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Pruszkowskie Centrum Kultury i Sportu 
Jadąc Alejami Jerozolimskimi od strony Warszawy, po przekroczeniu granic 
Pruszkowa, mĳ amy po lewej stronie halę i stadion Znicza Pruszków. Są to miej-
sca znane i od lat wpisane w krajobraz miasta. Obok nich znajduje się nowo-
czesny, przeszklony budynek – funkcjonuje od niedawna, bo od roku 2018 i nie 
wszystkim jest znany. Nosi nazwę CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. 
Właśnie tu, pod koniec października, w pierwsze dni ogłoszenia czerwonej strefy 
w całej Polsce, spotkałem się z prezes CENTRUM KULTURY I SPORTU (CKiS) 
– Agnieszką Wierzbicką, aby porozmawiać o Centrum, o ofercie, planach – tych 
zrealizowanych i przesuniętych w czasie, o funkcjonowaniu w czasach COVID-19. 
W rozmowie brała też udział Beata Bogdanowicz – odpowiedzialna za marketing, 
reklamę i PR. W windzie wisiał program wydarzeń kulturalnych i sportowych na 
miesiąc październik. Do ostatniego weekendu Pruszków był w strefi e żółtej, gdzie 
obowiązywały trochę lżejsze obostrzenia niż w czerwonej. I od pytania o program 
zaczęliśmy nasze spotkanie.
■  Co z zaplanowanych na październik 

wydarzeń udało się przeprowadzić?
– Właściwie poza dwoma wydarzenia-
mi, które trzeba było przesunąć, wszyst-
kie pozostałe się odbyły. Przełożona 
została doroczna Gala Seniora – wy-
darzenie organizowane przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) 
– ze względu na grupę docelową 

(wiek), oraz stand-up Piotra Bałtroczy-
ka. Zdążyły jeszcze się odbyć występy 
Kabaretu Moralnego Niepokoju, spek-
takle „Telewizja kłamie” i „Przygoda 
z Ogrodnikiem”. Jednak z uwagi na 
możliwość zajęcia jedynie 25% miejsc 
na sali, organizatorzy byli zmuszeni do 
zorganizowania każdego z wydarzeń 
dwukrotnie, praktycznie występ po wy-

stępie. Na salę widowiskową jednorazo-
wo mogło wejść 100 osób – normalnie 
byłoby 400. Odbyła się też Międzyna-
rodowa Wystawa Kotów, niestety bez 
udziału publiczności – uczestniczyli 
tylko wystawcy. Przygotowaliśmy gra-
fik na listopad, jesteśmy skoncentrowani 
głównie na wydarzeniach sportowych 
– mecze koszykówki, piłki nożnej i pił-
ki ręcznej oraz kino, które funkcjonuje 
przy 25% zapełnienia sali. Z uwagi na 
to, że zmiany spowodowane pandemią 
są komunikowane z dnia na dzień, z nie-
pokojem patrzymy na to, co przyniesie 
przyszłość (niedługo potem z pokazów 
kinowych też trzeba było zrezygnować 
– przyp. red.).

■  Co kryje się pod nazwą Centrum Kul-
tury i Sportu oraz Centrum Dziedzi-
ctwa Kulturowego?

– CKiS zarządza Halą Sportowo-Wi-
dowiskową Znicz, Stadionem Znicz, 
na którym odbywają się mecze m.in. 

II-ligowej drużyny piłkarskiej Znicz 
Pruszków, wraz ze wszystkimi przy-
ległymi boiskami, oraz budynkiem 
Centrum Dziedzictwa Kulturowego. 
Ideą powstania tego ostatniego było 
stworzenie miejsca, w którym miałyby 
swoje siedziby Miejski Ośrodek Kultury 
„Kamyk” im. A. Kamińskiego oraz Ze-
spół Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”. 
Obydwie instytucje mają dość długą 
historię, jeżeli chodzi o obecność i krze-
wienie kultury w Pruszkowie (Zespół 
„Pruszkowiacy” w ubiegłym roku ob-
chodził 40-lecie istnienia). 
Staramy się także wspierać lokalnych 
artystów – byliśmy m.in. patronem 
wystawy „Lokalne macierzyństwo” au-
torstwa Macieja Bochnowskiego – zna-
nego w mieście m.in. z projektu fotogra-
ficznego „Pruszkowiak”. W budynku 
CDK, na II piętrze mamy przestrzeń 
dedykowaną „Salonowi Pruszkowskie-
mu”, skupiającemu lokalnych artystów 
– malarzy. Mogą tutaj tworzyć swoje 

prace i organizować wernisaże. Nazwa 
„centrum” – bo tu skupione są instytucje 
kultury i odbywają się wydarzenia kul-
turalne. Są do dyspozycji; Sala Wido-
wiskowa z widownią na 398 osób oraz 
sala audytoryjna mieszcząca 210 osób. 
W obiekcie odbywają się także pokazy 
filmowe w ramach Kina w CKiS. 

■  Kino w Centrum Dziedzictwa Kultu-
rowego to jedna z dwóch tego typu 
placówek działających w Pruszko-
wie, drugą jest Multikino w Centrum 
Handlowym Nowa Stacja Pruszków. 
Konkurencja?

– Różnimy się – nie jesteśmy multi-
pleksem, ale staramy się pokazywać 
ciekawy repertuar. Nasze kino cieszy 
się zainteresowaniem kinomanów, np. 
w lutym, na pokazach „Bożego cia-
ła” frekwencja była b. wysoka. Ludzie 
przychodzą do nas na film, często jest 
to tytuł wyselekcjonowany, który można 
obejrzeć w związku

Centrum
Dietetyczne

Naturhouse
Ursus 

ZAPRASZA

czytaj ➡	str. 9



 NR 21(95)/2020  (ROK V)    |    26 LISTOPADA 2020 R.    |    Mocne Strony2 dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW  |  dzielnica URSUS  |  miasto PIASTÓW  |  miasto PRUSZKÓW  |  gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  |  gmina MICHAŁOWICE  |  gmina BRWINÓW

URSUS

Rozmowa z panią AGNIESZKĄ KOŁACZEK 
– protetykiem słuchu w Gabinecie Modelowania Słuchu w Ursusie

■   W czasie pandemii noszenie 
maseczek stało się absolutnie 
konieczne. Jak to wpływa na ko-
munikację między ludźmi? 

– Świat poznajemy za pomocą 
zmysłów. Ważne są obrazy, sma-
ki, zapachy, dotyk, a także bo-
gactwo otaczających nas dźwię-
ków. Wszystkie te elementy to 
bodźce, które poprzez nasze 
zmysły docierają do mózgu, a on 
pozwala nam zrozumieć otacza-
jącą rzeczywistość. Jeśli któryś 
ze zmysłów zawodzi, informacja 
jest niepełna lub nie dociera do 
mózgu. Oczywiście to znaczne 
uproszczenie. 

■   Dlaczego słyszenie i widzenie są 
takie ważne? 

– Słuch jest esencją procesu ko-
munikacji. Porozumiewamy się 
za pomocą języka, a więc dzię-
ki mowie. Prawidłowo słyszana 
mowa, pozwala łączyć słowa 
w zdania i rozumieć ich sens. 
To jednak nie wszystko. Komu-
nikujemy się non stop, nawet 
jeśli nic nie mówimy. Dzieje 
się tak za sprawą mowy ciała. 
Z mimiki twarzy, postawy i za-
chowania potrafimy odczytać 

emocje oraz uczucia towarzy-
szące wypowiedziom rozmów-
ców. Dzięki nim jesteśmy w sta-
nie w pełni i we właściwy sposób 
zinterpretować to, co chcą nam 
przekazać. Dlatego warto dobrze 
słyszeć i widzieć swojego roz-
mówcę.

