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Okładka : Grzegorz Markowski i Perfect,  
koncert w Ożarowie Mazowieckim - 3.09.2017 r. 
foto: Michał Turkas

Drugie życie 
„małej szkoły”

budynek „małej szkoły” podstawowej w ożarowie ma-
zowieckim zyskał nowe oblicze. Wszystko za sprawą termo-
modernizacji budynku i remontu jej wnętrza.

Z okrzykami radości i wielkim entuzjazmem uczniowie po-
witali szkołę po wakacjach. Wszystkich zachwyciły nowocze-
sne kolory i odnowione korytarze oraz klasy lekcyjne. Remont 
obejmował termomodernizację budynku: ocieplenie ścian ze-
wnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz dachu.  
Przeprowadzono wymianę systemu grzewczego wykorzystu-
jąc odnawialne źródła energii poprzez instalację kolektorów 
słonecznych i pomp ciepła. Wyremontowano również toalety,  
położono nowe wykładziny podłogowe oraz kostkę przed bu-
dynkiem szkoły. Łączny koszt remontu to prawie 4,7 mln zł.

Do ostatnich dni wakacji trwały prace remontowe, aby na 
1 września wszystko było gotowe. Budynek szkoły zmienił się 
zupełnie. Cieszę się, że ta od lat dobrze służąca dzieciom pla-
cówka, zyskała nowoczesne oblicze. To ważne dla uczniów, 
rodziców, nauczycieli i opiekunów zwłaszcza, że we wrześniu 
tego roku stara część „małej szkoły” skończyła 85 lat.

Składamy serdeczne podziękowania władzom samorządo-
wym gminy Ożarów Mazowiecki oraz wszystkim, którzy przy-
czynili się do przeprowadzenia i terminowego zakończenia 
remontu. 

Tak wygląda nasza szkoła po remoncie (fotoreportaż na 
stronie obok).

 Izabela Milde – dyrektor szkoły
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Kilka kadrów z....
odnowionej „małej szkoły”
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uchwały podjęte na XliV sesji rady miejskiej 
w ożarowie mazowieckim w dniu 31 sierpnia 2017 r.

1. uchwała nr XliV/441/17 o zmianie uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów 
Mazowiecki
2. uchwała nr XliV/442/17 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.  
3. uchwała nr XliV/443/17 w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej Gminie Brusy.
4. uchwała nr XliV/444/17 w sprawie zaliczenia drogi 
do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu.
5. uchwała nr XliV/445/17 w sprawie określenia ter-
minu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 
na których znajdują się domki letniskowe lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno
-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część 
roku.
6. uchwała nr XliV/446/17 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
7. uchwała nr XliV/447/17 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.

8. uchwała nr XliV/448/17 o zmianie uchwały w spra-
wie podjęcia działań zmierzających do polepszenia wa-
runków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych 
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.
9. uchwała nr XliV/449/17 w sprawie odpłatnego na-
bycia nieruchomości położonej w Wieruchowie.
10. uchwała nr XliV/450/17 w sprawie odpłatnego na-
bycia nieruchomości położonej w Wieruchowie.
11. uchwała nr XliV/451/17 w sprawie nadania nazwy 
drodze serwisowej położonej w Konotopie.
12. uchwała nr XliV/452/17 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Dyrektora Biblioteki Publicznej w Ożarowie Ma-
zowieckim.

Uchwały Rady Miejskiej dostępne są pod adresami:
http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?c=98  
http://prawomiejscowe.pl/institution/18274 
oraz w biurze Rady Miejskiej 
przy ul. Kolejowej 2 (pokój nr 108).
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podpisano umowy:

 ▶ z wykonawcą: RAD-MAR Marek Wieteska z siedzibą  
w Domaniewku na modernizację nawierzchni ulic: Ciso-
wej i Czereśniowej w Broniszach, Bocznej w Duchnicach 
oraz Pogodnej w Piotrkówku Małym za cenę ofertową 
brutto  454.970,00 zł

 ▶ z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-
Ściekowej „GEA-NOVA” z siedzibą w Józefowie na przebu-
dowę sieci kanalizacyjnych wraz z przepompownią ście-
ków i odcinkiem kanalizacji tłocznej przy ul. Fabrycznej  
w Józefowie za cenę ofertową brutto: 196.554,00 zł

 ▶ z wykonawcą: ZUK-OGRODY Dominik Goźliński z sie-
dzibą w Stasim Lesie na „Zwiększenie różnorodności bio-
logicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru 
Miasta Ożarów Mazowiecki w ramach POIiŚ 2014-2020, 
dotyczące cz. A. - Wykonania tarasów na skarpach pod-
wodnych i dnie stawów wzmocnionych faszyną, wykopa-
nie nasadzeń roślin oraz wykonanie nawierzchni ścieżek 
parkowych z kruszywa kamiennego” za cenę ofertową 
brutto: 159.000,00 zł

 ▶ z wykonawcą: RAD-MAR Marek Wieteska z siedzibą  
w Domaniewku na zwiększenie różnorodności biolo-
gicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru 
Miasta Ożarów Mazowiecki w ramach POIiŚ 2014-2020, 
dotyczące cz. B. - Wykonania pomostu na stawie w Parku 
Ołtarzewskim w Ożarowie Mazowieckim”, za cenę oferto-
wą brutto: 287.000,00 zł

 ▶ z wykonawcą: PLONIX s.c. Wojciech Tokarski, Paweł 
Koniec z siedzibą w Płońsku na budowę drogi gminnej 
ulicy Ogrodowej w Macierzyszu za cenę ofertową brutto: 
619.669,08 zł

 ▶ z wykonawcą: Usługi Hydrauliczno-Gazowe Piotr Ko-

walczyk z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim na zakup 
wraz z dostawą, montażem i pierwszym rozruchem ko-
tłów grzewczych z podziałem na kotły gazowe, na bioma-
sę i olejowe przeznaczonych dla gospodarstw domowych 
znajdujących się na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki  
w woj. mazowieckim, w ramach programu poprawy ja-
kości powietrza pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez 
modernizację indywidualnych kotłowni w Gminie Oża-
rów Mazowiecki” współfinansowanego ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie (postępowanie powtórzone) za 
cenę ofertową brutto: 1.274.600,00 zł

ogłoszono-wszczęto postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na:

 ▶ usługi w zakresie wykonywania lokalnego transportu 
zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy Ożarów Ma-
zowiecki za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Ma-
zowiecki

 ▶ odśnieżanie ulic w granicach administracyjnych Gmi-
ny Ożarów Mazowiecki w sezonie zimowym 2017/2018

 ▶ powtórzenie usług polegających na wycince, pie-
lęgnacji, konserwacji i korekcie drzew i krzewów oraz 
innych pracach związanych z utrzymaniem ziele-
ni na terenie gminy Ożarów Mazowiecki do umowy  
Nr RZP.272.4.8.2017 z dnia 13.03.2017 r.

ZamÓWienia publicZne
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dom kultury ,,uśmiech” 
W ożaroWie maZoWieckim

 ▶ 19 sierpnia zaprezentowano seans filmowy „Carte 
Blanche”

 ▶ 20 sierpnia odbyła się impreza dla dzieci „Piknik pi-
racki”

 ▶ 23-29 sierpnia wyjazd Zespołu Ludowego „Ożaro-
wiacy” do Macedonii – udział w Międzynarodowym Fe-
stiwalu Folkloru

 ▶ 26 sierpnia zorganizowano Zabawę na dechach – 
wystąpił zespół „Hot sun”

 ▶ 27 sierpnia wystąpił kabaret „CHYBA”
 ▶ 3 września zorganizowano Dożynki Gminne 

centrum inicjatyW społecZnych 
„prZy parku”

 ▶ 2 września - Narodowe czytanie – utwór Stanisława 
Wyspiańskiego „Wesele” - zorganizowane przez Bibliote-
kę Publiczną w Ożarowie Mazowieckim. Wystąpił zespół 
ludowy „Ożarowiacy”.

 ▶ 8 września odbyło się spotkanie z ożarowską fotograf  
Edytą Chrząszcz nt.: „Trudno dostępna Alaska”

Filia domu kultury „uśmiech”
W jÓZeFoWie 

 ▶ 21-25 sierpnia zorganizowano „Lato z Uśmiechem” 
dla dzieci i młodzieży – warsztaty twórcze

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 17 sierp-
nia br. zatwierdziła do dofinansowania program moder-
nizacji źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach 
domowych mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego.  
W roku 2017 pilotażowy program obejmie ponad 100 
zakwalifikowanych rodzin, które jeszcze przed rozpoczę-
ciem sezonu grzewczego uzyskają nowe, ekologiczne ko-
tły grzewcze z dofinansowaniem do 6 500,00 zł. Dotacja 
ta pochodzi z pozyskanych środków krajowych, którymi 
dysponuje WFOŚiGW oraz budżetu gminy. Celem progra-
mu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń.

Z uwagi na fakt, że tegoroczna edycja przedsięwzię-

cia cieszyła się dużym zainteresowaniem, w kolejnych la-
tach, w imieniu mieszkańców, podejmowane będą dzia-
łania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych 
na wymianę pieców grzewczych. W związku z tym zachę-
camy Państwa do śledzenia aktualności gminnego por-
talu internetowego, mediów lokalnych oraz do kontaktu  
z Referatem Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego 
w Ożarowie Mazowieckim.

Elżbieta Jastrzębska – Jóźwiak
Paulina Gajewska

Referat Funduszy Zewnętrznych 

dotacja do Wymiany kotłÓW GrZeWcZych 
ZatWierdZona

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Partyzan-
tów” w Ożarowie Mazowieckim dofinansowana przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie  
1 424 523,57 zł 

Remontem objęto jedną z kluczowych przepompow-
ni ścieków wchodzącej w skład sieci kanalizacji sanitarnej 
Gminy Ożarów Mazowiecki. Przepompownia ta zlokalizo-
wana jest w Duchnicach. Obiekt ten został wybudowany 
na początku lat 80, z uwagi na korozyjne działanie ście-
ków wymagał pilnego remontu.  Inwestycja obejmowała  
wymianę wszystkich elementów wewnątrz pompowni, 
renowację komory oraz wymianę wyposażenia ze szcze-
gólnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa użyt-
kowania i ochrony przed dostępem dla osób trzecich 

(bliskość placu zabaw).  Dodatkowo zainstalowano dwie 
nowe pompy zatapialne. Łączna wartość inwestycji to 
ponad 140 000,00 zł sfinansowana w całości ze środków 
własnych gminy. Usprawni ona eksploatację przepom-
powni, obniży koszty związane z jej konserwacją oraz 
przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług  
w zakresie odbioru ścieków sanitarnych.

