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Z PRACY BURMISTRZA

Każdego roku podczas obchodów Dni Ożarowa Mazowieckiego, samorząd naszego Miasta i Gmi-
ny przyznaje Honorową Nagrodę pod nazwą Felicja wręczaną uroczyście w dwóch kategoriach: 

osobie i instytucji, które przez swą działalność przyczyniły się do rozwoju gminy. Podobnie stało się 
w tym roku. Na posiedzeniu LV Sesji Rada Miejska podjęła uchwałę zatwierdzającą decyzję kapituły 
w składzie: przewodniczący kapituły Kazimierz Stachurski - Burmistrz, Blanka Jabłońska - Przewod-
nicząca Rady Miejskiej, Ks. Jan Latoń - proboszcz Parafii Bożego Miłosierdzia, oraz laureaci nagrody 
z lat 2008 i 2009:
 Zofia i Zbigniew Wójcikowie wieloletni dyrektorzy Przedszkola w Broniszach - laureaci Nagrody 
w kategorii „Osoba” za rok 2008, Karol i Marek Pytkowscy - właściciele firmy Bejo Żaden Polska - laure-
aci nagrody w kategorii „Instytucja” 2009, Paweł Wasiluk przedstawiciel Firmy Peri Polska – laureat na-
grody w kategorii „Instytucja” w 2008, Ks. Dr Edward Sobieraj dyrektor Domu Opiekuńczo Leczniczego 
i Muzeum Dworu Polskiego w Pilaszkowie - laureat nagrody w kategorii „Osoba” za rok 2009, przy-
znała tegoroczne Felicje w kategorii „Osoba” Panu Andrzejowi Bartkowskiemu Prezesowi Mazurkas 
Conference Center i w kategorii „Instytucja”, Towarzystwu Miłośników Ołtarzewa.
 W uzasadnieniu nominacji zostały podkreślone zasługi tegorocznych laureatów: Andrzej Bart-
kowski – autor koncepcji współwłaściciel i główny realizator Centrum Konferencyjnego Hotelu Ma-
zurkas, który od 10 lat jest miejscem ważnych spotkań gospodarczych, biznesowych, a nawet poli-
tycznych organizacji. Dzięki dobrej współpracy sala konferencyjna jest dla naszej gminy nieocenionym 
miejscem organizowania imprez kulturalnych z widownia sięgającą 600 osób. Kompleks Mazurkas 
jest, zespołem architektonicznym dobrze wkomponowanym w centrum miasta, znacznie podnoszą-
cym jego walory estetyczne. Towarzystwo Miłośników Ołtarzewa to najstarsza organizacja społecz-
na działająca obecnie w gminie. Statut otrzymała 31 maja1913 roku. Jej założycielami byli: Maurycy 
Zamoyski pierwszy Honorowy Członek TMO, Franciszek Tokarski, Julian Michniewicz. Towarzystwo 
ma duże zasługi dla gminy i jej rozwoju głównie poprzez przekazanie gruntów pod budowę cmen-
tarzy (Wojennego i Parafialnego), „szkoły tysiąclecia” na Osiedlu Ołtarzew, nieodpłatnego przekaza-
nia działek dróg osiedlowych. Wśród członków TMO odnotowujemy Klemensa Kusocińskiego ojca 
Janusza - mistrza olimpijskiego z Los Angeles w 1932 roku. Tegoroczne Felicje zostaną wręczone na 
uroczystej Gali 29 maja w Hotelu Mazurkas. Laureatom serdecznie gratuluję, a wszystkich mieszkań-
ców proszę o nadsyłanie kandydatów do kolejnej edycji nagrody. Regulamin znajdziecie Państwo na 
stronie internetowej Urzędu. Termin składania wniosków do końca kwietnia każdego roku.
 3 czerwca w Święto Bożego Ciała już po raz drugi pójdziemy w procesji ulicami naszego mia-
sta trasą pomiędzy dwoma Parafiami: Bożego Miłosierdzia w Ożarowie i Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Apostołów w Ołtarzewie. Tegoroczna uroczystość rozpocznie się Mszą Św. o godzinie 10.00 
w Kościele w Ołtarzewie. Serdecznie zapraszam do licznego udziału w procesji.
 Szanowni Państwo, nawiązując do trudnej sytuacji wielu regionów Polski, zmagających się z po-
wodziami i podtopieniami, proszę o zachowanie przepisów porządkowych i poszanowanie wszelkich 
urządzeń melioracyjnych (rowów, drenów) oraz kanalizacji deszczowych, które mogą być dla nas bar-
dzo ważne podczas długotrwałych opadów deszczu. Przypominam, członkom Spółki Wodnej działa-
jącej w gminie, o obowiązku opłacenia dorocznej składki – bez tych środków rowy melioracyjne nie 
będą konserwowane, nie odprowadzą wód opadowych i mogą zdarzyć się podtopienia pól.

Burmistrz Kazimierz K. Stachurski

 Motto na czerwiec:

  Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest nad sobą,

  która pozwala odnajdywać urok młodości

        Jan Paweł II
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 3 maja – odbyły się uroczystości z okazji Święta Matki Bożej Królowej Polski, Święta Konstytucji 3-go Maja  

oraz Gminnego Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęto złożeniem kwiatów przy Krzyżu Strażackim, na placu 

przy Hotelu Mazurkas odbył się uroczysty przegląd Gminnych Jednostek OSP z Ożarowa i Święcic, a o godzinie 

10.00 – Msza św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. W uroczystościach uczestniczyła Młodzieżowa Orkiestra 

z Pilawy.

 Zakończono zadania:

• montaż mieszacza statycznego wodno-powietrznego do napowietrzania wody surowej przed procesem 

uzdatniania wraz z osprzętem na SUW Partyzantów i SUW Święcice

• przebudowa dróg na osiedlu Ołtarzew w Ożarowie Mazowieckim: ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Władysława 

Reymonta i ul, 1-go Maja

• wykonanie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie

 Wszczęto postępowanie przetargowe na następujące zadania:

• przebudowa dróg na Osiedlu Płochocin Południowy (ulice: Szeroka, Zwierzyniecka, Przemysłowa, Mazowiec-

ka, Łokietka, Mostowa, Partyzantów, Ogrodowa) i na Osiedlu Płochocin Północny (ulice: Józefowska, Dworco-

wa, 1-go Maja, Słowackiego, 22-Lipca, Rynkowa, Szeroka).

• przebudowa ul. Tuwima w Duchnicach 

• remont budynku Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Święcicach, 

 23 kwietnia w Kamionie odbyła się Międzypowiatowa Sztafeta w Biegach Przełajowych. Uczniowie Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Ożarowie zajęli 5 miejsce. 

 23 kwietnia w Szkole Podstawowej w Płochocinie uroczyście obchodzono V rocznicę nadania szkole imie-

nia Szarych Szeregów. Podczas uroczystego apelu nawiązano do kilku wydarzeń, które zbiegły się z tymi obcho-

dami min: rocznica zbrodni katyńskiej, wywózki Polaków na Sybir oraz katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. 

Uczniowie przygotowali prezentację multimedialną ze zdjęciami bohaterów i symboli Szarych Szeregów, a także 

dokumentację z życia szkoły oraz działalności drużyn zuchowych i harcerskich. W trakcie akademii zostały wrę-

czone nagrody laureatom Gminnego Konkursu Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej „Patrz w przyszłość, pamiętaj 

o przeszłości” na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Na zakończenie odbył się koncert laureatów.

 23 kwietnia odbył się V powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu. 6-latki z Przedszkola Publicznego Nr 1 

w Ożarowie zajęły III miejsce. 

 24 kwietnia odbył się XXV Rajdu Szlakiem Naszej Historii pod hasłem „Katyń”. W rajdzie uczestniczyło 300 

uczniów szkół gminnych.

 24 kwietnia Magdalena Borowiecka uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie, została laureatką 

VI międzypowiatowego konkursu matematycznego pt.” Mistrz Zadań Tekstowych” w kategorii klas V.

 Uczniowie klas III szkół podstawowych pisali Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty.

 24-25 kwietnia - uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie, uczestniczyli w X Mistrzostwach War-

szawy w Tabliczce Mnożenia i awansowali do XII Mistrzostw Polski. Konkurs matematyczny realizowany jest 

w ramach programu „Gramy – matematykę znamy”. 

 W XV Turnieju Piłki Nożnej im. Marka Wielgusa Orange Cup dla 11-latków w kategorii dziewcząt i chłop-

ców, drużyny chłopców i dziewcząt Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie, awansowały do finałowych rozgry-

wek województwa mazowieckiego.

 27-29 kwietnia - uczniowie klas trzecich gimnazjów zdawali egzamin gimnazjalny. W tym roku uczniowie 

po raz drugi pisali egzamin z języka obcego. 

 Uczennice Szkoły Podstawowej w Płochocinie zajęły I miejsce w powiecie w piłce nożnej dziewcząt.

 Imprezy i wydarzenia w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie 

• 11 kwietnia – wręczenie  nagród dla Laureatów  Gminnej edycji Konkursu Recytatorskiego „Warszawska 

Syrenka”.

• 18 kwietnia – spotkanie z teatrem dla dzieci. Spektakl pt. „Bazyliszek”. 

• 25 kwietnia i 9 maja - wieczorki taneczne dla seniorów.

 Imprezy i wydarzenia w Domu Kultury - Filia w Józefowie

• 15 kwietnia - spotkanie z teatrem dla dzieci. Spektakl pt. „W krainie grzeczności”. 

• 3 maja - Majówka w Józefowie – piknik rodzinny. Przed zgromadzoną publicznością wystąpili: „Kapela Czernia-

kowska” oraz zespoły seniorów z DK „Uśmiech” i Filii - „Ożarowskie Kumoszki” i „Wesołe Wdówki”, publiczności 

szczególne podobał się pokaz mody przygotowany przez Panie uczęszczające na zajęcia w Domu Kultury.

Burmistrz - Kazimierz Stachurski

INWESTYCJE 
i REMONTY 

ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE

OŚWIATA
I SPORT

KULTURA

z pracy Urzędu Miasta 
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UCHWAŁA Nr 447/10
w sprawie: absolutorium dla Burmi-
strza Miasta i Gminy Ożarów Mazo-
wiecki za 2009r.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Bur-

mistrza z wykonania budżetu Miasta 

i Gminy za 2009 rok oraz po zapozna-

niu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej 

dotyczącym nieudzielenia absoluto-

rium Burmistrzowi, opinią Regional-

nej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

o przedłożonym przez Burmistrza Spra-

wozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Ożarów Mazowiecki za 2009 rok oraz 

opinią Regionalnej Izby Obrachunko-

wej w Warszawie dotyczącą wniosku 

Komisji Rewizyjnej o nieudzieleniu 

absolutorium, nie udziela się absolu-

torium Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Ożarów Mazowiecki Panu Kazimierzowi 

Stachurskiemu za 2009 rok.

§2

Uzasadnienie stanowi załącznik do ni-

niejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych – 
9 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw” 
oraz 2 głosach „wstrzymujących się” pod-
jęła Uchwałę Nr 447/10 w sprawie abso-

lutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy 
Ożarów Mazowiecki za 2009 r.

UCHWAŁA Nr 448/10
w sprawie: nadania nazwy ulicy 
w Szeligach.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Ulicy bez nazwy zlokalizowanej na dział-

kach ewidencyjnych nr 211, 251 położo-

nej w Szeligach, nadaje się nazwę Cichy 

Ogród.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi.

§3

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Mazo-

wieckiego i wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych – 
9 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 gło-
sie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę 
Nr 448/10 w sprawie nadania nazwy ulicy 
w Szeligach (Cichy Ogród).

UCHWAŁA Nr 449/10
w sprawie: utworzenia w Gminie 
Ożarów Mazowiecki odrębnego ob-
wodu głosowania w Domu Opiekuń-
czo-Leczniczym w Pilaszkowie.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Na obszarze Gminy Ożarów Mazowiec-

ki tworzy się odrębny obwód głosowa-

nia Nr 15 w Domu Opiekuńczo-Leczni-

czym w Pilaszkowie przy ul. Nowowiej-

skiej 137 dla przeprowadzenia wyborów 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 

roku.

§2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Mazo-

wieckiego oraz podaniu do publicznej 

wiadomości w formie obwieszczenia.

§3

Uchwała podlega przekazaniu Woje-

wodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi 

Wyborczemu w Warszawie.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych 
– 8 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzy-
mujących się” podjęła Uchwałę Nr 449/10 
w sprawie utworzenia w Gminie Ożarów 
Mazowiecki odrębnego obwodu głoso-
wania w Domu Opiekuńczo–Leczniczym 
w Pilaszkowie.

Pełna treść uchwał oraz załączników do wglądu 
w UMIG w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 

lub na stronie www.bip.ozarow-mazowiecki.pl

W dniu 30 kwietnia 2010 r. na  LIVI sesji Rada Miejska 
w Ożarowie Mazowieckim podjęła następujące uchwały:

W poprzednim numerze „Informatora Ożarowskiego” 

ukazał się mój artykuł zatytułowany „Fatum Katynia”. 

Jego pierwsze dwa zdania brzmiały: „Dokładnie w 70 lat 

po zbrodni katyńskiej los okazał się znowu okrutny dla 

Polski. Tym razem z powodu tragicznej śmierci polskiego 

Prezydenta, lecącego do Katynia, żeby wspólnie z głową 

państwa rosyjskiego oddać hołd pomordowanym”. Dru-

ga część drugiego zdania mogła w czytelnikach wywołać 

wrażenie, iż prezydent Lech Kaczyński miał nad groba-

mi katyńskimi stanąć razem z prezydentem Dmitrijem 

Miedwiediewem, podczas gdy ten ostatni przysłał na 

miejsce mordu sprzed 70 lat swojego przedstawiciela. 

A przedstawiciel prezydenta to oczywiście nie sam prezy-

dent, chociaż na pewno symbol obecności samej głowy 

państwa. Dla mnie liczy się wymowa historyczna tego ge-

stu, ale piszę te słowa, żeby uściślić historyczne fakty.

