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z pracy burmistrza

Szanowni Państwo,

 Jeśli tegoroczne lato będzie tak ciepłe i słonecz-
ne jak ostanie dni kalendarzowej wiosny 2007 roku, 
to zapowiadają się udane wakacje, zwłaszcza te, 
które zaplanowaliśmy nad morzem lub w górach. 
Jesteśmy w połowie roku kalendarzowego, który 
dla samorządu Miasta i Gminy jest porą półroczne-
go bilansu i podsumowań wykonywanych zadań na-
kreślonych w budżecie. Z planowanych 63 inwesty-
cji i remontów wymagających zastosowania ustawy 
Prawo zamówień publicznych zrealizowaliśmy lub 
jesteśmy w trakcie realizacji 41 pozycji. 
 W drugiej połowie czerwca tradycyjnie spotykamy 
się na dorocznym święcie, jakim są DNI OŻAROWA 
MAZOWIECKIEGO. W tym wydaniu Informatora, 
znajdziecie Państwo program obu świątecznych dni 
i jestem przekonany, że wybierzecie interesujące 
dla siebie występy lub zawody sportowe. 
 W poprzednim numerze zapowiedziałem wyda-
nie książki, opisującej dzieje ziemi ożarowskiej na 
tle historii Mazowsza i Warszawy. Dzisiaj mogę po-
twierdzić, że w czasie tegorocznych Dni Ożarowa 
odbędzie się jej promocja. Aby zachęcić Państwa 
do korzystania z tego wydawnictwa przytoczę dzi-
siaj dwa fragmenty tekstu, moim zdaniem ważne 
dla historii Ożarowa. 

Gmina Ożarów Mazowiecki położona jest na ży-
znych ziemiach równiny warszawsko-błońskiej 
ograniczonej od północy Puszczą Kampinoską. 
Wysokopienne puszcze mazowieckie zostały na 
naszych terenach wykarczowane i wyożarowane 

już na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia 
naszej ery, dając początek prasłowiańskiemu i sło-
wiańskiemu osadnictwu i uprawie roli. Ożarów ma 
zatem dwa źródła swojej nazwy, jeden pochodzi od 
czasownika o ż a r o w a ć, drugi od rzeczownika 
o ż a r y. Ożarowaniem nazywano wypalanie lasów 
na żyznych równinach, a powstałe po wypaleniu po-
gorzelisko zwano ożarami. Popiół spalonych drzew 
zmieszany z urodzajną glebą znakomicie nadawał 
się pod uprawy. Ożarowano również drewno na wę-
giel drzewny.

 Na historycznej mapie odnotowano na począt-
ku XVI wieku 27 miejscowości książęcych, w tym 
wieś folwarczna Ożarów, leżąca przy trakcie war-
szawsko-błońskim w parafii Żbików. Dowodem na 
to jest przywilej księcia warszawskiego Bolesława 
IV wydany 21 maja 1475 roku dla mieszczanina 
warszawskiego Lodwiga Rochenmeistra, wiernego 
i zasłużonego sługi książęcego, zwalniający tego 
kupca zbożowego od wszelkich służebności, obda-
rzający go łanem ziemi w Ożarowie i nadający Ro-
chemeistowi tytuł wójta wsi Ożarów.
 
 Myślę, że te dwa fragmenty zamieszczone powy-
żej przekonają Państwa, iż Dzieje ziemi ożarowskiej 
warto będzie mieć w swojej domowej bibliotece.

 Nawiązując do zbliżających się wakacji informu-
ję, że przez cały lipiec i sierpień dzieci szkół gmin-
nych będą mogły korzystać bezpłatnie, pod opieką 
instruktorów, z Pływalni Miejskiej w poniedziałki, 
środy i piątki w godzinach 9:00-12:00.

Życzę wszystkim Państwu udanych wakacji 

i raz jeszcze zapraszam do udziału 

w imprezach Dni Ożarowa Mazowieckiego.

Kazimierz K. Stachurski - Burmistrz
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z pracy rady miejskiej

w sprawie wyborów ławników sądowych oraz trybu zgłaszania kandydatów na ławników

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim informuje, że 30 czerwca 2007 r. 
upływa  t e r m i n   z g ł a s z a n i a  kandydatów na ławników sądowych :

- Sąd Okręgowy w Warszawie - 3 osoby,
- Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 1 osoba,
- Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborz, Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 2 osoby,
- Sąd Rejonowy w Pruszkowie, Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 1 osoba. 

Z A S A D Y wyborów ławników oraz tryb zgłaszania kandydatów na ławników określają przepisy:
- Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz.1070  
  z późn. zm.) 
- Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego 
  trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2006 r. 
  Nr 50 poz.370). 

W Z Ó R  K ARTY  zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego jest dostępny:
- w Urzędzie Miasta i Gminy: u Sekretarza Gminy oraz pracownika obsługi Rady,
- za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych: www.ozarow-mazowiecki.pl, www.ms.gov.pl.

Do  KARTY  złożonej przez obywateli dołącza się listę osób (co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wy-
borcze), zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własno-
ręczny podpis każdej z osób zgłaszających kandydata.

Do  KARTY  kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć :
- 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- informację z Krajowego Rejestru Karnego,
- oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
- zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, 

K A R T Ę  zgłoszenia wraz z załącznikami należy z ł o ż y ć w Urzędzie Miasta i Gminy
ul. Kolejowa 2, Biuro Podawcze, pokój nr 109,  (w godzinach pracy  urzędu)                            

I N F O R M A C J I  w sprawie wyborów ławników udziela Sekretarz Gminy, tel.   22-722-14-82

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim - Roman Jasiński 

I N F O R M A C J A
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

Burmistrz Miasta i Gminy
Doradztwo Rolnicze w Ożarowie Mazowieckim

Zapraszają po raz kolejny  mieszkańców  miasta i gminy do wzięcia udziału w VI edycji konkursu z nagrodami.

„TAM GDZIE MIESZKAM - JEST PIĘKNIE „
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich obiektów w następujących kategoriach:

- Posesja (dotyczy mieszkańców miasta)

- Zagroda (dotyczy mieszkańców wsi)

- Balkon, ogródki przy balkonach.

Celem konkursu jest mobilizacja, poprzez współzawodnictwo, do większej dbałości o czystość, estetykę
oraz stworzenie wzorców pozytywnie oddziałujących na  ludzi.

Ocenie podlegać będą: utrzymanie czystości i porządku, walory artystyczne, zharmonizowanie obiektu z otoczeniem
oryginalność pomysłów, nowatorskie rozwiązania, prawidłowy dobór roślin.

Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy:
Wydział Ochrony Środowiska tel.022 722 -22-07 w. 235

Doradztwo Rolnicze tel. 721-36-06
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z życia szkół

 Kilka lat temu gościliśmy na kominku 
harcerskim warszawskiego powstańca 
– ppor. AK kap. Janinę Kulesza - Kurow-
ską. Pani Janina przywiozła ze sobą fi-
gurkę Małego Powstańca. Zdziwiona zo-
baczyła u nas podobną – otrzymaliśmy 
ją za zwycięstwo w Rajdzie Arsenał. Pani 
Janina opowiadała nam wtedy o małych 
dziewczynkach i chłopcach, jeszcze dzie-
ciach, a już bohaterskich żołnierzach 

walczących w powstaniu warszawskim. 
Zafascynowała nas tymi opowieściami 
do tego stopnia, że zapragnęliśmy, aby 
Mały Powstaniec był Patronem Szczepu. 
Prawie dwa lata poznawaliśmy sylwetki 
małych powstańców i historię Powsta-
nia, organizowaliśmy obozy i gry o fabu-
le powstańczej, zwiedzaliśmy Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Przybyło też 
figurek Małego Powstańca – po następ-
nych zwycięstwach w Rajdzie Arsenał 
mamy ich już cztery. Zorganizowaliśmy 
konkurs na plakietkę i proporzec Szcze-

pu, który zdecydowanie wygrała dh Lu-
dwika Plichta. 
 Dzisiaj nasz Szczep ma już nadane, 
rozkazem hufcowym, imię Małego Po-
wstańca, posiada plakietkę i proporzec. 
11 maja 2007 odbyło się uroczyste wpro-
wadzenie proporca. Na uroczystości go-
ściliśmy ppor. AK kap. Janinę Kulesza 
–Kurowską, byłego komendanta hufca 
ZHP Ożarów dh Tadeusza Lipińskiego, 
radnych, dyrekcję szkoły, księży z pa-
rafii Rokitno i Płochocin. W powadze 
i ciszy proporzec został wprowadzony 

i poświęcony. Następnie ośmiu harcerzy 
z IX DH im. Alka złożyło na nowy sztan-
dar Szczepu uroczyste Przyrzeczenie 
Harcerskie. Z kolei nastąpiła prezenta-
cja multimedialna, podczas której harce-
rze pokazali portrety i krótkie życiorysy 

mniej znanych powstańców warszaw-
skich. W przerwach między prezenta-
cjami zuchy i harcerze śpiewali piękne 
harcerskie i powstańcze piosenki. Pre-
zentacje zakończyła opowieść p. Janiny 
o swoim życiu oraz pamiątkowy wpis pod 
jej portretem z lat wojny. Będzie to cenna 
pamiątka tego ważnego dnia. Uroczy-
stość zakończyliśmy harcerskim kręgiem. 
Harcerze i zuchy zaśpiewali pieśń Bratnie 
słowo, a dh Kasia, drużynowa harcerzy, 
którzy składali Przyrzeczenie, puściła 
w krąg iskierkę przyjaźni.

 Głęboko wierzymy, że dzięki nasze-
mu patronowi teraz i w przyszłości bę-
dziemy mieli dla naszej Ojczyzny SER-
CE W SAM RAZ.

komendantka Szczepu Szaniec
im. Małego Powstańca

hm Anna Sakowska

Mały chłopiec z Podwala – 
bohaterem harcerzy i zuchów ze Szczepu Szaniec w Płochocinie

„Gdy przechodzę Podwalem
choćby wzrokiem

chcę dotknąć
Małego Powstańca.