■	  W jakim stopniu zmysły słuchu 
i wzroku mają wpływ na rozu-
mienie mowy? 

– Około 30% informacji pocho-
dzi z bodźców wzrokowych, 
a więc 30% naszego rozumie-
nia zależy od tego, co widzimy. 
Sporej części ludzi w rozumieniu 
mowy pomaga czytanie z ruchu 
warg. Uniemożliwia to jednak 
maseczka zasłaniająca twarz mó-
wiącego. Taka maseczka może 
tłumić wypowiadane słowa na-
wet o 12 dB. A mowa to dosyć 
cichy dźwięk. Dodatkowo maska 
ograniczając ruchy żuchwy po-
woduje niewyraźną artykulację.
Badania prowadzone przez Ears 
for Ideas pokazały, że 79% osób 
niedosłyszących odczuwa nosze-
nie masek jako znaczne utrud-
nienie w komunikacji i wzmaga 
poczucie izolacji. 

■   Jak osoby niedosłyszące powin-
ny radzić sobie z niedosłuchem 
w sytuacji pandemicznej? 

– Jeśli mamy trudności w sły-
szeniu, nie powinniśmy zwlekać 
z decyzją o założeniu aparatów 
słuchowych. Zwłaszcza teraz, 
w pandemii, gdy maseczki do-
datkowo utrudniają komuniko-
wanie się. Nowoczesne aparaty 
zostały wyposażone w specjalny 
program wzmacniający słyszenie 
słów wypowiadanych przez roz-
mówców mających zakryte usta. 
Oprócz tego użytkownik ma do 
dyspozycji aplikację, dzięki której 
samodzielnie koryguje ustawienia 
i w każdej chwili może urucho-
mić program poprawiający selek-
tywne słyszenie słów. Aplikację 
można zainstalować na własnym 
smartfonie. 

■   Czy trzeba w tym celu udać się 
do gabinetu? 

– Za sprawą technologii bezprze-
wodowej można zbadać słuch 
i dopasować aparaty słuchowe 
nie wychodząc z domu. Wystar-
czy umówić wizytę wideo. W ob-
liczu pandemii to bardzo ważne.

■

Maseczki a sposób na dobre słyszenie

Żegnaj, Przyjacielu
W dniu 12 listopada o godz. 4.25 zmarł nasz Przyjaciel Witek 
Żuk, współzałożyciel zespołu „Nasza Paczka”. 

Witek  przez długie lata grywał w formacjach folkowo-countro-
wych. Grał i tworzył z legendarnym Antkiem Kanią w ze-

spole „Syrbacy”. Był świetnym basistą, ale też muzykiem grającym 
na różnych innych instrumentach m.in. gitarze akustycznej, bango, 
harmonijce czy innych „przeszkadzajkach”, tak charakterystycznych 
dla brzmienia muzyki „Syrbaków”. 
„Syrbacy” to pierwsza formacja folkowa powstała w 1985 r. w Pol-
sce. W jej pierwszym składzie obok Antoniego Kani grał też Witek 
Żuk. „Syrbacy” byli wielokrotnie nagradzani na Festiwalu Muzyki 

Country w Mrągo-
wie. Witek od kil-
ku lat związany był 
z zespołem „Nasza 
Paczka”, który współtworzył z Mariuszem Ga-
brychem i innymi muzykami, a który miał swoje 
próby w Domu Kultury „Kolorowa”. Całe życie 
mieszkał w Ursusie. Był skromnym człowiekiem 
i oddanym Przyjacielem. 
Tej jesieni planowaliśmy zorganizować koncert 
z najnowszymi kompozycjami muzyków „Nasza 
Paczka” w Domu Kultury „Kolorowa”. Nieste-
ty, z powodu pandemii termin koncertu został 
przełożony. Mimo ciężkiej choroby mieliśmy 
nadzieję, że Witek jeszcze wsytąpi i zagra kon-
cert. Dziś wiemy, że wspólnie z Antkiem Kanią 
„koncertuje w niebiosach”. 
Żegnaj Przyjacielu! Spoczywaj w Pokoju!

Rodzinie składamy wyrazy współczucia.
Pracownicy Ośrodka Kultury „ARSUS”

Bożena Iwaniukowicz

Policjanci obok wykrywania 
sprawców, prowadzą działania 
profilaktyczno-informacyjne 
mające na celu zwrócenie uwa-
gi mieszkańców naszej dzielni-
cy, m.in. na kradzieże mienia 
oraz włamania do mieszkań. 

K ażdy przekazany sygnał, 
dotyczący podejrzenia co do 
złych intencji osób pojawia-

jących się w rejonie bloku bądź 
domu – będzie przez policjan-
tów sprawdzany. 

Jednocześnie policjanci przypo-
minają o prawidłowym zabez-
pieczeniu i zamykaniu furtek, 
klatek schodowych, piwnic, 
schowków, a przede wszystkim 
mieszkań i domów. Złodzieje 
chętnie też skorzystają z okazji, 
jaką będzie pozostawienie, np. 
roweru, w miejscu publicznym 
lub ogólnodostępnym. 

PAMIĘTAJMY o kilku radach 
które mogą uchronić nas przed 
włamaniem i kradzieżą:
1. Zadbaj o zabezpieczenie 
techniczne – wyposaż drzwi 
i okna w odpowiednie zamki, za-
instaluj w drzwiach wejściowych 
łańcuch ograniczający stopień 
otwarcia drzwi oraz wizjer.

2. Zanim otworzysz drzwi nie-
znajomemu, spójrz przez wi-
zjer, jeżeli jest to nieznana oso-
ba zapytaj o cel wizyty. Jeżeli 
obawiasz się nieznajomego, 
nie wpuszczaj go, nie każdy 
kto puka do twoich drzwi ma 
uczciwe zamiary.
3. Wychodząc z domu zamknij 
wszystkie drzwi i okna, nie 
zostawiaj kluczy w „dobrych 
schowkach” pod wycieraczką, 
za doniczką, itp.
4. Poznaj swojego sąsiada – 
dobrze znający się i zorganizo-
wani sąsiedzi, mogą skutecznie 
przeciwdziałać włamaniom czy 
kradzieżom.
5. Unikaj przechowywania 
w domu znacznych kwot pie-
niędzy i biżuterii wysokiej war-
tości.

ZAWSZE SKONTAKTUJ SIĘ 
Z POLICJĄ lub ZADZWOŃ 
pod nr 112, kiedy:

	■ zauważysz cokolwiek, co 
wzbudzi Twój niepokój w re-
jonie zamieszkania

	■ usłyszysz hałasy w miesz-
kaniu sąsiadów, a wiesz, że 
mieszkańcy wyjechali

	■ zobaczysz nieznajomego, 
przebywającego w bloku bez 
określonego celu

	■ zauważysz podejrzanie za-
chowujące się osoby na klat-
ce schodowej, na ulicy lub na 
parkingu

Zastosowanie tych kilku prostych 
zasad może pomóc skutecznie 
uchronić albo przynajmniej utrudnić 
działania złodzieja, a nas ustrzec 
przed włamaniem oraz utratą mienia.

APEL POLICJI

KOMENDA REJONOWA 
POLICJI WARSZAWA III
ul. Opaczewska 8
tel.: 47 723-93-50
tel.: 47 723-93-51

KOMISARIAT POLICJI
WARSZAWA URSUS
ul. Sosnkowskiego 16
tel.: 47 723-21-01
tel.: 47 723-21-05
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www.powiat.pruszkow.pl

Nowy most w Czubinie
Uczestnicy ruchu drogowego prze-
prawiający się drogą powiatową nr 
1509W (Chrzanów-Żuków-Czubin) 
mogą już korzystać z nowego mo-
stu. Parę dni temu, inwestycję ofi -
cjalnie odebrali Krzysztof Rymuza 
Starosta Pruszkowski i Grzegorz 
Kamiński Członek Zarządu Powiatu 
Pruszkowskiego oraz Arkadiusz Ko-
siński Burmistrz Gminy Brwinów. 

