biblioteka czynna 
jest od poniedziałku do piątku w godzinach 
12.00 – 18.00. Proszę jej dokładnie szukać.

Elżbieta Paderewska – dyrektor Biblioteki

rozmaitości kulturalne

Wiosna w ożarowskiej bibliotece 

 Bardzo lubię występować w przed-
stawieniu „Mały Książe” w Teatrze Sta-
romiejskim, gdyż panuje tam wspaniała 
atmosfera, aktorzy są bardzo sympatycz-
ni, a poza tym „Mały Książe” jest moją 
ulubioną książką. 

Kuba

 

„Mały Książę” jest lekturą, do której wra-
camy w różnych momentach swojego ży-
cia.. Niezapomniane myśli małego boha-
tera brzmią w naszych uszach: „najlepiej 
widzi się tylko sercem”, a „najważniejsze 
jest niewidoczne dla oczu”.
 Kontakt z mądrym i pięknym spekta-
klem pozwala zatrzymać się nam w biegu 
i chwilę pomyśleć, czy nie rozmieniliśmy 
się na drobne, czy nie zdradziliśmy Małe-

go Księcia w sobie. Ten wyjątkowo pięk-
ny i mądry spektakl  ma ogromne walory 
wychowawcze i kształcące: pomaga roz-
wijać wyobraźnię, ukazuje szlachetność, 
dobroć i piękno bohaterów, wskazuje na 
najistotniejsze wartości stanowiące o na-
szym człowieczeństwie.

Elżbieta Maliszewska - 
SP2 w Ożarowie Maz.
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turniej wiedzy

 W Szkole Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Płochocinie odbył się już 
po raz trzeci Turniej Wiedzy o Szarych 
Szeregach. Miał na celu zmobilizowa-
nie uczniów do poszerzenia i utrwale-
nia wiedzy o Patronie Szkoły. Wzięli 
w nim udział uczniowie klas IV –VI. Przy-
gotowała go XI DSHiW Zielonoczarni 
im. Szarych Szeregów ze Szczepu Sza-
niec w Płochocinie.

 Eliminacje szkolne – I etap Turnie-
ju - miał miejsce 14 lutego. Brali w nim 
udział wszyscy uczniowie. Z każdej klasy 
wyłoniono pięciu najlepszych uczniów, 
którzy stanowili reprezentację klasy. 
II etap oraz finał Turnieju odbył się 
4 marca w sobotę. Zawierał 10 pytań 
testowych jednokrotnego wyboru oraz 5 
pytań wielokrotnego wyboru. Wyniki te-
stu wyłoniły 5 zespołów.

 III etap miał różnorodne formy. Były 
zagadki muzyczne - nagrania orkiestro-
we piosenek Szarych Szeregów. Trze-
ba było skojarzyć wyświetlane zdjęcia 
przedwojennej i teraźniejszej Warszawy 

z miejscami akcji Szarych Szeregów. 
Należało zidentyfikować osoby - boha-
terów Szarych Szeregów z pokazanymi 
zdjęciami oraz przedstawić ich działania 
i umiejscowić w czasie.
 Była też rozsypanka - trzeba było uło-
żyć miejsce akcji, uczestników i daty.
Po tych zmaganiach wyłoniono trzech 
finalistów. 
 Finał polegał na dokładnym zaplano-
waniu akcji odbicia przyjaciół, którzy zna-
leźli się w rękach gestapowców, mając do 
dyspozycji określony sprzęt, znając bieżą-
cą sytuację i mapę. Ale nawet tak trudne 
zadanie nie zdołało wyłonić zwycięzcy. 
Dlatego były pytania na dogrywkę – np. 
kiedy Zośka zaczął pisać pamiętnik?

Wyniki Turnieju:
I miejsce – kl. VIa
II miejsce – kl. Vb
III miejsce – kl. VIb

 Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz 
nagrody książkowe, natomiast pozostałe 
zespoły dyplomy za udział i pamiątkowe 
długopisy.

 Cały turniej był profesjonalnie przy-
gotowany przez harcerzy z XI DSHiW: 
Sebastiana Sakowskiego, Dawida Kazu-
sek, Kasię Kazusek, Kasię Cackowską, 
Tomka Koteckiego oraz Kaję Karwow-
ską. Bardzo im gratulujemy pomysłowo-
ści. Dziękujemy, bez Waszej pomocy na 

pewno Turniej nie byłby tak atrakcyjny 
i sprawnie przeprowadzony. 
      
      
  Wszystkim szkołom życzy-
my, żeby harcerze tak pomagali 
i włączali się w życie szkoły, jak 
w naszej. 

  
Anna Sakowska, wicedyrektor 

 SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Turniej Wiedzy o Szarych Szeregach

DYPLOM
dla

zespołu z klasyVIa
za zajęcie I miejsca

w III edycji Turnieju Wiedzy 
o Szarych Szeregach

 XI DH Zielonoczarni          Dyrekcja SP im.Szarych 
im. Szarych Szeregów                im. Szarych Szeregów                              

  Płochocin, 4 marca 2006

Biuro Poselsko-Senatorskie Partii Prawo i Sprawiedliwość
zaprasza na poniedziałkowe dyżury w godz. 17.00-19.00

Dodatkowo:
Pierwszy poniedziałek miesiąca: bezpłatne porady prawnika.
Trzeci poniedziałek miesiąca: bezpłatne porady psychologa.

Adres Biura:
ul. Poznańska 127A, lokal 6; tel. (0-22) 721 00 30

Pełnomocnik PiS - Leszek Tokarczyk
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wędkarskie podsumowania

 Miniony 2005 rok okazał się niezwy-
kle bogaty w doświadczenia organiza-
cyjno-sportowe Koła Miejsko-Gminnego 
PZW Nr 136 w Ożarowie Maz. Nastąpiły 
istotne zmiany w strukturze organizacyj-
nej naszego koła. Przede wszystkim było 
to objęcie funkcji kapitana sportowego 
przez kol. Zdzisława Wojnacha, wobec 
rezygnacji z tejże funkcji kol. Grzegorza 
Lenarta. Z funkcji w Sądzie Koleżeńskim 
zrezygnował na prośbę zarządu kolega 
Wojciech Stępniewski. Zarząd zapropo-
nował kol. Wojtkowi funkcję gospodarza 
koła. Mimo wielkiego zaabsorbowania 
pracą zawodową, kol. Stępniewski przy-
jął tę funkcję. Wobec potrzeby zaanga-
żowania się gospodarza wód w prace 
związane z jakością, funkcjonowaniem, 
czy wreszcie szeroko pojętą gospodarką 
na wodach koła, kol. Krzysztof Wojnach 
zadeklarował chęć pomocy i współpracy 
z kol. Stępniewskim. Deklarację powyż-
szą przyjęto przez aklamację członków 
Zarządu Koła. Kolejną, istotną zmianą 
personalną w naszych strukturach była 
rezygnacja gospodarza wody w Par-
ku Ołtarzewskim jesienią 2005 roku ze 
względu na sprawy osobiste. Tę rezy-
gnację również przyjął Zarząd Koła. 
 Na swych pierwszych posiedzeniach 
w roku 2006 Zarząd Koła ustalił terminarz 
zawodów wędkarskich, które nasze koło 
zamierza przeprowadzić w roku 2006.

PLAN IMPREZ SPORTOWYCH KOŁA 
NR 136 W OŻAROWIE MAZ. 

NA ROK 2006

9 Towarzyskie 
Zawody Spławi-
kowe (o Puchar 
Burmistrza)

03.09.2006 Łowisko 
Specjalne

10 Towarzyskie 
Zawody Spin-
ningowe (o Pu-
char Zarządu)

17.09.2006 Zalew Ze-
grzyński

11 Towarzyskie 
Zawody Spin-
ningowe - pię-
ciomecz strefy 
zachodniej

08.10.2006 Strzyże

12 Towarzyskie 
Zawody 
Spławikowe 
(zamknięcie 
sezonu)

15.10.2006 Kanał 
Żerański

13 Towarzyskie 
Zawody 
Spinningowe 
(zamknięcie 
sezonu)

22.10.2006 Zalew Ze-
grzyński

O zmianach w terminarzu Zarząd Koła powiadomi 
w ogłoszeniach.