Synku, buty masz za duże,
karabin za ciężki,

i hełm ci spada na oczy,
ALE SERCE – TO TY MASZ

W SAM RAZ”.
(ks. Jan Zawitkowski)

Trzymaj Formę!!!
 Co roku, gdy zbliża się dzień pierw-
szego czerwca, wszystkie dzieci, zarów-
no te młodsze, jak i te starsze, z niecier-
pliwością czekają na przejawy pamięci 
ze strony dorosłych.
 Tegoroczny Dzień Dziecka był peł-
nym zaskoczeniem dla uczniów naszych 
szkół. Nowatorski pomysł połączenia ob-
chodów Święta Dzieci z akcją „Trzymaj 
Formę” okazał się trafiony. Organizatorzy 
tej imprezy chcieli w ten sposób zmoty-

wować i zachęcić dzieci do aktywności 
ruchowej, do zdrowego trybu życia, do 
czerpania przyjemności ze sportu. 
 Aktywne spędzenie tego świę-
ta spodobało się wszystkim dzieciom. 
Mimo że próby sprawności, zaczerpnięte 
z Testu Zuchory były naprawdę nie lada 
wyzwaniem, uczniowie przystępowali do 
nich z wielkim zaangażowaniem i uśmie-
chami na twarzach. Ciężki wysiłek malu-
chów i gimnazjalistów został oczywiście 

nagrodzony. Dzieci ze szkoły podstawo-
wej otrzymały milutkie pluszowe przytu-
lanki, które podarowała firma „Tender”, 
za co serdecznie dziękujemy Prezesowi 
- Panu Krzysztofowi Młot. Gimnazjaliści 
zaś, zdając się na los szczęścia, sami 
wybierali dla siebie nagrody. Mogli wy-
losować przeróżne gadżety przekaza-
ne przez firmę Meritum z Pruszkowa. 
Wszyscy uczniowie gimnazjum, którzy 
pomyślnie zaliczyli próby sprawności, 
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relacje z Dnia Dziecka

 O tym, że nasi rodzice są super do-
wiedzieliśmy się 1 czerwca 2007 roku, 
kiedy to z okazji Dnia Dziecka zaprosili 
nas na ogrodowe niespodzianki.

 W ścisłej tajemnicy, z zachowaniem 
starannej ostrożności rodzice przygo-
towywali się do stworzenia dla nas nie-
spodzianki. Nie uronili rąbka tajemnicy, 
całkowicie nas zaskoczyli.
 Były dni, kiedy przychodził wieczór, 
a bajkę na dobranoc zamiast mamy czy 
taty czytała babcia, kiedy kładąc się spać 
nie dostaliśmy całusów od obojga rodzi-
ców. Było nam smutno i źle, nie wiedzieli-
śmy dlaczego. Teraz już wiemy. Ten czas 

nasi rodzice poświęcili na przygotowa-
nie dla nas ogromnej niespodzianki. My 
tęskniliśmy za nimi, a oni w pocie czoła 
tworzyli przepiękną scenografię, dobiera-

li kostiumy, uczyli się swoich ról, tworzyli 
„dzieło nad dziełami”.
 Do ostatniej chwili nie mieliśmy 
pojęcia, co nas czeka. Z niepokojem 
i zaciekawieniem obserwowaliśmy jak 
1 czerwca nasi rodzice z tajemniczymi 
minami gromadzą się w przedszkolnym 
ogrodzie, a na tarasie powstaje dziwna 
konstrukcja, pojawia się gęsty las i chat-
ka z piernika w tle.
 Wielkie „ach” i „och” rozległo się 
w chwili, kiedy zabrzmiały pierwsze takty 
muzyki, a na scenie pojawiła się tajem-
nicza postać w przepięknym, bajkowym 
kapeluszu i zaprosiła nas w podróż do 
krainy bajek.

 Ileż było śmiechu i zabawy, kiedy to 
w bajkowych postaciach rozpoznaliśmy 
swoich rodziców. Miło było popatrzeć jak 
tata staje się Jasiem szukającym pierni-
kowego domku, smokiem, wilkiem, gajo-
wym, zawiedzionym Dratewką, który nie 
spotkał w Krakowie smoka i królewny, 
a mama przeobraża się pięknego Kop-
ciuszka, którego Macocha chce koniecz-
nie wydać za mąż za księcia, Małgosię, 
babcię, złą królową i czarownicę, która 
koniecznie chce wrócić do swojej bajki.
 Nasza radość nie miała końca, okla-
ski nie milkły, sesja fotograficzna trwała a 
my nie potrafiliśmy pozbyć się zaskocze-

nia. To było dla nas coś fantastycznego, 
coś, czego nigdy się nie zapomina.

 Kiedy myśleliśmy, że to już koniec 
niespodzianek rodzice znowu nas zasko-
czyli – zaprosili nas na grilowe party w 
ogrodzie. To dopiero była uciecha. Jesz-
cze dziś widzimy przed sobą tatę – króla, 
mamę – Czerwonego Kapturka i czujemy 
zapach wędrujący po ogrodzie.

 Rodzice jesteście super, byliście 
super i będziecie super!

Wrażenia dzieci z grupy „O” z Przedszkola 
Publicznego nr 2 w Ożarowie Maz.spisały 

wychowawczynie grupy: Danuta Kacprzak i 
Paulina Kret 

Nasi rodzice są super!

mogli ubiegać się o nagrodę główną - ol-
brzymią maskotkę opasaną szarfą z ha-
słem „Trzymaj Formę”. W drodze losowa-
nia zdobyła ją uczennica klasy pierwszej 
Żaneta Suska. 
 Wyczerpani próbami sprawnościowy-
mi uczniowie mogli zregenerować swo-
je siły, spożywając jogurty podarowane 
przez firmę Bakoma oraz owoce cytru-
sowe przekazane przez Prezesa Firmy 
„Targ- ban”, Pana Krzysztofa Burego.
 Wielką popularnością cieszył się 
w tym dniu bar sałatkowy, gdzie ser-
wowano wszystkim uczniom świeże 
i zdrowe sałatki oraz surówki. Wybór tych 
pyszności był przeogromny, każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Na stoisku gości-
ły surówki z brokułów, różnych gatunków 
kapust, z porów, w oliwie z oliwek, z jo-

gurtem naturalnym. Dzieciaki zajadały 
się zdrowymi przekąskami i przychodziły 
po następne porcje. 
 Trzeba w tym miejscu podziękować 
Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich 
ze Święcic, które poświeciły swój czas 
i przygotowały wszystkie surówki. 
 Nie sposób byłoby jednak przygo-
tować tych zdrowych potraw, gdyby nie 
fakt, że rodzice uczniów szkoły podsta-
wowej i gimnazjum podarowali nam całą 
masę warzyw. Hojni ofiarodawcy to Pań-
stwo Raczkowscy, Państwo Bzówka, 
Państwo Majewscy i Sobczak.
 Podziękowania składamy rów-
nież Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Ożarów Mazowiecki za przekaza-
nie środków finansowych na wynajem 
Wesołego Miasteczka i zakup nagród. 

Wyrazy uznania należą się także Rad-
nej Blance Jabłońskiej za wielkie za-
angażowanie w przygotowanie Dnia 
Dziecka. Dużą pomocą przy organiza-
cji tego dnia była młodzież gimnazjal-
na i licealna, która sprawowała opiekę 
i przeprowadzała konkursy.
 Dzień pierwszy czerwca upłynął 
w miłej atmosferze, wszyscy uczestnicy 
testu byli zadowoleni, że mogli sprawdzić 
wydolność organizmu. Miejmy nadzieję, 
iż ruch na świeżym powietrzu i zdrowa 
żywność na dobre zadomowią się w Pło-
chocinie, a hasło „Trzymaj Formę” będzie 
towarzyszyło naszym uczniom przez cały 
rok, nie tylko od święta.

Fotoreportaż na okładce „Informatora”
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z ekologią na Ty

„Z EKOLOGIĄ NA TY, CZYLI JAK 
POMÓC PRZYRODZIE…”

 Naukowcy twierdzą, że w najbliż-
szych kilkunastu latach efekt cieplarniany 
może znacznie zagrozić przyrodzie i śro-
dowisku człowieka. Z powodu gwałtow-
nych zjawisk pogodowych co roku ginie 
na świecie kilka milionów ludzi, zwierząt 
i okazów przyrodniczych.

 Coraz częściej silne wiatry i trąby po-
wietrzne oraz ulewne deszcze czy susze 
pustoszą nasze najbliższe okolice. Więk-
szość z nas często odczuwa skokowe 
zmiany ciśnienia atmosferycznego. Naj-
częściej takie problemy odczuwają ludzie 

cierpiący na choroby układu krążenia, 
migreny, a także chorujący na nerwice 
lub choroby zdrowia psychicznego.
 Realizując tematy z biologii, geogra-
fii i przysposobienia obronnego, ucznio-
wie postanowili przyjrzeć się naszym 
okolicom – gdzie mieszkamy. Zadaniem 
uczniów było zlokalizowanie i opisanie 
rejonów gdzie najczęściej występują 
zagrożenia naturalne (powodowane si-
łami natury) oraz rejony dewastowane 
bezmyślną działalnością człowieka. Po-
stawiono również  pytania, jakie mogą 
wystąpić trwałe skutki w zamieszkałych 
przez nas okolicach oraz jaki to będzie 

miało wpływ na nasze życie i zdrowie.
 Opisano rejony podtopień po nagłych 
ulewach i możliwe zniszczenia po przej-
ściu huraganowych wiatrów. Najwięcej 
uwagi poświęcono mapie drogowej, 
gdzie najczęściej występują wypadki dro-
gowe i katastrofy komunikacyjne.
 Trasa komunikacyjna E30, z War-
szawy do Sochaczewa przez Ożarów 
Maz. i Błonie, stwarza szczególne za-
grożenie komunikacyjne dla okolicznych 
mieszkańców, a zwłaszcza dla naszych 
uczniów i szkoły. Zagrożenia te mogą 
wystąpić w czasie dojazdu do szkoły 
i powrotu do domu oraz w czasie zajęć.
 Poważne zagrożenie dla miasta i oko-
lic stwarza brak recyklingu odpadów ko-
munalnych, rozbudowanej sieci kanaliza-
cyjnej oraz samowola mieszkańców przy 
tworzeniu nielegalnych wysypisk śmieci.