Piotr Kitrasiewicz

SPROSTOWANIE
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O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 12 maja 2010 r.

o numerach  i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz art. 24a w związku z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej informację 

o numerach i granicach obwodów głosowania, oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych , w których będą przeprowa-

dzone wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r. 

Nr ob-

wodu

Granice obwodu Siedziba obwodowej 

komisji wyborcze

1 Ożarów Mazowiecki - Osiedle RSM Bloki I - ulice: Baśniowa; Floriana nr parzyste od 

8 do 14; Obrońców Warszawy nr: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,17; Ożarowska 

nr parzyste od 2 do 42 Partyzantów nr nieparzyste od 1 do 41; Poznańska nr parzyste 

od 226 do 228; Rajska; Strzykulska nr nieparzyste od 1 do 23; Zachodzącego Słońca

Przedszkole Nr 1 w Oża-

rowie Maz. ul. Obrońców 

W-wy 11a

Lokal przystosowany do 
potrzeb wyborców nie-
pełnosprawnych

2 Ożarów Mazowiecki - Osiedle RSM Bloki II - ulice: Obrońców Warszawy nr: 19, 21, 

23, 25, 27; Poniatowskiego nr 2; Poznańska nr parzyste od 282 do 294; Floriana nr nie-

parzyste od 1 do 13

Gimnazjum w Ożarowie 

Maz. ul. Szkolna 2

3 Ożarów Mazowiecki - Osiedle Zientarówka, Osiedle Ks. J. Poniatowskiego - ulice: Da-

leka; Dąbrowskiego; Dmowskiego; Dobra; Floriana nr nieparzyste od 15 do 19; Floriana 

nr parzyste od 16 do 20; Kapucka, Księstwa Warszawskiego; Krzywa, Mała; Muzyczna; 

Nadbrzeżna; Pallotyńska; Partyzantów nr parzyste od 2 do 34; Polna; Poniatowskie-

go (z wyłączeniem bloku nr 2); Pułaskiego; Prosta; Poznańska nr parzyste od 296 do 

328a; Robotnicza; Rolna nr 6 i 16; Sikorskiego, Szkolna; Wiejska; Wolności; Wrzosowa; 

Wybickiego; Zgody, 

Szkoła Podstawowa Nr 1 

w Ożarowie Maz. 

ul. Szkolna 2

4 Ożarów Mazowiecki - Osiedle Franciszków - ulice: 3-go Maja; Floriana nr 2; Kolejo-

wa; Konopnickiej; Konotopska; Mickiewicza nr nieparzyste od 1 do 13; Mickiewicza 

nr parzyste od 2 do14; Majewskiego; Nieznana; Niska; Ożarowska nr nieparzyste od 1 

do 35; Poznańska nr nieparzyste od 135 do 229; Poznańska nr parzyste od 230 do 278; 

Spacerowa; Spokojna; Strażacka

Dom Kultury „Uśmiech” 

w Ożarowie Maz. 

ul. Poznańska 165

5 Ożarów Mazowiecki - Osiedle Mickiewicza - ulice: 11 Listopada; Dobrogórska; Duch-

nicka od nr parzyste 12 do 36; Graniczna; Kopernika; Konwaliowa; Kusocińskiego; Mic-

kiewicza nr nieparzyste od 17 do 51; Mickiewicza nr parzy¬ste od 16 do 58; Parkieto-

wa; Prusa; Wiśniowa; Witosa; Zielna; Żeromskiego

Duchnice - ulice: Asnyka; Architektów; Baczyńskiego; Boczna; Broniewskiego, Brzego-

wa nr nieparzyste; Ceramiczna; Duchnicka nr nieparzyste od 1 do 49, nr parzyste od 

2 do 42; Gałczyńskiego; Geodetów; Jadwigi Modrzejewskiej; Księgowych; Kochanow-

skiego; Korczaka; Nadziei; Orzeszkowej; Ożarowska nr nieparzyste od 29 do 83; Oża-

rowska nr parzyste od 16 do 74; Parkietowa; Poetów; Prawników; Rozłogi; Wacława 

Szczypy; Tuwima; Ustronna; Zielna od 2 do 2d; Żytnia nr parzyste od 8 do 92; 

Jawczyce - ulice: Bocznicowa; Gołąbkowska; Ogrodowa; Piastowska nr nieparzyste 

od 55 do75; Piastowska nr parzyste od 42 do 64; Piwna nr nieparzyste od 1 do 23; 

Poznańska nr nieparzyste od 43 do 71;Poznańska nr parzyste od 42 do 94; Przyparkowa 

nr nieparzyste od 19 do 39; Przyparkowa nr parzyste od 22 do 46; Sadowa; Wspólna 

Droga nr parzyste od 2 do 28; Wspólna Droga nr nieparzyste od 23 do 27; Wąska;

Konotopa - ulice: Mokra nr nieparzyste od 1 do 45; Leszowa; Piastowska nr 66 

i nr nieparzyste od 77 do 91; Piwna nr parzyste od 2 do 74; Rajdowa; Różana; Topolo-

wa; Uskok; Zakręt; Żytnia nr parzyste od 2 do 6

PNOS w Ożarowie Maz. 

ul. Żeromskiego 3
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6 Ożarów wieś - Osiedle Kabel - ulice: Poznańska nr: 125, 125a, 125b, 125c, 125d, 125e, 

125f, 127, 127a;

Ożarów wieś -ulice: Kręta nr parzyste od 2 do 36; Mokra nr parzyste; Poznańska 

nr parzyste od 134 do 224; Poznańska nr nieparzyste od 85 do 121; Zatorze; Strzykulska 

nr parzyste od 2 do 26

Starostwo Powiatu

Warszawskiego Zachodniego

ul. Poznańska 129/133

Lokal przystosowany do 

potrzeb wyborców niepeł-

nosprawnych

7 Bronisze - ulice: Cisowa; Czereśniowa; Kręta nr nieparzyste od 1 do 39; Kwiatowa; 

Piastowska nr nieparzyste od 1 do 53; Pia¬stowska nr parzyste od 2 do 40; Poznań-

ska nr parzyste od 96 do 132e; Poznańska nr nieparzyste od 73 do 83, Przyparkowa 

nr parzyste od 2 do 20a; Przyparkowa nr nieparzyste od 1 do 17a; Świerkowa nr parzy-

ste od 2 do 4, Świerkowa nr nieparzyste od 1 do 3a

Mory - ulice: Biedronki; Królowej Marysieńki; Miła; Niecała; Poznańska nr nieparzyste 

od 1 do 41; Po¬znańska nr parzyste od 2 do 40; Wojska Polskiego nr 2; Wspólna Droga 

nr nieparzyste od 1 do 21

Klub w Broniszach 

ul. Przyparkowa 15

8 Macierzysz - ulice: Mazowiecka; Podgrodzie; Poznańska nr parzyste od 2 do 12; Se-

zamkowa; Sochaczewska nr nieparzyste od 1 do 131; Sochaczewska nr parzyste od 2 

do 140a; Sławęcińska; Wojska Polskiego nr nieparzyste od 1 do19 Wojska Polskiego 

nr parzyste od 6 do 22; Szkolna, Szeligowska nr od 1 do 1g i od 2 do 2c; Witkowskiej 

nr parzyste

Piotrkówek Duży – ulica Świerkowa nr parzyste od 6 do 32, Świerkowa nr nieparzyste 

od 11 do 39;

Szeligi – ulice: Akacjowa; Brzozowa; Cyprysowa; Jesionowa; Klonowa; Sosnowa; Sze-

ligowska nr nieparzyste od 3 do 29c; Szeligowska nr parzyste od 4 do 48; Wierzbowa; 

Witkowskiej nr nieparzyste

Budynek d. szkoły 

w Macierzyszu 

ul. Sochaczewska 89

9 Kaputy - ulice: Rolna nr 20 i 22; Sochaczewska nr nieparzyste od 165 do 241; Socha-

czewska nr parzyste od 226 do 230 i od 236 do 260; Tęczowa; Umiastowska nr parzyste 

od 48 do 52; Wygodna; Zaciszna nr nieparzyste od 3 do 7; Żyzna nr 1, 2

Kręczki - ulice: Polnych Maków; Sochaczewska nr parzyste od 218 do 224 i od 232 

do 234; Zaciszna nr parzyste od 2 do18; Żyzna nr nieparzyste od 3 do 21 nr parzyste 

od 4 do 14;

Piotrkówek Mały - ulice: Pogodna; Strzykulska nr nieparzyste od 25 do 39; Strzykulska 

nr parzyste od 28 do 42;

Pogroszew Kolonia - ulice: Górna; Nowowiejska nr nieparzyste od 77 do 111a; 

Nowowiejska nr parzyste od 72 do 96a; Polowa; Pruszkowska; Rataja nr nieparzyste od 7 

do 21;

Pogroszew - ulice: Nowowiejska nr nieparzyste od 17 do 75; Nowowiejska nr parzyste 

od 20 do 70; Rataja nr parzyste od 8 do 28;

Strzykuły - ulice: Sochaczewska nr nieparzyste od 151 do 163; Sochaczewska nr pa-

rzyste od 158 do 216; Strzykulska nr nieparzyste od 41 do 51; Strzykulska nr parzyste 

od 44 do 62;

Umiastów - ulice: Leszczynowa; Nowowiejska nr nieparzyste od 1 do 15; Nowowiejska 

nr parzyste od 2 do 18; Okrężna; Umiastowska nr nieparzyste od 43 do 75; Umiastow-

ska nr parzyste od 54 do 104;

Wieruchów - ulice: Sochaczewska nr nieparzyste od 133 do 149a; Sochaczewska 

nr parzyste od 142 do 156; Wieruchowska; Świerkowa nr parzyste od 34 do 78; Świer-

kowa nieparzyste od 41 do 95

Szkoła Podstawowa 

w Umiastowie 

ul. Umiastowska 74

10 Myszczyn - ulice: Jasna; Krótka; Nowowiejska nr nieparzyste od 113 do 121; Nowo-

wiejska nr parzyste od 98 do 122b; Wolska; Zaborowska nr nieparzyste od 35 do 67; 

Zaborowska nr parzyste od 38 do 48; Graniczna

Orły - ulice: Dolna nr nieparzyste od 3 do 5;Hipoteczna; Zaborowska nr nieparzyste 

od 19 do 29; Łaźniewska nr parzyste od 2 do 36;

Świetlica budynku OSP w 

Święcicach
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10 Pilaszków - ulice: Dolna nr parzyste od 2 do 4; Marszewskiego; Nowowiejska nr nie-

parzyste od 123 do 151 (z wyjątkiem 137); Nowowiejska nr parzyste od 124 do 144; 

Piękna; Wesoła; Wolska; Zaborowska

Święcice - ulice: Kopytowska; Michałowska nr nieparzyste od 1 do 29; Michałowska 

nr parzyste od 2 do 32; Poznańska nr nieparzyste od 487 do 571; Poznańska nr parzyste 

od 650 do 744; Rzeczna; Sto¬łeczna nr parzyste od 200 do 214; Słoneczna; Warszawska 

nr nieparzyste od 7 do 55; Warszawska nr parzyste od 42 do 54; Wiosenna; Zabo-

rowska nr nieparzyste od 1 do 19; Zaborowska nr parzyste od 2 do 26; Łaźniewska 

nr nieparzyste od 1 do 21; Źródlana

Świetlica budynku OSP w 

Święcicach

11 Ożarów Mazowiecki - Osiedle Ołtarzew - ulice: Cicha; 1 Maja; Hallera; Kierbedzia; 

Kilińskiego; Ko¬ściuszki; Lipowa; Mazowiecka; Parkowa; Poznańska nr parzyste od 330 

do 374; Poznańska nr nieparzy¬ste od 231 do 241; Reymonta; Rolna nr 15; Sienkiewi-

cza; Sowińskiego; Umiastowska nr parzyste od 2 do 46; Zamoyskiego;

Ołtarzew wieś - ulice: Brzegowa nr parzyste od 2 do 12; Ceramiczna; Domaniewska 

nr nieparzyste od 1 do 3, nr parzyste od 2 do 8 i 16; Duchnicka nr nieparzyste od 51 

do 55; Duchnicka nr parzyste od 44 do 60; Gołaszewska nr 1, 1a i 2; Nizinna nr nie-

parzyste od 1 do 47 i 47a; Nizinna nr parzyste od 2 do 54a; Poznańska nr nieparzyste 

od 243 do 347; Poznańska nr parzyste od 376 do 468; Południowa nr parzyste od 2 

do 48; Umiastowska nr nieparzyste od 1 do 41; Wspólna nr nieparzyste od 1 do 15

Szkoła Podstawowa Nr 2

w Ożarowie Maz. 

ul. Lipowa 11

12 Józefów - ulice: Fabryczna; Kasztanowa; Lipowa;

Płochocin Płd. - ulice: Długa; Lipowa; Mazowiecka; Mostowa; Ogrodowa; Partyzan-

tów; Przemysłowa; Szeroka nr nieparzyste od 1 do 17; Szeroka nr parzyste od 2 do 18; 

Zabytkowa; Zwierzyniecka; Łokietka; Urocza;

Wolica - ulice: Dębowa; Lipowa; Ogródkowa; Radosna; Rokicka; Za Lipami

Szkoła Podstawowa

w Płochocinie ul. Lipowa 3

13 Płochocin Płn. - ulice: 1 Maja; 22 Lipca; Chopina; Dworcowa; Józefowska; Kolejowa; 

Parkowa; Rynkowa; Szeroka nr nieparzyste od 19 do 29; Szeroka nr parzyste od 20 

do 36; Słowackiego; Warszawska nr parzyste od 2 do 40; Wiśniowa; Święcicka nr pa-

rzyste od 2 do 56; Łąkowa

Szkoła Podstawowa 

w Płochocinie ul. Lipowa 3

14 Domaniewek I - ulica Południowa nr nieparzyste od 1 do 71;

Gołaszew - ulice: Domaniewska nr parzyste od 10 do 14; Gołaszewska nr nieparzyste 

od 3 do 19; Połu¬dniowa nr nieparzyste od 73 do 99; Wspólna nr nieparzyste od 17 

do 19; Wspólna nr parzyste od 2 do 18; Długa nr parzyste od 58 do 66; Długa nr niepa-

rzyste od 45 do 57; Rzeźbiarska;

Koprki - ulice: Jaśminowa; Nizinna nr parzyste od 56 do 66; Poznańska nr parzyste 

od 470 do 506; Rataja nr parzyste od 2 do 6;

Michałówek - ulice: Michałowska nr nieparzyste od 87 do 109; Michałowska nr parzyste 

od 92 do 116; Poznańska nr parzyste od 508 do 548; Rataja nr nieparzyste od 1 do 5;

Płochocin wieś - ulice: Akacjowa; Gołaszewska; Michałowska nr parzyste od 34 

do 68; Poznańska nr nieparzyste od 349 do 485; Poznańska nr parzyste od 550 do 648; 

ul.Stołeczna nr nieparzyste od 1 do 211; Stołeczna nr parzyste od 2 do 198; Święcicka 

nr nieparzyste od 1 do 91;

Wolskie - ulice: Górna; Michałowska nr nieparzyste od 31 do 85; Michałowska nr pa-

rzyste od 70 do 90; Wolska nr nieparzyste od 3 do 13; Wolska nr parzyste od 4 do 14

Caterpillar Logistics Services 

Polska w Ołtarzewie 

ul. Poznańska 345

15 Obwód odrębny:

Dom Opiekuńczo Leczniczy w Pilaszkowie, 

Dom Opiekuńczo Leczniczy 

w Pilaszkowie 

ulica Nowowiejska 137

Uwaga:
Wyborca niepełnosprawny na swój wniosek złożony w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, najpóźniej w dniu 15 czerwca 
2010 r. jest dopisywany do spisu wyborców w obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 20 czerwca 2010 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 6:00-20:00.