 Oprócz wspomnianych wyżej zmian 
personalnych w naszym kole bardzo 
istotną zmianą w roku 2005 było utworze-
nie klubu wędkarskiego „Skorpion”. Była 
to inicjatywa wzorowana na podobnych 
przedsięwzięciach Unii Europejskiej. 
Zagadnienie wymaga specjalnego omó-
wienia w oddzielnym artykule. Powołanie 
klubu wymaga stworzenia statutu oraz 
deklaracji wstępującego doń wędkarza, 
odnośnie m.in. obowiązku comiesięcz-
nego wpłacania składki. Wynika to z fak-
tu, że kluby w znacznej części finansują 
swych zawodników startujących w zawo-
dach. W naszym kraju prowadzi się ran-
king klubów wędkarskich oraz ranking 
ich sukcesów sportowych. Chciałbym 
nadmienić, że powstanie klubu wędkar-
skiego nie jest jednoznaczne z zaprze-
staniem działalności koła. 
 Działalność ta przejawiała się w ubie-
głym roku m.in. naprawą pomostów na 
gliniankach przez kolegów wędkarzy, 
przy wydatnej pomocy działkowiczów.
 Bardzo istotną pomocą w funkcjo-
nowaniu organizacji wędkarskiej gminy 
Ożarów Maz. jest wsparcie organiza-
cyjne, finansowe i duchowe ze strony 
władz, w osobie Burmistrza p. Kazimie-
rza Stachurskiego oraz Naczelnika Wy-
działu Ochrony Środowiska p. Zdzisława 
Lewandowskiego.
 Opieka koła nad powierzonymi mu 
akwenami wodnymi przejawia się rów-
nież w dziedzinie czysto porządkowej. 
To znaczy, że cyklicznie oraz przed 
każdorazowym rozpoczęciem zawodów 
wędkarskich przeprowadza się sprząta-
nie brzegów zbiorników, na których są 
one rozgrywane. Podobnie, członkowie 
naszej organizacji aktywizują się corocz-
nie przy powszechnie znanych akcjach 

ekologicznych tzw. „Dniach Ziemi”. Przy-
kładem dobrej gospodarki na akwenach 
była ostatnia akcja usuwania wiatroło-
mów na brzegach łowiska specjalnego. 
Wielkie podziękowanie dla kolegów bio-
rących udział w tej akcji, a w szczególno-
ści koledze Jarkowi Darmetko. 
 W działalności organizacyjnej koła 
ważną rolę odgrywają imprezy mające 
charakter integracyjny. Do takich z pew-
nością należała wycieczka zorganizo-
wana w okresie letnim (lipiec 2005) nad 
rzekę Narew. Swój akces i uczestnictwo 
zgłosiło kilkunastu kolegów z zarządu 
wraz ze swoimi żonami. Przeprowadzo-
no wtedy towarzyskie zawody wędkar-
skie, a całość zakończono ogniskiem 
z kiełbaskami.
 Aktywność sportowa reprezentantów 
Koła PZW Nr 136 w 2005 roku przejawia-
ła się uczestniczeniem w kilku wielome-
czach organizowanych przez starostwo 
naszego powiatu oraz przez zarządy 
zaprzyjaźnionych kół. Największym suk-
cesem indywidualnym, jakim może się 
poszczycić Koło jest pierwsze miejsce 
juniora Marka Wojnacha startującego 
w Mistrzostwach Okręgu Mazowieckiego 
PZW w 2005 roku. Sukces ten zapew-
nił mu prawo uczestniczenia w Mistrzo-
stwach Polski w kat. spławik.
 Nowy 2006 rok, to kolejny wielki suk-
ces wędkarzy z Ożarowa Maz. Otóż, na 
Mistrzostwach Podlodowych Okręgu Ma-
zowieckiego przeprowadzonych w dniu 
11.02.2006 r. drużyna z Ożarowa zajęła 
3 miejsce, natomiast w konkurencji indy-
widualnej nasz zawodnik, Zdzisław Woj-
nach, zajął drugie miejsce. Trzeba w tym 
miejscu przypomnieć, że w wyżej wymie-
nionych zawodach udział brało około 130 
zawodników z ok. 50 drużyn. Zawodnik 
i drużyna zostali nagrodzeni pięknymi 
pucharami i dyplomami. 
Oto skład naszej drużyny: 
Zdzisław Wojnach (senior)
Wojciech Stępniewski (senior)
Marek Wojnach (junior)
 Kolekcja naszych trofeów wzbogaci-
ła się więc o kolejne puchary i dyplomy. 
Trzeba nadmienić, że wszystkie najważ-
niejsze nagrody, które zdobyły drużyny 
reprezentujące gminę Ożarów Maz. we 
wszelkiego rodzaju zawodach wędkar-
skich są prezentowane na wystawie 
w siedzibie koła przy ul. Konotopskiej 6 
(budynek dawnego „Uśmiechu”).
 Sukcesy sportowe naszych repre-
zentantów nie byłyby możliwe bez do-
brego sprzętu oraz wyczynowych zanęt 
i przynęt wędkarskich. Niesłychanie waż-
ną rolę odgrywają w tej materii niektóre 
sklepy specjalistyczne gwarantujące na 
czas zawodów terminową dostawę i za-

Z życia wędkarzy 

L.p. Nazwa im-
prezy

Termin Miejsce

1 Podlodowe 
Mistrzostwa 
Koła

15.01.2006 Park w 
Ołtarzewie

2 Towarzyskie 
Zawody Spławi-
kowe (otwarcie 
sezonu)

02.04.2006 Kanał 
Żerański

3 Towarzyskie 
Zawody Spin-
ningowe (otwar-
cie sezonu)

14.05.2006 Zalew Ze-
grzyński

4 Towarzyskie 
Zawody Spławi-
kowe 
(o Puchar 
Prezesa)

27.05.2006 Łowisko 
Specjalne

5 Towarzyskie 
Zawody Spławi-
kowe (z okazji 
Dnia Dziecka)

03.06.2006 Łowisko 
Specjalne

6 Spławikowe 
Mistrzostwa 
Koła

10.06.2006 Kanał 
Żerański

7 Spinningowe 
Mistrzostwa 
Koła

18.06. 2006 Zalew Ze-
grzyński

8 Międzykołowe 
Zawody – wie-
lomecz (spławik 
– spinning)

27.08.2006 Spinning 
– Serock
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z życia gminy

bezpieczenie potrzebnych akcesoriów 
i przynęt. Ponadto ważną rolę w pro-
pagowaniu sportu wędkarskiego wśród 
młodzieży odgrywają sami właścicie-
le tych sklepów, organizując cykliczną 
sprzedaż promocyjną sprzętu, zanęt 
i przynęt. Do najprzyjemniejszych gestów 
należą oczywiście akcje sponsorowania 
nagród dla zwycięzców w poszczegól-
nych zawodach młodzieży wędkarskiej. 
Do tych przedsiębiorców – właścicieli 
sklepów należą:
P. Jarosław Pływacz – sklep przy ulicy 
Lisa-Kuli w Piastowie
P. Marek Brala – sklep przy ulicy Po-
znańskiej w Ożarowie Maz.
P. Andrzej Ambroziak – sklep przy ulicy 
Twardej w Warszawie (parter w budynku 
ZG „PZW”)
P. Wojciech Stefaniak – sklep przy ulicy 
Żelaznej w Warszawie
 Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW 
Nr 136 W Ożarowie Maz. pragnie złożyć 
najserdeczniejsze podziękowanie w/w 

przedsiębiorcom za „rzeczowe” wspiera-
nie działalności sportowej koła wędkar-
skiego w nadziei na dalszą współpracę 
i rozwój różnych jej form.
 Najważniejszym przedsięwzięciem 
organizacyjnym rozpoczynającego się 
roku wędkarskiego 2006 było Walne Ze-
branie Sprawozdawcze w dniu 19.03.2006 
w sali widowiskowej dawnego „Uśmie-
chu” przy ulicy Konotopskiej 6. Głównym 
gościem zebrania był Burmistrz Pan Ka-
zimierz Stachurski. 
  Z pracy w Zarządzie Koła rezygnację 
złożyli: Jan Czetyrkowski, Grzegorz Le-
nart i Krzysztof Adamczyk. Do sądu kole-
żeńskiego zgromadzenie dokooptowało 
kolegę Stefana Dominiaka (zasłużonego 
dla koła seniora). 
  Zarząd Koła 136 w roku 2006 rozpo-
czął swoją działalność w następującym 
składzie:
Roman Lissy – prezes
Lech Mazurkiewicz – sekretarz
Leszek Rasiński – Skarbnik

Wiesław Godlewski – viceprezes d.s. 
gospodarczych
Wojciech Stępniewski – gospodarz
Zdzisław Wojnach – kapitan sportowy
Piotr Świeżak – rzecznik praw koła
członkowie:
Krzysztof Wojnach
Piotr Wiśniewski            
Sławek Milewski  
 Na zakończenie chcielibyśmy przypo-
mnieć, że wszelkie informacje dotyczące 
uczestnictwa młodzieży wędkarskiej w 
pracach Koła PZW Nr 136 można uzy-
skać w każdy pierwszy czwartek miesią-
ca o godzinie 18.00 w siedzibie koła przy 
ulicy Konotopskiej 6. 
 Ponadto informujemy wszystkich 
wędkarzy, że składki za 2006 rok można 
opłacać u skarbnika Koła kol. Leszka Ra-
sińskiego tel. 0500195553.

   Zarząd
Prezes Koła kol. Roman Lissy

Sekretarz Koła  - kol. Lech Mazurkiewicz 

 Treningi zawodników UKS Ambra 
rozpoczęły się 3 stycznia 2006r., w hali 
sportowej w Ożarowie Mazowieckim. 
Zawodnicy dawali z siebie wszystko. 
W dniu 14 stycznia 20 piłkarzy wyjechało 
na obóz sportowy do Węgierskiej Górki 
k/Żywca. W treningach brali udział: Ro-
bert Górski (trener), Mariusz Walusiewicz, 
Kamil Dziewicki, Mariusz Sierakowski, 
Kamil Makowski, Dariusz Derlacz, Mi-
chał Makowski, Łukasz Kucharski, Adrian 
Rostkowski, Michał Rosłonek, Hubert Wi-
śniewski, Karol Olszak, Andrzej Marek, 
Mariusz Cak, Marcin Łukawski, Grzegorz 
Czerwonka, Sebastian Żmuda, Tomasz 
Żmuda, Wojciech Klimowicz, Krzysztof 
Błaszczyk oraz Rafał Perkowski.