 Uczniowie klas I i II opisali powyższe 
fakty w postaci prac pisemnych i plaka-
tów. Najbardziej zagrożone rejony wryso-
wano na mapy i plany okolicznych miast 
i wsi. Prace zostały zaprezentowane na 
lekcjach, a najciekawsze plakaty przed-
stawiono na szkolnej wystawce.
 Ponadto uczniowie przyswoili so-
bie wiedzę i umiejętności zachowania 
się w czasie zaistnienia wypadku ko-
munikacyjnego lub innego zagrożenia. 
W szkole przećwiczono bezpieczną 
ewakuację uczniów, w zależności od 

zagrożenia jakie może nastąpić. Wy-
trenowano umiejętności transportu po-
szkodowanych przy pomocy dostępnych 
środków. Udzielanie poszkodowanym 
pierwszej pomocy przedmedycznej nie 
jest nam obce i możemy przy pomocy 
dostępnych środków jej udzielić.

 Postanowiliśmy czynnie pomóc przy-
rodzie, dlatego wzięliśmy udział w co-
rocznym „Sprzątaniu Ziemi” w rejonie 
miasta Ożarowa Maz. Dodatkowo w dniu 
22 maja br. uczniowie klasy II technikum 
gastronomicznego, przy współudziale 
nauczycieli (p. A. Szymczak i p. St. Cy-
wińskiego), wzięli udział w sprzątaniu 
okolic drogi gminnej Strzykuły.
 Słoneczna pogoda i uczniowski zapał 
spowodowały, że bezmyślnie wyrzucone, 
przez okolicznych mieszkańców, odpady 
znalazły się w workach oraz odjechały na 
miejsce do tego celu przeznaczone.
 Ekologiczną lekcję zakończyło ogni-
sko i pieczenie kiełbasek. Uczniowie na-
uczyli się wybierać bezpieczne miejsce 
na ognisko, zabezpieczać je w czasie 
palenia i po zakończonej imprezie.
 Kolejny raz pomogliśmy przyrodzie, 
tylko czy na długo?... Szeroko rozpropa-
gowana edukacja ekologiczna powinna 
pobudzić pozytywną świadomość i na-
wyki wśród mieszkańców Ożarowa Maz. 
oraz okolic.

WYCHOWANIE EKOLOGICZNE 
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1.
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 W dniu 18. maja 2007 wyjechaliśmy 
na czterodniową wycieczkę do Puszczy 
Augustowskiej. Celem była wieś Rudaw-
ka położona 500 m od granicy białoru-
skiej. W trakcie wyjazdu mieszkaliśmy 
w budynku przedwojennej szkoły, który  
dotrwał do dzisiejszych czasów dzięki 
determinacji ludzi z miejscowej jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej. W obiek-
cie tym swoją bazę terenową posiada  
Fundacja Harcerska Wola (wydatnie 
wspierająca O.S.P. w dążeniu do wyre-
montowania całego domu). http://www.
rudawka.org.pl

 Po dotarciu na miejsce, rozlokowaniu 
się w pokojach, zjedzeniu obiadu po-
szliśmy na pierwszy spacer po okolicy, 
którą nasza wychowawczyni – Bożena 
Kośka doskonale zna – choć stamtąd 
nie pochodzi i nie wychowywała się tam. 
W czasie tego spaceru zobaczyliśmy po-
mnikową aleję drzew na Śluzie Kudrynki 
oraz monumentalnych rozmiarów świerk 
– pomnik przyrody, http://rop.mos.gov.pl, 
a także grupę modrzewi o imponujących 
rozmiarach. 

 Po powrocie do miejsca zakwatero-
wania własnymi siłami przygotowaliśmy 
kolację. Wszystkie śniadania i kolacje 

robiliśmy sami – każdy z uczestników 
wyjazdu przygotowywał jedno śniadanie 
i jedną kolację. Okazało się, że niektórzy 
z nas pierwszy raz w życiu trzymali nóż 
w ręku, a byli również i tacy, którzy uczyli 
się zmywać – bo nigdy wcześniej tego nie 
robili. Trudniejsze do przygotowywania by-
ły śniadania, ponieważ trzeba było wstać 
pół godziny wcześniej niż pozostali. 
 Po kolacji zajęcia integracyjne popro-
wadziła Pani Magda Azarczyk pedagog 
z naszej szkoły.

 Tego typu zajęcia odbywały się co-
dziennie po wieczornym posiłku.

 W czasie ich trwania rozważaliśmy 
czy nasza klasa jest zgrana, poznawa-
liśmy swoje mocne i słabe strony, ćwi-
czyliśmy rozpoznawanie uczuć i meto-
dy radzenia sobie z różnymi emocjami, 
wypowiadaliśmy się na temat różnych 
niebezpieczeństw, które zagrażają nam 
w życiu.

 19. maja 2007 po śniadaniu wyruszy-
liśmy na trasę Ścieżki przyrodniczej „Bo-
cianisko” im. prof. Andrzeja Batko. http://
www.pytlak.com.pl/tresc/Mikaszowka.
 W trakcie tej wyprawy dowiedzieliśmy 
się, że nie każdy LAS wygląda tak samo 

i że nie w każdym LESIE rosną te same 
rośliny. Na długości 5 km obserwowali-
śmy następujące typy lasu: bór bagien-
ny, mieszany bór sosnowo świerkowy, 
las sosnowy, las bagienny, ponadto na  
Śluzie Sosnówek poznaliśmy zasadę 
działania śluz wodnych, a na Jeziorze 
Ślepym zobaczyliśmy na czym polega 
naturalna sukcesja (zarastanie) jeziora. 

Po obiedzie odbyły się zajęcia sportowe, 
a na kolację pojechaliśmy na miejsce, 
które nazywa się Binduga Lelak. Rozpa-
liliśmy tam ognisko i piekliśmy kiełbaski. 
(niezwykłe było to, że wszyscy ochoczo 
zbierali chrust).

 Po kolacji odtańczyliśmy kilka zucho-
wych (harcerskich) pląsów. Tę zabawę 
zaproponowali wychowankowie naszej 
wychowawczyni – Magda Cieślak i To-
mek Arasimowicz, którzy w charakterze 
wolontariuszy pojechali z nami na wy-
cieczkę.
 20. maja 2007 - wstaliśmy wcześniej 
niż zazwyczaj, ponieważ musieliśmy do-

„Razem w naturze”
czyli wycieczka do Puszczy Augustowskiej klasy 5a 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ożarowie Mazowieckim
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jechać do Płociczna, skąd o 10:00 odjeż-
dżała kolejka wąskotorowa, a my mieli-
śmy zarezerwowany ten kurs. 

 Wigierska Kolejka Wąskotorowa jeź-
dzi po torowisku z drugiej połowy XIX 
wieku.

Podróż nią trwa dwie godziny. 

 Po tej przejażdżce poszliśmy na 
ścieżkę przyrodniczą Suchary, tutaj 
oprócz poznania różnych obiektów przy-
rodniczych musieliśmy wykonać zadania 
na przygotowanej przez naszą wycho-
wawczynię karcie pracy –  nie byliśmy 
z tego zadowoleni, oj nie. 

 Tego dnia potajemnie szykowaliśmy 
się do zielonej nocy.

 Jakie było nasze zdziwienie, gdy 
o godzinie 23:00 wychowawczyni po-
informowała nas, że mamy się ubierać 
w miarę ciemne rzeczy i zebrać się przed 
budynkiem. Zrobiło nam się nieswojo w 
ciemności, która nas otoczyła i nawet 
największe gaduły zamilkły, prawdopo-
dobnie każdy trochę się bał. 
 Okazało się, że dorośli (łącznie 
z panem kierowcą) przewidując nasze 
zamiary postanowili sprawę zielonej nocy 
wziąć we własne ręce (przede wszyst-
kim, żeby nazajutrz nie było zbyt dużo 
sprzątania, a poza tym, żeby wszyscy 
się dobrze bawili). Poszliśmy na Bindugę 
Kudrynki i rozegraliśmy tam podchody 
ze świetlikiem. Okazało się, że nie bar-
dzo potrafimy poruszać się bezszelest-
nie – no cóż nie jesteśmy kotami. 
 Po zakończeniu gry nasza wycho-
wawczyni pokazała nam jak w praktyce 
wyznaczyć północ za pomocą Gwiazdy 
Polarnej – jeszcze nie widzieliśmy tak 
rozgwieżdżonego nieba.  
 Do bazy wróciliśmy około 2:15 - wszy-
scy byli tak zmęczeni, że natychmiast za-
snęli i grzecznie spali aż do pobudki. 
 Nazajutrz po śniadaniu spakowali-
śmy się, posprzątaliśmy po sobie, zo-
stawiając, zgodnie ze zwyczajem, czysty   
budynek dla następnej grupy. 
 W drodze powrotnej zwiedziliśmy 
Strażnicę Straży Granicznej w miejsco-
wości Płaska. 

 To był raj dla chłopców.

 Ale dziewczyny też coś dla siebie 
znalazły.

 Żal nam było opuszczać gościnną 
Puszczę Augustowską, próbowaliśmy 
nawet namówić naszą wychowawczynię 
na przedłużenie wycieczki o jeden, dwa 
dni.

Uczniowie klasy 5a Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Ożarowie Mazowieckim wraz 
z wychowawczynią i rodzicami dzię-
kują Panu Burmistrzowi Kazimierzowi 
Konstantemu Stachurskiemu za przy-
chylność i pomoc w zdobywaniu fun-
duszy na realizację projektu „Razem 
w naturze”.

 P.S. Zdobyliśmy 54 punkty do Odzna-
ki Turysty Przyrodnika, co daje prawo do 
ubiegania się o stopień popularny tej od-
znaki.  

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Macierzysza dziękuje:
• Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów Maz.
• Dyrektorowi DK „Uśmiech”
• Pani Agnieszce Gajdzie i Grażynie Przybysz
•  a także H. Różańskiej, B. Glembin, E. Paderewskiej, M. Kacperskiej, D.Łukasiewiczowi, 
E. Umańskiej oraz państwu Żychlińskim 

za pomoc w zorganizowaniu „Majówki w Macierzyszu”.
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wymiana młodzieży

WIZYTA GOŚCI Z ZAGRANICY 
w Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie
 W dniach 17-25 maja 2007 r miała 
miejsce wymiana młodzieży w ramach 
programu Sokrates Comenius. Ucznio-
wie z Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego 
w Płochocinie gościli w swoich domach 
uczniów z Hiszpanii, Anglii, Francji i Nie-
miec. Przyjechało 28 osób, w tym 7 na-
uczycieli. W wycieczkach brali także 
udział nasi uczniowie - 20 osób. 