Burmistrz Kazimierz Stachurski
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Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ożarowie Mazowieckim 
Radni Rady Miejskiej wychodzą z inicjatywą utworzenia 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Taki pomysł zrodził się 

z zauważalnej potrzeby uczestnictwa w życiu społecznym 

różnych środowisk naszego miasta.

 Inspiracją do podjęcia działań stała się  idea budowania 

społeczeństwa obywatelskiego, gdzie każdy z mieszkańców 

uzyska możliwość wpływania na kształt i wizerunek społecz-

ności, w której funkcjonuje.

Celem działania Uniwersytetu może być :

1) prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, 

a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, 

nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych 

i ekonomicznych, nauk technicznych, a także nauk o ziemi 

i wszechświecie, 

2) aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnic-

two w różnych formach życia społecznego; propagowanie za-

sad kulturalnego współżycia społecznego, 

3) propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywno-

ści intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, 

stopnia sprawności i zainteresowań , 

4) podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, na-

wiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych mię-

dzy mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami 

starszymi i młodym pokoleniem, 

5) inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi 

starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobot-

nych i chorych, 

6) upowszechnianie wiedzy o Mieście i Gminie Ożarów Mazo-

wiecki, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kultu-

ralno-społecznego, turystycznych oraz organizowanie spotkań 

ze znanymi osobami zasłużonymi dla regionu i Polski. 

Realizacja takich działań może odbywać się poprzez :

1) prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, 

w szczególności poprzez organizację wykładów, seminariów, 

lektoratów języków obcych, odczytów, konferencji, spotkań, 

prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów i innych zajęć,

2) prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycz-

nej i rekreacji, organizowanie wycieczek turystycznych i kra-

joznawczych,

3) przekazywanie innym nabytych doświadczeń życiowych 

i zawodowych młodzieży i innym grupom społecznym po-

trzebującym wsparcia, 

4) współpracę z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami 

trzeciego wieku oraz ich międzynarodową federacją, ze szko-

łami wyższymi, placówkami naukowo-badawczymi, instytu-

cjami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi 

oraz środkami masowego przekazu i sektorem gospodarczym, 

a także z osobami o uznanym autorytecie, 

5) prowadzenie działalności wydawniczej, 

6) prowadzenie działalności badawczej, 

7) prowadzenie działalności w zakresie porad obywatelskich, 

8) tworzenie grup samopomocowych, 

9) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, 

urzędów, instytucji, organizacji i fundacji ,

10) kwestowanie na rzecz organizacji, instytucji lub jednostek 

pożytku publicznego oraz innych wymagających wsparcia 

jednostek administracji publicznej, 

11) zbiórki publiczne w postaci „cegiełek”, 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z radnymi lub 

biurem obsługi rady budynek urzędu ul. Kolejowa 2  

tel. 22 722 22 07 wew. 216

Zachęcamy Wszystkich Państwa do aktywności!

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej - Maria Skornia-Roszij 

Rycerze z Pilaszkowa pod Grunwaldem
Pilaszków był za czasów książąt mazowieckich posiadłością ry-

cerską, wymienianą w źródłach archiwalnych już w 1359 roku; 

i musiała to być siedziba znacząca, skoro wywodził się z niej 

student Uniwersytetu w Avignon we Francji Chwalibóg syn 

Grzegorza. Był to jeden z licznych gródków rycerskich, ulo-

kowanych na linii obronnej Jazdów (dziś: Ujazdów) - Błonie 

(gród nad Utratą) - Osiek - Zamczysko - Trojanów - Sochaczew, 

a więc na pograniczu dwóch księstw mazowieckich: czerskiego 

i płockiego. Odległość od najbliższego grodu książęcego czyli 

Błonia wynosiła zaledwie około czterech kilometrów. Rycerze 

z Pilaszkowa należeli do drużyn kolejnych książąt, także do 

drużyny księcia Janusza I Starszego, którego panowanie przy-

padło na lata 1389-1429, a więc na burzliwe czasy konfliktów 

polsko-krzyżackich. 

 W roku 1409 - już  po wypowiedzeniu wojny królowi 

Władysławowi Jagielle przez wielkiego mistrza Ulricha von

Jungingena aktem z 14 sierpnia – oddziały krzyżackie najecha-

ły i złupiły przygraniczne tereny księstwa warszawsko-czerskie-

go, a w odwecie książę Bolesław, syn Janusza Starszego, podjął 

wyprawę na Działdowo, spalił miasto i czternaście wsi. Gdy 

więc król rozpoczął mobilizację wojsk przed wyprawą na Za-

kon Krzyżacki, książęta mazowieccy wystawili trzy chorągwie, 

w tym dwie - książę płocki Ziemowit IV i jedną - książę war-

szawsko-czerski Janusz I. 

 Niewątpliwie w chorągwi księcia Janusza znaleźli się po-

tomkowie Grzegorza, najstarszego znanego z imienia właści-

ciela Pilaszkowa i najprawdopodobniej byli to rycerze: Maciej, 

Albert, Bogusław, Jakusz i Jan. Wprawdzie w zachowanych 

do naszych czasów (a bardzo niekompletnych!) spisach rycer-

stwa spod Grunwaldu nie znajdujemy ich imion, ale nie mo-

gli nie uczestniczyć w tej wyprawie, skoro rzemiosło wojenne 

było przypisane grupie społecznej, do której należeli, czyli sta-
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nowi rycerskiemu. Uczestniczące w wojnie polsko-krzyżackiej 

1409-1411 wojska polskie, były zorganizowane na zasadzie 

tzw. expeditio generalis czyli wyprawy powszechnej, co ozna-

cza, że każdy właściciel dóbr ziemskich posiadanych na prawie 

rycerskim musiał na tę wojnę udać się osobiście oraz własnym 

sumptem wystawić konia, zbroję, a także uzbrojenie dla siebie 

i pachołków.

 Punktem honoru rycerza było wystawienie, i to na możli-

wie najwyższym poziomie, tzw. kopii czyli podstawowej jed-

nostki organizacyjnej jazdy, składającej się z ciężkozbrojnego 

rycerza-kopijnika oraz, najczęściej dwóch, pachołków lub 

lekkozbrojnych strzelców konnych (zaopatrzonych w kusze). 

Bywało, że rycerz nawet zapożyczał się, by nabyć wysokiej ja-

kości uzbrojenie i wystawić jak najlepszego konia bojowego, 

bo to świadczyło o jego pozycji społecznej. Właśnie z kopii 

składała się chorągiew, w więc także Chorągiew Dwudzie-

sta Trzecia księcia Janusza Mazowieckiego, która dołączyła 

do wojsk króla Władysława Jagiełły, gdy między 30 czerwca 

a 2 lipca 1410 roku przeprawiły się one po moście pontono-

wym w Czerwińsku na prawy brzeg Wisły, by stąd wraz z od-

działami mazowieckimi i litewskimi ruszyć ku granicy krzyżac-

kiej i przekroczyć ją 9 lipca.

 Po zwycięskiej bitwie na polach Grunwaldu chorągiew 

księcia Janusza u boku wojsk koronnych i litewskich oraz po-

zostałych dwu chorągwi mazowieckich aż do września oble-

gała Malbork. Rycerze z Mazowsza musieli zasłużyć się w tej 

wyprawie, skoro Władysław Jagiełło po bitwie przekazał księ-

ciu m.in. zamek w Nidzicy (którego załoga poddała się królowi 

polskiemu). Dla średniowiecznego rycerstwa – takie są realia  

historyczne – zwycięska wyprawa wojenna oznaczała także 

pozyskanie cennych łupów wojennych.

 Wymieni rycerze z Pilaszkowa pojawiają się w dokumentach 

sporządzanych już po Bitwie po Grunwaldem. Być może byli 

jeszcze inni, którzy nie powrócili z tej wojny lub których imion 

nie zachowała historia. To był ród bardzo liczny, rozsiadły sze-

roko wokół swojej rodowej siedziby, zamożny i ... bardzo bitny, 

o czym świadczą liczne zachowane zapiski z jego dziejów.

Barbara Milanowska

1. Witold Mikołajczak: Wojny polsko-krzyżackie,Replika 2009

2. Barbara Milanowska: Pilaszków. 650 lat dziejów dworu i jego mieszkańców

3. Marcin Skrobek: Rzemiosło wojenne. W: 1410 Grunwald. Pomocnik histo-

ryczny. Nr 4/2010

4. Krzysztof Kowalewski: Wielka wojna (I). W. jw

Wiosna 2010 roku przejdzie do historii naszego kraju jako czas 

szczególny, w którym zapamiętamy niezwykły okres żałoby 

narodowej, ustanowiony po tragedii smoleńskiej 10 kwietnia, 

gdzie w katastrofie lotniczej zginęło 96 osób reprezentujących 

najważniejsze środowiska państwa z Prezydentem Rzeczypo-

spolitej i Jego Małżonką. Zginęli w drodze do Katynia - w cza-

sie pielgrzymki do grobów tysięcy Polaków zamordowanych 

przez NKWD wiosną 1940 roku. W 70. rocznicę tej zbrodni 

chcieli w imieniu całego narodu oddać hołd żołnierzom, poli-

cjantom, oficerom, spoczywającym na Cmentarzu Wojennym 

w Katyniu. 

 Naród Polski, Rada Pamięci Walk i Męczeństwa, Środo-

wiska Kombatanckie a przede wszystkim Rodziny Katyńskie 

- od lat zabiegali o to, aby prawda o Katyniu, wyzwolona z 

wszelkich kłamstw, dotarła do współczesnego świata, aby po-

chowani w katyńskiej ziemi żołnierze i cywile odzyskali honor i 

godność, aby można było pielęgnować ich pamięć. Obecność 

Prezydenta wraz wysokimi przedstawicielami parlamentu, rzą-

du, kościoła i wojska polskiego na cmentarzu katyńskim mia-

ła przypomnieć światu jak ważne to miejsce dla Polaków, jak 

ważna rocznica. 

 Dzisiaj słowo Katyń wymieniane jest we wszystkich językach 

świata, 96 ofiar z 10 kwietnia tego roku wpisuje się polską Gol-

gotę Wschodu pieczętując ją na wieki znakiem męczeństwa. 

 Trzeba zachować pamięć o pomordowanych z rozkazu 

Stalina, trzeba zachować pamięć o tych, którzy zginęli w dro-

dze na miejsce ich kaźni. 

 Na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Września 1939 roku 

w Ołtarzewie posadziliśmy dwa drzewa - dęby kolumnowe - je-

den poświęcony pamięci Przodownika Policji Państwowej Igna-

cego Otwinowskiego, Ojca mieszkanki Ożarowa Pani Longiny 

Pich, drugi pamięci ofiar wypadku lotniczego pod Smoleńskiem. 

 Śp. Ignacy Otwinowski, urodził się 27 stycznia 1893 roku 

w Rzędowie w Ziemi Kieleckiej. Wojna Wrześniowa 1939 roku, 

zastała jego rodzinę w Dubnie na Wołyniu, dokąd otrzymał 

przeniesienie służbowe w 1935 roku jako policjant. 

 Niedługo po wkroczeniu wojsk sowieckich na ziemie 

wschodnie Rzeczypospolitej już 20 września 1939 roku został 

aresztowany i wywieziony do Ostaszkowa. Zdążył wcześniej 

zabezpieczyć żonę i dzieci wywożąc je do pobliskiej wsi Zo-

fiówka. Uniknęli w ten sposób deportacji a byli wpisani przez 

NKWD na listę zesłanych do Kazachstanu. Ignacy Otwinow-

ski, więzień Ostaszkowa, został zamordowany w Miednoje 

najprawdopodobniej 15 kwietnia 1940 roku. 

 Drugie drzewo poświęciliśmy pamięci wszystkich, któ-

rzy zginęli w katastrofie smoleńskiej z Prezydentem Lechem 

Kaczyńskim, Jego Małżonką i Prezydentem Ryszardem 

Kaczorowskim. 

 Szanowni Państwo - harcerze, nauczyciele i wychowawcy, 

rodzice i przedstawiciele samorządu - zadbajmy o tę pamięć! 

Niech będzie przechowywana w naszych rodzinach i w na-

szych sercach, pamięć wdzięczna za ich ofiarę. 