 

Mimo bardzo złych warunków pogodo-
wych treningi odbywały się 2 x dziennie 
na powietrzu oraz 1 x dziennie na hali. 
Nie było żadnej taryfy ulgowej. Głównym 
celem obozu była integracja drużyny oraz 

poprawienie kondycji. Nie zabrakło rów-
nież czasu na wypoczynek i zwiedzanie 
Beskidzkiej Krainy. Zawodnicy bardzo 
ciężko pracowali a trener zacierał ręce 
przed sezonem. 
 Po powrocie nastąpił powrót do planu 
treningowego sprzed obozu oraz doszły 
zajęcia na basenie. Mimo niskiej temperatu-
ry – 15oC, w każdy weekend lutego i marca, 
UKS Ambra grała sparingi. Oto wyniki:
Ambra Ołtarzew – Świt Jelonki Wa –wa 5:1
Ambra Ołtarzew – Ożarowianka 1:3
Ambra Ołtarzew – Sarmata Wa - wa 2:2
Ambra Ołtarzew – UKS Borzęcin 0:3
Ambra Ołtarzew – Piast Piastów 3:1
 Z uwagi na przedłużającą się zimę 
MZPN przełożył rozpoczęcie rozgrywek 
wiosennych 2006 z 11 marca na 18 marca. 
 W dniu 12 marca, na obiektach UKS 
Ambra Ołtarzew przy ul. Mazowieckiej 
rozegrany został coroczny turniej o Pu-
char Przechodni Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki. Uczestniczyły w 
nim 3 kluby piłkarskie z gminy Ożarów Ma-
zowiecki: FC Płochocin, KS Ożarowianka 
i Ambra Ołtarzew. Oto wyniki spotkań:
FC Płochocin – KS Ożarowianka 0:3
FC Płochocin – UKS Ambra Ołtarzew  0:0
UKS Ambra Ołtarzew – KS Ożarowianka 1:0
Puchar zdobyła najlepsza drużyna w gmi-
nie – UKS Ambra Ołtarzew, po zwycięstwie 
nad Ożarowianką 1:0. Piękną bramkę z du-
żej odległości strzelił piłkarz drużyny juniorów 
– Grzegorz Czerwonka (ur. 1998r.)
 Oto terminy spotkań UKS Ambra Oł-
tarzew odbywających się na boisku przy 
ul. Mazowieckiej 12/13 w Ołtarzewie: 
(terminy meczy wyjazdowych nie są jesz-
cze ustalone przez przeciwników).

Terminarz rozgrywek MZPN – juniorzy 
starsi rocznik 1987 – 1988:

Terminarz rozgrywek MZPN – seniorzy

UKS Ambra w najbliższym czasie pla-
nuje renowację płyty boiska. A celem 
sportowym będzie awans do „A – klasy”, 
na który zawodnicy oraz trener bardzo 
ciężko pracują. Obecnie mamy 3 punkty 
straty do lidera w grupie. 
 W rundzie jesiennej seniorzy mieli 10 
meczy wygranych, 2 porażki i 1 remis.
Bardzo dziękujemy Panu Burmistrzo-
wi Kazimierzowi Stachurskiemu oraz 
Radzie Gminy za przyznanie środków 
finansowych, a także naszemu spon-
sorowi Panu Grzegorzowi Ambroziako-
wi, Prezesowi Firmy Ambra Obuwie za 
przekazanie 100 par obuwia sportowego 
i środków pieniężnych na remont łazie-
nek w siedzibie klubu. 

Marek Perkowski

Rozgrzewka przed sezonem – UKS Ambra Ołtarzew

23.04 Ambra 
Ołtarzew

Korona Góra 
Kalwaria

g. 14.00

30.04 Ambra 
Ołtarzew

Błonianka Błonie g. 14.00

14.05 Ambra 
Ołtarzew

Amprel Nowa 
Wieś

g. 15.00

28.05 Ambra 
Ołtarzew

Salos Żyrardów g. 15.00

25.03 Ambra 
Ołtarzew

Orzeł Sucho-
struga

g. 11.00

08.04 Ambra 
Ołtarzew

Drukarz Wa – wa g. 10.00

22.04 Ambra 
Ołtarzew

Absolwent Wa 
–wa

g. 15.30

03.05 Ambra 
Ołtarzew

Omega Wa –wa g. 15.30

20.05 Ambra 
Ołtarzew

Pro Futuro Wa 
– wa

g. 15.30

03.06 Ambra 
Ołtarzew

Victoria Głosków g. 10.00

18.06 Ambra 
Ołtarzew

Grom Prace 
Małe

g. 15.30

Górny rząd, od lewej: Mariusz Walusiewicz, Kamil Dzie-
wicki, Mariusz Sierakowski, Kamil Makowski, Dariusz 
Derlacz, Michał Makowski, Łukasz Kucharski
Środkowy rząd od lewej: Adrian Rostkowski, Michał Ro-
słonek, Hubert Wiśniewski, Karol Olszak, Andrzej Marek, 
Mariusz Cak, Robert Górski (trener)
Dolny rząd od lewej: Marcin Łukawski, Grzegorz Czer-
wonka, Sebastian Żmuda, Tomasz Żmuda, Wojciech 
Klimowicz, Rafał Perkowski
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legendy naszego regionu

 II nagroda w Gminny Konkursie Literackim „ Legendy naszego regionu”
      Kategoria – uczniowie szkół podstawowych klasy V-VI

                                                    Renata Kwiatkowska
                                             kl. VI – Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Maz.  

                                                  Obecnie uczennica I klasy gimnazjum                        

 Modlitwa Napoleona Modlitwa Napoleona

 Mój dziadek Kazio Kwiatkowski urodził 
się 1909 roku. Żył bardzo długo i znał chyba 
wszystkie historie i legendy związane z Ołta-
rzewem i okolicą. Jego rodzice, dziadkowie i 
pradziadkowie od niepamiętnych czasów żyli 
i pracowali w Ołtarzewie. Wszyscy byli chło-
pam i zajmowali się uprawą roli.
 Kiedy dziadek żył,  brał mnie na kolana, 
zapalał fajkę i opowiadał różne historie. Ta,o 
której chcę napisać, dotyczy mojej Małej Oj-
czyzny - Ołtarzewa.   
 Dziadek opowiadał jak to cesarz francus-
ki Napoleon Bonaparte w drodze na  wojnę z 
Rosją zatrzymał się w przydrożnej karczmie 
koło Warszawy. Żołnierze musieli odpocząć, 
a ich wódz też czuł się zmęczony. Przed wy-
prawą wojenną wielki Francuz zapragnął się 
pomodlić. Wezwał karczmarza i rzekł:
„Wybieram się na wojnę i pragnę pomodlić się 
za wasz i mój naród,  i za zwycięstwo. Chciał-
bym, aby cała moja armia uczestniczyła we 
mszy. Przeto proszę was karczmarzu o ołtarz 
na tę okazję.”
 Okoliczni chłopi nie tylko nie odmówili, ale 
z zapałem zabrali się do pracy. Rzekli jednym 
głosem:

„Dla naszego dobroczyńcy i wyzwoliciela zbu-
dujemy najpiękniejszy ołtarz...”
 W szczerym polu stanął krzyż wyciosany 
z dębowego drewna. Wokół pachniały kwia-
ty i wieńce uplecione z ziół i kłosów zbóż. W 
środku z obrazu na zebranych patrzyła Naj-
świętsza Maria Panna, Królowa Apostołów.
 Msza zaczęła się w niedzielne południe. 
Uczestniczyli w niej wódz i jago armia oraz 
okoliczna ludność. Bonaparte wyszedł przed 
szereg, a ksiądz rozpoczął mszę. Kiedy uniósł 
złoty kielich, zalśnił, jakby był słońcem. Lu-
dzie przyklękli i modlili się żarliwie, o zwy-
cięstwo, o wolność, i za tych, co mieli wkrótce 
o to walczyć. Wielki Francuz wzruszony pro-
sił Boga, aby miał w opiece tę Polską osadę. 
Po mszy podziękował wszystkim, a szczegól-
nie budowniczym ołtarza.
 Ludzie żegnając cesarza płakali. Wielu 
myślało o nim, że jest zarozumiały i nieprzy-
stępny. Okazał się jednak człowiekiem wraż-
liwym i życzliwym.
  Na pamiątkę tego wydarzenia, osadę w któ-
rej powstał ołtarz nazwano Ołtarzewem.

wątek zasłyszany
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wspomnienia