Radosław Nowak

remont prZepompoWni ściekÓW W duchnicach 
ZakoŃcZony
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jak informowaliśmy już czytelników infor-
matora, w czerwcu 2017 poznaliśmy wykonawcę 
modernizacji stacji pkp (peron, tory etc.) w ożaro-
wie mazowieckim (nie należy mylić tej inwestycji  
z remontem budynku dworca pkp, bo tym zajmuje 
się inna spółka). 21 sierpnia 2017 spółka Zue s.a. 
z krakowa podpisała umowę z plk s.a. na przebu-
dowę stacji w ożarowie mazowieckim. kosztorys 
opiewa na 98,2 mln zł i realizację inwestycji w ter-
minie 33 miesięcy. Wykonawca zadeklarował chęć 
działania w formule ,,projektuj i buduj”. polskie 
linie kolejowe uznały ofertę krakowskiej firmy za 
najkorzystniejszą (stosowano w tym przypadku 
następujące kryteria: 60% – cena, 20% – termin re-
alizacji oraz 20% – doświadczenie kluczowego per-
sonelu).  po zakończeniu robót w lipcu 2020 roku 
wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji. Warto 
zaznaczyć, że cała inwestycja jest w 85% finanso-
wana ze środków programu operacyjnego infra-
struktura i środowisko.

Ostatnio na portalach społecznościowych pojawiły się 
błędne sugestie, jakoby w wyniku przebudowy stacji PKP 
w Ożarowie Mazowieckim miały nie kursować pociągi 
podmiejskie – tak jak jest obecnie podczas  przebudowy 
na odcinku Warszawa Włochy – Warszawa Grodzisk. Jak 
pisałem w Informatorze nr 11-12/64-65 2016, dyrekcja 
PKP PLK zapewniła, że utrudnienia w Ożarowie potrwają 
jeden sezon budowlany i mają być jak najmniej uciążliwe 
dla pasażerów. Pociągi będą kursowały; przy przebudo-
wie stacji PKP Ożarów Mazowiecki nie jest planowane 
zamknięcie całego szlaku, jak ma to miejsce w przypadku 
linii kolejowej na Grodzisk Mazowiecki. 

Co ważne, 22.08.2017 
na spotkaniu z dzien-
nikarzami wiceprezes 
PKP PLK Arnold Bresch 
powiedział: ,,na czas 
remontu pasażerowie 
nie odczują znaczących 
utrudnień. Skonstruuje-
my rozkład jazdy, który 
będzie przywidywał pra-
ce na jednym torze, a po 
drugim torze będziemy 
prowadzić pociągi”. Pasa-
żerowie, którzy codzien-
nie jeżdżą do stolicy, za-
pewne zauważyli, że od 
czerwca bieżącego roku 
ruch pociągów od stacji 
Warszawa Gołąbki do 
stacji Warszawa Włochy 
(5 km torów) jest pro-
wadzony jednym torem. 
Prawdopodobnie we-

dług rozkładu jazdy od grudnia 2018/2019, na 5-kilome-
trowym odcinku od stacji Warszawa Gołąbki do Ożarowa 
Mazowieckiego będziemy jeździć jednym torem. Pierw-
sze prace budowlane rozpoczną się na jesieni 2018 (po 
zakończeniu przebudowy trasy Warszawa Włochy–Gro-
dzisk Mazowiecki).

Po zakończeniu przebudowy stacja PKP Ożarów Ma-
zowiecki będzie mieć 2 perony, z których mogą odjeż-
dżać jednocześnie 4 pociągi. Na peronach staną wiaty, 
ławki oraz dynamiczna informacja pasażerska (wyświe-
tlacze). Do peronów będzie można dojść przejściem pod-
ziemnym, zaopatrzonym w wyświetlacze informujące  
o godzinie odjazdu pociągu i ewentualnych opóźnie-
niach. Wyjścia na perony będą posiadały pochylnię i win-
dę dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. 
Projekt przewiduje również zainstalowanie poręczy oraz 
oznakowanie pionowe i poziome (nawierzchni), w tym 
instalację oznaczeń dotykowych (wypukłych piktogra-
mów, wypukłych znaków alfabetu lub oznaczeń w alfa-
becie Braille’a.) 

W ramach inwestycji przewidziano miejsce na tory 
boczne dla pociągów aglomeracyjnych. Zostaną zain-
stalowane urządzenia ochrony akustycznej środowiska 
(ekrany), minimalizujące ponadnormatywne oddziały-
wania akustyczne. Będzie nowy budynek nastawni. Za-
budowane zostaną nowe urządzenia i wymieniona sieć 
trakcyjna. Po zakończeniu przebudowy stacji PKP Oża-
rów Mazowiecki wzrośnie przepustowość linii kolejowej, 
a dzięki torom bocznym dla kolei aglomeracyjnej będzie 
możliwe uruchomienie w przyszłości SKM (Szybkiej Kolei 
Miejskiej). 

   dr Mariusz Latek

prZebudoWa stacji pkp 
W ożaroWie maZoWieckim 2018 – 2020

źródło: www.plk-sa.pl
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W lipcu br. w ramach akcji „Lato na wsi” oraz współ-
pracy gminnego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyj-
nego „Energetyka Ożarów Mazowiecki” z władzami gmi-
ny w ramach edukacji młodzieży zostały zorganizowane 
warsztaty pt. „Podróż H2O”. Zajęcia zostały poprzedzone 
krótką dyskusją, podczas której dzieci dowiedziały się 
miedzy innymi: w jaki sposób dostarczana jest woda do 
ich domów, skąd jest czerpana i jak się bada jej jakość. 
W drugiej części zajęć dzieci mogły same uczestniczyć 

w procesie produkcji wody na przygotowanych do tego 
wcześniej makietach. Zajmowały się wydobywaniem, 
uzdatnieniem oraz badaniem wody. Na koniec warszta-
tów wybudowały własny wodociąg. Zajęcia odbyły się 
na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Święciach i zostały 
połączone z jej zwiedzaniem.  Dzieci miały okazję zoba-
czyć m.in. halę filtrów, pompownię II stopnia oraz nowy 
zbiornik retencyjny. 

Radosław Nowak

podrÓż h2o

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
Panu

Zdzisławowi Lewandowskiemu
z powodu śmierci

Matki
składają: Paweł Kanclerz -  burmistrz Ożarowa Mazowieckiego oraz Koleżanki i Koledzy z Urzędu Miejskiego

Gmina ożarów mazowiecki, solidaryzując się 
z mieszkańcami gminy brusy poszkodowanymi  
w sierpniowej nawałnicy przekazała pomoc finanso-
wą na naprawę jednej z dróg gminnych.

Podczas sesji Rady Miejskiej, 31 sierpnia, radni podję-
li uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
gminy Brusy. Od 2005 roku jest to nasza gmina partner-
ska.  Pomoc finansowa udzielona zostanie w formie do-
tacji celowej, w wysokości pięćdziesięciu tysięcy złotych. 
Środki  zostaną przeznaczone na naprawę zniszczonej 
gminnej infrastruktury drogowej.

Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie  
Mazowieckim 1 września zawieźli pomoc rzeczową zbie-
raną na terenie naszej gminy.

Sierpniowa nawałnica zniszczyła ponad 800 bu-
dynków mieszkalnych w gminie Brusy. Niektóre z nich  
w takim stopniu, że rodziny otrzymały zakaz użytkowania 
swoich dotychczasowych domów.

pomoc FinansoWa dla brus

21 września 2017 r. weszła w życie Uchwała Nr XLIV/448/17 
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 
2017 r., wprowadzająca dla dzieci z rodzin wielodzietnych 
zamieszkałych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki dopłaty 

do imiennego biletu długookresowego (miesięcznego lub kwartalnego) w wysokości 20% kosztów biletu 
zakupionego w celu dojazdu do szkoły średniej lub wyższej.

Szczegółowe informacje dotyczące dopłat dostępne są na www.ozarow-mazowiecki.pl w zakładce Karta 
Rodziny 3+.
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„Czy to bajka, czy nie bajka,
 Myślcie sobie, jak tam chcecie. 
A ja przecież wam powiadam: 
Krasnoludki są na świecie.” 

Te słowa wiersza Marii Konopnickiej przychodzą do głowy, gdy wchodzimy po waka-
cjach do Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. A dlaczego?

W czasie przerwy wakacyjnej w placówkach oświatowych dokonywane są 
różne remonty i zmiany.  Przedszkole Nr 1 nie jest wyjątkiem. Dyrekcja oraz kadra 
pedagogiczna stara się na co dzień , aby było miejscem bardzo przyjaznym dzieciom, w którym mogą poznawać 
otaczający ich świat nabywając praktyczną wiedzę i nowe umiejętności.

W  przedszkolu po wakacyjnej przerwie sporo się zmieniło. Już w holu witają dzieci żwawo kroczące krasnoludki,  
wprowadzając je w świat bajek, pięknie wymalowanych na wszystkich korytarzach.  Maluchy serdecznie witają się   
z Jasiem i Małgosią, Bambim i  Złotowłosą, codziennie zauważając jakiś nowy szczegół na dużych malowidłach  
na ścianach. Roszpunka zachęca starszaki do wejścia na piętro, przyciągając uwagę swoimi długimi włosami. Każdy  
ze starszaków ma swoją ulubioną ilustrację, mając do wyboru Śnieżkę, Mała Syrenkę, Piękną i Bestię czy Kopciuszka. 
Całość  wnętrza dopełnia piękna panorama bajkowego zamku przy gabinecie pani dyrektor Bożeny Nasielskiej.   
To właśnie ona jest pomysłodawczynią tego bajkowego projektu,  aby baśniową architekturę zamku z zewnątrz 
budynku przenieść również do wnętrza. Pomysł okazał się niekłamanym sukcesem, a piękna metamorfoza wnętrz 
powoduje, że dzieci z uśmiechem przychodzą do przedszkola.  