 Dęby, które posadziliśmy mogą rosnąć 1200 lat, niech pa-

mięć mieszkańców ziemi ożarowskiej trwa jeszcze dłużej. 

Kazimierz Stachurski - burmistrz

Dęby pamięci w gminie Ożarów Mazowiecki, 2010 roku 
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Z ŻYCIA HARCERZY

PODSUMOWANIE 40. RAJDU „ARSENAŁ” 2010
HARCERSKI EFEKT - HARCERZE Z PŁOCHOCINA GÓRĄ!!!!!

Ponad 1500 harcerzy z ZHP i ZHR z całej Polski wzięło 

udział w 40. Rajdzie „Arsenał”, który tradycyjnie zorganizo-

wał Hufiec ZHP Warszawa Mokotów im. Szarych Szeregów.

 

W ten sposób harcerze świętowali 67. rocznicę akcji pod Arse-

nałem. Ten rajd każdego roku jest największym wydarzeniem 

harcerskim w Polsce.

 Tegoroczny rajd trwał od 26 do 28 marca i przebiegał pod 

hasłem: „Jeśli zmienisz jeden element - zmienisz wszystko”. Or-

ganizatorzy chcieli pokazać, że podejmowanie działań, nawet 

tych najmniejszych, może wpłynąć na życie wielu ludzi i pro-

wadzić do zmian w wielu sferach i nazwali to powodowaniem 

„Efektu”. Celem przygotowanych w tym roku atrakcji było wła-

śnie zachęcenie uczestników do podejmowania odważnych 

i przemyślanych działań, przełamywanie stereotypów i realizo-

wanie ambitnych pomysłów zarówno w życiu osobistym, jak 

i na rzecz lokalnych środowisk.

 Nikt z nas przecież nie wie co nas czeka w przyszłości, ale 

warto jest wierzyć, że nasze małe działania, prowadzone tu 

i teraz, mogą z czasem zamienić się w coś większego, przynieść 

EFEKT. Warto jest życie prawdziwie przeżyć nie dając się bier-

nie nieść z nurtem.

 Jak co roku harcerze z Płochocina wzięli udział w XL już 

Rajdzie Arsenał. Pojechało nas 5 patroli 10-cio osobowych: 

ze Szczepu Szaniec przy SP – 2 patrole (Wszędobylscy i Dla-

czego nie?) i ze Szczepu Baza przy Gimnazjum – 3 patrole 

(AŻzDH, Parasol i Zośka). Zdobyliśmy dwa pierwsze miejsca, 

jedno drugie i dwa czwarte:

I miejsce - patrol „Dlaczego nie?” - dh pwd. Kaja Karwowska

I miejsce - patrol „Zośka” - dh phm. Urszula Galant

II miejsce - patrol „Wszędobylscy” - phm. Katarzyna Cackowska

IV miejsce - patrol „Parasol” - dh pwd. Alicja Galant

IV miejsce - patrol „AŻzDH” - dh Katarzyna Ziemiańczyk

 W piątek 26.03. braliśmy udział w uroczystym Apelu Pole-

głych pod Arsenałem na ul. Długiej w 67 rocznicę dokonanego 

tam odbicia „Rudego”. Następnie członkowie patroli - harcerze 

udali się na wieczorne zajęcia w bazach, a instruktorzy wzięli 

udział w konferencji, która miała miejsce w Belwederze. Po-

mieszczenia dawnej siedziby prezydentów RP zostały instruk-

torom udostępnione przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 

Podczas konferencji zatytułowanej „Inspiruje nas cały świat” 

zostaliśmy zapoznani z metodami działania organizacji skauto-

wych ze wszystkich kontynentów. Zastanawialiśmy się, które 

z nich można zastosować na polskim gruncie. 

 Tradycyjnie w sobotę odbyła się bardzo ciekawa i emocjo-

nująca gra miejska. Wytyczono 5 tras. Na każdej z nich było 

5 punktów, do których miały dotrzeć poszczególne patrole 

i wykonać tam wyznaczone zadanie.  

 Nasi harcerze odwiedzili wiele ciekawych miejsc w Warsza-

wie m.in. ASP, Centrum Buddyzmu, Muzeum Ziemi, Politech-

nikę Warszawską, Mennicę Polską, Muzeum Powstania War-

szawskiego. Mogli praktyczne sprawdzić się w konstruowaniu 

wynalazku, medytacji i aktorstwie, uzyskać porady dotyczące 

zdobywania największych gór świata wchodzących w skład 

Korony Ziemi. Wzięli udział w zajęciach z reklamy i promocji, 

podczas których przedstawiono sposoby promowania swojej 

działalności w mediach; w zajęciach podróżniczych, prowa-

dzonych przez Jasia Mela (polskiego polarnika, najmłodszego 

w historii zdobywcę bieguna północnego i południowego, któ-

ry będąc osobą niepełnosprawną jako pierwszy dokonał tego 

wyczynu), a także w zajęciach z autoprezentacji. W punkcie 

„Strzał w 10” strzelali z łuku do tarczy pod opieką i nadzorem 

aktualnego mistrza świata w łucznictwie konnym, Norberta 

Kopczyńskiego. Wielce pouczający i emocjonujący okazał się 

także punkt „Niemożliwe możliwym”, gdzie pokazaną mieli-

śmy komputerową prezentację multimedialną przygotowaną 

przez niepełnosprawnego harcerza Michała, podczas której 

pokazał, jak niepełnosprawni pokonują różne bariery i osiągają 

znakomite rezultaty w dziedzinie sportu, turystyki, nauki, tańca 

czy zwykłej komunikacji z innymi ludźmi. Po zakończeniu pre-

zentacji Michał, nie korzystając z pomocy innych, wsiadał na 

swój wózek i zagrał z nami harcerzami - jak równy z równymi 

- w Boccio –jedyna paraolimpijska dyscyplina sportowa, która 

nie ma swojego odpowiednika wśród dyscyplin olimpijskich. 

O tajnikach tej gry mówiła fizjoterapeutka Agata Żuchowska, 

a całość prowadziła druhna Małgorzata Witczak. 

 Między warsztatami patrole musiały wykonać 5 misji: roz-

wiązać łamigłówki logiczne, spotkać się z innymi patrolami 

z całej Polski, odbierać meldunek z budki telefonicznej oraz 

zapleść jak najdłuższą bransoletkę ze sznurka. Najciekawszą 

misją było wymienianie rzeczy z przechodniami. Harcerze za-

częli wymianę od zwykłego ołówka zdobywając coraz bardziej 

wartościowe przedmioty.

 Rajdowa niedziela była swego rodzaju podsumowaniem 

spędzonego w Warszawie czasu. Wzięliśmy udział we Mszy 

św. w Katedrze Polowej WP, w harcerskiej uroczystej defiladzie 

ulicami miasta Warszawy z udziałem orkiestry wojskowej oraz 

w uroczystej zmianie warty pod Grobem Nieznanego Żoł-

nierza. Rajd zakończył się Apelem na placu przed Arsenałem, 

podczas którego zostały ogłoszone wyniki współzawodnictwa 

i zostali nagrodzeni zwycięzcy rajdu. A wśród nich byliśmy 

i my: dwa I miejsca i jedno II miejsce. Bardzo szczęśliwi i dumni 

- odebraliśmy nagrody, w tym statuetkę „Małego Powstańca”.

 Każda drużyna uczestnicząca w XL Rajdzie Arsenał dostała 

upominki wśród, których była m.in. płyta z filmem pt. „Oni szli 

szarymi szeregami”.

 Rajd na długo pozostanie w naszej pamięci. Zdobycie tak 

wysokich miejsc, to dla nas wielki zaszczyt, gdyż udało nam się 

pokonać wiele naprawdę świetnych patroli.

 Serdecznie dziękujemy panu Burmistrzowi Kazimierzowi 

Stachurskiemu, który pomógł nam w realizacji zadania przedraj-

dowego, kwalifikującego patrole do udziału w Rajdzie Arsenał. 

Komendantka Hufca ZHP Błonie – phm. Urszula Galant
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PODSUMOWANIE RAJDU

 24 kwietnia 2010 r. odbył się jubileuszowy XXV Rajd 

„Szlakiem Naszej Historii”. 

Organizatorem rajdu jest Światowy Związek Żołnierzy Armii 

Krajowej Koła Nr 6 „Helenów” oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 

im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Maz. Jest on kontynu-

acją cyklu rajdów historyczno-patriotycznych, przypominają-

cych najważniejsze wydarzenia XX wieku. Tegoroczny odbył 

się pod hasłem: „Katyń”. 

 Rajdem objętych zostało 130 miejsc pamięci, znajdujących 

się na terenie dzielnic: Ursusa, Włoch, Gołąbek, Piastowa, Żbi-

kowa, Pruszkowa, Pęcic, Opaczy, Magdalenki, Raszyna, Falent, 

Starych Babic i Ożarowa Mazowieckiego. 

 W roku bieżącym organizatorzy przygotowali 80 tras ro-

werowych i 90 pieszych dostosowanych do wieku uczest-

ników (7 grup wiekowych) oraz nowość – trasy dla patroli 

samochodowych (ok. 40). 

 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Oża-

rowie Mazowieckim już po raz czwarty była organizatorem 

rajdu na obszarze gminy Ożarów Mazowiecki. Na naszym te-

renie uczestnicy dotarli do ośmiu miejsc pamięci. Na każdym 

z nich młodzi ludzie mogli dowiedzieć się o wydarzeniach, 

które rozegrały się w danym miejscu. Źródłem wiedzy byli 

kombatanci, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach oraz 

młodzież, która zna historię tych miejsc tylko z przekazów 

słownych lub z książek. 

 W czasie rajdu odżywa prawda historyczna, odżywają po-

mniki, odżywają ludzie, którzy swoje życie poświęcili dla od-

zyskania Niepodległości Ojczyzny. Rajd mimo podkreślenia 

wydarzeń historycznych i ogromnych walorów edukacyjnych 

ma również charakter imprezy turystyczno-sportowej.

 W XXV Rajdzie „Szlakiem Naszej Historii” wzięło udział 300 

uczniów, kombatantów, zaproszonych gości. Podsumowania 

Rajdu całościowo i indywidualnie dokona pan Jan Cierliński, 

Prezes Koła Nr 6 „Hellenów” Światowego Związku Żołnierzy 

AK. Nastąpi to w czerwcu, po dokonaniu zestawienia informa-

cji z poszczególnych punktów rajdowych.

 Cieszy fakt, że dzieci i młodzież wraz z wychowawcami  

wykazują duże zainteresowanie imprezą, chętnie biorą w niej 

udział, tym samym zdobywając wiedzę o historii naszego kraju.

 Organizatorzy rajdu pracują w oparciu o miejscowy wo-

lontariat, złożony z członków organizacji kombatanckich, 

nauczycieli, młodzieży szkolnej. Finansowym wsparciem jest 

dla nas Urząd Miasta i Gminy Ożarów Maz. oraz Starostwo 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego.   

Ewa Felczak 

XXV Rajd „Szlakiem Naszej Historii”

Stowarzyszenie 
„QUO VADIS ” 

Stowarzyszenie „QUO VADIS” informuje Mieszkańców 

Gminy Ożarów Mazowiecki, że przy ul. Strażackiej 3a 

ma swoją siedzibę Stowarzyszenie Abstynenckie „QUO 

VADIS”.

Zapraszamy wszystkich chętnych i sympatyków:

- w środy od godz. 17.30 – dzień otwarty, bilard, itp.

- w piątki od godz. 17.00 – Grupa terapeutyczna

Mityngi Anonimowych Alkoholików

- wtorki, godz. 18.00 Ożarów, ul. Strażacka 3a - Grupa 

Dzwon 

- sobota, godz. 17.00 Ożarów, ul. Poznańska 167a - Grupa 

Trzeźwość

- piątek, godz. 17.00, Płochocin, ul. Fabryczna 15 - Grupa 

Jedynka.

Serdecznie zapraszamy!

Pani

Krystynie Adamczyk
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Męża

składa 
Mirella Kowalczyk 

wraz z całym zespołem 
Microdentu
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NASZE SUKCESY

W dniu 23 kwietnia 2010 roku w Szkole Podstawowej w Pło-

chocinie uroczyście obchodzono V rocznicę nadania szkole 

imienia Szarych Szeregów. 

 Podczas uroczystego apelu nawiązano do kilku wydarzeń, 

które zbiegły się z tymi obchodami min: rocznica zbrodni 

katyńskiej, wywózki na Sybir oraz do ostatniej tragedii pod 

Smoleńskiem. Występom uczniów towarzyszyła prezentacja 

multimedialna zawierająca zdjęcia bohaterów i symboli Sza-

rych Szeregów, migawki z życia szkoły oraz działalności drużyn 

zuchowych i harcerskich. 

 W trakcie akademii zostały wręczone nagrody laureatom 

Gminnego Konkursu Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej „Patrz 

w przyszłość, pamiętaj o przeszłości” na poziomie szkoły pod-

stawowej i gimnazjum. Młodzi wykonawcy mieli możliwość za-

prezentowania swoich talentów podczas koncertu laureatów.  

 Na zakończenie uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy 

Ożarów Mazowiecki Kazimierz Stachurski otworzył nowy 

plac zabaw, który powstał w ramach programu MEN „Rado-

sna Szkoła”. 

 Serdecznie podziękowania składamy przybyłym go-

ściom. Drużynom starszoharcerskim, sponsorom oraz rodzi-

com dziękujemy za pomoc w przygotowaniu uroczystości.

Magdalena Szkup

V rocznica nadania imienia SP w Płochocinie

Klub Sportowy .ATEMI” zrzeszony w Polskim Związku Karate 

informuje, że nasza zawodniczka Monika Durmaj z licencją 

zawodniczą 113/5/S/10, mieszkanka Ożarowa Mazowieckiego 

brała udział w Mistrzostwach Świata Karate. Zawody odbyły 

się we Włoszech w miejscowości Rimini w dniach 16-18 kwiet-

nia 2010 r.