 W Domu Kultury ,,Uśmiech’’ miało 
miejsce spotkanie z Burmistrzem Mia-
sta i Gminy Ożarów Mazowiecki Panem 
Kazimierzem Stachurskim, który powitał 
przybyłych gości. Pani Cornelia Windolf 
z Niemiec podziękowała za zorganizo-
wanie spotkania oraz gościnne przyjęcie. 
Mieliśmy tam także okazję bawić się przy 
wspólnym śpiewie, a nawet tańcu.
 Projekt ,,Wartości moralne i społecz-
ne’’ dotyczy trzy-pokoleniowej rodziny 
w Europie. Uczniowie przedstawili pre-
zentacje wykonane w programie Power-
Point oraz w formie plakatów na temat 
świąt obchodzonych w poszczególnych 
krajach. Po prezentacji rodzice przygo-
towali poczęstunek. Francuzi przywieźli 
ser, wino. Hiszpanie ser, pasty papryko-
we, słodycze, którymi częstowali zap-
roszonych gości. Byli nimi przedstawiciele 
miejscowych władz, rodzice, nauczyciele.

 Tego dnia Klub Europejski pod kie-
runkiem Pani Agnieszki Jaworskiej przy-
gotował tradycyjnie obchodzony w na-
szej szkole Dzień Europy, tym razem 

pod nazwą „Biesiada Polska”. Cała 
szkoła śpiewała razem z występującymi 
uczniami. Odbyliśmy wirtualną podróż 
po Polsce dzięki prezentacji multimedial-
nej oraz zapoznaliśmy się z najsłynniej-
szymi polskimi postaciami historycznymi 
przedstawionymi przez uczniów. Wystę-
py uświetnione zostały pięknymi tańcami 
wykonanymi przez ludowy dziecięcy ze-
spół taneczny Kuźnia Artystyczna z Wi-
lanowa. Potem nastąpił poczęstunek tra-
dycyjnymi potrawami polskimi. 
 Program wizyty był bogaty i urozma-
icony. Nasi gości mogli wiele dowiedzieć 
się na temat historii Polski. Z zaintereso-
waniem słuchali przewodnika w czasie 

zwiedzania Warszawy: Starego Miasta, 
Zamku Królewskiego, Belwederu, Łazie-
nek, Wilanowa. Pokazaliśmy im także 
ciekawe miejsca znajdujące się blisko 
stolicy: Pilaszków, Puszczę Kampinoską. 
Zwiedzaliśmy skansen - zespół chałup 
z przełomu XIX, XX wieku w Maurzycach 
oraz Chałupę Mazurską w Macierzyszu. 
Wycieczka do tego ostatniego miejsca 
była najciekawsza. Uczniowie upiekli 

smaczny chleb, zaczynali od ucierania 
ziarna na mąkę. Wykonali kwiaty z ko-
lorowej bibułki. Strzelali z łuku. Mogli 
pograć w piłkę, w badmintona. Posadzili-
śmy wspólnie drzewko - modrzew. Każdy 
kopał dołek, wpisywał się na listę, która 
została zakopana w butelce przed posa-
dzeniem drzewka. Nazwaliśmy je Sokra-
tes Comenius na cześć naszego progra-

mu. Na pożegnanie każdy dostał prezent 
- chleb z napisem „pl”, ładnie zapako-
wany w serwetkę. Byliśmy także w Gó-
rach Świętokrzyskich w Parku Jurajskim 
w Bałtowie, gdzie znajdują się duże ma-
kiety dinozaurów oraz szliśmy podziem-
nym tunelem w Krzemionkach Opatow-
skich, gdzie od 5 tysięcy lat wydobywano 
krzemień pasiasty.
 Cały czas dopisywała nam piękna, 
słoneczna pogoda. 
 Uczniowie mieli okazję ćwiczyć zna-
jomość języka angielskiego poprzez oso-
biste kontakty z rówieśnikami z innych 
krajów. Integracja młodzieży służy budo-
waniu pokoju między narodami, likwiduje 
uprzedzenia, przełamuje bariery. 

 Kolejne spotkanie, tym razem w Pol-
sce okazało się sukcesem.   
 Bardzo ciekawy program wymia-
ny nie byłby możliwy bez finansowego 
wsparcia Pana Burmistrza Kazimierza 
Stachurskiego, za co serdecznie dzię-
kujemy. Ponadto składamy podzięko-
wania sponsorom, którzy pomogli w or-
ganizacji tego dużego przedsięwzięcia: 
PERI Polska Sp. z o.o., Zakładowi 
Usług Instalacji Sanitarnych z Ożaro-
wa Maz., Diesel Truck Sp. z o.o., EWT 
Truck and Trailer Polska Sp. z o.o.       
                                    

Szkolny Koordynator Projektu
Barbara Kołkiewicz

Uczniowie przedstawiają państwa Unii Euro-
pejskiej za pomocą chorągiewek.

Witamy przedstawicieli szkół z zagranicy 
chlebem i solą. 

Uczestnicy spotkania przed zamkiem w Iłży.

Z zapałem wykonujemy papierowe kwiatki 
w Mazurskiej Chacie w Macierzyszu.

Pieczemy kiełbaski w Puszczy Kampinoskiej.

Dave Bateman, nauczyciel z Anglii wpisuje 
się do księgi pamiątkowej w muzeum 

w Pilaszkowie.
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o ekologii raz jeszcze

„EKOLOGICZNA  SZKOŁA”

 Starosta Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego ogłosił kolejną edycję konkur-
su „Ekologiczna szkoła” adresowaną do  
wszystkich typów szkół z terenu powiatu. 
Konkurs odbył się w trzech kategoriach: 
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych oraz składał się 
z części teoretycznej i praktycznej.

 Celem konkursu jest rozbudzanie za-
interesowań dzieci i młodzieży ochroną 
środowiska, pogłębianie wiedzy przyrod-
niczej, kształtowanie postaw i zwiększa-
nie świadomości ekologicznej oraz ini-
cjowanie działań związanych z poprawą  
stanu środowiska.
 W kategorii szkół podstawowych 
tegoroczny tytuł „Ekologicznej szko-
ły” otrzymała Szkoła Podstawowa nr 1 
im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Maz. 
 Aby zasłużyć na ten zaszczytny tytuł 
uczniowie wraz z opiekunami w okresie  

od marca do maja 2007 roku wykona-
li wiele praktycznych zadań z zakresu  
edukacji ekologicznej tj.:
- sprzątanie terenów zieleni wyznaczo-
nych przez gminę,
- zbiórka  surowców wtórnych (19 370 kg 
makulatury, 148 kg baterii, 25 sztuk zu-
żytych tonerów atramentowych i lasero-
wych, puszki aluminiowe),
- czterogodzinne szkolenie uczniów klas  

III pt. „Jestem przyjacielem lasu”, zakoń-
czone sprawdzianem i otrzymaniem „Le-
gitymacji wstępu do lasu”,
- „Zielony marsz” ulicami miasta Ożaro-
wa Maz., w którym uczniowie klas O-III 
zaprezentowali własnoręcznie wykonane  
transparenty z hasłami ekologicznymi,
-udział w ogólnopolskich konkursach  
ekologicznych,
- prezentacja na forum szkoły insceniza-
cji promujących recykling,
- wykonanie wielu pomocy dydaktycz-
nych wykorzystywanych na lekcjach  
przyrody.

 Udział naszych uczniów w praktycz-
nych zadaniach konkursu to wspaniała  
lekcja rozwijająca wrażliwość emocjo-
nalną, więź i poczucie odpowiedzialności 
za środowisko przyrodnicze. Pamiętajmy,  
że dbając o przyrodę – dbamy o siebie 
i o swoje zdrowie. Ogromne podziękowa-
nia należą się p. Monice Wrońskiej - na-

uczycielowi przyrody za zaangażowanie 
w organizację konkursu.
 Na łamach „Informatora Ożarowskie-
go” pragniemy podziękować uczniom, 
rodzicom i wychowawcom oraz dyrekcji 
za zaangażowanie, dzięki któremu nasza 
szkoła stała się laureatem tegorocznego 
konkursu.  

Ewa Krzowska – nauczyciel przyrody
Barbara Stradomska – nauczyciel nauczania 

zintegrowanego (osoby odpowiedzialne za 
organizację i przebieg konkursu)

„Gdzieś w każdym z nas jest dziecka ślad,
małe szczęścia i ich smak…”

 Smak dziecięcej radości uczniowie 
wraz z nauczycielami i pracownikami 
Gimnazjum im. Bohaterów Powstania 
Warszawskiego w Ożarowie Maz. pró-
bowali poznać dzięki muzycznemu kon-
kursowi „Jak oni grają i śpiewają?!”
 Reprezentanci dziesięciu klas na 
żywo zaśpiewali polskie i zagraniczne 
przeboje, m.in. zabzyczała Pszczółka 
Maja, popadał deszczyk z przeboju Czer-
wonych Gitar, zaszalała Doda, ale nie tyl-
ko ona. Profesjonalne jury łaskawie oce-
niało nasze gwiazdy, choć nie obeszło 
się bez słów krytyki, ale wszystko po to, 
by w przyszłości nie popełniały błędów.
 Największe wrażenie na jurorach oraz 

na publiczności zrobiło wykonanie przez 
Marlenę Włodarczyk z klasy 1E piosen-
ki „Gdzie ci mężczyźni?”. Drugie miejsce, 
po zaciętej walce, zajęły dziewczyny 
z kl. 2F, które zaprezentowały utwór „O 
mnie się nie martw”. Brązowy mikrofon 
trafił w ręce tria z klasy 3A, które urzekło 
oceniających przebojem zespołu Lady 
Pank „Zawsze tam, gdzie ty”. Nagrodę 
specjalną od jurora p. Andrzeja Ptaszni-
ka otrzymała Sylwia Przybysz za utwór 
Anny Jantar „Mój tylko mój”. 
 Swój talent muzyczny zaprezentował 
także Maciej Radecki (gitara elektrycz-
na) z klasy 1D, który w duecie z Igorem 
(wiolonczela), zagrał aranżację utworu 

z kręgu muzyki rockowo-metalowej oraz 
Wojciech Gawrych, który zachwycił nas 
piękną grą na akordeonie.
 Muzycznej zabawie towarzyszyło 
także grillowanie, tak więc oprócz strawy 
dla ducha znalazła się pyszna strawa dla 
ciała, a dzieci lubią jeść. 
 Nasz Dzień Dziecka pokazał, że 
w uczniach tkwi wiele talentów, trzeba 
im tylko dać okazję, aby mogli je przed 
nami odsłonić, bo naprawdę warto.