 Pomimo że obydwie siostry Jadwiga 
i Aleksandra mieszkały u dziadków Kar-
szo-Siedlewskich w Warszawie, to w cza-
sie ich dzieciństwa i młodości najbliż-
szym domem rodzinnym był niewielki 
podwarszawski dworek w Szeligach II, 
w których spędzały wakacje. Szeligi skła-
dały się wówczas z dwóch gospodarstw 
rolno-ogrodniczych prowadzonych przez 
ich  ciotecznych dziadków  Józefa i Kon-
stantego Gozdawa-Jawornickich. Sze-
ligi II posiadające ok.74 ha ziemi rolnej 
prowadził Konstanty Jawornicki wraz 
z siostrą Kazimierą. Obydwoje nie zało-
żyli rodzin własnych. Folwark Szeligi II 
Konstanty kupił w okresie I wojny świato-
wej w 1916 roku  od rodziny Sznajdrów. 
Konstanty był świetnym gospodarzem.
Słabo zagospodarowany folwark zamie-
nił w ciągu 10 lat w świetnie prosperują-
ce gospodarstwo ogrodniczo – hodowla-
ne. Rozwinął produkcję poszukiwanych 
wówczas szparagów, kukurydzy, pomi-
dorów i ogórków. Warzywa odpowiednio 
oczyszczone i elegancko opakowane do-
wożone były wozami konnymi z  Szelig 
do sklepów w Warszawie. Bliskość cen-
trum Warszawy  była bardzo dużym atu-
tem dla produkcji warzywno-owocowej 
i hodowlanej rozwijanej w Szeligach .

 Konstanty powiększył już istniejący 
sad o nowe gatunki drzew owocowych. 
W sadzie założył pasiekę. W pamięci obu 
sióstr zachował się widok babki Kazimie-
ry Jawornickiej, która na murowanym 
ganku dworku układała  plastry  wosku 
z miodem i zgarniała miód do słoików. 
Konstanty założył również plantacje 
malin, porzeczek i truskawek. Owoce  
dostarczane były w dniu zbiorów bez-
pośrednio do sklepów w Warszawie. 
Odbiorcy byli wymagający, owoce mu-

siały być w najlepszym gatunku i pre-
zentowane w atrakcyjny sposób. Owoce 
oczyszczone i przebrane, układane były 
w kobiałkach wykonanych z białej wikli-
ny, wykładanych zielonymi liśćmi. W pa-
mięci Jadwigi i Aleksandry zachowały się 
miłe wspomnienia długich godzin pracy 

spędzonych wspólnie z innymi, przeważ-
nie młodymi pracownicami folwarku, przy 
sortowaniu i układaniu owoców.
 Praca ta odbywała się na dużej drew-
nianej werandzie dworu, która była pełna 
wspaniałych zapachów świeżych owo-
ców. Oprócz pracy było tam dużo zaba-
wy i śmiechu.
 Kolejnym działem rozwijanym w Sze-
ligach II była produkcja kwiatowa. Plan-
tacja bzów z północnej strony domu 
sprzedawana była na kwiat cięty. Róż-
norodność kolorów kwiatów i kształtów 
kiści bzu zachwycała barwą i kolorem.
Na znacznych powierzchniach założono 
plantacje narcyzów, przeznaczonych na 
kwiat cięty. W okresie kwitnienia narcyzy 
tworzyły piękne, kolorowe, pachnące łąki.
Biały kwiat narcyzów ze złotym oczkiem 
miał wielkie powodzenie w Warszawie.
Niezależnie od produkcji sadowniczej, 
plantacji roślin owocowych i kwiatów,                           
w  Szeligach II Konstanty Jawornicki roz-
winął hodowlę wysoko wydajnych krów 
mlecznych. Mleko było dowożone bez-
pośrednio do odbiorców na Woli, w Go-
łąbkach, Babicach i Ożarowie Maz.
 Tak świetnie prowadzony przez Kon-
stantego folwark zaczął przynosić duże 
dochody. Konstanty wydawał na siebie 
bardzo niewiele. Jego jedynym luksu-
sem był dobry tytoń do nieodłącznej 
fajki. Wszystkie dochody  inwestował  w 
rozwój folwarku.
 W krótkim okresie przeprowadził 
w Szeligach kanalizację, doprowadził 
światło elektryczne i założył telefon. 
W tych działaniach był pionierem w oko-

licy. Konstanty jako młody, piękny męż-
czyzna o kruczych włosach i niebieskich 
oczach, był człowiekiem wybitnie towa-
rzyskim. W tym okresie nawiązał wiele 
przyjaźni. Większość z nich przetrwała 
do czasów, gdy Konstanty gospodarował 
w Szeligach. Dlatego też w pamięci lat 
dziecięcych Jadwigi i Aleksandry zacho-
wały się wspomnienia wizyt marszałka 
sejmu RP Wojciecha Trąmpczyńskiego, 
Sylwina Strakacza, sekretarza osobi-
stego i nieodłącznego towarzysza Igna-
cego Jana Paderewskiego - światowej 
sławy muzyka i męża stanu. Bywał Piotr 
Bagniewski znany myśliwy, Rejent Wy-
ganowski i wielu innych, których nazwi-
ska  zatarł czas. W Szeligach bywała rów-
nież szeroko rozgałęziona rodzina Goz-
dawa-Jawornickich i Karszo-Siedlewskich, 
w tym znani w świecie kultury i polityki 
Jan Karszo-Siedlewski poseł RP w Te-
heranie i Jego brat Tadeusz senator RP, 
który zginął w 1939 roku w obronie War-
szawy. 
 Konstanty umarł w 1926 roku w wieku 
64 lat. Od tego momentu zarząd folwarku 
formalnie przejmuje jego siostra Kazimie-
ra, kochana przez wszystkich ze wzglę-
du na swoją dobroć, zwana w rodzinie 
‘”Babu”. Nie była jednak  przygotowana 
do prowadzenia tak skomplikowanego 
i wielokierunkowego gospodarstwa  i w 
związku z tym praktycznie cała rodzina 
Jej w tym pomagała.                                                                  

 Dworek w Szeligach II był niewiel-
kim budynkiem mieszkalnym, położo-
nym z południowej strony zabudowań 
gospodarczych. Dworek otoczony był 
grupą starych drzew. W zadrzewieniu 
były lipy, klony, kasztanowce białe oraz 
piękny okaz starego  jesionu wyniosłe-
go. Z drzew iglastych należy wymienić 
kilka okazów sosny czarnej. W poszyciu 
drzew rosły liczne grupy krzewów ozdob-
nych. Dworek otoczony był wielką ilością, 
różnorodnych gatunkowo róż sztamo-
wych. Kazimiera była wielką miłośniczką 

Szeligi we wspomnieniach mojej Matki Jadwigi Olizar 
i Ciotki Aleksandry Żaryn z domu Jankowskiej 

Kazimiera Jawornicka

Konstanty Jawornicki 
Dworek i otaczający go park w Szeligach II
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kwiatów. Sama sadziła kwiaty, szczepiła 
róże, pielęgnowała je, a następnie ścina-
ła i wkładała do wazonów. Dzięki temu w 
okresie lata cały dom był pełny kwiatów 
i przyjemnych zapachów. Oprócz róż 
Kazimiera corocznie obsadzała dworek 
kwiatami jednorocznymi. Szczególnie lu-
biła nasturcje, bratki i konwalie. 
 Wyposażenie dworku składało się 
głównie z mebli XIX-wiecznych. Na ścia-
nach wisiały obrazy, przeważnie malarzy 
polskich i portrety rodzinne. Podłogi z de-
sek były malowane w kolorze brązowym, 
a ściany w jasnych, pastelowych kolo-
rach. Kazimiera, osoba  cicha i skromna,   
miała jednak artystyczną duszę. Pięk-
nie haftowała. Mając poczucie estetyki 
i doboru właściwych kolorów, starała się 
upiekszać swoje otoczenie. Dlatego po-
siadłość zachowała się w pamięci rodzi-
ny oraz sąsiadów jako piękne miejsce.

 W pamięci mojej  Matki i Ciotki za-
chowały się nazwiska osób, które wów-
czas pracowały w gospodarstwie, głów-
nie dzięki temu, że z ich dziećmi  bawiły 
się i przyjaźniły.
 Były to: Niedziałkowa - prowadzą-
ca kuchnię i Lodzia Kozłowska, która ją 
zastąpiła. Serdeczną towarzyszką za-
baw Aleksandry była jej rówieśniczka 
Antonina Niedziałkowa, córka kuchar-
ki. Domem, oraz częściowo gospodar-
stwem, do wojny zarządzała kuzynka,
a zarazem przyjaciółka Kazimiery, Karo-
lina Skierska.
 Na stałe mieszkał w domu kuzyn 
Kazimierz Russocki, którym Konstanty, 
a następnie Kazimiera się opiekowa-
li. Był kombatantem I wojny światowej.                                       
Osobą, którą Kazimiera Jawornicka wy-
znaczyła na swoją spadkobierczynię była 
jej siostrzenica, a moja Babka Zofia Jan-
kowska z domu Karszo-Siedlewska. Na-
tomiast w sierpniu 1939 roku Kazimiera 
aktem darowizny ofiarowała córkom Zofii 
Jankowskiej, Jadwidze i Aleksandrze po 
28,0 ha  ziemi rolnej.  W 1938 roku na 
zlecenie Zofii Jankowskiej architekt Pa-
dee rozpoczął rozbudowę dworku. Udało 
się od strony zachodniej domu dobudo-
wać 3 pokoje, przesuwając równocześnie 
piękną drewnianą rzeźbioną werandę, w 
kierunku zachodnim. Niestety wojna nie 
pozwoliła zrealizować całego planu roz-
budowy dworku, oraz budowy i moder-
nizacji innych budynków mieszkalnych 
i gospodarczych. 