Urząd Miejski
 w Ożarowie Mazowieckim

Wakacyjne zmian y



9 Informator Ożarowski 8/73 2017

informator ożarowski – jak to się stało, że przyje-
chał pan do polski na studia?

jahangir mangalia:  Zaczynając od początku, kiedy 
w Indiach rodzi się dziecko to, po pierwsze, każdy chce 
żeby był to syn, wtedy jest feta w domu i wszyscy się 
cieszą, po drugie, kiedy zaczyna dorastać, to rodzice za-
czynają marzyć, że będzie lekarzem. Jak się urodziłem to 
moi rodzice też chcieli, żebym został lekarzem i cały czas 
dążyli do tego. Ja również chciałem skończyć studia, mia-
łem możliwość nauki w Indiach lub zagranicą. Zdawałem 
egzamin, żeby studiować w Anglii, tam się nie dostałem, 
ale usłyszałem, że England nie ma, ale jest Poland. Zgodzi-
łem się,  Poland, Holland, England myślałem, że wszystko 
podobne. Był 1991 rok,  chciałem studiować, ale chcia-
łem też zobaczyć zachodni świat, który znałem z telewizji  
i myślałem, że tak wygląda cała Europa. Rodzice nie chcieli 
żebym wyjeżdżał, bo w Indiach wszyscy mieszkają razem 
i obawiali się, że nie dam sobie rady i będzie mi trudno. 
Miałem wtedy ledwie skończone 18 
lat. Pochodzę z małego miasta Bika-
ner, to tak jak  Łomża w Polsce ( ok. 63 
tys. mieszkańców – przyp. red  ). Nie 
byłem jeszcze nigdy nawet w stolicy 
Indii, a tutaj mam jechać zagranicę, do 
innego kraju. Myślałem,  dam radę,  6 
lat szybko minie. Rodzice jak już się zgodzili,  powiedzieli 
„ jak już jedziesz, to nie wracaj, póki nie skończysz studia”. 
To był warunek. I tak to się zaczęło.

io: jakie były początki?
jm: Przyjechałem w listopadzie, do Łodzi, tam był 

kurs polskiego, ponieważ studia wtedy były tylko po pol-
sku. Było to dla mnie zaskoczeniem. W Indiach jest hindi, 
ale wszystkie studia są po angielsku i myślałem, że tutaj 
też. Wtedy  mało osób w Polsce płynnie mówiło po an-

gielsku, było ciężko. Kurs polskiego był bardzo intensyw-
ny, od rana do wieczora. Początki były dla mnie trudne, 
inny klimat (zimno), kuchnia, daleko od domu, nie było 
wtedy  internetu, w domu rodzice też nie mieli telefonu. 
Jak dzwoniłem, to była cała ceremonia - rodzice jechali 
daleko do kuzynów, którzy mieli telefon i czekali, aż za-
dzwonię. Każdy dzień, godzina, na początku były męką,  
wyobrażałem sobie, że nigdy nie zobaczę rodziców,  ani  
Indii. Moi rodzice mobilizowali całą rodzinę, przyjaciół, 
kolegów, żeby pisali do mnie listy.  Kończyliśmy zajęcia 
około godziny 16.00, do akademika mieliśmy 1 km, to po-
konywałem zawsze biegiem, żeby jak najszybciej dotrzeć 
do recepcji i sprawdzić czy są dla mnie listy. To była naj-
szczęśliwsza chwila dnia. 

 io: jak wspomina pan czas studiów? 
jm: Studia medyczne podjąłem w Białymstoku. Skon-

centrowałem się na nauce, bo chciałem jak najszybciej 
skończyć studia i wrócić do Indii. Wie-
działem, że jak nie zdam egzaminu 
to będę musiał powtarzać rok, a tego 
bardzo nie chciałem.

Pierwsze cztery lata były najtrud-
niejsze mentalnie, do tego dochodzi-
ły ciężkie egzaminy na studiach.  Na-

uka była dla mnie najważniejsza, wówczas nie myślałem 
„co potem?”.  Najszczęśliwszy dzień to ten kiedy odebra-
łem dyplom.  Do tej pory jak się czasem budzę, to myślę, 
że jeszcze został mi egzamin z farmakologii do zaliczenia.

 
io: a co z różnicami kulturowymi?
jm: Mieszkałem w akademiku koedukacyjnym, to już 

było dla mnie szokiem. W Indiach  edukacja wspólna jest 
do szóstego roku życia, potem są tylko szkoły oddzielnie 
dla dziewcząt, oddzielnie dla chłopców. W Indiach nie 

„Łączę Polskę z Indiami”  
rozmowa z Jahangirem Mangalia 

„Łączę Polskę z Indiami”  
rozmowa z Jahangirem Mangalia 

Nie byłem jeszcze nigdy 
nawet w stolicy Indii, a tutaj 

mam jechać zagranicę, 
do innego kraju...
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rozmawia się z dziewczyną, czy kobietą bez powotu.  
Kultura i obyczaje są nakierowane na jak największe 
ograniczenie publicznych kontaktów damsko - męskich. 
Dziwiła mnie tutejsza otwartość; po wakacjach koleżanki 
wracały, witały mnie uściskami „Jahangir witaj….!”  Na 
początku nie wiedziałem jak się zachować. Potem 
zrozumiałem te różnice i szok kulturowy powoli mijał. 
Każdy aspekt życia to była różnica, a nie było nikogo, kto 
by nam te różnice kulturowe pomagał zrozumieć. 

io: na studiach poznał pan swoją żonę polkę….
jm: Jak poznałem żonę to długa historia. Razem stu-

diowaliśmy i mieszkaliśmy w jednym  akademiku. Kasia 
bardzo dobrze się uczyła, była prymuską, imponowało mi 
to. Była spokojną dziewczyną z dobrego domu,  nie pali-
ła, to było dla mnie ważne. Jej charak-
ter też mnie przekonał. Wtedy każde 
z nas bało się tego, co nieznane. Nie 
wiedzieliśmy, co będzie dalej. Długą 
drogę przeszliśmy razem, jesteśmy 
małżeństwem już 19 lat.  

io: jaka była reakcja państwa rodziców na Wasze 
wspólne plany?

jm: Moi rodzice w Indiach przygotowali już dla mnie 
drogę życiową, partnerkę i wszyscy myśleli, że zaraz po 
studiach wrócę. A tu okazało się coś zupełnie innego. Ja 
wiem, co to znaczy w Indiach, bo tam synowie zawsze 
mieszkają z rodzicami i nie do pomyślenia jest, żeby 
mieszkali oddzielnie, gdzieś daleko.  Jestem najstarszy  
z rodzeństwa, mam młodszego brata i siostrę. Kiedy moja 
żona powiedziała swoim rodzicom, że mnie spotkała, też 
nie cieszyli się, obawiali się. Mama kupowała gazety z  hi-
storiami małżeństw mieszanych i dawała Kasi do czyta-
nia, ku przestrodze. Ale kiedy zapraszała mnie do domu 
rodzinnego, powoli się poznawaliśmy. 

W końcu, po pokonaniu wielu 
trudności w 1998 roku wzięliśmy ślub 
w Polsce. Ja miałem 28 lat, a Kasia 24. 
Potem była jeszcze ceremonia w In-
diach.

io: jak w indiach wygląda kojarzenie par? 
jm: W Indiach to rodzice dla dziewczyny szukają part-

nera, nigdy odwrotnie. Rodzice córki idą do domu męża 
i proszą o rękę pana młodego.  Kojarzenie zaczyna się jak 
dzieci mają 15 - 16 lat i jest to proces długotrwały. Zbie-
ra się informacje o rodzinie, zwracając uwagę przede 
wszystkim na status społeczny, opinię w środowisku, wy-
kształcenie i wygląd. Zrobienie wywiadu to zadanie ko-
biet, angażują się w ten proces całe rodziny. Mężczyźni 
włączają się na etapie, kiedy rodzice dziewczyny idą do 
rodziców chłopaka na rozmowy m.in. o posagu, jaki za 
nią oferują. Jeśli „dobiją targu”  to dochodzi do zawarcia 
małżeństwa. Młodzi się nie znają, po raz pierwszy widzą 
się na ślubie, na który przychodzą tysiące ludzi. Dziew-
czyna wówczas odcina się od swojej rodziny i „wcho-

dzi” do rodziny męża, mówi się, że 
wówczas zaczyna się jej drugie życie.  
W Indiach nie ma rozwodów. Jeśli jest 
konflikt w małżeństwie, to pomaga 
rozwiązać go cała rodzina, bo czuje się 
odpowiedzialna za wybór, gdyż to oni 

łączyli młodych. Rozwód byłby porażką całej rodziny. Nie 
znam w Indiach osób, które rozwiodły by się. 

io: co dla hindusów jest ważne?
jm:  Najważniejsza jest rodzina. Wszyscy żyją  „w ku-

pie”, kilka pokoleń, rzadko kto przeprowadza się, nawet 
pary kojarzone są w tej samej miejscowości. Tam nie ma 
systemu opieki społecznej jak w Polsce, tam dzieci są 
podporą na starość i opiekują się rodzicami, w sensie sy-
nowie ich żony i dzieci. 

io: po ślubie zamieszkali państwo w polsce?
jm: Tak,  jako lekarz zarabiałem wtedy ok. 1500 zł, 

czyli niewiele, ale rodzicom mówiłem, że dobrze mi 
się powodzi. Mieszkaliśmy z żoną  
w Poznaniu, wynajmowaliśmy pokój  
w starej kamienicy ze wspólną kuch-
nią i łazienką. Wtedy rodzice po-
wiedzieli, że chcą mnie odwiedzić  
i wyszło jak było naprawdę. Jak przy-

jechali byli zdziwieni i przejęci, bo  
w Indiach lekarze dobrze zarabiali. 
Proponowali, żebym wrócił, chcieli 
mi pomóc, wybudować dom, gabi-
net. Zostaliśmy w Polsce, podjąłem 
pracę w firmie farmaceutycznej, 
miało być na rok, dwa, a zostałem 
tam osiem lat . 

io: jak to się stało, że zamiesz-
kaliście państwo w ożarowie  
mazowieckim?

jm: Mieszkaliśmy w Poznaniu, 
ale firma, w której pracowałem była 
w Warszawie, często jeździłem przez 
Ożarów. Żona dostała propozycję 
pracy w Warszawie i podjęliśmy de-
cyzję o przeprowadzce. Zacząłem 
szukać, wstąpiłem kiedyś do Urzędu 
Miejskiego i pytałem o działkę na 

Młodzi się nie znają, 
po raz pierwszy widzą się 

na ślubie, na który 
przychodzą tysiące ludzi.