D roga 1509W, gdzie zlokalizowany 
jest most na rzece Rokitnicy to 
jeden z ciągów komunikacyjnych 

powiatu pruszkowskiego, a także są-
siadujących powiatów grodziskiego 
i warszawskiego zachodniego. Prowadzi ona do waż-
nych ośrodków społeczno-gospodarczych Gminy Brwi-
nów, w tym m.in. Urzędu Gminy, stacji PKP, licznych 
podmiotów gospodarczych, a także stanowi drogę do-
jazdową do drogi wojewódzkiej 720 łączącej się z drogą 
krajową 92 oraz autostrady A2.
Inwestycja polegała na rozbiórce starego i budowie no-
wego mostu, przebudowie oświetlenia ulicznego, roze-
braniu wodociągu kolidującego z projektowaną drogą 
i mostem oraz zbudowaniu nowego odcinka wodocią-
gu. Powstała nowa jezdnia i poprawie uległo bezpie-
czeństwo zarówno poruszających się samochodami, jak 

i pieszych oraz rowerzystów. Jezdnia została poszerzo-
na do 6,6 metra, a po jednej ze stron powstał wygodny 
i bezpieczny dwukierunkowy ciąg pieszo-rowerowy, 
ograniczony z zewnątrz barierą energochłonną, wypo-
sażoną w poręcz.

W tym roku na rozbudowę tej drogi oraz na budowę mo-
stu otrzymaliśmy ze środków rezerwy subwencji ogólnej 
kwotę w wysokości 1 029 580,00 zł. Całkowity koszt in-
westycji wyniósł prawie 2 miliony złotych. Warto podkre-
ślić, że na realizację tego zadania powiat otrzymał pomoc 
finansową w kwocie 450 000 zł od Gminy Brwinów. 

Trwa budowa hali praktyk

Kilka dni temu rozpoczęła się budowa 
hali praktyk szkolnych z zapleczem 
dydaktycznym i szatniowo-sanitarnym 
przy Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława 
Staszica w Pruszkowie. Koszt tej bar-
dzo potrzebnej dla naszych uczniów 
inwestycji wyniesie 4.643.615,37 zł. 

W nowym budynku powstanie hala war-
sztatów szkolnych z zapleczem szat-
niowo – sanitarnym i sale do zajęć 

dydaktycznych oraz zaplecze szatniowo-
-sanitarne dla boiska szkolnego.
Na parterze budynku usytuowane będą 
pomieszczenia szatniowo-sanitarne, na 
piętrze umieszczono zostaną dwie pracow-
nie na 15 osób każda, służące zamiennie 

jako sala zajęć lub sala zajęć komputero-
wych i zaplecze sanitarne. Parter i piętro 
połączony zostanie za pomocą klatki scho-
dowej wyposażonej w windę hydrauliczną 
dla osób niepełnosprawnych.
W części środkowej budynku umieszczo-
na zostanie hala warsztatowa z trzema 
podnośnikami, w tym jednym czteroko-
lumnowym. W części północnej budynku 
powstanie zaplecze szatniowo-sanitarne 
dla boiska składające się z dwóch szatni 
ogólnego przeznaczenia, umywalni, szatni 
dla osoby niepełnosprawnej oraz magazy-
nów połączonych funkcjonalnie z częścią 
warsztatową.
Realizacja zadania inwestycyjnego będzie 
odbywać się przy funkcjonującej placówce 
szkolnej. Inwestycja powinna być ukoń-
czona pod koniec lipca 2021 r.

ZAANGAŻUJ SIĘ 
W TWORZENIE 

STRATEGII ROZWOJU 
ELEKTROMOBILNOŚCI, 

która pomoże 
Powiatowi Pruszkowskiemu 
w drodze do smart district.

Zapraszamy do udziału 
w konsultacjach społecznych 

dokumentu pn. „Strategia Rozwoju 
Elektromobilności Powiatu 

Pruszkowskiego”

KONSULTACJE TRWAJĄ 
od 19 listopada 2020 r. 
do 18 grudnia 2020 r.

Spostrzeżenia i uwagi można złożyć: 
■  pisemnie – za pomocą formularza 
lub 
■  wziąć udział w spotkaniu on-line*, 

które odbędzie się na pla� ormie 
Clickmee� ng
30 listopada o godz. 16.30.

Formularz oraz link do pla� ormy 
znajdują się na stronie:
h� p://www.powiat.pruszkow.pl/
informacje/29984

*  Rejestracja na spotkanie możliwa jest 
do 30 listopada 2020 r.
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Czytanie kształtuje mózg
Książki są skarbnicą wiedzy i wie o tym doskonale 
nawet moja czteroletnia bratanica. I nie chodzi tylko 
o lektury edukacyjne – także literatura będąca czystą 
fi kcją jest dla nas źródłem intelektualnych dobro-
dziejstw. Nie każdy jednak wie, że już sama czynność 
czytania jest dla naszego mózgu jest wysoce korzystna. Z kolei regular-
ne, częste sięganie po książki powoduje długotrwałe, korzystne zmiany 
w mózgu, czyniąc go w rezultacie sprawniejszym i bardziej wydajnym. 

Znane korzyści
W ostatnich latach czytanie książek co-
raz częściej jest zastępowane przez gry 
wideo, portale społecznościowe czy fil-
my i seriale, które dostarczają szybszej 
rozrywki w mniej wymagający sposób. 
Tak przynajmniej tłumaczy to sobie 
wielu z tych nieczytających. Z raportu 
Biblioteki Narodowej wynika, że tylko 
39% proc. Polaków przeczytało przy-
najmniej jedną książkę w 2019 roku. 
Oznacza to, że 61 proc. z nas nie prze-
czytało w tym czasie ani jednej książki. 
Oznacza to także, że większość z nas 
rezygnuje ze znanych powszechnie do-
brodziejstw, jakie przynosi nam czyta-
nie. Co ciekawe, nawet osoby, które nie 
czytają potrafiłyby bez trudu wskazać 
wiele z tych korzyści. Do najbardziej 
oczywistych należą możliwość zdo-
bycia nowej wiedzy czy przyjemność, 
gdy czytana książka trafia w nasze upo-
dobania. Często wskazuje się także na 
wzbogacenie słownictwa i sprawności 
językowej, poprawianie pamięci, lep-
szą koncentrację, rozwój wyobraźni czy 
większą kreatywność. Do tego czytanie 
łagodzi napięcie i stres, działając na 
nas wręcz terapeutycznie. W ostatnich 
latach badacze odkryli kilka korzyści 
z czytania, o których zapewne wiedzą 
tylko nieliczni. Okazuje się, że czytanie 
dosłownie zmienia strukturę naszego 
mózgu, a nas samych przenosi w inną 
rzeczywistość. Wracamy z niej także 
odmienieni. 