Monika zdobyła tam cztery medale:

- złoto - kumie drużynowe dziewcząt (mistrzostwo świata) 

- srebro - kata indywidualne dziewcząt (wicemistrzostwo 

świata)

- brąz - kata drużynowe mix

- brąz - kumie drużynowe mix

Ponadto w bieżącym roku zdobyła następujące trofea:

- srebro - kata indywidualne dziewcząt (I Otwarte Mistrzostwa 

Warszawy Karate WKF-17.01.2010)

- srebro - kumite indywidualne dziewcząt (I Otwarty Turniej 

o Puchar Mazowsza Karate WKF Borzęcin Duży - 06.03.2010)

- brąz - kata indywidualne dziewcząt (I Otwarty Turniej o Pu-

char Mazowsza Karate WKF Borzęcin Duży- 06.03.2010)

- brąz - kumite indywidualne dziewcząt (VI Ogólnopolski Tur-

niej Karate WKF Mazovia Cup Chynów 2010)

- brąz - kata drużynowe dziewcząt (VI Ogólnopolski Turniej 

Karate WKF Mazovia Cup Chynów 2010)

- złoto - kumite indywidualne dziewcząt (Ogólnopolski Tur-

niej Karate WKF Łuków Cup 24.04.2010)

- srebro - kata indywidualne dziewcząt (Ogólnopolski Turniej 

Karate WKF Łuków Cup 24.04.2010)

- srebro - kumite indywidualne dziewcząt(Międzywojewódz-

kie Mistrzostwa Młodzików Karate WKF- Strefowe Mistrzo-

stwa Polski w Chynowie - 09.05.2010)

 My jako Klub jesteśmy dumni, że mieszkanka Ożarowa Ma-

zowieckiego w tak znakomity sposób reprezentuje nas i kraj 

w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Trener Mirosław Boguski

Sukcesy w Mistrzostwach Świata w karate
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

„Szkolna bezpieczna” - uczniowie nagrodzeni
W grudniowym numerze „Informatora Ożarowskiego” ukazał 

się artykuł opisujący działania uczniów Gimnazjum im. Boha-

terów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Maz. realizowa-

ne w ramach projektu SOWO- Społeczeństwo Obywatelskie 

w Obiektywie. 

 Młodzież zajęła się problemem bezpieczeństwa na ulicy  

Szkolnej, przy której zlokalizowane są dwie największe (pod 

względem liczebności) szkoły w gminne.

 Mamy przyjemność poinformować, że w Ogólnopolskim 

Konkursie na najlepszą kampanię z wykorzystaniem reportażu 

zdobyliśmy nagrodę główną o wartości 3 000 zł.

 Nasz film został zaprezentowany na uroczystej gali w Kato-

wicach 15 maja br.

 Ten sukces nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie Burmi-

strza K. Stachurskiego i radnych, a szczególnie przewodniczą-

cej Rady Miejskiej Blanki Jabłońskiej. Były to nie tylko dobre 

słowa, ale konkretne działania w postaci projektu reorganizacji 

ruchu ulicy Szkolnej.

wdzięczni uczestnicy projektu

Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód? Przyjdź do nas!
Historia turystyki jest nierozłącznym elementem historii ludz-

kości tak, jak i chęć sprawienia przyjemności samemu sobie 

i tym, których kochamy. W obu tych płaszczyznach naszego 

życia znamienne miejsce zajmuje … jedzenie – jego przygoto-

wanie, sposób podania i spożywanie. Dzięki zmieniającej się 

sytuacji społeczno-gospodarczej oraz mechanizacji procesów 

produkcyjnych ludzie znajdują coraz więcej czasu na przyjem-

ności, w tym turystykę i wykwintne jedzenie. Część analityków 

twierdzi wręcz, że w XXI wieku jedną z głównych, najbardziej 

dochodowych, gałęzi przemysłu będzie turystyka, która nie-

rozerwalnie wiąże się z różnego rodzaju usługami gastrono-

micznymi. 

Mistrzowie Tabliczki Mnożenia ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Ożarowie Maz.

W dniach 24 i 25 kwietnia 2010 roku 20-osobowa repre-

zentacja uczniów klas II, III i IV ze  Szkoły Podstawowej nr 1 

w Ożarowie Mazowieckim, uczestniczyła w X Mistrzostwach 

Warszawy w Tabliczce Mnożenia. Impreza ta jest realizowana 

w ramach programu ,,Gramy- matematykę znamy” dofinanso-

wanego ze środków m. st. Warszawy.

 Zawodnicy startowali w różnych grach z użyciem kart ma-

tematycznych Andrzeja Grabowskiego. Podczas poszczegól-

nych gier musieli wykazać się nie tylko znajomością tabliczki 

mnożenia, ale również dużą sprawnością w liczeniu pamię-

ciowym. Mistrzostwa zakończyły się sporym sukcesem szkoły 

w Ożarowie Mazowieckim. Największym odkryciem okazał 

się uczeń klasy II Adrian Zbrowski, który wywalczył II miejsce 

w klasyfikacji generalnej oraz III miejsce w grze indywidualnej 

,,Olimpijczycy”. Świetne wyniki uzyskała również Agnieszka 
Dmochowska z klasy III. Zajęła ona V miejsce w konkuren-

cji Krzyżak oraz V miejsce w klasyfikacji generalnej dziewcząt 

z klas III. W konkurencji drużynowej klas III, nasza reprezen-

tacja w składzie: Agnieszka Dmochowska, Julia Przygoda, 

Jakub Smoliński i Dominik Dawidowski wywalczyła V 

miejsce i otrzymała nagrodę w postaci lokomotywy ułożonej 

z puzzli.

 Wielu naszych reprezentantów zakwalifikowało się do fi-

nałowej dwunastki w grach Krzyżak i Olimpijczycy i walczyło  

jak najlepsze miejsca. Byli to: 

- z klas II Michał Bogusz, Patryk Malec-Nagadowski oraz 
Adrian Zbrowski 
- z klas III Agnieszka Dmochowska i Julia Przygoda
- z klas IV Weronika Bińkowska, Mateusz Kubiński 
i Aleksander Senderowski
 Dzięki udanym występom wszystkich zawodników Szkoła 

Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim zajęła IV miejsce 

w klasyfikacji generalnej  wśród 33 szkół startujących w mi-

strzostwach.

 Pod koniec maja reprezentacja klas III i IV będzie uczestni-

czyć w Mistrzostwach Polski. Trzymajmy za nich kciuki!

Małgorzata Węsek, Małgorzata Polańska
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NIEPEŁNOSPRAWNI SĄ WŚRÓD NAS

W deszczowy dzień 6 maja br. w sali widowiskowej Domu 

Kultury Uśmiech odbyło się spotkanie integracyjne zorgani-

zowane przez Ożarowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom  

Niepełnosprawnym im. Jana Pawła II. 

 Przy jednym stole zasiedli Pan Burmistrz, Pan Wicestarosta, 

przedstawiciele samorządu, dzieci i dorosłe osoby niepełno-

sprawne z terenu naszej gminy oraz dzieci ze świetlicy socjo-

terapeutycznej działającej przy Parafii  Miłosierdzia Bożego. Na 

spotkanie został zaproszony Pan Jacek Zalewski – Prezes Sto-

warzyszenia Osób Upośledzony Umysłowo i Fizycznie „Dobra 

Wola” z Lesznowoli, który wygłosił wykład na temat niepeł-

nosprawności w rodzinie. Przedstawił niepełnosprawność ina-

czej, odpowiedział na pytanie, tak często pojawiające się na 

ustach osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin: „Dla-

czego ja?”, „Dlaczego mnie to spotkało?” A przecież rodziny, 

w których są osoby z niepełnosprawnością zostali wybrani, 

bo potrafią zmierzyć się z tym trudnym zadaniem i dać szczę-

ście bezbronnej, bezsilnej istocie. Najskuteczniejszą terapią jest 

MIŁOŚĆ i AKCEPTACJA. Zaakceptowanie niepełnosprawności 

i pogodzenie się z ograniczeniami to pierwszy krok do udanej 

i skutecznej terapii, a okazywana miłość to pewny sukces. 

 Celem spotkania było zwrócenie uwagi społeczeństwa 

na osoby niepełnosprawne. Pojęcie niepełnosprawności któ-

re przejawia ideę, że są ludzie którzy nie są całkiem sprawni 

– co jest zgodne z prawdą – zakłada jednocześnie istnienie 

tych innych, całkowicie sprawnych i to już prawdą nie jest, 

ponieważ ludzie różnią się między sobą zakresem oraz stop-

niem sprawności, czy też niepełnosprawności. Już małe dziec-

ko jest pod pewnymi względami sprawne pod innymi nie, 

i ta wybiórcza sprawność tworzy jego własną charakterystykę.  

Właściwością natury ludzkiej jest, że sprawności (ich zakres 

i poziom) u różnych są ludzi różnorakie, w związku z tym 

i nasze życie społeczne staje się dzięki temu bardziej różnorod-

ne. Natomiast pomimo różnych niesprawności i wielu ogra-

Poznajmy się

 To wszystko sprawia, że wiążąc swoje losy z naszą szkołą, 

zdobędziesz zawód – wiedzę teoretyczną oraz praktykę, któ-

re pozwolą Ci stać się poszukiwanym pracownikiem na wciąż 

rozwijającym się rynku pracy.

Jeżeli jesteś osobą, która:
• ma wysoką kulturę osobistą;

• zachwyca się różnorodnością świata i jego kuchni;

• dba o własny rozwój intelektualno-emocjonalny;

• lubi innych ludzi i przebywanie w ich towarzystwie; 

• posiada umiejętności zdobywania, przetwarzania i wyko-

rzystywania wiedzy;

• umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć;

• rozwija swoje zainteresowania, talenty i pasje;

• umie zachować własną indywidualność; 

• umie współpracować w grupie;

zapraszamy! Przyjdź do nas i zapoznaj się z ofertą edukacyjną 

naszej szkoły. 

 Jesteśmy kameralną szkołą, bezpieczną i przyjazną dla 

ucznia. Mamy wykwalifikowaną i aktywną kadrę nauczyciel-

ską. Nauczyciel przedmiotów zawodowych z Naszej Szkoły 

p. Agnieszka Karnas wzięła udział w szkoleniu w ramach Projek-

tu Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. W dniach 15-16 lutego 2010 roku, w Akademii 

Kurta Schellera w Warszawie, miały miejsce kolejne spotka-

nia mistrza Kurta Schellera z grupą nauczycieli przedmiotów 

zawodowych zawodu kucharz i pokrewnych, prowadzących 

praktyczne zajęcia w szkołach ponadgimnazjalnych. Ów zjazd 

był kolejnym etapem realizacji projektu „Efektywny Nauczyciel 

Sztuki Kulinarnej”. Więcej informacji na stronie: www.ensk.
fnm.pl
 Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszym jest 

indywidualny, wszechstronny rozwój oraz wyposażenie wy-

chowanków w wiedzę i umiejętności praktyczne. 

Kształcimy w zawodach:
- technik hotelarstwa;

- technik organizacji usług gastronomicznych

- technik obsługi turystycznej;

- kucharz na poziomie Technikum;

- kelner na poziomie Technikum. 

 Zawody te przygotowują przyszłych pracowników do fa-

chowej obsługi gości. Naszym absolwentom nie są obce zasa-

dy savoir-vivre. Przez 4 lata nauki poznają reguły organizowa-

nia i obsługi przyjęć okolicznościowych, imprez turystycznych 

oraz pracy w obiekcie hotelarskim – praktyki zawodowe od-

bywając w renomowanych warszawskich placówkach (Hotel 

Bristol, Hotel Sobieski, Hotel Mazurkas, itd.).  

Nasza szkoła wyposażona jest w:
- dwie sale komputerowe ze stałym dostępem do internetu;

- pracownię technologii gastronomicznej;

- salę gimnastyczną oraz siłownię;

- nowoczesne boisko szkolne;

- pracownie ze specjalistycznym sprzętem;

- laboratoria językowe.

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Mazo-

wieckim im. Tony Halika oprócz wykształcenia ogólnego daje 

również zawodowe i tytuł technika. Po technikum można stu-

diować lub podjąć pracę w wyuczonym zawodzie.

 Nauka trwa 4 lata – więcej czasu niż w liceum na podjęcie 

dalszych decyzji zawodowych i edukacyjnych. Przyjazna kadra 

nauczycielska (szansa wykazania się w szkole w konkursach, 

turniejach, akcjach charytatywnych). Łatwy dojazd do szkoły 

dla uczniów dojeżdżających (stacja PKP i przystanki autobu-

sowe). Nasze Technikum to szkoła z przyszłością.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie 
Mazowieckim im. Tony Halika, ul. Poznańska 129/131,
 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel.: 22 722 4193, 
e-mail: szkolaozarow@poczta.onet.pl 
www.zs1ozarowmazowiecki.szkolnastrona.pl

Agnieszka Smoleńska-Szymczak
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niczeń ludzie potrafią przeżywać życie pożytecznie i z poczu-

ciem sensu poprzez realizację różnych jego wariantów. Istotne 

w życiu człowieka jest bowiem nie to w co natura go wypo-

sażył, ale to co ze swoim lepszym czy gorszym wyposażeniem 

zrobi, co jest dla niego ważne oraz jakich dokona wyborów. 

 Dla człowieka niepełnosprawnego wybory mogą być 

ograniczone, ale jak każdy człowiek i on  ma w obrębie tych 

ograniczeń własną autonomię. Ocenianie ludzi w punktu wi-

dzenia tzw. normy rozwojowej, dopasowywanie ich do niej, 

tendencje do selekcji i segregacji są działaniami przeciwko 

podmiotowości i godności  człowieka. To nie człowieka należy 

dopasować do istniejących instytucji zawodów, czy form ży-

cia społecznego, ale to te wytwory kultury społeczeństwa po-

winny być dostosowane do człowieka, do zakresu i kierunku 

jego sprawności. Niepełnosprawność jest czynnikiem margi-

nalizacji społecznej, przede wszystkim z powodu stereotypów 

i barier tkwiących w mentalności i postawach ludzkich, w roz-

wiązaniach architektonicznych oraz innego rodzaju barierach 

środowiskowych. Marzeniem każdego rodzica niepełnospraw-

nego dziecka i każdej osoby niepełnosprawnej jest  bycie peł-

nowartościowym członkiem społeczeństwa. Pozwólcie nam 

spełnić to marzenie. 