Najważniejsza jest rodzina...
...dzieci są podporą 

na starość i opiekują się 
rodzicami...

Jahangir ( w środku) z rodzicami i rodzeństwem
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sprzedaż. Okazało się że gmina nie ma działek na sprze-
daż, ale za jakiś czas zadzwonił do mnie właściciel, który 
chciał sprzedać działkę. Dwanaście lat temu zaczęliśmy 
budowę domu, w którym od ośmiu lat szczęśliwie miesz-
kamy.  

io: czym zajmuje się pan obecnie?
jm: Szukałem czegoś, co ma związek z Indiami. Robię 

to, co daje mi radość. Życie napisało taki scenariusz.  Łączę 
Polskę z Indiami, prowadząc między 
innymi biuro podróży Exotic Travel. 
Robię to również dla moich rodziców, 
bo jestem w Indiach kilka razy w roku. 
Gdybym pracował jako lekarz nie 
miałbym tyle wolnego czasu i takich 
możliwości. Turystom z Polski staram się pokazać Indie od 
historii po obyczaje, jak ludzie tam żyją i jak myślą. Jeżdżę  
z nimi sam, jestem ich przewodnikiem, pokazuję z ser-
cem piękno tego kraju, a oni czują się bezpiecznie. 

 Od dwudziestu lat współpracuję również z bratem, 
który w mieszka w Indiach, realizując wspólne inicjatywy 
z zakresu turystyki, importu i exportu. Ja lubię działać, or-
ganizować, a tam mam zaufanego partnera biznesowe-
go w osobie brata. W takich krajach jak Indie, prowadząc 
biznes trzeba mieć kogoś na miejscu, bo inaczej można 
zapomnieć o biznesie i więcej stracić niż zarobić.  

io: opowie nam pan o jakimś indyjskim święcie, 
tradycji?

jm: Niektóre święta w Indiach i Polsce są podobne, 
np. lany poniedziałek i indyjskie święto powitania wio-
sny Holi. Jest to  święto zwane też festiwalem kolorów: 
kolorowymi proszkami i farbami wymieszanymi z wodą 
obrzuca się przyjaciół.  Hindusi odwiedzają wtedy zarów-
no przyjaciół, rodzinę jak i wrogów, żeby podzielić się ra-
dością. Jest to dzień, podczas którego ludzie wybaczają 
sobie błędy z przeszłości i zapominają innym wyrządzone 
krzywdy.

io: jaka kuchnia króluje w państwa domu? i czym 
nas pan poczęstował? 

jm: Staramy się prowadzić kuchnię polsko-indyjską, 
dzieci lubią indyjskie potrawy, żona trochę mniej. Indyj-
ska kuchnia to bardzo wiele przypraw, smaków, jest in-
tensywna. Lubię gotować, daje mi to dużo satysfakcji.  
W Indiach na co dzień gotują kobiety, ale jak przychodzą 
święta gotują mężczyźni. Kiedy przychodzą goście czę-
stuje się ich właśnie masala chai czyli herbatą z przypra-
wami. Przepis na ten napój przekazywany jest w każdej 
rodzinie z pokolenia na pokolenie. Do jego przygotowa-

nia używa się czarnej herbaty, mleka, 
cukru, cynamonu, kardamonu, imbiru, 
szafranu, pieprzu.

io: czy mógłby pan teraz osiąść 
w polsce lub indiach i mieszkać  

w jednym miejscu?
jm: Czuję się jakbym dwa razy się urodził i miał rein-

karnację w jednym życiu. Można mi zazdrościć, że   udało 
mi się w jednym życiu poznać dwa zupełnie różne światy. 
Polskę i Polaków znam bardzo dobrze, jakbym tutaj się 
urodził, ale Indie też znam i rozumiem. Gdybym tutaj się 
urodził i tam mieszkał, to nie zrozumiałbym Indii, jak te-
raz rozumiem Polskę. Żeby zrozumieć Indie, trzeba tam 
się urodzić, trzeba to „wyssać z mlekiem matki”, a świata 
zachodniego można się nauczyć. Europa jest łatwiejsza 
do zrozumienia. W Indiach są pewne rzeczy, których Eu-
ropejczycy nie potrafią zrozumieć, mogą poznać, ale nie 
potrafią zrozumieć. 

Nie mógłbym teraz wybrać jednego miejsca do życia, 
na pewno nie w tej chwili.  Lubię Polskę i dobrze się tutaj 
czuję. Jak będę na emeryturze, planuję spędzać pół roku 
w Indiach i pół w Polsce.

io. Dziękuję za bardzo interesującą rozmowę i od-
krycie dla Czytelników Informatora Ożarowskiego Indii.  
Życzymy spełnienia planów i marzeń.

Rozmawiała: Jolanta Kołodyńska - Rzeźnik 
Zdjęcia: Paweł Krupa

Udało mi się w jednym
życiu poznać dwa 

zupełnie różne światy. 

pracowników produkcji
Wymagania:  dokładność, komunikatywność, 
umiejętność pracy w grupie, mile widziane 

doświadczenie w pracy w  firmie produkcyjnej
oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy  

o pracę, możliwość przyuczenia, stabilną pracę 
w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku (brak 

sezonowości), atrakcyjne warunki pracy, wysokie 
standardy BHP, dodatkowe benefity, możliwość 

rozwoju i zdobycia doświadczenia w dynamicznie 
rozwijającej się firmie.

lindab sp. Z o.o. Wiodący na rynku polskim producent i dystrybutor systemÓW 
Wentylacyjnych i klimatyZacyjnych Zatrudni:

pracowników produkcji
Wymagania:  doświadczenie w pracy na 

magazynie, mile widziane uprawnienia do kierowania 
wózkiem widłowym, dokładność, sumienność
oferujemy: stabilne zatrudnienie na podstawie 
umowy o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie 

uzależnione od doświadczenia i umiejętności, 
atrakcyjne warunki pracy, wysokie standardy BHP, 

dodatkowe benefity, możliwość rozwoju i zdobycia 
doświadczenia w dynamicznie rozwijającej się firmie.

miejsce pracy:  Wieruchów k/Warszawy
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie swojej aplikacji na adres e-mail praca@lindab.com  

lub złożenie osobiście w siedzibie firmy: ul. Sochaczewska 144, Wieruchów

dam pracĘ
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Widowisko historyczne oraz uroczystość patriotyczno-religijna w sobotę, 9 września, przypomniały 
mieszkańcom gminy o 78 rocznicy Bitwy Ołtarzewskiej, jednej z większych potyczek Kampanii Wrześniowej. 

W 1939 roku pomiędzy 9 a 13 września na polach Ożarowa, Ołtarzewa i ościennych miejscowości doszło do 
zaciętych walk pomiędzy zgrupowaniem Wojska Polskiego dowodzonym przez Generała Wiktora Thomme,  
a XVI Korpusem Pancernym Wojsk Niemieckich. Zginęło wówczas ponad 1200 polskich żołnierzy. Podczas nalotu 
bombowego zniszczony został dwór z kaplicą w Parku Ołtarzewskim, należący niegdyś do państwa Kierbedziów.  
W rocznicę bitwy na Cmentarzu Żołnierzy Września 1939r. w Ołtarzewie odbyła się uroczystość patriotyczno-
religijna z udziałem wojskowej asysty honorowej wystawionej przez żołnierzy Batalionu Reprezentacyjnego Wojska 
Polskiego, pocztów sztandarowych organizacji kombatanckiej, Gminy Ożarów Mazowiecki, OSP w Ożarowie 
Mazowieckim oraz szkół z terenu gminy. W uroczystości wzięli udział m.in. poseł na Sejm R.P.  Kinga Gajewska, 
minister Dariusz Młotkiewicz, członek zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Stanisława Milej-Misztal,  
przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Cichal. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego  Paweł Kanclerz w swoim 
wystąpieniu powiedział m. in. ,,który to już raz nasza gminna wspólnota oddaje cześć żołnierzom spoczywającym 
na tutejszym cmentarzu? Który to już raz pochylamy głowy z zadumą i szacunkiem nad mogiłami 1200 młodych 
obrońców Rzeczypospolitej?’’ ,,Wojna jest emanacją zła, w zasadzie jego tragicznym i fizycznym uosobieniem. 
Zaczyna się od niewinnych niedomówień… Patriotyzm myli się z nacjonalizmem, miłość Ojczyzny okrasza się 
niechęcią do innych nacji, tolerancję uznaje się za przejaw słabości a demokrację za uciążliwy dodatek w dążeniu 
do ,,zapewnienia ładu i porządku w państwie’’. 

Modlitwę za poległych poprowadził ks. Jacek Smyk - proboszcz Parafii Najświętszej Marii Panny Królowej 
Apostołów. Odezwę Pamięci odczytał prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP druh Andrzej Makulski. 

Następnie  delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Żołnierzy Września 1939 roku.
Na zakończenie burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz podziękował w szczególności licznie 

przybyłej młodzieży szkolnej i harcerzom za udział w żywej lekcji historii.
 Tuż po uroczystościach na cmentarzu, w Parku Ołtarzewskim aktorzy z grup rekonstrukcyjnych zaprezentowali 

widowisko „Bitwa Ołtarzewska 1939”. 
                                                                      Pełnomocnik ds. ochrony inf. niejawnych - Jan Lal

78 rocznica Bitwy Ołtarzewskiej

Foto: Paweł Krupa
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W pierwszy weekend września odbyły się w naszej 
gminie tradycyjnie dożynki.  Była to okazja do tego, by 
rolnicy mogli się ze sobą spotkać i wspólnie podsumo-
wać mijający rok w rolnictwie. Władze samorządowe mo-
gły wyrazić swoją wdzięczność za trud i prace rolników. 
Wszystko odbyło się zgodnie z tradycją…

To piękne, staropolskie święto, to zarówno ukoro-
nowanie całorocznej pracy rolników, jak i ich najwięk-
sza uroczystość, hucznie obchodzona w naszej gminie 
i wszystkich polskich miejscowościach. Z biegiem lat 
dożynki stały się w naszym kraju tak popularne, że ob-
chodzone są nawet w niektórych miastach, przybierając 
postać wielkich imprez dla masowej publiczności. War-
to więc wrócić na chwilę do początków tego zwyczaju, 
aby uświadomić sobie, jak głęboko jest on zakorzeniony  
w naszej polskiej historii.