Zmienia strukturę mózgu
Neurolodzy przy pomocy rezonansu 
magnetycznego już wielokrotnie wska-
zywali, że mózg „lubi” czytać. Faktem 
jest, że mózg pracuje w trakcie czyta-
nia niezwykle intensywnie. Wzmożo-
na aktywność wpływa na zwiększanie 

ilości połączeń nerwowych. Eksperci 
przekonują, że już nawet jedna prze-
czytana powieść może przyczynić się 
do powstania nowych połączeń pomię-
dzy neuronami w mózgu. Monitorując 
badanych w trakcie i po zakończeniu 
lektury zaobserwowano interesujący 
proces. Okazało się, że neurony w le-
wej korze skroniowej wykazywały pod-
wyższoną aktywność. Co ciekawe, ich 
działanie dosłownie współgrało z lek-
turą: wraz z rozwojem akcji neurony 
maksymalizowały swą pracę. Była ona 
najwyższa w punkcie kulminacyjnym 
powieści. Badacze stwierdzili także, 
że ten stan pobudzenia może utrzymy-
wać się nawet do 5 dni po zakończeniu 
lektury. A utrzymuje się tym dłużej, 
im bardziej wciągająca i oddziałująca 
na nas była historia opisana w książce. 
Można powiedzieć, że mózg dosłownie 
„rozrasta się” w trakcie lektury – chodzi 
tu nie o jego rozmiar, ale o liczbę cen-
nych połączeń, które czynią go bardziej 
wydajnym i sprawnym. Im częściej czy-
tamy, tym mocniej utrwalamy te nowe 
połączenia.

Czytam więc doświadczam
Mówi się niekiedy, że czytanie prze-
nosi nas w inną rzeczywistość. Myśl 
tę rozumiemy zwykle metaforycznie. 
Tymczasem okazuje się, że z punktu 
widzenia naszego mózgu należy trak-
tować je całkowicie dosłownie. Na-
ukowiec Raymond Mar przekonuje, że 
mózg nie widzi różnicy pomiędzy tym, 
co jego „użytkownik” przeżył, a tym, 
co przeczytał. Innymi słowy, przeczy-
tane przygody fikcyjnego bohatera 

mózg interpretuje jako własne, realne 
doświadczenia. Kiedy czytamy o różne-
go rodzaju działaniach podejmowanych 
przez głównego bohatera powieści, te 
same obszary, które są potrzebne do 
przeprowadzenia tych działań w świe-
cie rzeczywistym, również aktywują się 
w naszym mózgu. Przykładowo, gdy 
bohater książki idzie, w naszym móz-
gu aktywowane są obszary odpowie-
dzialne za odczucia fizyczne i ruchowe. 
Innymi słowy, czytanie danej opowie-
ści z punktu widzenia naszego mózgu 
wygląda tak, jakbyśmy byli prawdziwą 
postacią przeżywającą właśnie te wyob-
rażone przez nas sytuacje. Odpowiadają 
za to tzw. neurony lustrzane. Pozwalają 
nam one odczytywać oraz naśladować 
zachowania innych osób. To właśnie 
pod ich wpływem zaczynamy np. zie-
wać, gdy ktoś inny ziewa. Fakt, że tak 
mocno przyjmujemy perspektywę na-
szego bohatera ma jeszcze jeden bardzo 
istotny wpływ. 

Większa empatia
Poznając losy poszczególnych bohate-
rów, staramy się zrozumieć motywy ich 
postępowania. Patrzymy na rzeczywi-
stość z ich perspektywy. W rezultacie 
rozwija się w nas zdolność odczuwa-
nia stanów psychicznych innych osób 
i przyjmowania ich sposobu myślenia 
– umiejętność ta jest określana jako em-
patia. Oznacza to, że czytanie książek 
nie tylko poprawia zdolności poznaw-
cze, ale także kształtuje naszą osobo-
wość. Sprawia, że w naszym codzien-
nym życiu stajemy się bardziej wrażliwi 
i otwarci na innych, wykazujemy się tak-
że większą tolerancją. Czytanie pozwala 
nam postawić się w różnych sytuacjach, 
otwiera nas na nowe doświadczenia 
i rozszerza horyzonty, kształtując naszą 
postawę i percepcję. 
Być może zapoznanie się z tymi nowy-
mi odkryciami zachęci osoby omijające 
półki z książkami szerokim łukiem, że 
warto na nie czasem zerknąć. Na począ-
tek wystarczy nawet kilka stron dzien-
nie – mózg będzie wdzięczny za każdą 
z nich. A im większa różnorodność tego, 
co czytamy, tym lepiej. 

Marlena Hess

BIBLIOGRAFIA:
• M. Piorun, Jak czytanie wpływa na nasze zdrowie? Strona https://stronazdrowia.pl/jak-czytanie-wplywa-na-nasze-zdrowie-

ksiazka-dziala-jak-lekarstwo-dla-mozgu/ar/c14-14017999 
• Biblioteka Narodowa - Stan czytelnictwa w Polsce w 2019 roku: https://www.bn.org.pl/download/document/1587585168.pdf 
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Kampinos  l  Leszno  l  Izabelin  l  Łomianki  l  Błonie  l  Stare Babice  l  Ożarów Mazowiecki

Ulica 3 Maja – prace na ukończeniu
Największa tegoroczna inwestycja 
drogowa powiatu warszawskiego za-
chodniego- modernizacja ul. 3 Maja 
w Izabelinie dobiega do końca. Ruch 
w połowie września został tam już 
przywrócony, trwają jednak nadal pra-
ce wykończeniowe. Zakres robót został 
poszerzony, wykonana zostanie dodat-
kowo sygnalizacja świetlna na skrzyżo-
waniu ulic 3 Maja i Tetmajera w Iza-
belinie, co podniesie bezpieczeństwo 
ruchu w tym rejonie. 
Realizacja tej inwestycji możliwa jest 
dzięki środkom: Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego, Gminy Izabelin, 
a także dofinansowaniu pozyskanemu 
przez Powiat z Funduszu Dróg Samo-
rządowych (4 miliony 390 tys. zł. co 

stanowi ok. 80% kosztów tej inwesty-
cji). Zakończenie tej inwestycji plano-
wane jest na koniec listopada br.

Nowe nakładki asfaltowe
Zarząd Dróg Powiatowych na początku 
listopada podpisał umowy z wykonaw-

cami nakładek asfaltowych, którzy wy-
konają prace bitumiczne na kilku odcin-
kach dróg powiatowych. W najbliższym 
czasie planuje się wykonać nakładki: na 
drodze 3805W w miejscowości Strojec 
w gm. Kampinos (dł. 800 m) za ok. 450 
tys. zł, na ul. Szeligowskiej w gm. Oża-
rów Maz. (ok. 970 m) wraz remontem 
chodnika, zjazdów i peronów autobuso-
wych za ok. 770 tys. zł, oraz na drodze 
nr 4134W (dł. 500 m) w Józefowie gm. 
Kampinos za ok. 320 tys. zł. Powiat po-
wyższe inwestycje wykona z własnych 
funduszy.

Ulica Górna w rozbudowie
Jak już informowaliśmy, trwają in-
tensywne prace przy rozbudowie ul. 
Górnej – drogi powiatowej nr 4102 
W w Radonicach i Żukówce gm. 
Błonie. W ramach tej inwestycji prze-
widuje się: wzmocnienie konstrukcji 
nawierzchni jezdni, budowę chodnika, 

zjazdów na posesje i odwodnienie. 
Długość modernizowanego odcinka 
wynosi ok. 1,5 km. Prace brukarskie 
są na ukończeniu, zostały do wyko-
nania roboty bitumiczne. Zadanie jest 
współfinansowane przez Powiat WZ 
i gm. Błonie, a jego koszt wyniesie 
ok. 3,1 mln zł. Termin zakończenia prac 
zaplanowano na koniec listopada br. 