 Zaproszenie nasze przyjęli ludzie dobrego serca, przykła-

dem jest Pani Bogusława Bartosińska prowadząca biuro ra-

chunkowe, która nigdy nie odmówiła pomocy w kwestiach 

finansowo-podatkowych. Spotkanie mogło się odbyć dzięki 

wsparciu Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego oraz sponsora 

firmy BITTNER. DZIĘKUJEMY!

 W trakcie spotkania przybliżono również temat znaczenia 

jakie w rehabilitacji dzieci ma metoda Integracji Sensorycznej, 

której stosowanie jest zalecane u dzieci z dysleksją, nadpobudli-

wych, nadruchliwych, wycofanych, a także z innymi problemami 

natury psychologicznej. W budynku świetlicy rehabilitacyjnej 

(ul. Poznańska 183, Ożarów Mazowiecki) zorganizowano 

pierwszy w Ożarowie gabinet do tego typu terapii.  

Zarząd Ożarowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym im. Jana Pawła II, 
ul. Poznańska 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki, 
e-mail: ospon.oz@wp.pl
KRS 0000292865
Nr konta PKO BP o/w W-wie 1710201185 0000 4102 0122 
7065

Niech to motto towarzyszy nam w rozważaniach nad za-

stosowaniem różnych ekologicznych źródeł energii. Zgodnie 

z mottem najlepsze co możemy zrobić dla ekologii i środowi-

ska to przeprowadzić kompleksową termomodernizację swo-

ich domów. Nie namawiam bynajmniej nikogo do stawiania 

domów pasywnych. 

 Dla tych, którzy nie spotkali się z tym określeniem wyja-

śniam - żeby dom był pasywny, musi charakteryzować się za-

potrzebowaniem na energię nie więcej niż 20kWh /m2rok. 

 Aby osiągnąć taki wynik musimy zapomnieć o kominku 

w domu, o oknach od strony północnej, a od południa ściana 

najlepiej, aby była cała przeszklona, żadnych lukarn ani wyku-

szy. Do tego szczelność całego domu porównywalna do starej 

dziurki od klucza. To takie główne warunki, aby dojść do za-

potrzebowania na energię na poziomie 20kWh/m2rok. Chyba 

nie da się zbudować domu pasywnego, który by przypominał 

„ciepłą chałupę”, w której chce się zamieszkać. Zostawmy więc 

domy pasywne ortodoksyjnym ekologom. Można natomiast 

mieszkać w domu energooszczędnym o zapotrzebowaniu na 

energię 40-60kWh/m2rok, o niskich kosztach ogrzewania. 

 Jednym z warunków, aby dom był energooszczędny jest 

wyposażenie go w kolektory słoneczne. Mogą one być wyko-

rzystywane zarówno do przygotowania ciepłej wody użytko-

wej jak i do centralnego ogrzewania. W polskich warunkach 

nie pokryją kolektory całego zapotrzebowania, ale mogą 

przyczynić się do znacznego ograniczenia zużycia konwencjo-

nalnych źródeł energii. Cieszę się że nasza gmina zgłasza chęć 

przystąpienia do projektu ekologicznego polegającego na 

zainstalowaniu w naszych domach kolektorów słonecznych 

przy wsparciu środków unijnych. 

 Po uważnym przeczytaniu umowy nasuwają się jednak 

wątpliwości, dlaczego ograniczono zastosowanie kolektorów 

do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Zastosowanie kolek-

torów do c. o. wymaga tylko zamiany zasobnika. Zamiast za-

sobnika z jedną wężownicą potrzebny jest zasobnik z dwiema 

wężownicami. Różnica w cenie między takimi zasobnikami 

w zależności od producenta waha się od 100 do 200 zł. Porów-

nując te różnice do ceny całego zestawu od 14 tys. do 20 tys. zł 

są one do pominięcia. Ale korzyści są olbrzymie. 

 W naszych warunkach już w marcu, w zależności od po-

gody, możemy mieć spore nadwyżki energii. Energii, która 

bez drugiej wężownicy do c. o. będzie nie do wykorzystania. 

A przydałaby się, bo w okresach wiosenno-jesiennych, gdy 

nie ogrzewamy już mieszkań, bo temperatury utrzymują się 

w mieszkaniach w okolicach 20oC to jednocześnie bez włą-

czania c. o. nie można zapewnić w łazienkach wymaganych 

normowo 258 pkt C. Druga wężownica w zasobniku pozwo-

liłaby dokonywać zrzutów nadmiarowej energii do c. o. Wy-

korzystanie kolektorów słonecznych wzrosłoby nawet 3-krot-

nie. Z powyższych powodów winniśmy się domagać korekty 

przedsięwzięcia poprzez dopisanie do modernizacji systemu 

ogrzewania ciepłej wody modernizacji również systemu c. o.

Janusz Musiał - certyfikator i doradca energetyczny  

GŁOS MIESZKAŃCA … 
„Najczystszą energią jest energia niezużyta” 
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Łowcy dusz
Są wśród nas. Uśmiechają się ciepło, są uprzejmi, schludni, spra-

wiają wrażenie starannie wychowanych i życzliwych. Potrafią 

dużo i elokwentnie mówić, niczym sprawny, dobrze przeszko-

lony akwizytor. Bo ich zajęcie to także rodzaj akwizycji. Nawet 

oddziaływanie psychologiczne na klienta jest bardzo podob-

ne, tyle że zamiast super zegarków, zestawów kuchennych czy 

atrakcyjnych wycieczek po wyjątkowo niskich cenach oferują 

innego rodzaju, choć także „cudowny” towar. 

 Swoją aktywność werbownicy nasilają zwłaszcza w okre-

sie wakacji letnich. Można ich spotkać nad morzem, w górach 

i nad jeziorami – a byłoby naiwnością mniemać, że nie ma 

ich w miejscowościach położonych w okolicach Warszawy 

- wszędzie tam, gdzie turystyczne atrakcje przyciągają tłumy 

młodzieży. Bo to właśnie młodzi ludzie – niedoświadczeni 

życiowo i nieukształtowani duchowo – są ich potencjalnymi 

klientami i słuchaczami. Na nich zastawiają, niczym pająk na 

muchy, swoją złowieszczą sieć. Sieć niekiedy oblepioną wie-

lokrotnie powtarzanym słowem „miłość” – wypranym ze 

znaczenia, strywializowanym i złowrogo banalnym poprzez 

traktowanie go w sposób instrumentalny. Ale niestety – sku-

tecznym, kiedy trafia na podatny grunt, gdy słyszy je zagubiona 

dziewczyna lub chłopak, którzy nigdy nie zaznali rodzinnego 

ciepła. I wtedy, idąc za złudną obietnicą zmiany na lepsze, za 

pełną pokusy mrzonką dostępu do jedynej, objawionej tajem-

nicy, przeznaczonej wyłącznie dla wybranych, niejeden młody 

człowiek przystępuje do zamkniętej społeczności, a tam – od-

izolowany od świata, z dala od swoich bliskich przechodzi pra-

nie mózgu.

 Werbownicy zaczepiają i grzecznie nawiązują rozmowę. 

Starają się wzbudzić zaufanie i w tym celu stosują kamuflaż 

starannie wypracowany podczas licznych szkoleń we własnym 

gronie. Często na początku nie ujawniają kim są, ale starają 

się zdobyć jak najwięcej informacji o osobie, którą wciągnęły 

w dialog. Żeby tego dokonać, udają że sami się otwierają, mó-

wią o swoich kłopotach w pracy, szkole, na uczelni, proble-

mach z rodzicami, partnerami, rodziną. Skarżą się na poczu-

cie wyalienowania, brak zaakceptowania ze strony otoczenia, 

podkreślają swoją wrażliwość, nieodwzajemnioną życzliwość 

do ludzi i świata oraz zagubienie w tym podłym i tak bardzo 

przyziemnym życiu. Mówiąc to liczą, że słuchacz lub słuchacz-

ka odwzajemni się tym samym i zacznie opowiadać o swoich 

bolączkach związanych z codziennym bytem i relacjami z oto-

czeniem, a także o swoim duchowym niespełnieniu, a wów-

czas…Wówczas mając możliwość zarzucenia sieci werbownik 

wykonuje następny ruch: oferuje złoty środek, panaceum na 

wszystkie troski i kłopoty, drogę do samospełnienia, osiągnię-

cia psychicznej równowagi i duchowej mocy, słowem – do 

szczęścia.

 „Dziecko fascynuje się bajkami. Olbrzym i wilk symbolizują w 
nich prawo i ojca, a dobra wróżka – matkę. Jednak zatrute strzały 
i magiczne różdżki nie interesują już dorosłego, ponieważ w jego 
oczach zostały pozbawione swego symbolizmu. Sekciarskie dok-
tryny przypominają bajki dla dorosłych. To his-torie, w których 

iluzja zastępuje rzeczywistość, a marzenie o boskiej mocy rozwie-
wa społeczną frustrację. Tam bóstwo jest dostępne dzięki zjawisku 
transcendencji, która przechodzi na nadczłowieka. Religia nie do-
puszcza istnienia nadludzi, a jedynie mistyków. Sekty natomiast 
takim wywyższeniem usiłują olśnić zwykłych ludzi…”
 Powyższy cytat pochodzi z wydanej kilka lat temu w na-

szym kraju książki francuskiego psychiatry i kryminologa Jeana 

– Marie Abgralla, zatytułowanej „Sekty. Manipulacja psycholo-

giczna”. Autor wskazuje w niej w zacytowanym fragmencie na 

jeden z licznych mechanizmów, jakim posługują się działające 

pod różnymi szerokościami geograficznymi sekty. Przerabianie 

atrybutów występujących w dziecięcych baśniach na treści 

będące pokusą dla dorosłego, a więc doświadczonego i kry-

tycznie myślącego człowieka, jest jedną z podstaw ich ideolo-

gii, głównym magnesem czy raczej syrenim śpiewem mającym 

przyciągnąć ewentualnego członka wspólnoty. Przyciągnięcie, 

czyli uwodzenie, skłonienie do słuchania, zainteresowania 

i zaintrygowania, a zwłaszcza do przyjmowania za prawdzi-

we poszczególnych elementów pseudodoktryny, jest pierw-

szym krokiem w kierunku intelektualnego i duchowego, 

a w końcu także fizycznego uzależnienia od przywódcy 

sekty, jej członków oraz obowiązującej, wciągającej niczym 

zdradzieckie bagno, „oświeconej prawdy”. Jean-Marie Abgrall 

dokładnie i głęboko porównał ze sobą w swojej pracy sposo-

by werbowania i wykorzystywania członków w bardziej lub 

mniej znanych sektach świata, takich jak Zakon Świątyni Słoń-

ca, Przywrócenie Dziesięciu Przykazań Bożych, Kościół Zjed-

noczenia czyli Świątynia Moona, Heaven`s Gate czyli Brama 

Niebios, Kościół Scjentologii i wielu innych. Dokonał analizy 

i charakterystyki osobowości guru, czyli ojców duchowych 

tych grup, zaprezentował różnorodne metody umysłowej 

manipulacji i zniewalania, a także skutki – nierzadko tragiczne 

– uczestniczenia w tego rodzaju wspólnotach. Nawet osoby, 

którym udało się wyrwać z kręgu sekciarskiego uzależnienia, 

długo odzyskują zaburzony stan równowagi. Muszą uczęsz-

czać na długotrwałą terapię psychologiczną, żeby odtruć swo-

je umysły z perfidnie zaszczepianych im pseudodoktrynalnych 

toksyn. A jest z czego odtruwać, gdyż przywódcy sekt znają 

się znakomicie na technikach psychologicznego oddziaływa-

nia na ludzką psychikę.

 W Polsce jak wiemy prawo nie zabrania zrzeszania się 

w związki wyznaniowe. Wystarczy dokonać rejestracji. Nikt 

nie dokonuje kontroli, nikt nie wizytuje często bardzo okazałej 

siedziby takiego stowarzyszenia, położonej gdzieś za miastem, 

z dala od niedyskretnych ludzkich oczu, często otoczonej wy-

sokim murem lub potężnym ogrodzeniem. A wewnątrz takiej 

fortecy odbywają się  sekretne rytuały i tajemne praktyki słu-

żące „wybranym”, nad którymi czuwa guru – mistrz, opiekun, 

nauczyciel, jedyny przewodnik do „wyższego, objawionego 

świata”. A także charyzmatyczny strażnik złowionych dusz. 

Piotr Kitrasiewicz
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DO SERCA PRZYTUL PSA ...

Jak postępować w przypadku zaginięcia psa:
 Zawiadomić wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

i Gminy Ożarów Maz., (22) 722-22-07 wew. 236 podając do-

kładne dane dotyczące zaginięcia, (datę, opis psa) oraz swoje 

dane.

 Zgłosić zaginięcie psa pod numer telefonu, który jest podany 

w kąciku adopcyjnym, „Informatora Ożarowskiego” oraz szu-

kać w pobliskich schroniskach.

Wolontariusz potrzebny od zaraz…
Jeśli tak jak my kochasz zwierzęta i nie jest Ci obojętny los bez-

domnych, porzuconych psów i  kotów, jeśli chcesz by żyło im 

się lepiej…, możesz zostać wolontariuszem. Jeśli chcesz dać sie-

bie innym - możesz, to naprawdę nic trudnego. Wolontariu-

szem może zostać praktycznie każdy, zarówno młodzież jak i 

dorośli. Wolontariat to kwestia dobrej woli, zacięcia wewnętrz-

nego i wielkiego uczucia wobec niechcianych przez nikogo 

zwierząt. Wolontariat to nasza pasja. Potrzebne są tylko ręce 

do pracy i trochę wolnego czasu, którego każdy z nas ma. Po-

trzebna jest chęć niesienia pomocy, stopniowa, a potem coraz 

większe zaangażowanie, i tym sposobem staniesz się jednym 

z nas. Serdecznie zapraszamy

SZUKAJĄ DOMU:
 Lalka jest ok. 3-letnią, średniej wielkości, kochającą dzieci, 

wdzięczną, bezproblemową, z krótką czarną lśniącą sierścią 

sunią. Kocha pieszczoty jak i zabawę. W domu tymczasowym 

nie sprawia żadnych problemów jest posłuszna i bezproble-

mowa do innych czworonogów. 