Marta Hajduk – opiekun artystyczny konkursu

Fotoreportaż na okładce „Informatora”
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wywiad

 W ramach tegorocznych jubile-
uszowych obchodów „Dni Ożarowa” 23 
czerwca o godz. 16:30 w galerii uśmiech-
niętego Domu Kultury odbędzie się wer-
nisaż malarstwa i ceramiki Państwa Lili 
i Wiesława  Fijałkowskich. Zapraszając 
do odwiedzenia galerii i obejrzenia tej 
nietuzinkowej wystawy, proponuję po-
znać nieco bliżej  rodzinę artystów od lat 
mieszkających i tworzących w naszym 
mieście. Z Panią Lili Fijałkowską rozma-
wiał Andrzej Ptasznik.

A.P. Na wybór przyszłego zawodu ma 
bardzo często wpływ tradycja wyniesio-
na z domu, czyli przykład  jednego lub 
obojga rodziców. Tak się dzieje w rodzi-
nach lekarzy, prawników i artystów. Czy 
w Pani przypadku rodzicom również uda-
ło się zaszczepić wrażliwość i otwartość 
na sztukę?

L.F. Bezsprzecznie miało to miejsce za-
równo w moim przypadku, jak i mojej sio-
stry, gdyż moja mama była architektem. 
Mnie od najmłodszych lat bardzo fascy-
nowało jak mama maluje farbami, czy 
rysuje jakieś projekty. Podobno byłam 
bardzo spokojnym dzieckiem, bo wystar-
czyło dać mi kartkę i ołówek, bądź trochę 
plasteliny i już mama miała mnie z „gło-
wy”. Oczywiście moje pierwsze wypowie-
dzi i dokonania artystyczne były przez ro-
dziców zauważane i chwalone. 

A.P. Zatem, jak Pani rozbudzone w ro-
dzinie potrzeby wypowiedzi plastycznej 
rozwijały się dalej?

L.F. Rodzice bardzo szybko zorientowali 
się co mnie najbardziej interesuje i zaraz 
gdy tylko to było możliwe, posłali mnie do 
Studium rysunku przy domu Architektów 
w Kijowie. Potem pomyślnie zdałam eg-
zamin do liceum plastycznego. 

A.P. Czy podobnie jak Pani mama, podję-
ła Pani studia na wydziale architektury?

L.F. Niestety nie, ponieważ, mnie trudno 
było zdawać na architekturę, bo miałam 
problemy z matematyką, a poza tym 
bardziej interesowała mnie grafika i ma-
larstwo, dlatego wybrałam grafikę i pod-
jęłam studia w Moskwie na wydziale gra-
fiki, ze specjalizacją grafika książkowa.  

A.P. Pani mąż nie mógł dziś uczestniczyć 
w tym spotkaniu, czy zatem może Pani 
powiedzieć jak się rozpoczęła jego przy-
goda ze sztuką?

L.F. Oczywiście że tak, my nie mamy 
przed sobą żadnych tajemnic.

A.P. Taka postawa buduje jedność i jest 
gwarantem istnienia szczęścia w mał-
żeństwie, gratuluję. 

L.F. Ja też sadzę, że jest to ważne, ale 
powracając do pytania, to mogę powie-
dzieć, że zawsze pociągały męża cieka-
we kształty, kolory i ich mieszanie. Swoje 
pierwsze szlify w zakresie plastyki zdo-
był podczas zajęć w pracowni plastycz-
nej Pałacu Młodzieży w Warszawie, na 
które regularnie /dwa razy w tygodniu/ 
i zawsze z przyjemnością dojeżdżał 
z Żoliborza przez prawie 8 lat. Na zajęcia 
te zapisała go mama, bo to ona zawsze 
miała dla niego więcej czasu i pierwsza 
spostrzegła przejawy zainteresowania 
plastyką. To również głównie ona starała 
się pomagać realizować większość jego 
artystycznych poszukiwań i marzeń.

A.P. Pani mąż miał sporo szczęścia, że 
trafił do jednej z najlepszych pracowni 
plastycznych w ówczesnej Warszawie.

L.F. Zapewne tak, bo jak Wiesiek czę-
sto podkreślał, panowała tam zawsze 
twórcza atmosfera, a zajęcia prowadzili 
świetni instruktorzy, którzy w dodatku 
mieli sposobność otwierania okna do-
słownie na świat. Dzięki temu mój mąż 
mógł brać udział nie tylko w licznych kon-
kursach i wystawach w kraju, ale również 
za granicą, w tym organizowanych przez 
UNESCO.

AP. Jak mi wiadomo, mąż dosyć wcze-
śnie zaczął odnosić swoje pierwsze arty-
styczne sukcesy i to nie tylko w kraju, ale 
nawet za granicą, lecz na tej dziedzinie 
nie zakończył on swoich zainteresowań 
sztuką.

L.F. Rzeczywiście, mąż zawsze był i cią-
gle jeszcze jest otwarty i ciekawy świata.
Nie rezygnując z plastyki, już jako lice-
alista zainteresował się również teatrem 
i edukacją teatralną. Konsekwencją ta-
kiej postawy było zapisanie się do Stu-
dium teatralnego prowadzonego przez  
żonę znanego aktora, pana Romana 
Kłosowskiego To tam poznał wielu wspa-
niałych ludzi, często do dziś przyjaciół. 
Oczywiście zdawał również do Szkoły 
Teatralnej w Warszawie, ale pewnie za-
brakło mu szczęścia, albo nie poznał się 
na nim podczas egzaminu pan Profesor  
Bardini. Po tym niepowodzeniu wrócił do 
poprzednich zainteresowań i tym razem 
z sukcesem zdał egzamin na wydział po-
ligrafii Akademii Sztuki w Moskwie.

A.P. To tam poznała pani męża, jak do 
tego doszło?

L.F. Normalnie, wpadliśmy na siebie, czy 
też sobie w oko w naszym akademiku 
dla studentów zagranicznych. Mieliśmy 
wspólnych kolegów, a nasze zaintereso-
wania sztuką z pewnością nam sprzyjały. 

A.P. Pani urodziła się w Kijowie na Ukra-
inie, a skąd pochodzi Pani mąż?

L.F. Mąż podobnie jak jego rodzice, jest 
rodowitym warszawiakiem. W Ożarowie 
mieszkamy od  1990 roku.

A.P. Kiedyś się mówiło, że prawdziwy 
spełniony mężczyzna, powinien wybudo-
wać dom, posadzić drzewo i wychować 
potomka.

L.F. Tak też się stało. W Ożarowie mamy 
dom, mieszka mam się  tu dobrze, mamy 
ogródek, śpiewają tu ptaki, nie ma tu ha-
łasu, ba, nawet od niedawna mogę dojść 
i dojechać do domu chodnikiem i eleganc-
ką drogą. Miło nam patrzeć jak to miasto 
dynamicznie się rozwija. Nasz syn Daniel 
też czuje się artystą, ale realizuje się gra-
jąc w zespole rockowym „Sote”. 

A.P. Mam od lat zawodowy kontakt z wie-
loma artystami, w tym plastykami i odno-
szę wrażenie, że kiedyś mogli oni liczyć 
na większą pomoc ze strony państwa, 
chociażby dzięki istnieniu Desy. Na czyją 
pomoc dziś mogą liczyć artyści plastycy 
czy ceramicy?

L.F. Rzeczywiście Desa przed laty działała 
bardzo prężnie, w tym min. promowała ar-
tystów. Ja współpracowałam z kilkoma od-
działami Desy, dzięki czemu wystawiałam 
i sprzedawałam swoje prace nie tylko 
w kraju, ale i na prestiżowych wystawach 
za granicą. Miałam to szczęście, że uda-
wało mi się zakwalifikować na te impre-
zy promujące kulturę Polską za granicą. 
Dziś artyście czasem pomaga jego zwią-
zek twórczy, ale generalnie musi on sam 
się przebijać na tym skomercjalizowanym 
rynku i ciągle szukać nowych kontaktów 
i możliwości sprzedaży swych prac.

A.P. Pani prace wielokrotnie były wyróż-
niane i nagradzane. Którą z otrzymanych 
nagród ceni Pani najwyżej?

L.F. Najcenniejszą nagrodę zdobyłam 
przed kilkoma laty na Biennale Cerami-
ki Polskiej we Wałbrzychu, ja nie jestem 
z zawodu ceramikiem ale grafikiem i dla-
tego to dla mnie było takie cenne. Żałuję, 
że już dziś nikt nie organizuje podobnej 
rangi wydarzeń. 

A.P. W Pani życiorysie przewija się po-

Przygoda ze sztuką, którą pisze życie
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o Unii słów kilka ...

wszechnie znane nazwisko Stivena 
Spielberga, jak pani poznała tego świa-
towej sławy filmowca?