Budujemy mosty
Trwają także prace przy modernizacji 
mostów w Lipkowie (gm. Stare Babice) 
i w Józefowie (gm. Kampinos). W Lip-
kowie zakończono już prace brukarskie 
na płycie i dojeździe do mostu. Kilka dni 
temu przywieziono elementy balustrady 
z piaskowca i rozpoczęto ich montaż.
W Lipkowie projekt zagospodarowa-
nia terenu zakłada uporządkowanie 
otoczenia wokół mostu, budowę drogi 
pożarowej na teren parafialny, który jest 
zabytkowym kompleksem dworsko-

-parkowym. Stylizacja mostu nawiązy-
wać będzie do klasycystycznych założeń 
pałacowo-parkowych otoczenia. Most 
poza funkcją przejazdową będzie rów-
nież ciekawym elementem krajobrazu 
i stanie się tarasem widokowym na za-
bytkowy park.
W Józefowie, wykonano już roboty pa-
lowe, fundament pod poszerzenie kon-
strukcji mostu, korpusy podpór i płytę 
główną mostu. Wraz z przebudową mo-
stu planowane jest wykonanie nakładki 
asfaltowej na dojazdach do tego obiektu 
(dł. ok. 560 m.). 
Zakończenie prac przy przebudowie 
obu mostów przewidziano na koniec 
listopada br. Przypomnijmy, że PWZ 
na realizację tego zadania otrzymał do-
finansowanie środkami w wysokości 
ponad 700 tys., zł z rezerwy subwencji 
ogólnej budżetu państwa. Wartość prze-
budowy obu tych obiektów wyniesie 
ok. 1,7 mln  zł.            MŁ

POWIATOWY URZĄD PRACY 
kontynuuje pomoc 
dla przedsiębiorców
Wszystko wskazuje na to, że drugi etap pandemii może przynieść po-
ważniejsze skutki dla gospodarki niż etap pierwszy. Kilka miesięcy temu 
informowaliśmy Czytelników o tym, że do Powiatowego Urzędu Pracy 
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim 
zgłasza się wielu pracodawców i pracowników oczekujących pomocy 
fi nansowej i tak jest w dalszym ciągu.

J ak poinformowała nas wicedy-
rektor PUP Aleksandra Che-
da – zgodnie z zapisami ustawy 

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych, PUP udzie-
la przedsiębiorcom niskoprocento-
wych pożyczek z Funduszu Pracy. 
Od kwietnia do 2 listopada złożono 

10 tys. 400 wniosków dotyczących do-
finansowania przedsiębiorstw. W dal-
szym ciągu PUP realizuje wsparcie dla 
przedsiębiorców, pracodawców, a kil-
ka miesięcy temu pomocą objęto także 
organizacje pozarządowe, organizacje 
pożytku publicznego, kościelne oso-
by prawne (np. parafie, seminaria) 
i związki wyznaniowe.

Aktualnie w Parlamencie trwają 
prace nad rozszerzeniem ustawy 

dotyczącej pomocy dla pracodaw-
ców. Będziemy informować Pań-
stwa o zmianach w tym zakresie na 
bieżąco, po wejściu w życie nowych 
przepisów. Warto zauważyć, że dla 
lepszej obsługi klientów w PUP zmo-
dernizowano w ostatnich miesiącach 
sprzęt komputerowy, m.in. serwery, 
które umożliwią sprawniejszą łącz-
ność on-line. 

Zachęcamy Państwa do odwie-
dzenia stron internetowych 
PUP (https://ozarowmazowie-
cki.praca.gov.pl/) w zakładce 
„dla pracodawców i przedsię-
biorców” zawarto informacje 
dotyczące „tarczy antykryzy-
sowej” i procedury składania 
wniosków o dofinansowanie 
działalności. Warto odwiedzić 
także stronę: www.gov.pl 
gdzie opisano inne instrumen-
ty finansowe, oferowane m.in. 
przez wojewódzkie urzędy 
pracy czy ZUS. Zachęcamy do 
kontaktów mailowych z PUP.

 MŁ

DROGI 
POWIATOWE

Na moście w LipkowieUl. 3 Maja po modernizacji

Nowe chodniki i nawierzchnia na ul. Górnej
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Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
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Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia. 

bp Europa SE Oddział w Polsce

🌾

REGION: Gdzie wykonać test
na obecność wirusa SARS-CoV-2
W woj. mazowieckim przybywa la-
boratoriów wykonujących testy pod 
kątem wirusa powodującego cho-
robę COVID-19. Według danych na 
16 listopada br. zajmuje się tym 36. 
Zwiększa się również liczba punk-
tów drive-thru, a także prywatnych 
miejsc oferujących również bada-
nia na obecność przeciwciał.

W teście real-time PCR (zalecany 
przez WHO i jedyny rekomen-
dowany przed Ministra Zdrowia 

sposób na wykrycie infekcji korona-
wirusa) badane są próbki uzyskane 
z wymazów gardła lub nosa. Test jest 
wykonywany z wykorzystaniem nie-
zwykle czułej metodę real-time PCR. 
Metoda real-time PCR maksymalnie 
obniża ryzyko otrzymania wyników 
fałszywie ujemnych lub fałszywie do-
datnich. Z mobilnego punktu, który 
wykonuje test na obecność koronawi-
rusa, mogą skorzystać osoby posiada-
jące zlecenie na badanie wystawione 
przez: lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej; lekarza lub felczera, któ-
rzy udzielają świadczeń w ramach 
nocnej i świątecznej opieki zdrowot-
nej; lekarza pracującego w hospicjum 
lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym; 
inspekcję sanitarną. Skierowanie 
może być również wystawione przed 
przyjęciem do zakładu opiekuńczo-
-leczniczego lub zakładu pielęgnacyj-
no-opiekuńczego, do domu pomocy 
społecznej, hospicjum lub stacji dializ. 
Jeśli pacjent posiada zlecenie na bada-
nie finansowane przez NFZ, musi za-
brać ze sobą dowód osobisty. Zamiast 
dowodu osobistego można podać np. 
serię i numer paszportu. 
Nie ma możliwości umówienia się na 
konkretną godzinę na pobranie wyma-
zu. Jednakże przy pomocy telefonu 
komórkowego na etapie wystawiania 
zlecenia można otrzymać sms z suge-
rowanym terminem (dzień i godzina) 
oraz adresem najbliższego mobilnego 
punktu. Nie wolno do punktu pobrań 
jechać komunikacją zbiorową i nara-
żać w ten sposób innych na zakażenie. 
Lekarz może skontaktować się z Wo-
jewódzką Stacją Sanitarno-Epidemio-
logiczną i wysłać specjalną karetkę, 
by pobrać wymaz w miejscu za-
mieszkania potencjalne zakażonej 
osoby. Nie odbiera się wyników 
osobiście. Są one udostępnione na 
Internetowym Koncie Pacjenta. In-
formację można otrzymać również 
od swojej placówki POZ.