 Sympatyczny, przyjazny nie sprawiający problemów wycho-

wawczych, bezdomny Borys to ok., 5-6 letni, średniej wiel-

kości, przypominający owczarka niemieckiego, spokojny ze 

stojącymi uszami pies. Lubi towarzystwo innych zwierząt jak 

i człowieka. 

 Max to bardzo mądry, 5-letni pies. Prawdopodobnie ma 

domieszkę krwi boksera lub amstaffa. Jego sierść ma kolor 

marengo. Trafił do nas na skutek wypadku samochodowego. 

Miał operowana tylnią łapkę. Niestety łapka ta nie jest w peł-

ni sprawna, jednak nie sprawia mu to problemu w bieganiu. 

Mimo to jest wesołym, spragnionym głaskania i czułości psem. 

Świetnie dogaduje się z innymi zwierzętami. 

 Niezwykła, duża, milusińska, czuła, grzeczna, skrzywdzona 

przez wcześniejszego opiekuna Gris, ma ok. 2 lat. Szukamy dla 

niej opiekuna, który jest w stanie zapewnić jej bezpieczeństwo 

i dać nowy ciepły dom. 

 Czarny, roczny Gizmo, przypomina sznaucera. Jest średniego 

wzrostu. Ten energiczny, wesoły jak i bardzo kontaktowy pies, 

czeka na nowy ciepły dom. Gizmo może mieszkać w domu 

z dziećmi.

 Lonia, jest miłą, biało-rudą, ok., roczną ze średniej długości 

sierścią sunią. Lubi zabawy i towarzystwo ludzi jak i innych 

zwierzą. Z utęsknieniem czeka na nowy dom.

 Bajerek jest w średnim wieku, ma krótką rudą sierść, ten nie-

duży, spokojny, ułożony czworonóg czeka z tęsknotą na no-

wego opiekuna

 Rudzik to średniej wielkości, łagodny, spokojny, pełny rado-

ści i chęci do życia pies. Ma rudą, krotką, lśniącą, sierść. Czeka 

na osobę, która jest w stanie dać mu ciepło i ten wymarzony 

dom na, który czeka już tak długo.

 Centek jest średniej wielkości brązowo-białym, ze śmieszny-

mi centkami na pysku psem, lubiącym przebywać na podwór-

ku. Mimo tak młodego wieku Centek jest bardzo spokojny 

i grzeczny. Lubi towarzystwo innych zwierząt. Został znalezio-

ny przemarznięty w pobliżu torów kolejowych. 

 Ok. 7-miesięczne rodzeństwo to piaskowy, troszkę lękliwy 

Punto, który jest łagodnym i spokojnym psem, zaś jego sio-

stra to energiczna, pełna chęci do zabawy Fiesta. Obydwoje są 

bardzo sympatycznymi, potrzebującymi dużo ciepła i kontak-

tu z człowiekiem czworonogami. Poszukujemy pilnie nowego 

domu dla rodzeństwa, aby uchronić je przed schroniskiem. 

Możliwe jest rozdzielenie rodzeństwa.

 Malutka, czarna z domieszką białego i nietypową, kręconą 

jak u owieczki sierścią, spokojna, ułożona, bezkonfliktowa, nie 

sprawiająca kłopotów wychowawczych Muszka, tęskni za no-

wym domkiem.

 W kwietniu 2010 r., w Milanówku znaleziono malutką 3-mie-

sięczną Mimi. Sunia jest maści czarno-podpalanej. Te bardzo 

przyjacielskie i miłe szczenie, wszystkich zaczepia do zabawy 

zarówno ludzi jaki inne zwierzaki.

 Długowłosa, wesoła, miła, towarzyska, kontaktowa, młoda 

ok. roczna czarna sunia to Kola, która jest skora do zabawy.  

Kocha towarzystwo innych zwierząt jak i ludzi.

 Na kochające domki czeka miot 6-miesięcznych szczeniąt 

(czarny Zibi, biało-ruda Alma i czarno-podpalana Tessa). 

Przyszły na świat u starszej kobiety, która nie jest w stanie się 

nimi opiekować. Szczenięta są zdrowe, po małej mamie, jak 

dorosną będą niedużymi towarzyszami człowieka. Te wesołe, 

radosne, kochające zabawy maluchy, pilnie czekają na nowych 

opiekunów.

 Dzwoneczek to młoda, ruda jamnikowata sunia. Została 

znaleziona w okolicach Milanówka. Nie każdemu od razu ufa, 

jest indywidualistką. Szukamy dla niej opiekuna, który okaże 

jej ciepło i zrozumienie.

 Duży czarny pies z białym krawatem to w średnim wieku 

Maniek znaleziony w Pęcicach Małych. Nie przepada za inny-

mi psami, na pewno będzie idealnym stróżem obejścia. Czeka 

na nowy dom.

 Gabik ma 3 lata jest małym z średniej długości sierścią, o cu-

downym charakterze, energicznym lubiącym pieszczoty jak 

i inne zwierzęta psem.

 Czaki jest w średnim wieku, trochę przypomina szpica. Ma 

jasno kremową maść. Ten miły, lubiący głaskanie, posłuszny 

pies czeka na nowego opiekuna. Został znaleziony w Brwino-

Kącik adopcyjny 
Prowadzony przez Grupę Przyjaciół Zwierząt
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wie. Prawdopodobnie przebywał na zewnątrz. Nie jest agre-

sywny do innych psów. 

 Karol ma 4 lata, przypomina owczarka niemieckiego dłu-

gowłosego, Rudzia ma 8 lat jest średniego wzrostu, Bary ma 

10 lat, jest czarno-podpalany. Czworonogi obecnie przebywają 

u starszej kobiety, którą nie stać na ich utrzymanie. W obecnej 

chwil ma 9 psów. Tej zimy niestety jedna sunia nie przeżyła 

(umarła z głodu), a inną sunię przygniótł rozwalajacy się bu-

dynek. 

 Starszy Rufik to średniej wielkości, kudłaty, spokojny, opano-

wany pies. Najlepiej czułby się w domu bez innych zwierząt, 

może mieszkać na zewnątrz.

 4-letnia, czarno-podpalana, długowłosa Ania jest wystraszo-

na i nieufna, musiało spotkać ją coś złego. Czeka na kogoś, kto 

zdobędzie jej zaufanie i obdarzy uczuciem.

 7-miesięczne, małe, kudłate, sympatyczne, wesołe jak i bardzo 

kontaktowe szczeniaki to Gabi, Łapeczka i Bonzo. Czekają 

w domu tymczasowym na nowe domy.

 Szorstkowłosy, rozbrykany, wielkości jamnika, Smyczek ma 

1,5 roku. Jest troszkę lękliwym potrzebującym uwagi i ciepła 

czworonogiem.

 2-letni, czarny z białym krawatkiem., malutki Węgielek. Jest 

spokojnym, łagodnym, z krótką lśniącą sierścią naszym pod-

opiecznym.

 Średniej wielkości z piękną długą, puszystą, rudą sierścią 

i zniewalającym ogonem 5-letnia Mucha, uwielbiająca piesz-

czoty. Czeka na nowego opiekuna, któremu za przygarnięcie 

odwdzięczy się miłością do końca swych dni.

Informujemy, że w naszej Gminie jest możliwość sterylizacji/kastracji psów i kotów 
w wybranych klinikach weterynaryjnych, gdzie Urząd Miasta i Gminy 

pokrywa 50% kosztów zabiegu. 
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Ochrony Środowiska.

 12 maja 2010 r. została podpisana 

umowa o dofinansowanie projek-

tu „Poznaję świat – wyrównywanie 

szans edukacyjnych w Gminie Ożarów Mazowiecki.”

Wartość projektu – 966 883,39 zł

Dofinansowanie – 847 268,95 zł

Wkład własny – 119 614,44 zł

 10.05. 2010 r. oraz 18.05.2010 r. otrzymaliśmy informacje 

z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,  

że  projekty „Ożarowska kuźnia szans” oraz „Szkoła wspiera 

– uczeń wybiera” złożone w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki przeszły pomyślnie etap weryfikacji formalnej 

i zostały przekazane do oceny merytorycznej dokonywanej 

przez Komisje Oceny Projektów.

 19 maja 2010 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego 

uchwałą zatwierdził do realizacji wnioski Ośrodków Pomocy 

Społecznej m.in. Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie 

Mazowieckim – „Zmieniam swoją przyszłość – aktywna in-

tegracja społeczna w Gminie Ożarów Mazowiecki” złożony w 

ramach I konkursu z 2010 r. dla Poddziałania 7.1.1 - „Rozwój i 

upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy 

Społecznej”, Działania 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktyw-

nej integracji”, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Wartość projektu –122 361,83zł

Dofinansowanie –109 513,84 zł

Wkład własny –12 847,99 zł

Pomóż nam napisać projekt właśnie dla Ciebie …
Referat Funduszy Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Mia-

sta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim przygotowuje się do 

złożenia wniosków o dofinansowanie projektów z Europej-

skiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyj-

nego Kapitał Ludzki. 

Konkursy ogłaszane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania 

Programów Unijnych obejmują: Oddolne inicjatywy eduka-

cyjne na obszarach wiejskich oraz Inicjatywy lokalne na rzecz 

aktywnej integracji.

 Projekty mają odpowiadać na potrzeby mieszkańców 

w zakresie edukacji, podnoszenia umiejętności oraz integracji 

społecznej. Specyfiką oddolnych inicjatyw jest włączenie od-

biorców w proces identyfikacji potrzeb, problemów oraz spo-

sobów ich rozwiązania.

 W celu przygotowania projektu odpowiadającego ocze-

kiwaniom Mieszkańców chcemy szczegółowo rozpoznać 

Państwa potrzeby. W związku z tym zwracamy się z prośbą 

o wypełnienie ankiety dotyczącej potrzeb szkoleniowych. 

Wyniki ankiet posłużą dostosowaniu tematów organizowa-

nych bezpłatnych szkoleń.

 Ankieta jest dostępna w Urzędzie Miasta i Gminy, w Do-

mu Kultury „Uśmiech” oraz na stronie: www.ozarow-mazo-
wiecki.pl. 
 Wypełnione ankiety prosimy składać w Urzędzie, Domu 

Kultury lub wysłać na adres: ue@ozarow-mazowiecki.pl 
do 7 czerwca br.

Referat Funduszy Europejskich i Promocji Gminy

Projekty w ramach PO Kapitału Ludzki 
w Gminie Ożarów Mazowiecki

Z EUROPĄ W TLE ...
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Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim

Pracownia malarstwa i rysunku 
Poniedziałek, środa, piątek /od 28 czerwca do 9 lipca/

godz. 10.30-12.00 - dzieci w wieku od 6 do 10 lat
godz. 12.30-14.00 - dzieci w wieku od 10 lat wzwyż

Warsztaty instrumentalno-wokalne
 Poniedziałek, środa, piątek /od 28 czerwca do 9 lipca/ 

w godz. 8.00-16.00
Lekcje indywidualne - zapisy w sekretariacie 

/nauka gry na: akordeonie, keyboardzie, pianinie, 
gitarze/, nauka śpiewu.

Warsztaty taneczne 
poniedziałek, środa, piątek /od 28 czerwca do 9 lipca/

godz. 12.00-13.15 - dzieci w wieku od 6 do 10 lat
godz. 14.00-15.15 - dzieci w wieku od 10 lat wzwyż

Zajęcia z rękodzieła dla dzieci i młodzieży
wtorek, czwartek /od 28 czerwca do 9 lipca/

godz. 11.00-12.30 - dzieci w wieku od 6 do 12 lat
godz. 12.30-14.00 - dzieci w wieku od 13 lat wzwyż

Wszystkie zajęcia są bezpłatne
Zapisy pod numerem telefonu: (22) 722-14-45 

w godzinach: 8.00-19.00

Filia DK w Józefowie

Plastyka dla dzieci i młodzieży
wtorek, czwartek /od 28 czerwca do 9 lipca/

godz. 10.30-12.00 - dzieci w wieku od 6 do 10 lat
godz. 12.30-14.00 - dzieci w wieku od 10 lat wzwyż

Zajęcia z rękodzieła dla dzieci i młodzieży
poniedziałek, środa, piątek /od 28 czerwca do 9 lipca/

godz. 11.00-12.30 - dzieci w wieku od 6 do 10 lat
godz. 13.00-14.30 - dzieci w wieku od 10 lat wzwyż

Warsztaty taneczne 
wtorek, czwartek /od 28 czerwca do 9 lipca/

godz. 12.00-13.15 - dzieci w wieku od 6 do 10 lat
godz. 14.00-15.15 - dzieci w wieku od 10 lat wzwyż

Warsztaty instrumentalno-wokalne  
 wtorek, czwartek /od 28 czerwca do 9 lipca/ 

w godz. 8.00-16.00
Lekcje indywidualne - zapisy w sekretariacie 

/nauka gry na: akordeonie, keyboardzie, pianinie, 
gitarze/, nauka śpiewu.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne!
Zapisy pod numerem telefonu: (22) 722- 50-08

w godzinach 12.30-19.00

W OŻAROWIE MAZ., ul. Poznańska 165

6 czerwca – niedziela – godz. 16.00 
Wieczorek taneczny dla seniorów. Cena biletu 8 zł.

12 czerwca – sobota – godz. 9.00
„Parada Uśmiechu” ulicami Ożarowa Mazowieckiego. 