Jego początki datuje się na XVI wiek. Wtedy to urzą-
dzali je dla żniwiarzy posiadacze własności ziemskich, 
praktycznie we wszystkich rejonach Rzeczpospolitej. 
Wtedy pojawiły się pierwsze dożynkowe obrzędy, kulty-
wowane aż do dziś. Należy do nich na przykład tradycja 
pozostawiania na opustoszałym już polu ostatniej kępy 
niezżętego zboża, co miało zapewnić ciągłość wegetacji 
zbóż i urodzaj. Inny zwyczaj to pozostawianie na polu 
ostatnich kłosów, zwanych przepiórką, perepełką czy 
brodą, by potem ściąć je uroczyście (oczywiście mógł to 
uczynić jedynie najlepszy kośnik) i wręczyć najlepszym 
żniwiarkom, aby uplotły z nich wieniec. Wieniec taki, uosa-
biający zebrane plony, oprócz zboża, składał się z jarzębi-
ny, orzechów, owoców, kwiatów i kolorowych wstążek,  
a jego plecenie rozpoczynało całe uroczystości dożyn-
kowe. Tradycyjnie niosła go najlepsza żniwiarka, czasami 
z pomocą parobków, a za nimi szedł orszak odświętnie 
ubranych żniwiarzy, niosących na ramionach przybrane 
kwiatami kosy i sierpy. Pierwszym punktem dożynek była 
msza święta, podczas której święcono wieniec, by potem 
w uroczystym pochodzie zanieść go do dworu dziedzica, 
który był gospodarzem dożynek. To właśnie tam odby-
wało się całe święto. Wieniec dożynkowy przechowywa-
no natomiast w stodole do następnego roku.

Ożarowskie dożynki rozpoczęły się od dziękczynnej 
mszy świętej w kościele NMP Królowej Apostołów w Ołta-
rzewie. Następnie korowód dożynkowy wraz z wieńcem 
przeszedł na boiska Uczniowskiego Kluby Sportowego 
Ołtarzew, gdzie miał miejsce dalszy ciąg uroczystości.  
Tradycyjne funkcje starostów pełnili Marzena Zielińska  
i Dominik Lubański. 

Podczas ceremonii otwarcia Burmistrz Ożarowa  
Mazowieckiego przyjmując z ich rąk bochen chleba po-
dziękował rolnikom za ciężką codzienną pracę oraz wysi-
łek włożony w zbiór plonów. 

Zgromadzonych mieszkańców przywitał również  
w imieniu radnych, przewodniczący Rady Miejskiej  
Andrzej Cichal.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie od-
znak resortowych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Za-
służony dla rolnictwa”, dla ponad trzydziestu osób, które 
swoje życie związały z rolnictwem i umiłowaniem ziemi. 
Inicjatorem złożenia wniosku o przyznanie odznaczeń 
był radny Grzegorz Pietrzak. 

Podobnie jak w roku ubiegłym wręczono również 
nagrody za udział w zawodach wędkarskich spławiko-
wych o Puchar Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego oraz  
w konkursie plastycznym związanym z bezpieczeństwem 
pracy w rolnictwie, współorganizowanym z KRUS „Nie 
zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu”.  Upominki od 
Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej otrzymały 
również zawodniczki sekcji unihokeja UKS Ołtarzew.

Podczas festynu było wiele atrakcji dla mieszkańców 
w każdym wieku. Dla najmłodszych dmuchańce, wesołe 
miasteczko, animacje, malowanie buziek, ożarowskie ko-
lorowanki i gry planszowe oraz różne konkursy, dla do-
rosłych natomiast stoiska wystawowe, wymiana książek 
oraz pokazy łucznictwa tradycyjnego. Nie mogło zabrak-
nąć degustacji potraw tradycyjnych przygotowanych 
przez  panie z gminnych kół gospodyń ze Święcic i Piotr-
kówka Małego.

Na scenie od wczesnych godzin popołudniowych 
prezentowały się amatorskie zespoły z Domu Kultu-
ry Uśmiech m.in. Zespół ludowy „Ożarowiacy”, zespoły 
seniorów Wesołe Wdówki i Ożarowskie Kumoszki oraz  
Kapela z Uśmiechem i zespół Alibi Blues.

Wieczorem mogliśmy podziwiać występy takich arty-
stów jak Grzegorz Hyży - polski wokalista, finalista pro-
gramu X Factor, który zaprezentował podczas koncertu 
materiał ze swoich dwóch płyt „Z całych sił” i „Momenty”.  

Miłośnicy kabaretów też nie byli zawiedzeni,  wystąpił 
dla nich Kabaret Moralnego Niepokoju, z programem The 
best of…. Artyści zaprezentowali swoje najpopularniej-
sze i najzabawniejsze skecze.

Ukoronowaniem wieczoru był występ zespołu Per-
fect, obecnego na polskiej scenie muzycznej od 1980 
roku, wykonawcę takich przebojów jak Autobiografia, 
Nie mogę ci wiele dać czy Nie płacz Ewka. Te i wiele in-
nych utworów, które publiczność śpiewała razem z arty-
stami mogliśmy usłyszeć podczas występu tego wieczo-
ru.  Słowa, jakie padły ze sceny i przypomniane przeboje, 
które towarzyszyły w różnych momentach życia każdego 
z nas zapewne na długo pozostaną w pamięci.

Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych i była 
świetną okazją do integracji mieszkańców. 

Zebranych pożegnał burmistrz Ożarowa Mazowiec-
kiego Paweł Kanclerz, który zaprosił mieszkańców do 
współtworzenia programu imprez plenerowych w kolej-
nym sezonie.

   Jolanta Kołodyńska - Rzeźnik
             Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
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Foto: Katarzyna Cyniak-G
órnecka i Krzysztof Jabłoński 
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a W ożarowie mazowieckim jest wielu młodych, 

uzdolnionych ludzi. rzadko się jednak zdarza aby 
spotkali się oni w jednym miejscu, aby zaprezento-
wać swoje umiejętności i zdolności. taka możliwość 
zdarzyła się niedawno w klubie osiedlowym prowa-
dzonym przez spółdzielnię mieszkaniową przy ulicy 
obrońców Warszawy 14/11.

Była wystawa rysunków Alicji Włodarczyk, wystawa 
obrazów jej mamy Wiolety. Łucja Baran pokazała swoje 
prace rysunkowe, Kamil Kowalczyk wykonał mini koncert 
na gitarze a Magdalena Maskiewicz z domu Majsterek 
pięknie śpiewała. 

Prowadząca Klub, pani Janina Kowalczyk wręczyła 
młodym artystom upominki ufundowane przez prezesa 
Spółdzielni  Tadeusza Złotkiewicza i burmistrza Ożarowa 
Mazowieckiego Pawła Kanclerza. 

Wcześniej młodzi artyści opowiadali o tym, jak zaczęła 
się ich przygoda ze sztuką. 

Najmłodsza, uczennica 6 klasy szkoły podstawowej, 
Alicja Włodarczyk próbowała rysować już w pierwszej 
klasie, ale dopiero w 2 i 3 skupiła się bardziej na swoich 
pracach. Eksperymentowała z ołówkami różnej twardości 
i odkryła promarkery, które dzięki transparentności tuszu 
pozwalają na nakładanie kolorów jeden na drugim i two-
rzenie nowych barw. Najbardziej lubi motywy nierealne: 
elfy, kosmitki. Skupia się na twarzach, głównie dziewcząt. 
Jak sama twierdzi, na tym etapie rysowania anatomia jest 
dla niej za trudna. Prace Alicji przenoszą w świat fanta-
sy, w świat kreskówek, komiksów, filmów animowanych  
a nawet japońskiej mangi. Marzy o malowaniu na płótnie, 
a nie na kartkach papieru. 

Jej mama, Wioleta Włodarczyk  również prezentowała 
swoje prace. W rozmowie powiedziała: „Rysowałam za-
wsze, bo u mnie tradycją rodzinną jest rysowanie i ma-
lowanie. Mama, dziadek, siostra (jest po Akademii Sztuk 
Pięknych w Bolonii). Zawsze miałam pod ręką kredki, 
ołówki, flamastry i wszystko czym można było rysować, 
nawet kredą do tablicy, która świetnie wyglądała na czar-

nym brystolu. Rysowałam czym popadnie, jedna z prac 
była namalowana lakierem do paznokci. Wszystko na pa-
pierze. Nie przykładałam wagi do tych prac. Podobnie jak 
dziadek, rysowałam „do szuflady” i nic się nie zachowało. 
W Technikum Budowlanym w Pruszkowie podszkolono 
mnie w technice rysunku odręcznego. To był głównie ry-
sunek architektoniczny. Po skończeniu szkoły poszłam na 
studia – kierunek ekonomiczno-prawny. Nie miał on nic 
wspólnego z rysunkiem”.

Wioleta jakiś czas temu wrzuciła skan swojego obra-
zu sprzed lat na Facebooka. I taki był powrót moich arty-
stycznych  pasji. Kupiłam farby, płótno i pomyślałam, że 
dlaczego mam nie tworzyć.

Wioleta Włodarczyk jest mamą trójki dzieci Kuby, 
który jest uzdolniony muzycznie,  Krzysztofa, który jest 
uzdolniony plastycznie  i Alicji, która połączyła oba te ta-
lenty. Mąż śpiewa w zespole Alibi Blues.