LISTA PUNKTÓW NFZ
• PRUSZKÓW
SPZZOZ w Pruszkowie, ul. Armii 
Krajowej 2/4, tel.: 664 118 792
Poniedziałki i środy 
w godz. 15:00-20:00
Wtorki, czwartki – niedziele 
w godz.10:00 – 15:00

• DZIELNICA URSUS
SZPZLO Warszawa Ochota, 
ul. Sosnkowskiego 18, 
tel.: 513 011 866
Poniedziałki–piątki 
w godz. 15:00-20:00
Soboty i niedziele w godz. 8:00-13:00
• GRODZISK MAZOWIECKI
Samodzielny Publiczny Specjali-
styczny Szpital Zachodni 
im. św. Jana Pawła II, ul. Daleka 11, 
tel.: 22 755 94 08, 22 755 91 16
Poniedziałki–piątki 
w godz. 7:30-17:00
Soboty i niedziele 
w godz. 7:30-12:00

OFERTA KOMERCYJNA
Jeżeli prywatne laboratorium oferuje 
możliwość darmowego wykonania te-
stu ze skierowaniem od lekarza, znaj-
dziemy je również na mapie placówek 
w portalu pacjent.gov.pl. Można rów-
nież wykonać test na obecność prze-
ciwciał SARS-CoV-2 w klasie IgG, 

IgM oraz IgA odpłatnie korzystając 
z oferty komercyjnej. W pozostałych 
częściach naszego regionu znaleźliśmy 
kilka wybranych punktów prywatnych:
• Punkt pobrań w Ożarowie przy 

ul. Poznańskiej 127, czynny od po-
niedziałku do piątku w godz. 7:00 – 
11:00, soboty w godz. 8:00 – 11:00 
(badania prywatne i w ramach pa-
kietów medycznych)

• Punkt pobrań w Milanówku przy 
ul. Mickiewicza 1, czynny od po-
niedziałku do piątku w godz. 7:30 
– 11:00, soboty w godz. 8:00 – 11:00 
(badania prywatne i w ramach pa-
kietów medycznych)

• Punkt pobrań w Pruszkowie przy 
ul. Bolesława Prusa 93, czynny od 
poniedziałku do piątku w godz. 7:30 
– 12:00, soboty w godz. 8:00 – 11:00 

• Punkt pobrań w Dzielnicy Ur-
sus przy ul. Dzieci Warszawy 31, 
czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 7:30 – 13:00 

Agnieszka Gorzkowska 

„DZIECI NORWEGII. 
O PAŃSTWIE
(NAD) OPIEKUŃCZYM”
MACIEJ CZARNECKI

Jeden z ciekawszych reportaży na temat 
działalności norweskiej opieki społeczno-ro-
dzinnej, którą reprezentuje Barnevernet. Ob-
szerne opowieści Polaków mieszkających 
w Norwegii, uzupełnione są wypowiedzia-
mi przedstawicieli świata nauki, ambasady 
oraz pracowników Barnevernetu. W swojej 
książce autor starał się oddać głos każdej 
ze stron, zachować obiektywizm, o ile jest 
to w ogóle możliwe. Sytuacje przestawione 
przez jego rozmówców często są kontrower-
syjne, niejednoznaczne, niekiedy bardzo dramatyczne. Emocje czytelnika 
studzą jednak opinie osób pobocznych i statystyki dotyczące skuteczności 
zapobiegania przemocy w rodzinie. W przeciwieństwie do polskiej opieki 
społecznej, norweski system pomocowy, mimo że nie jest do końca dosko-
nały, opiera się na poszanowaniu podmiotowości dziecka, którego auto-
nomia i granice są nadrzędnym dobrem. W pomoc interwencyjną rodzinie 
zaangażowane jest tam całe społeczeństwo - nauczyciele, sąsiedzi, poli-
cja, pracownicy służby zdrowia - wszyscy zgodnie stoją po stronie dobra 
dziecka. Polski system pomocy społecznej skupia się bardziej na szero-
ko pojętym dobru rodziny rozumianej jako całość, niestety często kosz-
tem najsłabszych jej członków. Te dwa nieco rozbieżne systemy wartości 
zauważalnie się ze sobą ścierają, szczególnie w historiach rodzin, które 
zamieszkały w Norwegii nie mając żadnej wiedzy z zakresu jej kultury i po-
lityki rodzinnej.

„CZAS PORZUCENIA” 
ELENA FERRANTE

Książka stanowi wnikliwy portret kobiety 
porzuconej przez męża. Głowna bohaterka 
poświęciła karierę literacką dla rodziny. Po 
piętnastu latach mąż oznajmia jej, że od-
chodzi. Zostawia ją z dwójką dzieci w wie-
ku szkolnym. Jego wybranką zostaje niemal 
o połowę młodsza od żony kobieta, córka 
owdowiałej znajomej, której Mario poma-
gał, m. in. udzielając korepetycji jej latorośli. 
Początkowo romans między czterdziestolet-
nim mężczyzną a młodą dwudziestoletnią 
dziewczyną utrzymywany jest w tajemnicy. 
Gdy Mario decyduje się porzucić żonę, jej 
życie zaczyna się powoli rozsypywać. Trzydziestoośmioletnia Olga pogrą-
ża się w obsesyjnej zazdrości. Zwykłe, codzienne czynności, jak opieka 
nad dziećmi, psem i domem, zaczynają ją przerastać. Początkowo szuka 
pocieszenia w zemście, jednak ataki złości, przemoc fizyczna i werbalna 
przynoszą jej ulgę jedynie na chwilę. Próba nawiązania romansu z sąsia-
dem w odwecie za złamane serce również nie kończy się dobrze. Czytelnik 
obserwuje stopniowe pogrążanie się bohaterki, która nie potrafi pogodzić 
się z odejściem męża.

„OPOWIADANIA Z DOLINY 
MUMINKÓW” 
TOVE JANSSON

Niesamowite przygody Muminków wyszły 
spod pióra fińskiej autorki Tove Jansson. 
Urodzona w 1914 roku w Helsinkach pisarka 
swoim cyklem opowiadań dla dzieci chciała 
przede wszystkim stworzyć pewną odskocz-
nię od przygnębiającego tematu drugiej 
wojny światowej. Nie są to jednak ckliwe 
i naiwne opowiastki dla dzieci, lecz historie 
pełne wielobarwnych postaci, nie poddające 
się łatwym kwalifikacjom. Ta menażeria dziw-
nych stworzeń pojawiających się w poszczególnych częściach do złudze-
nia przypomina wielobarwną paletę ludzkich cech osobowości, zachowań, 
motywów i upodobań. Świat przedstawiony nie jest tam idealny, wręcz 
przeciwnie – każdy musi tam nad sobą popracować. Mimo że zarówno 
niektóre postacie, jak i ich historie, wydają się dość mroczne, książki te 
napawają optymizmem, bowiem każde, nawet najdziwniejsze stworzenie 
zostaje w końcu obdarzone ciepłem i życzliwością przez resztę mieszkań-
ców Doliny.

Poleca 
Lucyna Dąbrowska

📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

JAK MOŻNA SZYBKO SPISAĆ 
GOSPODARSTWO ROLNE?
Zostało tylko kilka dni...
Rolnikom zostało już naprawdę niewiele czasu na wypełnienie obo-
wiązku spisowego. Warto więc skorzystać z metody, która pozwala to 
zrobić możliwie szybko, bezpiecznie i wygodnie. Samospis internetowy 
– bo o nim mowa – mimo niezaprzeczalnych zalet pozostaje na Ma-
zowszu stosunkowo rzadko wybieraną opcją.

G ospodarstwo rolne można spisać na różne sposoby – przez Internet, 
telefon lub podczas wywiadu bezpośredniego (UWAGA – ta ostatnia 
opcja dostępna tylko w części gmin). Jednak biorąc pod uwagę kryte-

rium czasu najkorzystniej prezentuje się samospis internetowy. Można 
z niego korzystać bez konieczności dzwonienia na infolinię i umawiania 
terminu rozmowy bezpośredniej czy telefonicznej. Czas jest ważny, bo 
przecież wielkimi krokami zbliża się koniec spisu (trwa do 30 listopa-
da), a dodatkowo otaczająca nas rzeczywistość staje się z każdym dniem 
trudniejsza.
Rolnicy z Mazowsza najwyraźniej nie doceniają atutów samospisu inter-
netowego. Z tej formy spisu skorzystał do tej pory zaledwie co dziesiąty 
użytkownik gospodarstwa rolnego w województwie mazowieckim. To za-
stanawiające, bo samospis jest naprawdę ŁATWY I SZYBKI, a przede 
wszystkim w pełni BEZPIECZNY. Rolnicy z innych regionów kraju zde-
cydowanie częściej wybierają tę metodę. Dla porównania w wojewódz-
twie opolskim co piąty rolnik spisał się przez Internet. 