L.F. To była dla mnie przygoda życiowa, 
bo ja nigdy wcześniej nie zajmowałam 
się filmem dokumentalnym. To, że aku-
rat znalazłam się na spotkaniu z przed-
stawicielami fundacji Spielberga, to był 
zupełny przypadek. Szukano wtedy lu-
dzi którzy przeżyli obozy koncentracyjne 
i Holokaust, bądź byli prześladowani 
w czasie II wojny Światowej. Kiedy 
Spilberg kręcił w Krakowie swoją „Listę 
Schindlera” przychodziło do niego wie-
le ludzi ze swoimi historiami. Te historie 
opowiadane przez konkretnych ludzi były 
bardzo często o wiele ciekawsze, niż to 
co on akurat kręcił. Postanowił wówczas, 
że on będzie zbierać historie tych ludzi 
którzy ocaleli, dlatego i do tego powołał 
fundację, która miała za zadanie zbie-
rać i nagrywać wspomnienia tych ludzi 

i czasów. Fundacja ta funkcjonowała 
w 58 krajach, w Polsce działała od 1996 
roku, ja byłam głównym koordynatorem 
nagrań. Mieliśmy kilka programów, robi-
liśmy wywiady z ludźmi, którzy byli Ży-
dami, Romami, pierwszymi więźniami 
obozów koncentracyjnych – czyli pacyfi-
stami, tymi, którzy nie chcieli brać udziału 
w wojnie ze względu na swoje przekona-
nia religijne, bo byli Świadkami Jehowy, 
więźniami politycznymi, którzy przeżyli 
marsze śmierci. Wtedy to zetknęłam się 
ze sprawami o których wcześniej nie mia-
łam zielonego pojęcia, więc ta praca była 
dla mnie bardzo ciekawa, bo poznawa-
łam wielu ciekawych ludzi i ich historie. 
Na kanwie zebranych i zarejestrowanych 
przez nasze ekipy wywiadów, powstały 
już pierwsze filmy dokumentalne, min. 
na Węgrzech, Rosji i w Polsce, gdzie Pan 
Marcel Łoziński i Andrzej Wajda nakręcił  
film dokumentalny pt. „Pamiętam”, znany 
z naszej TVP.

A.P. Nad czym aktualnie państwo pracu-
jecie?

L.F. W tym roku mieliśmy dwie wspólne 
wystawy naszej ceramiki i jedną moją 
wystawę malarstwa w Muzeum Ziemi 
Kaliskiej, w ramach nowego kierunku w 
sztuce zwanego „Decentryzmem”.

A.P. Na czym polega „Decentryzm”?

L.F. To, co absorbuje odbiorcę, znajduje 
się w sferze domyślnej, poza ramami ob-
razu, bądź dzieła.

A.P. Jak widać nie tylko sztuka, ale i ży-
cie ma wiele odcieni, zawsze warto je za-
uważać, ponieważ to one nas wzbogaca-
ją. Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia 
na wernisażu.

                                                                
                                    Andrzej Ptasznik      

 Wyższa Szkoła Mazowiecka w War-
szawie rozpoczęła realizację projektu, 
którego celem jest bezpłatna pomoc oso-
bom w zakładaniu działalności gospodar-
czej.
 Projekt skierowany jest do: techni-
ków i magistrów fizjoterapii, zamierzają-
cych rozpocząć działalność gospodar-
czą z wyłączeniem osób zarejestrowa-
nych jako bezrobotne oraz osób, któ-
re były właścicielami przedsiębiorstwa 
i prowadziły działalność gospodarczą 
po 1 stycznia 2004 r.
 Rekrutowane będą osoby z terenu 
województwa mazowieckiego, którzy 
w tym regionie będą zameldowani.
W ramach projektu będzie można:
- odbyć szereg bezpłatnych szkoleń 
ogólnych pomagających przygotować się 
do prowadzenia własnej działalności go-
spodarczej z takiego zakresu jak: prawne 
aspekty prowadzenia działalności gospo-

darczej, podstawy księgowości, marke-
ting i promocja firmy, pomoc publiczna 
i zamówienia publiczne, pozyskiwanie 
zewnętrznych źródeł finansowania- dota-
cji, podstawy marketingu i PR, podstawy 
prawa pracy, nauka pisania biznes pla-
nów.
- odbyć szereg bezpłatnych szkoleń za-
wodowych-kierunkowych takich jak: me-
todyka Nauczania Ruchu, Kinezyterapia 
i zaopatrzenie ortopedyczne, fizjoterapia 
Narządu Ruchu w Ortopedii i Traumato-
logii
- otrzymać bezpłatną pomoc indywidu-
alnego doradcy w zakresie zakładania i 
prowadzenia własnej działalności gospo-
darczej
- otrzymać bezpłatną pomoc doradców 
specjalistów w dziedzinie np. finansów 
oraz prawa
OTRZYMAĆ DODATKOWO BEZ-
ZWROTNĄ DOTACJĘ finansową w 
dwóch formach łącznie: 
- pomostową (700 zł przez pierwszych 
6 m-cy = ogółem 4.200 zł) na pokrycie 
części bieżących wydatków np. ZUS
- inwestycyjną na rozwój działalności 
gospodarczej (20 tys PLN) na zakup np. 
sprzętu, wyposażenia do (75%) wyma-
gany wkład własny w wysokości około 
6.600,00 PLN 
 Do dyspozycji będzie również indy-
widualny opiekun-doradca tzw. Men-
tor, który będzie służył pomocą nowo-

powstałym mikroprzedsiębiorcom m.in. 
w zdiagnozowaniu potrzeb szkolenio-
wych, zdefiniowaniu zakresu potrzebnej 
pomocy, ułatwieniu dostępu do zaawan-
sowanych usług szkoleniowo-dorad-
czych, w korzystaniu z instrumentów 
wsparcia dostępnych dla mikroprzedsię-
biorców.
 Projekt stanowi wielką szansą dla 
osób, które dzięki niemu mogą uzyskać 
cenną wiedzę w zakresie prowadzenia 
działalności, a także wsparcie finanso-
we.

Obecnie nabór do projektu prowadzi :
Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warsza-
wie

Dane adresowe: 
Al. Niepodległości 52
02-626 Warszawa
(022) 853-61-12
dziekanat@wsmw.edu.pl

Planowany termin zakończenia naboru 
to 30 czerwca 2007

Więcej informacji na stronie:
www.wsmw.edu.pl
      

Jolanta Kołodyńska
UMiG Ożarów Mazowiecki

                       Z EUROPĄ W TLE
FIZJOTERAPEUCI PLANUJĄCY ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
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sport

„Polonia 2011” – szansa dla rozwoju koszykówki 
w Ożarowie Mazowieckim i okolicach.

 Na początku bieżącego miesiąca tj. 
2 czerwca, Ożarów stał się na chwilę 
prawdziwą stolicą koszykówki młodzie-
żowej.
 Fundacja Polonia 2011 wraz z Gmin-
nym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
w Ożarowie Mazowieckim zorganizowa-
ła turniej, w którym wzięły udział cztery 
drużyny reprezentujące ośrodki szko-
leniowe Polonii 2011, drużyny z: Ursy-
nowa, Białołęki, Woli i Pragi Pd oraz 
drużyna miejscowego Gimnazjum. Był 
to ostatni z czterech turniejów rozegra-
nych pomiędzy drużynami Polonii 2011, 
w którym gościnnie wziął udział zespół 
z Ożarowa Mazowieckiego. Ostatni 
z tych turniejów pokazał, że stawka się 
wyrównała, więc czekały nas nie lada 
emocje. I nie rozczarowaliśmy się. Dru-
żyny zostały podzielone na dwie gru-
py. W pierwszej grupie znajdowały się 
zespoły: Białołęka, Praga Południe 
i Ożarów. W drugiej natomiast zespół 
Woli i drużyna z Ursynowa. Mecze 
w grupach odbywały się na zasadzie 
„każdy z każdym”. Najlepsze ekipy z 
tych grup grały w finale, a te które zaję-
ły drugie miejsca musiały zadowolić się 
walką o 3-cie miejsce. Początek turnieju 
to mecze grupy pierwszej. W spotkaniu 
Białołęka- Ożarów, stroną lepszą oka-
zał się zespół Białołęki. Jednak Ożarów 
miał szansę pokazać, co potrafi w meczu 
z Pragą Południe. I tak też się stało. 
Po wyrównanym meczu, górą okazał się 
miejscowy zespół. Następnie mecz roze-
grały ekipy z Ursynowa i Woli. Pierwsza 
kwarta wskazywała na bardzo wyrówna-
ne spotkanie. Jednak następne kwarty 
pokazały, że zespół z Woli był zespo-
łem zdecydowanie lepszym, wygrywa-
jąc różnicą kilkunastu punktów. Mecz 
o trzecie miejsce między Ożarowem 

i Ursynowem nie przyniósł niespodzian-
ki. Bezdyskusyjnie nagroda za trzecie 
miejsce powędrowała w ręce kapitana 
Ursynowa. W meczu finałowym zmie-
rzyły się ze sobą drużyny z Woli i z Bia-
łołęki. Od początku Wola wypracowała 
sobie kilkupunktową przewagę, którą 
stopniowo powiększała. Białołęka jed-
nak nie poddała się zbyt łatwo. Szybkie 
ataki i mądra gra w ataku doprowadziła 
do wyrównania na półmetku spotkania. 
W trzeciej kwarcie było widać, że za-
wodnicy Woli w przerwie meczu usły-
szeli ostre słowa od swojego trenera. 
W obronie popełniali zdecydowanie 
mniej błędów, co odzwierciedliło się po-
zytywnie również w grze w ofensywie. 
Wywalczyli sobie przewagę kilkunastu 
punktów i w dobrych humorach skończyli 
trzecią kwartę. Odsłona czwarta rozgry-
wała się na zasadzie „punkt za punkt”, 
dzięki czemu ostateczny sukces odnio-

sła drużyna z Woli. Nagrodę wręczył Bur-
mistrz Gminy Ożarów Mazowiecki, pan 
Kazimierz Stachurski.
 Cała impreza miała promować koszy-
kówkę w naszej gminie.