 Do wojny udało się rozbudować, we-
dług wskazań Zofii Jankowskiej, jeden 
z budynków mieszkalnych dla pracowni-
ków folwarku. Pozostałe domy pracowni-
cze były to typowe „czworaki”, czyli czte-
ry 2-pokojowe mieszkania przeznaczone   
dla poszczególnych rodzin. Domy  oto-
czone były niewielkiemi ogrodami, w któ-
rych mieszkańcy sadzili głównie warzy-
wa i kwiaty.
 Wybuch II wojny światowej całko-
wicie zmienił rytm życia w Szeligach II. 
1 listopada 1939 roku do Szelig II przyje-
chali wyrzuceni przez Niemców  ze swo-
jego majątku w Wielkopolsce moi dziad-
kowie Zofia i Alfred Jankowscy z córką 
Aleksandrą i moimi rodzicami Jadwigą 
i Władysławem Olizar oraz moją siostrą 
Urszulą. Ojcu udało się uciec z niemiec-
kiego obozu jenieckiego.                                     
 Prababcia Kazimiera przyjęła wszyst-
kich z otwartymi ramionami, bardzo ser-
decznie.
 Rodzice, mając wykształcenie rolni-
cze, zajęli się folwarkiem. Jadwiga do-
mem, Władysław produkcją rolną i og-
rodniczą. Dworek w Szeligach II był 
w okresie okupacji pełen osób dorosłych 
i dzieci. W 1940 roku urodziłem się ja, 
a  w 1943 roku moja siostra Elżbieta (po 
wojnie w 1950 - siostra Teresa).
 W końcu 1939 roku przyjechał do 
Szelig, cudem uratowany, późniejszy 
mąż Ciotki Aleksandry, Stanisław Żaryn. 
Jako oficer I Dywizjonu Artylerii Konnej 
brał udział w bitwie pod Chorzelami, 
w której był ranny. Transportem rannych 
wysłany na wschód do Kowla, który zo-
stał zajęty w dniu 17 września 1939 roku 
przez wkraczające do Polski wojska 
radzieckie. Szczęśliwie uciekł i przez 
zieloną granicę na Bugu przedostał się 
do Warszawy, tym samym ratując życie 
przed losem  w Katyniu.
 Z małżeństwa Aleksandry i Stanisła-
wa Żarynów zawartego w 1940 roku, 
urodziły się: Maria w 1942 roku i Anna 
w 1944 roku (po wojnie w 1947 - Szcze-
pan, w 1954 - Joanna, w 1958 - Jan). 

 Stanisław Żaryn, po ukończeniu w 
1943 roku studiów na tajnej Politechnice  
Warszawskiej na Wydziale Architektury, 
stał się zastępcą mojego Ojca, w zarzą-

dzaniu Szeligami II. Znakiem póżniej-
szego talentu architektonicznego Stani-
sława, było zaprojektowanie  na wiosnę 
1944 roku, pięknej kamiennej kapliczki 
usytuowanej przy drodze w zachodnim 
krańcu folwarku. Kapliczkę wybudował 
zaprzyjaźniony z rodziną pracownik rolny 
z Szelig Jan Nawrocki. Kapliczka zacho-
wała się do chwili obecnej .
 Kapliczka ta była miejscem gorących 
modlitw rodzin, których bliscy brali udział 
w   Powstaniu Warszawskim. W powsta-
niu wzięli udział Władysław Olizar i  Sta-
nisław Żaryn oraz  wielu pracowników 
rolnych z Szelig.

 Po wybuchu Powstania, 6 sierpnia 
1944 roku aresztowana została moja 
Ciotka Aleksandra Żaryn wraz z trzema 
kobietami z Szelig. Wszystkie cztery wy-
wiezione zostały na przymusowe roboty 
do Niemiec. W okresie Powstania War-
szawskiego folwark Szeligi I jak i Szeligi 
II przeżywały wielki  napływ uchodźców 
z Warszawy. Były to głównie kobiety 
z małymi dziećmi i starcy. Szeligi wszyst-
kim zapewniły dach nad  głową i wyży-
wienie. Głównie owoce, warzywa i mleko, 
czyli wszystko co miały. W domu i gospo-
darstwie w Szeligach zatrudnionych było 
fikcyjnie wielu młodych ludzi. Zatrudnie-
nie było im potrzebne tylko do otrzyma-
nia dokumentów, a sami byli głęboko 
zaangażowani w konspiracji podobnie 
jak Władysław Olizar i Stanisław Żaryn. 
W 1943 roku zaopiekowano się dwoj-
giem młodych Żydów, pomimo iż groziło 
to naszym  rodzinom karą śmierci. Kobie-
ta o imieniu Irena Chobocka naprawdę 
nazywała się Lena Engelberg, a jej „ku-
zyn” po wojnie okazał się faktycznie jej 
mężem – Lazarem Engelberg. Irena pra-
cowała w domu i zajmowała się dziećmi, 
a Lazar pracował jako robotnik rolny. 
 Pracownicy folwarku jak i sąsiedzi 
Szelig wiedzieli, że Choboccy o wyraż-
nych rysach semickich są narodowości 
żydowskiej, nikt jednak nie zdradził nas 
i nie doniósł Niemcom, że przechowu-
jemy Żydów. W latach 90-tych Jadwiga 
i Władysław Olizar oraz Aleksandra 
i Stanisław Żaryn odznaczeni zostali ży-
dowskim medalem „sprawiedliwy wśród 
narodów świata”. 
 W okresie okupacji nadal w gospo-
darstwie prowadzono produkcje warzyw-
ną. Dodatkowo założono na znacznej 
powierzchni inspekty, w których produko-

Zabudowania gospodarcze w Szeligach II.

Kazimiera Jawornicka z Urszulką Olizar,
 lato 1939r.

Sad w Szeligach II w okresie okupacji.
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wano bardzo opłacalne nowalijki. Podob-
nie jak przed wojną, wszystkie produkty 
były sprzedawane bezpośrednio w skle-
pach w  Warszawie. Warzyw i owoców 
było pod dostatkiem dla licznej rodziny, 
służby i pracowników oraz ich rodzin. 
Zaopatrywanych było również wiele ro-
dzin biednych, rozbitych aresztowaniami 
oraz wygnanych z domów rodzinnych. 
Znacznie gorzej było z  zaopatrzeniem w 
mięso, na które okupant nałożył bardzo 
wysokie kontyngenty i zabicie bez po-
zwolenia świni czy cielaka groziło cięż-
kim więzieniem.
 W styczniu 1945 roku, w kilka dni po 
wejściu do Warszawy Armii Czerwonej, 
moja Prababka Kazimiera Jawornicka, 
już wówczas prawie niewidoma 78 letnia 
kobieta wraz z całą rodziną (16 osób – 
w tym 6 małych dzieci) została wyrzuco-
na  z Szelig i pozbawiona wszystkiego co 
posiadała. Zmarła w pażdzierniku 1946 
roku w  Warszawie na rękach swojej sio-
strzenicy Zofii Jankowskiej.
 W bezpośrednim sąsiedztwie, od 
wschodniej strony granicząc miedzą 
z Szeligami II, znajdowały się Szeligi I, w 
których gospodarował młodszy brat Kon-
stantego, Józef Gozdawa - Jawornicki 
z żoną Wandą z domu Bielicką. Było to 
bardzo dobre, kochające się małżeństwo, 
niestety bezdzietne. Szeligi I były trochę 
mniejszym folwarkiem. Ziemie rolne obej-
mowały poniżej 50 ha. Józef Jawornicki 
wraz żoną w trakcie I wojny światowej zo-
stał zmuszony przez cofające się wojska 
rosyjskie do opuszczenia własnego domu 
i wyjazdu na wschód wraz ze stadem 
rasowych koni, których hodowlą wraz 
z  żoną zajmował się z pasją i wielką mi-
łością. Wrócili ograbieni ze wszystkiego, 
szczęśliwi, że uszli z życiem. Pojawili się       
po wojnie u brata Konstantego jako typo-
wi „bieżeńcy”. Konstanty pomógł, poży-
czył pieniądze na kupno Szelig I. 
 Dworek w Szeligach I był bardzo 
podobny do domu Konstantego w Szeli-
gach II. Podobnie okolony grupą starych 
drzew, które z południowej strony dwor-
ku przypominały krajobrazowe założenie 
parkowe w stylu angielskim. Park tworzy-