Internetowy formularz spisowy jest dostępny na stronie:
 https://spisrolny.gov.pl/ 

Wystarczy zalogować się w aplikacji spisowej korzystając z danych za-
wartych w liście Prezesa GUS i wprowadzić wymagane informacje o go-
spodarstwie rolnym.
Co jeśli zagubił się nam list Prezesa GUS lub w ogóle go nie otrzymali-
śmy? Wtedy należy zadzwonić na infolinię pod numer 22 279 99 99 
– konsultant przekaże nam dane potrzebne do logowania w aplikacji spi-
sowej. Z infolinią powinny się kontaktować też te osoby, które prowadzą 
działalność związaną z rolnictwem, ale robią to na małą skalę i nie są 
pewne, czy podlegają obowiązkowi spisowemu.
Warto też pamiętać, że wybierając samospis internetowy możemy wziąć 
udział w loterii spisowej, a nasza gmina ma szansę wygrać atrakcyjne na-
grody między innymi dla swoich szkół i przedszkoli. 

WIĘCEJ INFORMACJI o loterii spisowej:
https://loteria.spisrolny.gov.pl/ 

KONKURS SPISOWY 
dla gmin województwa mazowieckiego: 

https://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/
konkurs-dla-gminnych-biur-spisowych/ 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Święcicach
Zakończyła się realizacja budynku modułowego Szkoły Podstawowej w Święcicach, który składa się m.in. z trzech 
sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, pokoju psychologa i pomieszczeń sanitarno-gospodarczych. 

K ażda z pracowni pomieści piętnaś-
cioro uczniów. Budynek, którego 
powierzchnia użytkowa wynosi 

201,95 m2, jest obecnie wyposażany 
w niezbędne meble, czyli ławki, krze-
sła, biurka. 
W kolejnej puli wyposażenia zakupio-
ne zostaną projektory multimedialne, 
tablice do ćwiczeń, głośniki inter-
aktywne oraz wyposażenie do zajęć 
z najmłodszymi uczniami.
Łączna wartość zakupionego wypo-
sażenia to ponad sto tysięcy złotych, 

co łącznie z kosztami budowy podnie-
sie wartość inwestycji do ponad milio-
na złotych. 

W ciągu ostatnich 4 lat gmina na in-
westycje związane z budową i wypo-
sażeniem szkół podstawowych wydała 
łącznie ok. 32 mln złotych, co stanowi 
ponad 20% ogółu środków wydanych 
na inwestycje. 

Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

Opłaty 
za śmieci

W 2021 R. – PO STAREMU
33 złote za śmieci segregowane 
– tyle mieszkańcy gminy Ożarów 
Mazowiecki płacili miesięcznie za 
wywóz śmieci w 2020 roku. Udało 
się w 2021 roku utrzymać stawkę 
na obecnym poziomie, bez podwy-
żek. System odbioru odpadów jest 
bardzo kosztowny, staramy się żeby 
sam się bilansował, gmina nie zara-
bia na nim w żaden sposób.
31 sierpnia 2020 roku w odpowiedzi 
na przetarg nieograniczony na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomo-
ści zamieszkałych na terenie gminy 
Ożarów Mazowiecki, wpłynęło 
pięć ofert. Wybrano ofertę firmy 
P.U. Hetman Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Warszawie, Al. Krakowska 
110/114 za kwotę 11 368 125,00 zł.
W październiku Burmistrz Ożarowa 
Mazowieckiego podpisał umowę 
z wybraną firmą, która będzie obo-
wiązywała od 1 stycznia do 31 grud-
nia 2021 roku. 
Należy podkreślić, że stawkę za od-
biór i zagospodarowanie odpadów 
determinuje przede wszystkim ilość 
odpadów wytworzonych w gospo-
darstwach domowych, zatem każ-
dy z nas wpływa na jej wysokość. 
W związku z tym ważne jest, by 
dokonywać przemyślanych zakupów, 
i produkować jak najmniej odpadów. 
Ważna jest również ich prawidłowa 
segregacja. 
Pod koniec grudnia mieszkańcy za-
budowy jednorodzinnej otrzymają, 
jak co roku, harmonogramy odbioru 
odpadów na rok 2021. Terminy od-
biorów w zabudowie wielorodzinnej 
zostaną utrzymane, niewielkie zmia-
ny będą uzgadniane z zarządcami 
nieruchomości.

Robert Głazowski
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
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GMINA MICHAŁOWICE

Seniorzy 
mogą liczyć 
na gminę!
Program Polityki Senioralnej Gmi-
ny Michałowice na lata 2021–2024 
to  pierwszy tego typu, przełomo-
wy dokument, wyznaczający nowe 
standardy wsparcia dla seniorów. 
Prace nad nim trwały ponad rok.  

P rogram Polityki Senioralnej dla 
gminy Michałowice powstał 
w oparciu o konsultacje z miesz-

kańcami i organizacjami pozarządo-
wymi działającymi na rzecz seniorów, 
a także szereg spotkań indywidualnych 
ze starszymi rezydentami gminy, które 
odbyła Barbara Kucharska, główna au-
torka Programu Polityki Senioralnej. 
 Dokument zakłada zwiększenie 
komfortu życia seniorów w ośmiu głów-
nych obszarach dotyczących: zdrowia, 
sytuacji społeczno-socjalnej, sportu 
i rekreacji, kultury, edukacji, ekologii, 
mieszkalnictwa oraz transportu.
 Co to oznacza dla seniora mieszkają-
cego w gminie Michałowice? – Przede 
wszystkim zagwarantowany program 
rozwoju aktywności osób starszych 
i pewną pulę funduszy zabezpieczonych 
na ten cel – mówi Iwona Radzimirska, 
dyrektor GOPS. – Chcemy zapewnić 
naszym starszym współobywatelom 
bezpieczeństwo psychologiczne, bytowe 
i materialne. Umożliwić im uczestnictwo 
w życiu społecznym i zwiększać dostęp 
do aktywności i solidarności obywatel-
skiej – tłumaczy dyrektorka  i dodaje, że: 
– Program wskazuje działania, których 
celem jest międzypokoleniowa integra-
cja i refleksja nad sytuacją osób star-
szych w naszej gminie.
A tych jest i będzie coraz więcej. 

Zgodnie z definicją osoby starszej 
przyjętej w ustawie o osobach 
starszych, na terenie gminy w roku 
2019 żyło 4639 osób spełniających 
tę definicję. Osoby, które ukończy-
ły 60 rok życia stanowiły 25,32% 
ogółu mieszkańców. Oznacza to, 
że co 4 mieszkaniec gminy już prze-
kroczył 60 rok życia.
Co roku saldo to zwiększa się o 120 
osób, co z kolei oznacza, że w ciągu 
czterech lat 2020–2023 w gminie 
Michałowice przybędzie 460–480 
osób starszych, grupa ta będzie 
liczyła w 2023 r. ponad 5100 osób.

NOWE FORMY WSPARCIA SENIORÓW 
Wśród dobrze znanych form wsparcia 
takie jak Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku, Dzienny Dom Seniora czy dopłaty 
do biletów WKD i dopłaty za wywóz 
odpadów, w Programie Polityki Senio-
ralnej znalazły się nowe propozycje. 

CZYSTE POWIETRZE W 10 KROKACH!
TEGOROCZNE WIELOPOZIOMOWE DZIAŁANIA GMINY NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI 
POWIETRZA PRZYNOSZĄ CORAZ LEPSZE EFEKTY.

W szyscy mamy wpływ na jakość 
powietrza, którym oddychamy, 
a każde działanie na rzecz wyeli-

minowania smogu jest cenne i ważne. 