Swoje prace zaprezentowała też Łucja Baran, która 
w czerwcu ukończyła gimnazjum. Jej przygoda z ry-
sunkiem rozpoczęła się w szkole podstawowej od zajęć 
kółka plastycznego. Te pierwsze próby obudziły własne 
przemyślenia, pobudziły wyobraźnię i stały się jej pasją. 
Najbardziej lubi rysować ludzi, często wkomponowanych 
w zamknięte przestrzenie. Przenosi na papier swoje wy-
obrażenia i fantazje. Nie brakuje w jej twórczości ilustracji 
do ulubionej książki „Alicja w Krainie Czarów”.  Łucja my-
ślała o studiowaniu architektury, ale ostatecznie zdecy-
dowała się na reżyserię filmową pozostawiając architek-
turę swojemu chłopakowi. 

Kamil Kowalczyk przedstawił swoje ulubione utwo-
ry na gitarę klasyczną. Wykonał romantyczną Romance 
d’amour oraz pełną emocji Malaguene. Lubi hiszpańskie 
utwory, skupia się, aby najlepiej oddać emocje. Były też 
utwory oparte na filmowych motywach: „Deszcze niespo-
kojne” z filmu „Czterej pancerni i pies” oraz motyw główny 
filmu „Piraci z Karaibów”. Kamil jest uczniem 7 klasy szkoły 
podstawowej, zaczął grać w pierwszej klasie. Męczyły go 
bardzo ćwiczenia akordów,  ale po roku polubił bardzo 
ten instrument. Ma w repertuarze około 60 utworów. 

Pasją Magdaleny Kingi Maskiewicz z d. Majsterek jest 
śpiewanie. Zaczynała w wieku 8 lat w zespole Pallotyń-
skie Nutki. Potem był zespół dziewczęcy w gimnazjum 
muzycznym, zajęcia muzyczne w DK „Uśmiech”, a po ma-
turze trzyletnia praca w chórze Ab Imo Pectore z roczną 
przerwą na śpiew w Chórze Kameralnym Cantus Poloni-
cum w Peterborough w Anglii.  Od końca 2014 roku roz-
wija swoja pasję jako sopranistka Zespołu Wokalnego Ars 
Chori.  Jest to amatorski zespół kameralny, śpiewający  
a cappella. Pani Magda ma też za sobą debiut na sce-
nie Filharmonii Narodowej. Przygotowała kilka znanych  
i lubianych piosenek. Usłyszeliśmy „Dmuchawce, lataw-
ce, wiatr” z repertuaru Urszuli i Budki Suflera (1983 rok), 
„Chodź, pomaluj mój świat” zespołu Dwa Plus Jeden 
(1972 rok), „”Miłość ci wszystko wybaczy”  Hanki Ordo-
nówny (1933 rok) i inne. 

Życzymy młodym artystom wielu sukcesów i spełnia-
nia swoich marzeń.

Grażyna Lipska-Zaremba

młodZi, Zdolni Z ożaroWa 

Grafika. Łucja Baran Kamil Kowalczyk
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Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim brała 
udział w akcji Narodowego Czytania  już po raz kolejny. 
Tradycyjnie do współpracy zaprosiliśmy Dom Kultury 
„Uśmiech”, a spotkanie, które plano-
waliśmy przy fontannie miejskiej, z 
powodu złej pogody odbyło się w go-
ścinnych progach Centrum Inicjatyw 
Społecznych „Przy Parku”. 

Tegoroczne wspólne głośne czyta-
nie pod patronatem Pary Prezydenc-
kiej w naszym mieście  miało zupełnie 
odmienny charakter niż w ubiegłych 
latach, na co niewątpliwie wpłynęła 
lektura - wybrany przez Polaków w 
internetowym głosowaniu dramat 
Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”. 
Wyjątkowy, pełen barwnych postaci 
i odniesień do tradycji utwór, był do-
skonałą okazją do pokazania piękna 
folkloru i doskonałej polszczyzny. Za-
prosiliśmy do współpracy młodzież 
z Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”. 
Młodzi ludzie z wdziękiem odegrali 
role Pary Młodej oraz druhen i dru-
żbów. Wystąpili w bogatych krakowskich strojach ludo-
wych. Pomiędzy poszczególnymi scenami zaprezento-
wali wspaniałe tańce krakowskie i porwali pozostałych 
uczestników do żywiołowego, finałowego tańca.

Prowadząca zespół Małgorzata Wojciechowska za-
dbała o choreografię i krótki instruktaż dla widzów. Przed-
stawiła również historię krakowskiego stroju ludowego 

(„Wesele” powstało na kanwie autentycznego wesela  
w podkrakowskich Bronowicach w 1900 r. wyprawione-
go dla Lucjana Rydla i Jadwisi Mikołajczykówny).

Dzięki muzyce i tańcom grupowe czytanie dramatu 
przerodziło się w prawdziwe wesele z pięknym duetem 
Młodej Pary i uroczystymi oczepinami. O oprawę mu-
zyczną zadbał Waldemar Dąbrowski, o atrakcje dla naj-
młodszych uczestników spotkania nasza koleżanka Anna 

Marsula.
Czytający, posługując się piękną pol-

szczyzną, ujawnili niewątpliwe talenty 
aktorskie. Poza młodzieżą z „Ożarowia-
ków” w Narodowym Czytaniu „Wese-
la” udział wzięli mieszkańcy Ożarowa  
Mazowieckiego -  aktor, dyrygent chó-
ru, samorządowcy, pracownicy oświaty 
i seniorzy. Wzorem ubiegłych lat w akcji 
uczestniczył również Burmistrz Ożarowa 
Mazowieckiego Paweł Kanclerz.

Niespodzianką dla całej grupy „we-
selników”  była możliwość obejrzenia 
białych kruków - wydań „Wesela” i „Nocy 
listopadowej” z początku XX wieku, po-
chodzących z prywatnych zbiorów Ro-
berta Walkowskiego – aktora i reżysera, 
który przeczytał również fragment listu 
Lucjana Rydla z opisem tamtego wyda-
rzenia.

Całe spotkanie – a zwłaszcza wspólne tańce, dało nam 
wszystkim wiele radości oraz wprowadziło w klimat tra-
dycyjnego polskiego wesela.

Elżbieta Paderewska
Dyrektor BP w Ożarowie Mazowieckim

narodoWe cZytanie 
Wesela

Taniec pary młodej            

Ożarowscy gimnazjaliści wraz z Biblioteką Publiczną 
w Ożarowie Mazowieckim przygotowali dla Was prezent, 
który otrzymacie podczas Pasowania na Ucznia. Napisa-
liśmy całą książeczkę - z której tu zdradzamy tylko okład-
kę. Zaprosimy Was na szkolne warsztaty poświęcone jej 
bohaterowi - Bąbelkowi z Ożarowa Mazowieckiego. Co 
będziemy robić na warsztatach? Sami zobaczycie. Emilia 
Zielińska, która przygotowała ilustracje do książeczki już 
szykuje dla Was niespodzianki. 

Już dziś możemy zaprosić Was także na spotkanie z 
Autorami przygód Bąbelka, które odbędzie się w Biblio-
tece Publicznej przy ul. Szkolnej 2 – termin 16.11.2017 r., 
godzina 18.00.

Do zobaczenia.  

Pracownik Biblioteki, koordynator projektu
Wojciech Albiński

pierWsZoklasiści, sZykujcie siĘ!

Bajka o Bąblu  

z Ożarowa  

Mazowieckiego
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kalendarium domu kultury „uśmiech” 
WrZesieŃ

dom kultury ,,uśmiech”
W ożaroWie maZoWieckim, ul. poZnaŃska 165

 ▶ 1 października - niedziela - godz. 16.15  Koncert w 
wykonaniu Chóru Kameralnego „Ab Imo Pectore” z okazji 
73 rocznicy zakończenia działań wojennych Powstania 
Warszawskiego (Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Archi-
diecezji Warszawskiej)

 ▶ 8 października - niedziela - godz. 17.00 Wystawa 
prac pana Witalija Szyszkina. Gościnnie wystąpi pianista 
jazzowy Artur Dutkiewicz

 ▶ 14 października - sobota - godz. 15.00 15-lecie Ze-
społu ludowego „Ożarowiacy”  (Scena Ołtarzew). Impreza 
zamknięta, za okazaniem zaproszenia

 ▶ 15 października - niedziela - godz. 16.00-20.00 
Wieczorek taneczny dla seniorów. Wstęp 15 zł ! 

 ▶ 29 października - niedziela - godz. 17.00 Występ 
Kabaretu OT.TO z okazji jubileuszu 30-lecia istnienia. Go-
ścinnie wystąpią Rafał Brzozowski i Ewa Błachnio. Sala 
bankietowa w Hotelu Mazurkas, ul. Poznańska 177. Po 
wejściówki zapraszamy do sekretariatu Domu Kultury 
„Uśmiech”, od 9 października br., w godz.: 9.00-16.00, pok. 
113 I piętro.

centrum inicjatyW społecZnych 
ul. poZnaŃska 292

Zajęcia cykliczne:
poniedziałki: 
godz. 12:15 Brydż. Nauka gry
godz. 16:15 Szachy. Nauka gry dla dzieci. II grupa 
średniozaawansowana
godz. 17:30 Szkoła Rodzenia  dla mieszkańców gminy 
Ożarów Mazowiecki.

Wtorki:
godz. 16:00 Młodzieżowy Klub Integracyjny.

środy:
godz. 9:30 Klub Mam.
godz. 15:30 Szachy. Nauka gry dla dzieci. I grupa po-
czątkująca
godz. 18:00 GO (gra) - nauka gry i rozgrywki.

czwartki:
godz. 9:30 Fitness Mózgu – ćwiczenia pamięci

godz. 15:00 Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 
Spotkania organizacyjne i integracyjne.
godz. 17:00 Klub brydżowy.

piątki:
godz. 9:00 Nauka gry w brydża dla mieszkańców gminy  
Ożarów Mazowiecki.  

Filia W jÓZeFoWie, ul. FabrycZna 15

 ▶ 1 października - niedziela - godz. 11.30 Spektakl 
dla dzieci pt. „Trzej Muszkieterowie” w wykonaniu Te-
atru Wariacja. Bajka historyczno-przygodowa wg Alek-
sandra Dumasa. W wesołej formie, z muzyką francuską  
i w stylizowanych kostiumach pokazana zostanie jedna  
z przygód muszkieterów i królewskich klejnotów. Widow-
nia grać będzie razem z aktorami. Spektakl odbędzie się  
w plenerze na terenie parku przy Filii Domu Kultury,  
a w razie niepogody w sali widowiskowej. Wstęp wolny!