 Niedługo każdy z gimnazjalistów bę-
dzie miał szansę sprawdzenia swoich sił 
w nowej sekcji Polonii 2011, która ma zo-

stać założona właśnie w Ożarowie Mazo-
wieckim.
 Celem nowej sekcji, oprócz rozwija-
nia młodych talentów ma być główne za-
łożenie fundacji Polonia 2011, czyli wy-
chowanie przez sport. Szczególny nacisk 
położony jest na pracę wychowawczą, by 
efektem procesu szkoleniowego było nie 
tylko przygotowanie młodego sportowca 
do funkcjonowania w sporcie profesjo-
nalnym, ale także wykształcenie u niego 
odpowiedniego systemu wartości oraz 
takich cech charakteru, jak umiejętność 
pracy w zespole, odpowiedzialność, dys-
cyplina, systematyczność, wytrwałość 
i przestrzeganie reguł fair play. 
 Fundacja chce objąć swoim progra-
mem całą Warszawę, aby koszykówka 
była dostępna dla młodzieży jak najbli-
żej miejsca zamieszkania. Od stycznia 
prowadzi zajęcia dla uczniów gimnazjów 
w dzielnicach Wola, Białołęka, Ursynów 
oraz Praga Południe. Docelowo chce 
powołać 8 grup w różnych dzielnicach. 
Każdy z tych ośrodków będzie prowa-
dzony przez młodych i utalentowanych 
trenerów, którzy z pasją podchodzą do 
pracy z młodzieżą. Nadzór szkoleniowy 
nad całością systemu szkolenia spra-
wowany będzie przez uznanego chor-
wackiego trenera Mladena Starcevic’a 
posiadającego ponad dwudziestoletnie 
doświadczenie w pracy z grupami mło-
dzieżowymi.
 Jak widać, fundacja Polonia 2011 to 
prawdziwa szansa dla każdego młodego 
koszykarza.
 Zachęcamy więc do udziału w tre-
ningach i rozwijaniu koszykówki męskiej 
w Polsce.

Janek Bordo
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Korespondencyjne Mistrzostwa Polski 
o Puchar Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Ożarów Mazowiecki 2-3.06.2007
 W zawodach uczestniczyło ponad 
300 zawodników i zawodniczek (10 i 11 
lat) z 18 klubów z województwa mazo-
wieckiego.

 Medale dla KS „1” Ożarów Mazo-
wiecki zdobyli:
Adam Tlak (1996) – 2 złote (100 m sty-
lem dowolnym, 200 m stylem dowolnym), 
1 srebrny (50 m stylem dowolnym), 
1 brązowy (100 m stylem zmiennym)
Białowąs Karolina (1996) – 1 srebrny 
(100 m stylem grzbietowym), 3 brązowe 
(50 m stylem motylkowym, 100 m stylem 
motylkowym, 200 m stylem grzbieto-
wym)
Piskor Michał (1996) – 1 srebrny 
(100 m stylem motylkowym), 1 brązowy 
(50 m stylem motylkowym)
Walczak Aleks (1996) – 1 srebrny 
(200 m stylem grzbietowym), 1 brązowy 
(100 m stylem grzbietowym)
Chmielewski Kacper (1997) – 1 srebr-
ny (50 m stylem klasycznym), 1 brązowy 
(100 m stylem klasycznym)

Dziękujemy Panom Starostom i sponso-
rom.
Gratulujemy zawodnikom i trenerowi 
Wiesławowi Kalicie.

Zarząd Klubu

nasi pływacy

  

LATO W MIEŚCIE  25.06 - 06.07.2007
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego 

w Ożarowie Mazowieckim

Jeśli nie masz jeszcze planów na wakacje, chcesz wesoło 
i ciekawie spędzić czas

zapraszamy do nas
• planujemy wycieczki do Polskiego Radio, Dinoparku w Kołacinku, 
 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Mińsku Mazowieckim, Teatru 
 Wielkiego (kulisy), gospodarstwa U Kowala w Nieborowie, wjazd na 
 30 piętro Pałacu Kultury i Nauki
• zajęcia sportowe, plastyczne, taneczne, basen
• kino, kręgielnia
• konkursy

Koszt 120 zł, obiady 40 zł
Zapisy w sekretariacie szkoły
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 Terapeuci, trenerzy i socjoterapeuci
pracujący z uzależnionymi, współuzależnionymi

oraz dziećmi i młodzieżą w ramach działania
Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego„UZALEŻNIEŃ”

ul. Poznańska  167 A w Ożarowie Mazowieckim.

  Hanna Ostrowska –Biskot -  Specjalista Terapii Uzależnień - prowadzi zajęcia w poniedziałki 
  w godz. 17:00-20:00
  - konsultacje indywidualne dla początkujących - 17:00-18:00
  - zajęcia edukacyjne w zakresie terapii początkowej dla uzależnionych - 18:00- 20:00

  Krzysztof Psula – Instruktor Terapii Uzależnień (od  8 maja 2007 r.) - prowadzi zajęcia we wtorki 
  w godz. 16:00-20:00
  - punkt konsultacyjno-informacyjny - 16:00 – 17:00
  - grupa dalszego zdrowienia dla osób uzależnionych,
    po terapii lub z długim okresem trzeźwienia - 17:00-19:00
  - indywidualne konsultacje  terapeutyczne z osobami uzależnionymi - 19:00-20:00.

  Patrycja Socha – Specjalista Terapii Uzależnień
  - prowadzi grupę edukacyjno-pomocową dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy 
  - środy 16:00-20:00

  Joanna Koll - Trener ART prowadzi zajęcia w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ożarowie Maz.              
                                           
  Halina Władyka - Trener ART prowadzi zajęcia w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ożarowie Maz.        
                                                      
  Jolanta Gawrych - sojoterapeuta, psycholog - prowadzi zajęcia dla dzieci z klas 0-III 
  we czwartki (w Punkcie Uzależnień) oraz w Gimnazjum w Płochocinie w piątki                                                          
                                                              
  Joanna Łosiewicz - prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w Szkole Podstawowej 
  w Płochocinie - we czwartki i piątki
                                                            
  Elżbieta Dobrzyńska – Khafagy - prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci kl. IV–VI
  oraz dla młodzieży szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych w Punkcie Uzależnień

Z A P R A S Z A M Y

informacje

DOM KULTURY „UŚMIECH” 
ZAPRASZA W LIPCU NA NASTEPUJĄCE ZAJĘCIA:

   – pracownia malarstwa i rysunku - zajęcia 5 razy w tygodniu od 10:00. 
   – zajęcia muzyczne w „Studio piosenki” i nauka gry na instrumentach w dniach 2, 3, 4 i 6 
      oraz 26, 27, 30, 31 lipca od godziny 10:00
   – warsztaty teatralne (poniedziałki i środy) od 10:00
   – zajęcia taneczne: hip – hop, nowoczesny, jazz (wtorki i  czwartki) od 10:00

 Zapisy w sekretariacie w DK „Uśmiech” pokój 113, I piętro lub tel. (022) 722-14-45

W dniach  16-25 lipca zespół ludowy „Ożarowiacy” wyjedzie na VI Festiwal „In Giro Nelle Regioni” 
(Międzynarodowy Festiwal Wędrujących Hrabstw) na Węgry .

 W miesięcy sierpniu instruktorzy artystyczni wykorzystują urlopy 
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A P E L

Z uwagi na zbliżający się okres urlopo-
wy zwracamy się z apelem do miesz-

kańców o właściwe zabezpieczenie swoich mieszkań i domów 
na czas wyjazdu. Ponadto dobrze jest, aby przed wyjazdem po-
rozmawiać z sąsiadami prosząc ich o zwrócenie uwagi na nasz 
dobytek. „NAJLEPSZY ALARM NIE ZASTĄPI CZUJNEGO SĄ-
SIADA”
W związku z kolejnym zdarzeniem dotyczącym kradzieży pojazdu 
zwracamy się z gorącym apelem do właścicieli pojazdów o ich 
właściwe zabezpieczenie. Ponadto prosimy o zwrócenie szcze-
gólnej uwagi na właściwe przechowywanie kluczyków i dokumen-
tów od pojazdów w miejscu zamieszkania oraz miejscu pracy z 
uwagi na kolejną kradzież pojazdu na tzw. „śpiocha” tj. wejście do 
mieszkania zabór kluczyków i dokumentów od pojazdu a następ-
nie kradzież samochodu przy użyciu oryginalnych kluczyków.

W dniu 1.05.2007 r. funkcjonariusze KP Ożarów Mazowiecki za-
trzymali mieszkańca powiatu kwidzyńskiego jako poszukiwanego 
do odbycia kary przez KPP Kwidzyn.
W dniu 1.05.2007 r. funkcjonariusze KP Ożarów Mazowiecki do-
konali zatrzymania na gorącym uczynku dwóch sprawców kra-
dzieży z włamaniem do domku letniskowego w Morach. W wyniku 
realizacji sprawy dokonano zatrzymania 4 kolejnych sprawców, 
w znacznej części odzyskano skradzione mienie. Na szczególną 
uwagę zasługuje fakt, iż z pośród 6 sprawców – trzy to osoby 
nieletnie. 
W dniu 3.05.2007 r. nieznani sprawcy dokonali kradzieży beto-
niarki wartości 1.200 złotych z terenu budowy w Macierzyszu.
W dniu 3.05.2007 r. w m. Wolskie doszło do kradzieży elektro-
narzędzi na sumę 450 złotych. Kradzieży dokonano z otwartego 
garażu.
W dniu 4.05.2007 r. policjanci z KP Ożarów Mazowiecki ujawnili 
wykroczenie skarbowe w m. Józefów polegające na posiadaniu 

KRONIKA 

POLICYJNA

przygarnij pieska, kotka ...

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Maz., ul. Szkolna 2

ZATRUDNI od 1 września 2007 r NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO na cały etat.
Zgłoszenia i informacje dodatkowe - sekretariat szkoły tel. 022 721 10 18

Kącik  adopcyjny
Prowadzony przez grupę przyjaciół zwierząt działającą na terenie gminy Ożarów Mazowiecki

Jak postępować w przypadku zaginięcia psa:
1. Zawiadomić wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Maz., podając dokładne dane dotyczące zaginię-
cia,( datę, opis psa) oraz swoje dane.
2. Zgłosić zaginięcie psa pod którymś z telefonów kontaktowych podanych w kąciku adopcyjnym „Informatora Ożarowskiego” 
podając dane jak wyżej, oraz szukać w pobliskich schroniskach.