ły swobodnie rosnące grupy lip, kaszta-
nowców białych, klonów, jaworów oraz 
akacji. W parku rosły też siewki jabłoni 
i grusz, które prawdę mówiąc nie dawa-
ły wartościowych owoców jadalnych, ale 
w okresie kwitnienia oraz przebarwienia 
jesiennego tworzyły piękne efekty pla-

styczne. Obszar parkowy miał bardziej 
charakter terenu dzikiego, niż pielęgno-
wanego parku. W sąsiedztwie parku 
znajdował się sad owocowy i duże te-
reny składowe m.in. buraków. W bezpo-
średnim sąsiedztwie dworku rósł piękny 
okaz starej gruszy pod którą gromadzi-
ła się cała rodzina. Częstym gościem, 
a następnie stałym mieszkańcem Szelig I 
był brat Wandy, wysoki, z długim wąsem, 
były legionista pułkownik Władysław Bie-
licki, chodzący  zawsze w  wytartym le-
gionowym mundurze.
 Józef Jawornicki, w przeciwieństwie 
do brata Konstantego, był tradycjonalistą 
w działaniach gospodarczych. Prefero-
wał sianie owsa, zboża i pszenicy. W tym 
osiągał świetne wyniki. W pamięci Jadwi-
gi i Aleksandry zachował się w okresie 

dwudziestolecia widok złocistych stogów 
i stert. Żona Józefa Wanda całkowicie 
była skupiona na hodowli koni, które 
były pasją jej życia. Konie były kontrak-
towane przez pułki kawalerii konnej, ale 
również brały udział w wyścigach i wy-
grywały cenne nagrody. Jeden z medali-
stów szczególnie zachował się w pamięci 
mojej Matki Jadwigi i ciotki Aleksandry, 
był to złoty kasztan „Chrobry”. Znana 
jest w rodzinie historia, która wydarzy-
ła na początku II wojny światowej. Gdy 
w 1939 roku do Szelig weszły wojska nie-
mieckie, jeden z oficerów niemieckich w 
randze pułkownika, zachwycony końmi, 
próbował kupić jednego z ulubieńców 
Wandy Jawornickiej. Wówczas moja Pra-
babka powiedziała, że kocha tego konia 
i nie jest on na sprzedaż. Jeżeli jednak 
Niemcy odstąpią od oblężenia Warszawy, 
to wówczas ofiaruje mu go w prezencie. 
Po upadku stolicy oficer ten zjawił się w 
Szeligach z ponowną propozycją kupna. 
Jednakże Wanda Jawornicka odmówiła 
mu. Oficer niemiecki okazał się człowie-
kiem honoru, zasalutował starszej Pani 
i odjechał nie pozwalając swoim żołnie-
rzom zabrać żadnego konia z Szelig.                                                                                             
Należy tutaj wymienić bardzo zżytego 
z rodziną koniuszego Patera, który był 

z końmi na wschodzie, a następnie wrócił 
z Jawornickimi do Szelig. Przy koniach 
w Szeligach pracował również jego syn 
Bronisław Pater. 

 Oprócz koni wielkim uczuciem Wan-
da darzyła psy, które zawsze Ją ota-
czały. Uczucie przywiązania do zwierząt 
u mojej Prababki było tak duże, że po za-
kończeniu życia któregoś konia lub psa 
chowano je na specjalnie wyznaczonych 
terenach położonych poza granicami 
parku. Często w spacerach odwiedzała 
te miejsca wspominając zwierzęta, które 
już odeszły.
 Wanda była osobą bardzo pogod-
ną i dobrą. Była bardzo lubiana przez 
wszystkich, którzy mieli możliwość Ją 
poznać. Po śmierci męża Józefa w 1942 
roku, Wanda  prowadziła gospodarstwo 
z pomocą rządców. W okresie okupacji 
hitlerowskiej włączyła się czynnie do po-
mocy dla sierot i wdów. Dom Jej zawsze 
był otwarty dla osób i rodzin zagrożo-
nych aresztowaniem, czy potrzebujących 
wsparcia materialnego.
 Największą 
tragedią, jaką 
przeżyła moja 
Prababka było 
to, że tak ocze-
kiwane wyzwo-
lenie przynio-
sło Jej wypę-
dzenie z domu 
rodzinnego. Stra-
ciła wszystko,
co kochała – 
dom, w którym była 
szczęśliwa z mę
żem i ludźmi jej 
bliskimi i ukochane konie, które mu-
siała zostawić. Część psów, którym 
mimo zamknięcia udało się wydostać, 
poszło z Nią razem na tułaczkę. Wan-
da Jawornicka zmarła w 1962 roku 
w otoczeniu ludzi, którzy Ją kochali. 
Szczególnie serdeczną opieką otacza-
ły ją dawne pracownice i przyjaciółki 
z czasów przedwojennych. Najbliższymi 
były Maria Dobrowolska i Maria Kanio-
wa. Kondukt żałobny, dzięki życzliwości 
ówczesnego dyrektora PGR, wyruszył  
z Szelig I. Wóz, na którym jechała trumna 
na cmentarz w Babicach ciągnęły, dzięki 
staraniom dawnych pracowników folwar-
ku, jej stare konie, tak bardzo przez Nią 
kochane. 

Jan Olizar

Józef Jawornicki z Szelig I

Wanda Jawornicka z Szelig I na ulubionym koniu.

Szeligi I - Józef Jawornicki z przyjacielem.

Wanda Jawornicka, 
koniec lat 50.
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o Unii słów kilka

Z przyjemnoś-
cią informuje, iż 
na terenie Gmi-
ny Ożarów Ma-
zowiecki zostały 
uruchomione 2 
czytelnie inter-
netowe w ra-
mach programu 

IKONKA, sfinansowanego przez Minister-
stwo Nauki i Informatyzacji.

Czym jest IKONKA ?
 Głównym celem „Ikonki” jest zapew-
nienie jak największej ilości osób tanie-
go, łatwego i powszechnego dostępu do 
Internetu zgodnie z założeniami Strategii 
Lizbońskiej i realizującej jej cele „Strategii 
informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej 
- ePolska na lata 2004-2006”.  Program 
IKONKA polega na uruchamianiu punk-
tów powszechnego dostępu do Internetu 
(tzw. PIAP, Public Internet Access Point) 
w bibliotekach publicznych oraz szko-
łach. Punkty te nazywane są „czytelniami 
internetowymi”.
 Realizacja „Ikonki” sprzyja budowaniu 
społeczeństwa informacyjnego w naszej 
gminie oraz wyrównywaniu szans miesz-
kańców w dostępie do źródeł wiedzy . 
 Nasze IKONKI zlokalizowane są 
w pomieszczeniach Biblioteki Publicz-
nej Miasta i Gminy w Ożarowie Mazo-
wieckim, ul. Szkolna 3 oraz w Gimna-
zjum im. I. K. Gałczyńskiego w Pło-
chocinie, ul. Lipowa 3 . 
 Każda czytelnia internetowa otrzy-
mała po 3 komputery PC wyposażone 

w system operacyjny, pakiet biurowy 
i program antywirusowy oraz sprzęt sie-
ciowy typu WI-FI umożliwiający łączenie 
z Internetem w bezpośrednim sąsiedz-
twie czytelni.
 Dzięki czytelniom, mieszkańcy nie 
posiadający w domu Internetu, otrzymali 
szansę skorzystania z zasobów eduka-
cyjnych sieci Internet, dotarcia zarówno 
do zbiorów Polskiej Biblioteki Interneto-
wej, jak również innych cennych źródeł 
wiedzy i informacji. 
 Z czytelni internetowej można ko-
rzystać obecnie w następujących godzi-
nach:
• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 3
- poniedz. oraz piątek w godz. 12.00 -16.00
- środa w godz. 11.00-15.00
• Gimnazjum im. I. K. Gałczyńskiego 
w Płochocinie, ul. Lipowa 3 
- środa w godz. 15.00-17.00
Korzystanie z czytelni jest NIEODPŁAT-
NE i odbywa się na podstawie regulami-
nu.

2.5   Promocja przedsiębiorczości

 Osobom rozpoczynającym działalność 
gospodarczą ciekawe możliwości stwarza 
działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczo-
ści w ramach ZPORR. Oprócz możliwo-
ści skorzystania z dotowanego szkolenia, 
wspierającego zakładanie i prowadzenie 
działalności gospodarczej, można otrzy-
mać wsparcie w wysokości do 20 tys. zł 
na rozpoczęcie działalności oraz przez 6 
miesięcy (warunkowo przez 12 miesięcy) 

bezzwrotną pomoc w formie comiesięcz-
nych dotacji, które można przeznaczyć 
na dowolny cel np. opłacanie składek na 
ZUS. 
 Po ukończeniu szkolenia lub w jego 
trakcie osoby, które chcą skorzystać 
z kolejnych form wsparcia (wsparcie po-
mostowe - opłaty na ZUS maksymalnie 
przez rok; oraz inwestycyjne - 5 tys. euro 
na start), muszą zarejestrować działal-
ność gospodarczą zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, a następnie składają 
wniosek do beneficjenta. Wsparcie po-
mostowe wypłacane jest zazwyczaj ze 
środków zarezerwowanych na ten cel 
w projekcie obejmującym usługi dorad-
czo-szkoleniowe w ramach działania 2.5. 
 Instytucją, która złożyła wniosek 
i otrzymała dofinansowanie na projekt 
w ramach tego działania obejmujący 
szkoły wyższe na terenie woj. mazowiec-
kiego jest Wyższa Szkoła Przedsiębior-
czości i Zarządzania im. Leona Koźmiń-
skiego, ul. Jagiellońska 59 w Warszawie. 
Projekt nosi tytuł: Jak uruchomić własny 
biznes – program szkoleniowo – dorad-
czy dla studentów. Jest on adresowany 
do grupy studentów i absolwentów (80 
osób oraz 12 osób lista rezerwowa). 
W projekcie planowane jest założenie 
min. 12 mikroprzedsiębiorstw. Szczegó-
łowych informacji udziela pan Marek Ba-
naszek z WSPIZ tel. 503 171 775.