Wymarsz z boiska na osiedlu Floriana – przemarsz 

ulicami miasta na boisko przy Gimnazjum w Ożarowie 

Mazowieckim. Uroczyste otwarcie „Dni Ożarowa”.

12 czerwca – sobota – godz. 18.00
Wernisaż malarstwa Lecha Mazurkiewicza.

13 czerwca – niedziela – godz. 15.00
Festyn „Dni Ożarowa”. Boisko Ambry w Ołtarzewie. 

17 czerwca – czwartek - Sesja Rady Miejskiej

28 czerwca do 9 lipca
Akcja „Lato z Uśmiechem” - bezpłatne zajęcia dla dzieci 

i młodzieży szkolnej.

W JÓZEFOWIE, ul. Fabryczna 15

27 czerwca – niedziela – godz. 16.00
Wieczorek taneczny dla seniorów. Cena biletu 8 zł.

28 czerwca do 9 lipca
Akcja „Lato z Uśmiechem” - bezpłatne zajęcia dla dzieci 

i młodzieży szkolnej.

KALENDARIUM  IMPREZ  
W  „UŚMIECHU”

Akcja „LATO W MIEŚCIE”
w dniach od 28 czerwca do 9 lipca 2010

Informacja Ożarowskiego 
Towarzystwa Tenisowego

Ożarowskie Towarzystwo Tenisowe (OTT) zaprasza wszyst-

kich sympatyków tenisa ziemnego do udziału w Otwartych 

Mistrzostwach Amatorów o puchar Burmistrza Ożarowa Ma-

zowieckiego, które odbędą się w dniu 12.06.2010 roku. 

 Zgłoszenia do turnieju prosimy wysłać do 09.06.2010 pod 

adres e-mail: ozarowskietowarzystwotenisowe@google-
groups.com lub przed turniejem.

 Od 01.06.2010 rusza pod patronatem OTT challenge kla-

syfikacyjny tenisistów. Wszystkich zainteresowanych współza-

wodnictwem i regularnym graniem w gronie wyłącznie ama-

torów zachęcamy do wysłania zgłoszenia pod adres e-mail: 

ozarowskietowarzystwotenisowe@googlegroups.com Turniej 

odbędzie się na kortach GOSiR (obok szkoły) o godz. 9.00, 

12.06.2010, w przypadku deszczu decyzja o miejscu rozgry-

wek zapadnie na miejscu. Pierwsza runda turnieju zakłada grę 

w grupach, później pucharowo. W zależności od ilości uczest-

ników możliwy jest podział na kategorie (zakładamy, że może-

my zrobić również turniej dla maluchów). Każdy przynosi swój 

sprzęt. Zapraszamy do udziału.

Zarząd Ożarowskiego Towarzystwa Tenisowego

LATO TUŻ, TUŻ ...
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23 kwietnia. Chcieli zabrać przęsła 
ogrodzeniowe
Kilka minut po godzinie 8.00 dyżurny 

komisariatu w Ożarowie Mazowieckim 

został powiadomiony o usiłowaniu kra-

dzieży z włamaniem. Świadek zauważył 

kilku mężczyzn noszących w sadzie przęsła ogrodzeniowe. Po-

wiadomił właścicieli, a gdy ci oświadczyli, że nie zlecali nikomu 

żadnych prac na jego terenie, natychmiast powiadomił poli-

cjantów. Sam zawrócił, by udaremnić ucieczkę sprawcom.

 Pierwsi na miejscu zjawili się funkcjonariusze pełniący służ-

bę w patrolu szkolnym. Policjant ze Starych Babic i funkcjo-

nariusz Straży Miejskiej z Ożarowa Mazowieckiego zatrzymali 

w pościgu jednego ze sprawców. Kolejnych dwóch już wpadło 

w ręce policjantów z Ożarowa Mazowieckiego. Teraz detek-

tywi z ożarowskiego komisariatu przedstawią mężczyznom 

zarzut usiłowania kradzieży, za co grozi kara pozbawienia 

wolności nawet do 5 lat.

29 kwietnia. Kierowca z sądowym zakazem
Dzielnicowy z Ożarowa Mazowieckiego uzyskał informację 

o kierowcy audi, który kieruje samochodem wbrew sądowe-

mu zakazowi. Policjanci z zespołu patrolowo-interwencyjne-

go zatrzymali pojazd do kontroli drogowej. Mężczyzna jechał 

ulicą Kolejową i nie posiadał prawa jazdy. Po sprawdzeniu 

w systemie informatycznym okazało się, że złamał orzeczony 

przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, który 

obowiązywał go do 2011 roku. Teraz sprawą 57-latka zajmą się 

policjanci z ożarowskiej dochodzeniówki. Za czyn, którego się 

dopuścił grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

30 kwietnia. Podał nieprawdziwe dane, by uniknąć kary
Kilka minut po 22.00 policjanci z Ożarowa Mazowieckiego za-

uważyli na przejeździe kolejowym rowerzystę, który objeżdżał 

zamknięte pół zapory. Mężczyznę, który popełnił wykrocze-

nie, funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej. Podczas 

legitymowania mężczyzna wprowadził w błąd policjantów, 

podając nieprawdziwe dane osobowe. Mundurowi szybko 

ustalili prawdziwą tożsamość rowerzysty.

 58-latek przyznał, że podał błędne dane, aby uniknąć kary 

za popełnione wykroczenie. Teraz za przejazd przez tory przy 

zamkniętych pół zaporach oraz wprowadzenie w błąd po-

licjantów, co do swojej tożsamości odpowie przed sądem 

grodzkim.

30 kwietnia. „Jestem inwalidą i tak mnie puścicie”
Po południu dyżurny komisariatu w Ożarowie Mazowieckim 

otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie spożywają-

cym alkohol na przystanku autobusowym, który używał słów 

wulgarnych wyzywając przechodniów i oczekujących na au-

tobus, usiłował też uderzyć ich kulą ortopedyczną. Dyżurny 

natychmiast na miejsce skierował policjanta pełniącego służbę 

wspólnie ze strażnikiem miejskim.

 Załoga niezwłocznie udała się pod wskazany adres i pod-

jęła interwencję. Mężczyzna nie reagował na wydawane przez 

funkcjonariuszy polecenia. Zbigniew S. nie tylko znieważył, 

ale i usiłował oblać policjanta piwem, a następnie go uderzyć. 

48-latek zachowywał się agresywnie. Funkcjonariusze zareago-

wali natychmiast i zatrzymali mężczyznę.

 Zbigniew S. był nietrzeźwy. Mężczyzna został osadzony 

w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Teraz za swoje 

zachowanie odpowie przed sądem.

5 maja. Pół godziny i mandaty w wysokości 2 tys. złotych
Kilka minut po północy dyżurny komisariatu w Ożarowie Ma-

zowieckim otrzymał zgłoszenie o kierowcy, który prawdopo-

dobnie może znajdować się pod wpływem alkoholu. Policjan-

ci udali się na ulicę jednego z osiedli, po której mężczyzna miał 

jeździć. Podczas interwencji funkcjonariusze przeprowadzili 

badanie na zawartość alkoholu. 22-letni kierowca był trzeźwy.  

 Podczas kontroli okazało się, że kierowca nie ma upraw-

nień do kierowania, ani żadnych dokumentów wymaganych 

podczas kontroli drogowej. Na kierującego policjanci nałożyli 

grzywnę w drodze mandatu karnego.

11 maja. Wpadł jeden ze złodziei
Kilka dni temu do oficera dyżurnego w Ożarowie Mazowiec-

kim zgłosił się poszkodowany, który poinformował, że z tere-

nu jego firmy nieznani sprawcy skradli elementy metalowe na 

łączną sumę strat 3000zł. Dyżurny na miejsce skierował patrol 

w celu potwierdzenia otrzymanej informacji. Wstępne czyn-

ności nie przyniosły ustaleń sprawców.

 Rozpoczęło się skrupulatne sprawdzanie zebranego ma-

teriału i prowadzenie pracy operacyjnej. Po kilku dniach po-

licjanci zatrzymali jednego ze złodziei, trwają nadal ustalenia 

pozostałych sprawców. Zatrzymanym Marcin N. za swój czyn 

odpowie przed sądem karnym grozi mu kara do 5 lat pozba-

wienia wolności.

POLICJA

KRONIKA POLICYJNA

Solidna,uczciwa 58-letnia emerytka 
(samodzielny referent) podejmie pracę. 

Tel. 695 464 618

Dam pracę, szukam pracy ...
Student Politechniki Warszawskiej udziela 

korepetycji z fizyki i matematyki, 
tel. : 698 435 012

Firma z branży wentylacyjnej 
zatrudni do nowej siedziby 

w Wieruchowie:

Pracowników Produkcji 
(kobiety i mężczyźni)

 

Zakres obowiązków: wykony-

wanie elementów z blachy ocyn-

kowanej, obróbka blachy na zim-

no, pakowanie 

Wymagania: bliskość miejsca 

zamieszkania, dyspozycyjność 

Oferujemy: umowę o pracę, sta-

bilne warunki zatrudnienia w dy-

namicznie rozwijającej się firmie, 

możliwość przyuczenia, pracę 

zmianową

Wszystkich zainteresowanych 

prosimy o przesłanie swojej 

aplikacji na adres e-mail: 

kadry@centrumklima.pl lub na 

fax: (22) 753-42-80 lub osobiście 

w siedzibie firmy:Centrum Klima 

SA, ul. Noakowskiego 4, 

05-820 Piastów
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OSP Ożarów Maz.

W kwietniu: 

11 pożarów, 

10 akcji ratownictwa technicznego, 

3 inne interwencje, 

1 fałszywy alarm.

4 kwietnia – Bronisze, ul. Kręta – pożar domku letniego, 

udział w gaszeniu brało 10 jednostek straży, uratowano 70 % 

konstrukcji budynku.

1, 4, 10, 13, 15, 17 kwietnia – pożary traw

24 kwietnia – Jawczyce – pożar samochodu BMW w garażu

30 kwietnia – Bronisze, ul. Bocznicowa – pożar samochodu 

Citroen.

Zebrał Jacek Andrzejczak

OSP Święcice
W kwietniu br. nasza straż alarmowo wyjeżdżała 7 razy w tym:

pożary - 6 razy, 

ART - 1 raz

pożary

2.04 - Płochocin, ul. Długa nr 2 - stacja PKP pożar trawy.

4.04 - Bronisze, ul. Kręta nr13 - pożar budynku letniskowego, 

drewnianego. Działania straży polegały na usuwaniu spalo-

nych fragmentów budynku.

17.04 - Płochocin, ul. Kolejowa - palące się nieużytki i trawa. 

Podjęte działania strażaków to jeden prąd wody i sprzęt bu-

rzący.

17.04 - Płochocin, ul. Święcicka/Kolejowa - paląca się trawa 

(nieużytki). Jeden prąd wody i użyto sprzętu tłumiąco-burzą-

cego.

18.04 - Płochocin, ul. Święcicka/Kolejowa-Wiśniowa - pożar 

trawy. Jeden prąd wody i sprzęt burzący.

18.04 - Płochocin, ul. Zabytkowa - pożar drzewek i krzewów. 

Jeden prąd wody, sprzęt burzący.

ART

27.04 - Płochocin, ul. Poznańska nr 560 - zdeżenie dwóch aut 

osobowy Opel i ciężarowy Daf. Podjęte działania to zabezpie-

czenie miejsca wypadku, ściągnięcie samochodu osobowego

na pobocze, sprzątnięcie ulicy i posypanie sorbentem plam 

olejowych.

O S P

ROZMAITOŚCI

Maja

Śpij Majeczko śpij kolorowo śnij.
Śnij o łące białej w stokroteczkach całej.
Na niebieskim nieboskłonie: kwiatki, krówki, kurki, konie
Kwiat jabłoni zapachniał przez chwilę, 
przeleciały kolorowe motyle
Trel słowika się przebija, Maju, Maju, Maju miła !
Jest i sroczka czarno-biała która ukryć by coś chciała.
Dwa łabędzie w miłosnym splocie, 
Bocian który brodzi w błocie,
Jaskółeczka miła która chmurki podstrzyżyła, 
Na wygiętym trawy zdzble pasikonik stoi w mgle
Skrzypce trzyma w dłoni od grania nie stroni
Sączy się ze skrzypiec muzyka jak miód słodka
Rozlewa się po łąkach, zapada w opłotkach
 Szepce skrzacik śpij Majeczko spij błogo sobie śnij
 Ta muzyka Cię obroni z czółka Twego złe sny zgoni
 I mkną kołysanki ze strun skrzata, odbijają się echem
 Trata tata, trata tata .........
Cyt i nagle świt na łąkę wchodzi, 
skrzat z muzyką swą odchodzi, 
odchodzi Maju, Maju !
Mamo jeszcze trochę , 
Maju wstawaj mówi mama czas do szkoły rozczochrana.
Mamo wiesz co mi się śniło jak tam pięknie we śnie było
Śniła mi się wielka łąka, na niej skrzacik pięknie brzdąkał
Ach ty Maju marzycielko, włóż bluzeczkę ze szmizjerką 
Rajstopeczki snieżno białe, buty, plecak, palto małe
 Mamo dziś sobota, wszak jest święto, 
 dziś do szkoły nie idziemy.
 Więc zaśnijmy Maju jeszcze raz, 
 by Ci się przyśnił skrzata czas. 

24.04.2008r. Z okazji pierwszych urodzi Majeczki - 
wierszyk napisał dziadek Marek.

Pociąg

Stoi na stacji zwrotnica, pociągiem się zachwyca.
Pociąg cały jest szklany od środka malowany.
W szklanym pociągu szklane maszyny
Bo pociąg dzisiaj jedzie do Pszczyny.
Zawiadowca mundur ze szkła ma odlany,
A peron cały jest z porcelany.
Ludzie z kryształu są wyrzeźbieni,
Aż stacja cała od szkła się mieni.
Ze szkła są tory, belki, uchwyty
Nawet w parowozie ze szkła są nity.
Szklaną parą parowóz bucha
I szklany węgiel pchają do brzucha.

Napisał: Andrzej Marek Dębkowski