Do serca przytul psa...
• Biszkoptowy nieduży z średniej długości sierścią 2-letni, kochający dzieci pies, bardzo tęskni
 za przyjacielem.
• Lisek to 2-letni średniej wielkości, przyjazny i łagodny pies, czeka na nowy dom.
• Ok. 4-letnia nieduża sunia tęskni i czeka na nowego opiekuna.
• 2-letni Piegus, duży, energiczny, łagodny pies. W wieku szczenięcym został potrącony
 przez samochód, w wyniku czego stracił przednią prawą łapę. Jednak jej brak 
 nie sprawia mu problemu.
• Dwie czarne 6-tygodniowe suczki rasy pudel, czekają na nowy dom.
• Pięć szczeniaków w wieku  od 10-12 tygodni, różnej maści i wielkości, szukają ciepła i miłości.

Weź na kolana kota...
• 1,5-roczna czarno-biała kotka tęskni za nowym właścicielem.
• 3-letnia szara kotka, szuka nowego domu.
W prywatnym azylu czekają sieroty kocięta bardzo zadbane i sympatyczne:
• Sześć 2 miesięcznych kociaków różnej maści, płci.
• 7 tyg. kocurki, biało-czarny i szary.
• 5 tyg. kocięta, czarny kocurek i bura z białymi skarpetkami kociczka.

,,Zwierzęta są naszym sumieniem‘’
Informujemy osoby zainteresowane, że wszystkie podane w ogłoszeniach psy są lub będą zaszczepione i odpchlone,

 a suczki wysterylizowane. Wszystkie psy posiadają książeczki zdrowia. Telefony kontaktowe:

507415468, 603837761, 500195529 i 503666946
Wydział Ochrony środowiska 722-22-07 wew.236

Informujemy, iż w tym miesiącu udało nam się  znaleźć 4 nowe domy, 
w tym 3 dla bezdomnych psów i 1 kota.

Dorota Sitnik, Sandra Pakulska
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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, Jolanta Kołodyńska – 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

W maju 2007r. Ochotnicza Straż Pożar-
na w Ożarowie Mazowieckim wyjeżdżała 
alarmowo 27 razy: 11 pożarów, 15 akcji 
ratownictwa technicznego, 1 fałszywy 
alarm,

4.05 - Ożarów Maz., ul. Poznańska/Cera-
miczna. Wypadek drogowy z udziałem sa-
mochodu dostawczego oraz osobowego. 
Podjęte działania polegały na udzieleniu 

pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia, neutralizacji rozlanych płynów i olejów samochodo-
wych oraz usunięciu wraków pojazdów z jezdni.
6.05 - Warszawa, ul. Mory. Pożar domku letniskowego spowodowa-
nego wypalaniem w pobliżu przewodów i kabli dla odzysku metali. 

Pożar uszkodził przewód zasilający w energię elektryczną pobliskie 
posesje. 
11.05 - Ożarów Maz., ul. Robotnicza/Dąbrowskiego. Pożar opusz-
czonego budynku mieszkalnego.
14.05 - Jawczyce, ul. Boczna. Pożar skradzionego i porzuconego sa-
mochodu osobowego.

Święcice

W maju OSP Święcice wyjeżdżała alarmowo do 2 pożarów:

2 maja – Płochocin, ul. Stołeczna 199/201 – pożar drzewek, jeden prąd 
wody , sprzęt burzący

8 maja – Wolica – palące się śmieci przy ogrodzeniu cmentarza, podjęte 
działania – jeden prąd wody z działki i sprzęt burzący

OSP

Ożarów Mazowiecki

alkoholu niewiadomego pochodzenia bez znaków akcyzy skar-
bowej.
W dniu 4.05.2007 r. w Ożarowie Mazowieckim została pogryzio-
na przez psa mieszkanka naszego miasta. Przyczyną zdarzenia 
było niewłaściwe zabezpieczenie psa przez jego właściciela.
W dniu 5.05.2007 r. na stacji paliw doszło do kradzieży paliwa 
przez kierującego samochodem, który po zatankowaniu 52 litrów 
paliwa odjechał ze stacji „zapominając zapłacić”.
W dniu 9.05.2007 r. do KP Ożarów Mazowiecki zgłosił się miesz-
kaniec naszego miasta i powiadomił, że dokonał wpłaty pieniędzy 
w kwocie 2.000 złotych na konto osoby, które oferowała w gaze-
cie motoryzacyjnej sprzedaż samochodu m-ki suzuki. Po dokona-
niu wpłaty kontakt ze sprzedającym „urwał się’, pokrzywdzony do 
chwili obecnej nie odzyskał pieniędzy. 
W dniu 10.05.2007 r. w Ożarowie Mazowieckim doszło do kra-
dzieży z włamaniem do domu, gdzie sprawcy po uprzednim wy-
łamaniu wkładki zamka dokonali kradzieży pieniędzy w kwocie 
1.500 złotych.
W dniu 10.05.2007 r. w centrum miasta doszło do kradzieży sa-
mochodu m-ki VW Golf, którym pokrzywdzona przyjechała do 
pracy. Po wyjściu z pracy stwierdziła brak pojazdu. 
W dniu 12.05.2007 r. na stacji paliw w Płochocinie pojawił się ko-
lejny „zapominalski”, po wlaniu prawie 60 litrów paliwa do pojazdu 
Mitsubishi, odjechał ze stacji nie płacąc za nie.
W dniu 14.05.2007 r. do KP Ożarów Mazowiecki zgłosił się miesz-
kaniec naszej gminy i powiadomił, że dokonał wpłaty pieniędzy w 
kwocie 2.000 złotych na konto bankowe osoby, która oferowała 
do sprzedania pojazd m-ki VW Passat, który miał został sprowa-
dzony z Niemiec. Pokrzywdzony nie odzyskał swoich pieniędzy.
W dniu 18.05.2007 r. policjanci naszego komisariatu dokonali za-
trzymania kolejnej osoby poszukiwanej do odbycia kary. Poszuki-
wany mężczyzną miał we krwi prawie 2,5‰ alkoholu.
W dniu 20.05.2007 r. nasi policjanci zatrzymali kolejnego poszu-
kiwanego do odbycia kary w zakładzie karnym. 
W dniu 21.05.2007 r. w m. Wieruchów doszło do kradzieży 8 szt. 
pustych butli gazowych, ponadto miłośnik gazu skradł jedną butlę 
z gazem. Straty 1.100 złotych.
W dniu 22.05.2007 r. w centrum Ożarowa doszło do kradzieży 
roweru i sprzętu do ćwiczeń z otwartego garażu. Straty 5.000 zło-
tych.
W dniu 22.05.2007 r. nasi policjanci znów zatrzymali poszukiwa-
nego mężczyznę do odbycia kary. Nasz delikwent spędzi w Zakła-
dzie Karnym najbliższe 2 lata.
W dniu 23.05.2007 r. w spokojnych Duchnicach doszło do kra-
dzieży pojazdu m-ki Skoda Fabia. Sprawcy po wejściu do domu  
przez otwarte okno skradli dokumenty i kluczyki pojazdu, a na-
stępnie odjechali Skodą jak swoją.
W dniu 24.05.2007 r. w Ożarowie Mazowieckim doszło do kra-

dzieży 2 telefonów komórkowych. Sprawcy dokonali ich kradzieży 
wykorzystując fakt, że ich właściciele byli zaangażowani w zajęcia 
sportowe.
W dniu 24.05.2007 r. w m. Józefów doszło do włamania do bu-
dynku przedszkola w budowie. Sprawcy po uprzednim wyważe-
niu drzwi skradli  8 pojemników z farbą. Miłośnicy „malarstwa” 
spowodowali straty w kwocie około 3.000 złotych.
W dniu 25.05.2007 r. policjanci z KP Ożarów Mazowiecki doko-
nali zatrzymania na gorącym uczynku dwóch mieszkańców  na-
szej gminy, którzy pod wpływem alkoholu dokonali wspólnie pobi-
cia swojego brata. Pokrzywdzony doznał obrażeń ciała. Ponadto 
jeden ze sprawców w tracie zatrzymania znieważył słowami wul-
garnymi interweniujących funkcjonariuszy.
W dniu 28.05.2007 r. nieznani sprawcy wycięli uszczelkę w oknie 
samochodu m-ki VW LT i skradli radioodtwarzacz samochodowy 
wartości 300 złotych.
W dniu 29.05.2007 r. w centrum naszego miasta wandale prze-
cięli dwie opony w samochodzie m-ki VW. Straty 600 złotych.
W dniu 30.05.2007 r. w Ożarowie Mazowieckim w trakcie nie-
porozumienia rodzinnego został pchnięty nożem  mieszkaniec 
naszego miasta przez zdenerwowaną żonę. Pokrzywdzony z ob-
rażeniami ciała został przewieziony do szpitala.
W dniu 31.05.2007 r. w Ożarowie Mazowieckim nieznani spraw-
cy wykorzystując otwarte drzwi samochodu Ford Transit dostali 
się do jego skrzyni ładunkowej i skradli elektronarzędzia wartości  
4.000 złotych.
W miesiącu maju br. w Ożarowie Mazowieckim ponownie doszło 
do zdarzenia gdzie, dziecko w trakcie zabawy rzucało kamieniami. 
Jeden rzut okazał się wyjątkowo celny, rzucony kamień uderzył w 
szybę pojazdu powodując jej rozbicie. 
Zwracamy się z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na swoje 
dzieci (szczególnie te najmłodsze). Jednocześnie przypominamy, 
że za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialni są rodzice.
Jak widać zdecydowana większość zaistniałych zdarzeń zosta-
ła spowodowana beztroską właścicieli, którzy w sposób niewła-
ściwy zabezpieczają swoje mienie. Zwracamy się do wszystkich 
mieszkańców naszej gminy o właściwe zabezpieczanie swojego 
majątku, dobytku, co w większości sytuacji uniemożliwi złodzie-
jowi dokonanie kradzieży. Apelujemy gorąco o to, aby sąsiedzi 
zwracali szczególną uwagę na mienie swoich sąsiadowi w trakcie 
ich nieobecności w domu.
Wyjątkowo niepokojąca jest także liczba nietrzeźwych kierujących 
pojazdami i rowerami zatrzymanych w miesiącu maju – policjanci 
z KP Ożarów Mazowiecki oraz KPP z/s w Starych Babicach doko-
nali zatrzymania 25 nietrzeźwych amatorów jazdy „na podwójnych 
gazie”, co stanowi wzrost o 10 w stosunku do miesiąca kwietnia.

Policja, OSP