   
Jolanta Kołodyńska

Urząd Miasta i Gminy
w Ożarowie Mazowieckim

IKONK@ w Gminie Ożarów Mazowiecki

 Z    E U R O P Ą    W     T L E

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu
4 kwietnia 2006 r. uruchomiony zostanie nowy system obsługi osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodaw-
ców z terenu miasta i gminy Ożarów Mazowiecki.
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu pełnić będą dyżury w każdy wtorek miesiąca w godz. 9.00 – 14.00 
w Zamiejscowym Punkcie Powiatowego Urzędu Pracy w Ożarowie Mazowieckim, 
pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy, ul. Kolejowa 2
05-850 Ożarów Mazowiecki, Sala konferencyjna, III piętro

W punkcie obsługi można będzie:
- Dokonać rejestracji
- Potwierdzić gotowość do podjęcia pracy w wyznaczonych terminach
- Uzyskać wszelkie potrzebne zaświadczenia
- Otrzymać informacje o ofertach pracy, szkoleniach i innych formach pomocy organizowanych przez urząd pracy
- Odbyć rozmowy indywidualne i spotkania grupowe z doradcą zawodowym
- Uczestniczyć w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy

Pracodawcy będą mogli na miejscu zgłaszać wolne miejsca pracy, a także uzyskać informacje o warunkach tworzenia 
miejsc pracy wspieranych środkami Funduszu Pracy (np. organizacji prac interwencyjnych, staży dla młodzieży po 25 
roku życia).
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Przychodzi pacjent do dentysty...
Mam nieprzyjemny zapach 
z ust, chociaż niedawno 
wyleczyłam wszystkie zę-
by. Czy można coś z tym 
zrobić? 
Przykry zapach pocho-
dzący z ust pacjenta nie 
zawsze ma swoje źródło 
w samej jamie ustnej. 
Może pochodzić on z ukła-

du pokarmowego lub oddechowego,
które mają tu swój początek. Często do-
świadczamy tzw. „odbijania się”, które 
jest efektem zaburzeń trawienia niektó-
rych pokarmów. Ale nie tylko zaburze-
nia żołądkowo-jelitowe manifestują się 
przykrym zapachem - czasami może 
on zwiastować rozwijającą się chorobę 
wrzodową lub nowotworową. Zapalenie 
migdałków, zatok czy płuc można dość 
wcześnie rozpoznać właśnie po zapachu. 
Zapach może też  sygnalizować choro-
by ogólnoustrojowe; np. kwaśny zapach 
nieodłącznie towarzyszy cukrzycy.

 Jednak najczęściej przykry zapach 
z ust ma swoje źródło w jamie ustnej 
i jest ściśle związany z  rozwojem bakte-
rii, głównie beztlenowych. Jeśli próchnica 
została wyleczona, a pacjent jest ogólnie 
zdrowy, należy sprawdzić, czy nie istnieją 
inne przyczyny przykrego zapachu. Jest 
ich  wiele; płytka lub kamień nazębny, 
kieszonki przyzębne, nalot na grzbiecie 
języka, nieszczelne, nawisające lub źle 
spolimeryzowane wypełnienia, korzenie 
z miazgą zgorzelinową, ropne zapalenie 
dziąseł, nie leczona paradontoza. Podej-
rzane są również stare uzupełnienia pro-
tetyczne wykonane z akrylu (akryl jest 
materiałem porowatym chętnie zasiedla-
nym przez bakterie) oraz nieprawidłowo 
wykonane korony i mosty uniemożliwia-
jące prawidłowe czyszczenie.
 Czasami w badaniu wstępnym nie 
można stwierdzić żadnej z wymienionych 
przyczyn, wówczas dobrze jest wykonać 
zdjęcie pantomograficzne, które może 
pomóc w trafnej diagnozie. Kiedy stoma-

tolog stwierdzi brak ognisk bakteryjnych 
wówczas wystarczy zwykle poprawić 
nawyki higieniczne, do których – oprócz 
szczotkowania dwa razy dziennie przez 
dwie, trzy minuty – należą; nitkowanie 
przestrzeni międzyzębowych oraz czysz-
czenie powierzchni języka jak również 
irygacja czyli przepłukiwanie trudno do-
stępnych przestrzeni za pomocą irygato-
rów stomatologicznych oraz stosowanie 
specjalnych płukanek.
 Dobrze będzie również wpisać do ka-
lendarza wizytę u stomatologa. Wystar-
czy jedna na pół roku, aby wykryć moż-
liwie wcześnie nowe ogniska próchnicze 
lub tworzące się patologiczne kieszenie 
kostne. Wczesna diagnoza to łatwiejsze 
i tańsze leczenie. A tego pacjenci ocze-
kują.

 

Mirella  Kowalczyk
Pytania można kierować na adres:  

gabinet@microdent.pl

zdrowie

A P E L
W związku z zaistniałymi w ostat-
nim czasie napadami na placówki 
bankowe w rejonie Warszawy, ape-

lujemy do mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego, aby zwra-
cali uwagę, gdy przebywają w rejonie placówek bankowych, 
na osoby zachowujące się podejrzanie. Wszelkie niepokojące 
sygnały należy przekazywać Policji. Ostrzegamy, że sprawcy 
dokonujący napadów są niebezpieczni i posiadają broń palną. 

 W związku z otrzymanymi sygnałami o oszustwach tele-
fonicznych, dokonywanych poprzez osoby zwracające się 
prośbą o skorzystanie z telefonu, oraz osoby podające się za 
pracowników firm telekomunikacyjnych apelujemy, aby być 
czujnym i nie udostępniać nikomu, ani nie dzwonić pod obce 
numery. W opisywanych przypadkach dochodzi do bardzo 
drogich połączeń, które zostają wykonane z naszego numeru 
i nie podlegają reklamacji.

 Komisariat Policji w Ożarowie Mazowieckim przypomina, 
że w dalszym ciągu jest realizowany przez Komendę Stołecz-

ną Policji program prewencyjny „REAGUJ  POWIADOM  NIE   
TOLERUJ”. Założeniem tego programu jest aktywowanie lo-
kalnej społeczności do współpracy w celu ujawniania prze-
stępstw oraz zatrzymywania sprawców. W związku z powyż-
szym. Apelujemy o przekazywanie informacji pod nr tel. 
022 722-10-07 oraz  997. 

 Obecnie jest realizowany na terenie całego Garnizonu Sto-
łecznego program „WYKRĘĆ NUMER ZŁODZIEJOWI”, ukie-
runkowany na zwalczanie przestępczości samochodowej. 
W związku z powyższym, jeżeli:
- masz informacje na temat złodziei samochodów
- podejrzewasz, że w Twojej okolicy są one ukrywane
- wiesz, gdzie jest dziupla samochodowa
ZADZWOŃ: 022 603 82 61 (numer policyjnej specjalnej linii 
telefonicznej) 
e-mail: ksp.wsamochodowy@policja.waw.pl
 
ZAPEWNIAMY PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ
CENNE INFORMACJE NAGRADZAMY

KRONIKA 
POLICYJNA

Telefon zaufania
Dla osób z problemem ALKOHOLOWYM

Jeżeli sytuacja w twojej rodzinie jest trudna, problemowa,
a nie wiesz, do kogo się zwrócić - proponujemy Ci, zadzwoń pod numer 

722-26-73 w czwartek w godz. 14:00 - 16:00 
722-10-38 w środę w godz. 16:00 - 18:00 
722-20-09 w piątek w godz. 15:00 - 17:00

Nawiązany kontakt pomoże Tobie i innym  poszukać dobrych rozwiązań i wsparcia. 
W tego rodzaju problemach bardzo ważne jest, aby nie być z nimi samemu, podzielić się z kimś...

Czekamy na Twój telefon.
      

       GMINNA KOMISJIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
   w  Ożarowie Mazowieckim
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REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZENIA, ZASTRZEGA SOBIE PRAWO SKRÓTÓW W NADESŁANYCH LISTACH I TEKSTACH 
niezamówionych materiałów i zdjęć nie zwracamy

PRZYGOTOWALI DO DRUKU: Halina Władyka – Redaktor Naczelna, Elżbieta Jastrzębska – Jóźwiak – Sekretarz Redakcji
OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD TEKSTU I DRUK: Grafium, ul. Poznańska 258, tel.:  022 721-15-83

KOREKTA TEKSTU: Halina Władyka
STALI WSPÓŁPRACOWNICY: Stefan Lewandowski , Tadeusz Pancześnik

ADRES  DO KORESPONDENCJI: UMiG Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2 z dopiskiem „ REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO” 
tel.:  022 722 12 11,  e – mail: umig@ozarow-mazowiecki.pl

policja, OSP

Ożarów Maz.