 ▶ 14 października - sobota - w godz. 10.00-14.00 
Spotkanie integracyjne Polskiego Związku Niewidomych 
z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski

 ▶ 22 października - niedziela - od godz. 15.00 „Plan-
szówkowe popołudnie” - warsztaty z gier planszowych. W 
programie m.in. gry: „Ożarowiak młody”, „Wolica – leśne 
zawody w rezerwacie przyrody” oraz wiele innych. Wstęp 
wolny!

 ▶ 29 października - niedziela - godz. 16.00 Wernisaż 
wystawy fotografii Katarzyny Cackowskiej i Roberta Wie-
chetka. 

Filia W bronisZach, ul. prZyparkoWa 15    

 ▶ 1 października - niedziela - godz. 10.00 Walne Ze-
branie Koła Łowieckiego „Jeleń”

 ▶ 8 października - niedziela - godz. 16.00 „Zioła wo-
kół nas: w domu, w lesie, w doniczce, w ogrodzie, na łące 
– praktyczne zastosowanie”. Ewa Leśniewska i Krzysztof 
Jabłoński. Wstęp wolny!

 ▶ 22 października - niedziela godz. 16.00 Dzień Se-
niora – Spotkanie Koła Emerytów i Rencistów, Koło nr 9

 ▶ 29 października - niedziela - godz. 15:00 Spektakl 
teatralny dla dzieci „Przygody niebieskiego smoka” w wy-
konaniu Teatru „Echo”. Wstęp wolny!

komunikat biblioteki publicZnej W ożaroWie maZoWieckim

 W dniach 16.10 - 12.11.2017 r. Filia nr 1 w józefowie przy ul. Fabrycznej 15 będzie zamknięta z powodu 
remontu. Wszystkie przypadające w tym czasie terminy zwrotu wypożyczonych książek zostaną przesunięte do 
czasu otwarcia placówki.
 W tych dniach zapraszamy do pozostałych Bibliotek: do Wypożyczalni dla Dorosłych oraz Oddziału dla Dzieci przy  
ul. Szkolnej 2 oraz do Filii nr 2 w Święcicach przy ul. Warszawskiej 53.

Za utrudnienia przepraszamy
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W całej polsce ruszyła rekrutacja superW, czyli 
wolontariuszy sZlachetnej pacZki i akademii 
prZysZłości! W tym roku w całej polsce poszuku-
jemy aż 13 500 wolontariuszy, którzy zorganizują 
mądrą pomoc dla najbardziej potrzebujących ro-
dzin i dzieci. W  ożarowie mazowieckim również 
szukamy chętnych do zaangażowania! 

ZGłaSZać Się MOżna dO kOńca WrZeŚnia 
PrZeZ StrOnę WWW.SUPerW.Pl

sZlachetna pacZka i akademia prZysZłości 
to dwa ogólnopolskie programy społeczne organizowa-
nych przez Stowarzyszenie WIOSNA, które od 2001 r. po-
magają ludziom wydobywać to, co w nich najpiękniejsze. 

kim jest superW? 
W SZLACHETNEJ PACZCE SuperW, czyli wolontariusz,  

dociera do rodzin, które znalazły się w  trudnej sytuacji. 
Poprzez spotkania z rodziną  określa, jaki rodzaj pomocy 
będzie dla nich mądrą pomocą, dającą impuls do zmiany. 
Następnię łączą potrzebujących z darczyńcami. Aż 79% 
SuperW Paczki uważa, że udział w programie to najważ-
niejsze wydarzenie w ich życiu. 

Wolontariusze AKADEMII PRZYSZŁOŚCI przez cały rok 
regularnie spotykają się raz w tygodniu z dzieckiem, któ-
re nie wierzą w swoje możliwości i nie odnajdują sie w 
szkolnej rzeczywistości.  Poprzez spotkania stają się dla 
podopiecznego  przyjacielem i mentorem. SuperW uczy 
dziecko jak wygrywać i przeprowadza go od porażki w 
szkole, do sukcesu w życiu. 

bez superW nie ma paczki i akademii
Ilość zaangażowanych wolontariuszy przekłada się 

na to, ilu potrzebującym rodzinom i dzieciom będziemy 
mogli pomóc w nadchodzącej edycji. W samym Ożarowie 
poszukujemy 12 śmiałków do naszej drużyny! 

W ubiegłorocznej edycji dzięki pracy wolontariuszy 
SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI w całej 
Polsce pomoc otrzymało blisko 19 tysięcy rodzin i  ponad 
2000 dzieci w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI.

dlaczego warto?
Angażując się w wolontariat w Paczce i Akademii po-

magasz innym, ale również rozwijasz siebie! Zdobywa-
jąc cenione na rynku pracy doświadczenie, nabywa-
jąc kompetencje społeczno-bizneswe i umiejętności 
komunikacyjne stajesz się atrakcyjnym kandydatem 
dla każdego pracodawcy. Paczka i Akademia to dobrze 
zorganizowane, skuteczne wolontariaty. W SZLACHET-
NEJ PACZCE i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI spotkasz  osoby o 
podobnych wartościach, które chcą mieć wpływ na oto-
czenie. Wspólnie zaangażujecie się, przeżyjecie wzrusza-
jące spotkania z potrzebującymi i sprawicie, że ich świat 
będzie piękniejszy. 

Zdobądź cenione na rynku pracy umiejetności i  miej 
wpływ na naszą lokalną społeczność. Wejdź na www.su-
perw.pl i dołącz do naszej drużyny!

Kandydaci mogą się zgałaszać do końca września.  Nie 
warto zwlekać – kolejność zgłoszeń ma znaczenie. 

sZlachetna pacZka to program, w którym do-
cieramy do osób i rodzin żyjących w trudnej - nieza-
winionej  sytuacji. trudna sytuacja to nie tylko „ubó-
stwo” materialne, lecz także wykluczenie społeczne, 
brak dostępu do specjalistycznej pomocy, brak odpo-
wiedniej edukacji. 

akademia prZysZłości to program, w którym 
przez cały rok pracujemy z dziećmi z rodzin żyjących 
w trudnej sytuacji i, w oparciu o model tutoringu oraz 
system motywatorów Zmiany, przeprowadzamy je 
od porażki w szkole do sukcesu w życiu.

Wolontariusze poszukiwani 
w ożaroWie maZoWieckim!

19 kwietnia 2017 r. na terenie gminy Ożarów Mazo-
wiecki odbyła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, 
organizowana cyklicznie w ramach systemu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi. Właściciele nierucho-
mości jednorodzinnych dwukrotnie w ciągu roku mają 
możliwość wystawienia bezpośrednio przed posesję od-
padów typu: meble, okna, drzwi, opony od samochodów 
osobowych, armatura sanitarna oraz sprzęt AGD i RTV. 

Zainteresowanie zbiórką było bardzo duże, chęć 
uczestnictwa w akcji zgłosiło 500 nieruchomości, z któ-
rych łącznie odebrano prawie 80 ton odpadów. 

Kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych bę-
dzie miała miejsce 18 października br. Warunkiem uczest-
nictwa w akcji jest zgłoszenie zapotrzebowania odbioru 
odpadów z posesji do dnia 13 października br.,  dzwoniąc 

pod nr tel. 22 731 32 63, 22 731 32 64, wysyłając e-maila 
na adres: odpady@ozarow-mazowiecki.pl lub osobiście  
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miej-
skiego w Ożarowie Mazowieckim (I piętro, pokój nr 112).

      
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego

w Ożarowie Mazowieckim

ZbiÓrka odpadÓW WielkoGabarytoWych
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terapia ręki to termin, który stosunkowo niedaw-
no wkradł się z impetem w świat interdyscyplinarnej 
terapii wspomagania rozwoju dziecka. niestety, ze 
względu na swoje niefortunne nazewnictwo, jest czę-
sto źle rozumiany, a co za tym idzie – proces uspraw-
niania w koncepcji terapii ręki jest prowadzony  
w nie do końca właściwy sposób a problemy pacjen-
ta, skierowanego na ten rodzaj terapii – są często 
mylnie diagnozowane.

czym właściwie jest terapia ręki?
Terminem terapii ręki nie określamy konkretnej me-

tody pracy z dzieckiem, ani zbioru specyficznych tech-
nik, które musimy zastosować tak, aby uzyskać pożądany 
efekt. Terapią ręki za to nazywamy koncepcję postępowa-
nia terapeutycznego, którą obieramy tak, aby zwiększyć 
możliwości motoryczne dziecka w obrębie funkcji koń-
czyn górnych. Terapeuta ręki powinien trafnie i rzeczowo 
zanalizować wszystkie problemy dziecka, które mogą 
mieć wpływ na zaburzenia funkcjonowania w obrębie 
kończyn górnych oraz specyficznie dla każdego pacjenta 
określić jego problem główny – brak lub ograniczenie ja-
kiejś konkretnej funkcji, spowodowane nieprawidłowo-
ściami w obrębie zdolności manualnych dziecka.

Upraszczając – terapeuta ręki, nie tyle ocenia zdolno-
ści manualne dziecka, co całą jego fizjonomię: postawę 
ciała oraz zdolności koordynacji i równowagi, zwraca 
również uwagę na to w jaki sposób dziecko funkcjonuje 
na co dzień w środowisku domowym, w szkole, czy też w 
grupie rówieśniczej podczas zabawy. Zgodnie z koncep-
cją ICF (international classification of function) podczas 
diagnozy terapii ręki dziecko, zostaje poddane wnikliwej 
i całościowej obserwacji, po to – aby móc jak najbardziej 
specyficznie dobrać cele terapii.

Celem terapii ręki wcale nie musi być poprawa ja-
kości pisma – wręcz, bardzo często tak właśnie nie jest. 
Same problemy w obrębie zdolności grafomotorycznych 
dziecka, mogą być tylko wierzchołkiem góry lodowej 
i zazwyczaj świadczą one o występowaniu dużo bar-
dziej złożonych zaburzeń, które znacznie gwałtowniej 
uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie dziecka  
w środowisku. Takie dysfunkcje to chociażby problemy  
z koordynacją, zaburzenia zmysłu równowagi, kształtują-
ca się właśnie wada postawy, czy też nawet tak złożone 
zaburzenia jak problemy z adaptacją w nowym środowi-
sku rówieśniczym czy brak akceptacji. Podczas diagnozy 
oraz samej terapii ręki dziecko powinno być traktowane 
przede wszystkim jako osoba – człowiek, mający swoje 
preferencje oraz zadania, który aby móc czuć się spełnio-
ny musi się z tych zadań wywiązywać.