OSP Święcice w lutym br. wyjeżdżała alarmowo 3 razy, w tym:
1 – wypompowanie wody
2 – Akcje Ratownictwa Technicznego
20 lutego – Pilaszków, ul. Nowowiejska - wypadek drogowy 
z udziałem Fiata Siena. Działania strażaków polegały na wycią-
gnięciu samochodu z rowu i postawieniu go na koła. 
21 lutego – Święcice, ul. Poznańska 541 - wypompowanie wody 
z terenu wejścia do budynku Szkoły Podstawowej.
25 lutego – Święcice, ul. Poznańska - kolizja z udziałem dwóch 
samochodów osobowych. Działania strażaków polegały na za-
bezpieczeniu miejsca zdarzenia i neutralizacji płynów i olejów 
rozlanych na ulicy, uprzątnięciu szkieł oraz zepchnięciu samo-
chodu na pobocze.

Święcice

w poślizg, a następnie przewrócił się na bok i na dach. Lekkie ob-
rażenia odniosło dwóch strażaków ratowników, którzy przez Po-
gotowie Ratunkowe odwiezieni zostali do Szpitala Zachodniego w 
Grodzisku Mazowieckim.
26 lutego - Ożarów Maz., ul. Poznańska - wypadek drogowy z 
udziałem Citroena Jumper. Działania strażaków to udzielenie 
pierwszej pomocy poszkodowanemu, ściągnięcie wraku samo-
chodu na pobocze, neutralizacja płynów samochodowych wycie-

OSP Ożarów Mazowiecki w lutym br. 
wyjeżdżała alarmowo 14 razy, w tym:
1 - pożar 
11 - Akcji Ratownictwa Technicznego
2 - fałszywe alarmy 
Uczestniczyliśmy także w odśnieżaniu 

dachów szkół, budynków użyteczności publicznej oraz do-
mostw osób starszych, które własnymi siłami nie były w sta-
nie poradzić sobie z dużą ilością śniegu zalegającego na 
dachach.
10 lutego – Święcice, ul. Kopytowska 62 - pożar budynku 
letniskowego. Pożar powstał od włączonego grzejnika elek-
trycznego pozostawionego przez właściciela podczas jego 
nieobecności.

20 lutego – Strzykuły, ul. 
Strzykulska. W czasie jazdy 
do wypadku drogowego w 
gminie Babice Stare samo-
chód pożarniczy GBA Star 
244 wraz z pięcioosobową 
załogą uległ wypadkowi. Na 
skutek bardzo śliskiej na-
wierzchni ulicy pojazd wpadł 

OSP

Prosimy także wszystkich właścicieli psów, aby w sposób na-
leżyty zabezpieczali swoje zwierzęta, gdyż w myśl art. 77 Ko-
deksu Wykroczeń za niewłaściwe zabezpieczenie zwierzęcia, 
jego właścicielowi grozi za to grzywna do 250 zł. 

W dniu 01.02.2006 r. do Komisariatu zgłosili się rodzice 
11-letniego chłopca i zgłosili jego zaginięcie – dziecko odnala-
zło się na terenie Warszawy.
W dniu 05.02.2006 r. funkcjonariusze komisariatu otrzymali 
zgłoszenie, że na przystanku autobusowym w Ołtarzewie zo-
stała napadnięta grupa młodych ludzi. Natychmiast na miejsce 
skierowano patrol, który dokonał zatrzymania trzech nieletnich 
uczestników oraz, po pościgu, czwartego uczestnika zajścia. 
W dniu następnym ustalono dane piątego uczestnika tego 
zdarzenia i dokonano jego zatrzymania. Materiały dotyczące 
osób nieletnich zostały wyłączone i skierowane do Sądu Ro-
dzinnego w Pruszkowie.
W dniu 06.02.2006 r. na terenie Płochocina podczas legity-
mowania zatrzymano poszukiwanego, a w trakcie czynności  
ujawniono przy nim narkotyki, które jak oświadczył dał mu 
brat.
W dniu 10.02.2006 r. policjanci otrzymali zgłoszenie o po-
dejrzanym mężczyźnie widzianym na terenie pewnej posesji 
w Ożarowie Maz. Skierowana na miejsce załoga dokonała 
zatrzymania nietrzeźwego mężczyzny, który wtargnął na teren 
posesji, a następnie niezamieszkałego budynku.
W dniu 15.02.2006 r. otrzymano zgłoszenie o kradzieży na 

terenie jednej z firm w Józefowie. Podjęte na miejscu działania 
pozwoliły na ustalenie oraz zatrzymanie prawdopodobnego 
sprawcę tego czynu.
W dniu 16.02.2006 r. w godz. wieczornych Komisariat Poli-
cji w Ożarowie Maz. został powiadomiony o skażeniu wody 
w wodociągu miejskim. 
W dniu 17.02.2006 r. w celu poinformowania wszystkich 
mieszkańców naszego miasta o zaistniałym zagrożeniu, ko-
rzystając z pomocy policjantów z innych komisariatów oraz 
Oddziałów Prewencji KSP, w sumie ok. 80 funkcjonariuszy, 
przeprowadzono wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Oża-
rów Mazowiecki działania polegające na dostarczaniu ulotek. 
W ciągu najbliższych dni kilkakrotnie jeszcze organizowano 
podobne działania, mające na celu informowanie mieszkań-
ców. W chwili obecnej w Komendzie Powiatowej Policji w Sta-
rych Babicach prowadzone jest postępowanie mające na celu 
wyjaśnienie wszelkich okoliczności tego zdarzenia.
W dniu 22.02.2006 r. Komisariat Policji w Ożarowie Mazo-
wieckim otrzymał zgłoszenie o rozboju, który miał miejsce 
poprzedniego dnia w godzinach nocnych. Skierowani na miej-
sce policjanci ustalili sprawców i dokonali zatrzymania trzech 
osób, a w dniu następnym zatrzymano czwartego sprawcę.
W dniu 24.02.2006 r. w godzinach nocnych Komisariat Policji 
w Ożarowie Mazowieckim otrzymał zgłoszenie, że do budyn-
ków na jednej z działek w Wolicy ktoś dokonuje włamania. Na 
miejsce natychmiast udała się załoga patrolowa, która doko-
nała zatrzymania mężczyzny.



Dnia 21. 03. 2006 r. uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. K. I. Ga³czyñskiego hucznie i z ogromn¹ radoœci¹ przywitali wiosnê.
Na przekór aurze w naszej szkole œwieci³o s³oñce, kwit³y wielobarwne kwiaty oraz b³yszcza³y kolorowe stroje. Po wystêpach szkolnego
chóru rozpoczê³y siê zmagania klas w nastêpuj¹cych konkurencjach: "Maraton Uœmiechu" - œmialiœmy siê z dowcipów opowiadanych
przez reprezentantów klas "Œpiew S³owika" - obejrzeliœmy porywaj¹ce parodie znanych przebojów, "Rewia mody wiosennej" - podziwia-
liœmy inwencjê twórcz¹ projektantów i modeli oraz ciekawe wykonania i barwy strojów, "Quiz europejski" - sprawdza³ wiedzê
o najwa¿niejszych zagadnieniach zwi¹zanych z Uni¹ Europejsk¹. W ogólnej klasyfikacji wygra³a klasa 3B wraz z wychowawc¹ p. Ann¹
Grobeln¹. Ukoronowaniem tego pe³nego radoœci dnia okaza³ siê mecz siatkówki „Uczniowie - Belfry". Kapitanem zwyciêskiej dru¿yny
nauczycieli by³a pani dyrektor Renata Król. Mecz by³ bardzo pasjonuj¹cy. Uczniowie i nauczyciele z napiêciem œledzili zmagania
na boisku. Nad ca³oœci¹ imprezy czuwali organizatorzy: p. B. K³os i p. W. Egermeier. Wszyscy uczniowie bardzo zaanga¿owali siê
w przygotowanie „Dnia Wiosny" rezygnuj¹c z „tradycyjnych wagarów". W radosnym nastroju og³osiliœmy zgodnym chórem, ¿e w P³ocho-
cinie na pewno panuje ju¿ WIOSNA, a "Dzieñ Wagarowicza" mo¿na spêdzaæ w szkole nie nudz¹c siê!

Uczniowie Gimnazjum im. Bohaterów
Powstania Warszawskiego w O¿arowie
Maz. przywitali Pierwszy Dzieñ Wiosny
pokazem mody. Tegoroczny
by³ inspirowany filmem. Wystêpuj¹cy
zaprezentowali charakterystyczne postaci
m.in.: Shrek,a, Kiepskich, Jurka Killera,
Anio³ki Charliego, Jamesa Bonda.
Rekordy popularnoœci bi³ Chuck Norris.
Wystêpy ocenia³o jury. Najciekawsze
prezentacje nagrodzone zosta³y brawami
i dyplomami.

fashion show

organizator imprezy
Samorz¹d Szkolny

Beata K³os