Bardzo często podczas terapii ręki, rodzic dowiaduje 
się, że problemem jego dziecka wcale nie jest brzydkie pi-
smo – chociaż nawet najbrzydsze pismo, dopóki jest czy-

telne, nadal spełnia swo-
ją funkcję (pamiętajmy  
o tym). Często znacznie 
ważniejszym, niż ładna 
pisownia, dla tego dziec-
ka, jest efektywnie pokro-
ić porcję mięsa podaną 
na obiad w stołówce tak, 
aby zdążyć przed koń-
cem przerwy obiadowej, 
szybciej zawiązać buty 
tak aby koledzy z drużyny 
piłkarskiej nie byli zmu-
szeni czekać czy pewniej 
łapać piłkę podczas za-
baw na boisku lub solid-
niej trzymać kierownicę od roweru tak, aby nie upadać 
przy każdym skręcie – zazwyczaj to właśnie takie pro-
blemy stanowią dla dziecka, prezentującego zaburzenia  
w obrębie pracy kończyn górnych, największą przeszko-
dę ku temu, aby cieszyć się z własnej aktywności rucho-
wej.

Terapia ręki jest koncepcją postępowania terapeu-
tycznego dla każdego dziecka, również niepełnospraw-
nego. Terapeuta ręki to specjalista, który potrafi zapobiec 
pogłębianiu się deformacji w obrębie kończyny górnej  
u dziecka dotkniętego spastycznością, potrafi swoją pra-
cą wyegzekwować prawidłowy ruch ręki dziecka, które 
dotychczas niechętnie korzystało z możliwości swoich 
kończyn górnych, potrafi określić jaka funkcja w obrębie 
rąk i obręczy barkowej będzie najbardziej korzystną dla 
dziecka oraz jego opiekuna, tak aby obydwojgu ułatwić 
pielęgnację, zmianę ubioru, poruszanie się, etc.

Na terapii ręki powinno pojawić się każde dziecko, 
które z różnych względów boryka się z ograniczeniem 
ruchu w obrębie kończyn górnych, być może spowodo-
wanym niepełnosprawnością lub wystąpieniem jakiegoś 
zdarzenia losowego (na przykład złamaniem). Terapia 
ręki przeznaczona jest dla dzieci, które niepewnie czują 
się we własnym ciele, sprawiają wrażenie nieskoordyno-
wanych i zachowujących się, ogólnie rzecz ujmując, nie-
dbale; dla dzieci, które prezentują zaburzenia zarówno  
w obrębie czynności grafomotorycznych jak samoobsłu-
gowych (jedzenie, picie, ubieranie się, etc.).

Postrzegając terapię ręki w ten sposób, można za-
uważyć, iż jest to po prostu element złożonego, kom-
pleksowego postępowania, mającego na celu umożliwić 
dziecku efektywne, pewne i radosne funkcjonowanie  
w środowisku, tak aby korzystało z pełni swoich możli-
wości motorycznych. Postępowania, podczas którego 
diagnoza obejmuje wszystkie sfery życia dziecka jak  
i całą jego fizyczność tak, aby dopiero na końcu, dosłow-
nie rzecz ujmując – spojrzeć dziecku na ręce.

mgr Michał Adamski

terapia rĘki
czym jest oraz kiedy 

i dlaczego moje dziecko 
jej potrzebuje?
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Szarmach i Kurowski - spotkanie autorskie
w Bibliotece Publicznej 

Zapraszamy na spotkanie z Andrzejem Szarmachem,  
mieszkającym na co dzień we Francji legendarnym  
napastnikiem „Orłów Górskiego”. Spotkanie prowadzone 
będzie przez mieszkańca naszej gminy, znanego dzien-
nikarza sportowego, Jacka Kurowskiego.

Jacek Kurowski jest autorem wywiadu rzeki z legen-
darnym piłkarzem opublikowanym w książce  „Andrzej 
Szarmach - diabeł nie anioł”.

Spotkanie odbędzie 18 października 
o godz. 18.00 w siedzibie głównej Biblioteki 
Publicznej w Ożarowie Mazowieckim, przy  
ul. Szkolnej 2.

Nie zabraknie wielu emocji i cieka-
wych anegdot prosto z boiska piłkarskiego.  
Ponadto Jackowi Kurowskiemu udało się 
namówić piłkarza, by zdradził kilka szcze-
gółów ze swojego   życia osobistego. An-
drzej Szarmach opowie o tym, jaką cenę 
musiał zapłacić za możliwość zrobienia ka-
riery i co czuje zawodnik, gdy przechodzi  
na emeryturę.

Zapewniamy możliwość zakupu książki,  

a bohater i autor książki  nie odmówią autografów.
Spotkanie finansowane jest ze środków Instytutu 

Książki w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki.

Elżbieta Paderewska
Dyrektor Biblioteki Publicznej 

w Ożarowie Mazowieckim

Niedawno zniknął z ożarowskiego krajobrazu bu-
dynek mieszkalno - usługowy, znajdujący się przy 
ulicy Poznańskiej 171, w którym  mieściła się m.in.  
pizerria Jerry. 

Staraniem gminy, w tym miejscu zaprojektowano 
obiekt mieszkalny, wielorodzinny, pięciokondygnacyjny 
z 44 lokalami. Będzie to obiekt o prostej bryle, a elewacja 
zostanie wzbogacona wykuszami okiennymi. Całość 
doskonale wkomponuje się w otaczającą architekturę. 
Budowa finansowana jest ze środków budżetu gminy.

Urząd Miejski 
w Ożarowie Mazowieckim

noWy budynek prZy poZnaŃskiej 171
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kącik adopcyjny
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Szanowni Państwo,

Jeśli ta wiadomość ma szansę dotrzeć do choć jednej osoby, której los zwierząt nie jest obojętny, to już jest to 
nasza wygrana.

Stary pies wyrzucony z samochodu, oślepiony kot, wychudzona sunia ze szczeniakami, pies przywiązany na krót-
kim łańcuchu w mrozie lub palącym słońcu.

Ile z takich sytuacji sami Państwo widzieli ? My niestety wiele. Ile razy widząc bezpańskiego psa czy kota przemknę-
ła Wam myśl, że potrzebują pomocy? Niejednokrotnie tak. Ale często jest tak:  „Pomógłbym ale nie dzisiaj. Teraz jestem 
już spóźniony i nie mam czasu. Jestem zajęty a musiałbym z tym zwierzakiem pojechać do weterynarza. Ktoś na pew-
no go też zobaczy i mu pomoże. Przecież od tego są odpowiednie służby. Kiedyś na pewno pomogę…..”  Tak właśnie 
jest. Jesteśmy zabiegani i toczymy wyścig szczurów. Wiemy jednak, że więcej w nas dobra niż zła.

Kim jesteśmy i dlaczego pozwalamy sobie zwrócić się ludzi dobrych serc?
Jesteśmy grupą osób, które oprócz swoich obowiązków zawodowych starają się nie przechodzić obojętnie wobec 

podobnych jak opisane sytuacje.
Nasza walka o bezdomne, porzucone, cierpiące zwierzęta trwa już 12 lat. To zwierzęta od zawsze bezpańskie, dzi-

kie ale też te wyrzucone z powodu starości czy chorób, to zwierzęta, które człowiek skazał na najgorszy los. Nie otrzy-
mujemy żadnego wynagrodzenia, jesteśmy tylko wolontariuszami, którzy nie potrafią przejść do porządku dziennego 

nad ogromem psiego i kociego nieszczęścia. Zabieramy psy i koty  
z ulic i dróg, leczymy, sterylizujemy, szukamy schronienia tymcza-
sowego oraz domów stałych. Ktoś powie, że to walka z wiatrakami 
ale dla nas ta walka to niemal całe nasze życie.

Niestety koszty związane z ratowaniem zwierząt są nieraz bar-
dzo wysokie i często pomoc rozbija się właśnie o brak funduszy 
jak i miejsca przetrzymania. Dotychczasowa działalność nie byłaby 
możliwa gdyby nie fundusze własne i dobrowolna pomoc właśnie 
ludzi, którzy jak my widzą w zwierzętach swoich braci mniejszych.

Obecnie mamy pod opieką 25 psów i 10 kotów a codzien-
nie dochodzą nowe sygnały  o zwierzętach w potrzebie.  
Ze strachem myślimy o „ofiarach” nadchodzących ferii zimowych  
a potem wakacji.

Dlatego chowamy dumę do kieszeni i zwracamy się z wielką 
prośbą choćby o najdrobniejszą pomoc finansową, karmę czy 
dom tymczasowy, który przyjmie zwierzaka pod swój dach do cza-
su znalezienia domu stałego. Każdą złotówkę oglądamy kilka razy 
bo nawet 5 zł to dzienny koszt wykarmienia jednego psa, któremu 
nieraz grozi śmierć głodowa.

Dlatego prosimy, nie w swoim ale ich imieniu. Nie bądźcie obo-
jętni, bo choć to truizm to my wierzymy, że dobro powraca.

Naszą działalność lepiej odzwierciedlają poniższe zdjęcia.
Apelując do Państwa o pomoc mamy wielką nadzieję, że razem 

uda nam się uratować jeszcze wiele istnień.

Fundacja AR-KA-DO
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

 61 1600 1417 1845 4944 9000 0001

Kontakt: Dorota 507-415-468 po godz. 16.00, Kasia 602-655-645 po godz. 17.00
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Biblioteka, 04.10.2017, godz. 18.00

Gość - Janusz Orsik

Zapraszamy na kolejne 

spotkanie poświęcone małej 

ożarowskiej historii. Będziemy 

mówić o Ożarowie przed wojną, 

o wojennym ruchu oporu i latach 

po wojnie. Naszym gościem 

będzie wieloletni mieszkaniec 

Gminy  -   Janusz Orsik.       

Więcej o bohaterze spotkania      

i podejmowanych tematach       

w zakładce na stronie 

biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl: 

Historia mówiona.  