Oto 10 DZIAŁAŃ jakie podjęła gmi-
na Michałowice, aby ograniczyć za-
nieczyszczenie powietrza w naszej 
okolicy:
1. W ciągu trzech lat (2018–2020) 

wymieniliśmy 152 piece emi-
tujące zanieczyszczenia. Mimo 
że rok 2020 nie należy do najła-
twiejszych, a dodatkowo pierw-
sze obostrzenia w związku z epi-
demią i lockdownem w Polsce 
pokryły się z terminem składania 
wniosków do gminnego progra-
mu wymiany pieców, dotrzyma-
liśmy realizacji harmonogramu 
rzeczowego PONE i to z nad-
wyżką. W tym roku wymieni-
liśmy aż 50 nieekologicznych 
pieców węglowych. Dodatkowo 
5 kotłów wymieniono w ramach 
Programu „Czyste Powietrze” 
(dofinansowanie z WFOŚiGW, 
dane wg złożonych wniosków 
o płatność); 

2. Zakupiliśmy specjalne oczysz-
czacze powietrza wraz z kom-
pletem filtrów HEPA (na 5 lat) 
i przekazaliśmy je do 20 publicz-
nych i prywatnych placówek edu-
kacyjnych dla najmłodszych;

3. Wprowadziliśmy dronowe kon-
trole palenisk domowych;

4. Zwiększyliśmy liczbę nasadzeń 
drzew i krzewów przy jedno-
czesnym ograniczeniu usuwania 
drzew wyłącznie do zagrażają-
cych lub chorych;

5. Trwa szeroka współpraca samo-
rządu z Policją – wykonujemy 
wspólne kontrole oraz przeka-
zaliśmy policji specjalistyczny 
sprzęt do pomiaru jakości spalin, 
to szczególnie przydatne narzę-
dzie do sprawdzania zanieczysz-
czeń, jakie emitują pojedyncze 
auta;

6. Budujemy nowe ścieżki rowero-
we, bo transport rowerowy jest 
przyjazny środowisku;

7. Wspieramy transport publiczny 
– ostatnio otworzyliśmy nowe 
połączenia autobusowe w naszej 
gminie. Wprowadzono także do-
płaty do biletów WKD dla miesz-
kańców gminy – „Bilet Michało-
wiczanina”;

8.  Sprzątamy gminne ulice i drogi 
„na mokro”;

 9.   Podpisaliśmy umowę z NASK na 
realizację Edukacyjnej Sieci Anty-
smogowej w szkołach;

10.   Od 2021 r. wprowadzimy program 
osłonowy zakładający dopłaty do 
wyższych opłat za opał do eko-
-pieców. Program ma celu popra-
wę jakości powietrza poprzez mo-

tywowanie mieszkańców Gminy 
Michałowice do trwałej wymiany 
pieców węglowych, rekompen-
sować ma bowiem zwiększone 
koszty opłat związanych ze zmianą 
systemu ogrzewania. Program skie-
rowany jest do osób, które zmieniły 
od 1 lipca 2018 r. system ogrze-

wania na bardziej ekologiczny lub 
planują taką inwestycję; Program 
Osłonowy będzie obowiązywać 
od 2021 do końca 2023 r. Na ten 
cel gmina planuje przeznaczyć do 
2023 r. blisko 250 tys. zł.

CZY TO WYSTARCZY?
Jest jeszcze wiele działań, które może-
my wspólnie podjąć.
 W gminnym Programie Ogranicze-
nia Niskiej Emisji zadeklarowano wy-
mianę 287 pieców do 2024 r. Ile mamy 
w sumie pieców starego typu do wy-
miany, będziemy mogli stwierdzić po 
przeprowadzeniu inwentaryzacji pale-
nisk. Wystąpiliśmy o dofinansowanie ze 
środków województwa mazowieckiego 
na ten cel. 
 Wykonanie inwentaryzacji to jedno, 
a nakłonienie mieszkańca do wymia-
ny to drugie. W tym celu prowadzimy 
akcję informacyjną poprzez rozmo-
wy w czasie kontroli, akcję ulotkową, 
a także dedykowane pisma z urzędu do 
właścicieli nieruchomości, na których 
stwierdziliśmy źródło ciepła starego 
typu. Reagujemy na wszystkie przeka-
zywane nam e-mailem lub telefonicznie 
zgłoszenia. 
 W 2020 r. przeprowadzono ponad 
90 szczegółowych kontroli spalania 
paliw stałych na prywatnych pose-
sjach. Policja nałożyła 3 mandaty oraz 
wydała ponad 30 poleceń i pouczeń 
dotyczących ujawnionych nieprawidło-
wości. Każdorazowo w czasie przepro-
wadzanych kontroli wręczamy ulotki 
edukacyjne dotyczących efektywnego 
i prawidłowego palenia w piecu, in-
formujemy także o możliwości skorzy-
stania z dotacji w gminnym programie 
wymiany pieców.
 W wrześniu Sejmik Wojewódz-
twa Mazowieckiego uchwalił program 
ochrony powietrza, z którego wynika-
ją nowe obowiązki dla gmin oraz dla 
mieszkańców. Ustalono trzy rodzaje 
alarmów smogowych (żółty, pomarań-
czowy i czerwony), które za pośred-
nictwem powiatowej obrony cywilnej 
będą przekazywane do gmin, a następ-
nie za pomocą strony internetowej, ko-
munikatów sms oraz fb będą przekazy-
wane mieszkańcom. 

Jest jeszcze dużo do zrobienia. Wie to 
każda osoba, która wieczorem lub rano 
czuje w powietrzu nieprzyjemny za-
pach pochodzący ze spalanego wsadu 
do pieca. Tak więc, nie spoczywamy 
na laurach i działamy dalej dla ochrony 
powietrza. Państwo również mogą nas 
w tym wspomóc, np. poprzez rozmowę 
z sąsiadami, którzy mogą skorzystać 
z gminnego programu wymiany pieców. 

Małgorzata Pachecka 
Wójt Gminy Michałowice

Lepsza jakość powietrza w gminie Michałowice
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Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje
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Spośród wielu obszarów na wyróżnienie 
zasługują:
■	 Wypożyczalnia sprzętu rehabilita-
cyjnego i pielęgnacyjnego – sprzęt będzie 
używany wielokrotnie, przez różne osoby – 
dzięki temu jedna inwestycja gminy może 
pomóc wielu seniorom przez długie lata.  
■	 Bon usprawniający – czyli rodzaj do-
finansowania, które seniorzy będą mogli 
wykorzystać głównie w obszarze uspraw-
nienia ruchowego, w tym na edukację pro-
zdrowotną, np. na ćwiczenia uśmierzające 
ból wywołany konkretnymi schorzeniami 
do powtarzania w domu. 
■	 Powołanie Gminnej Rady Seniorów 
– główną rolą rady  jest komunikowanie 
potrzeb osób starszych poprzez opinio-
wanie i konsultowanie dotyczących ich 
decyzji lokalnych władz, ale także może 
podejmować wiele innych działań na rzecz 
poprawy sytuacji seniorów.
■	 Rozwój sąsiedzkiej usługi wolonta-
rystycznej – koordynacja dla sąsiedzkiego 
wsparcia seniorów 
■	 Bon transportowy – forma pomocy 
dla osób, które potrzebują indywidualnego 
transportu, np. na wizytę u lekarza czy do 
szpitala.  
■	 Mieszkanie wytchnieniowe –  wspar-
cie dla mieszkańców opiekujących się 
osobami zależnymi (schorowanymi, nie 
w pełni sprawnymi lub wymagającymi co-
dziennej i bezpośredniej opieki). Opiekun 
będzie mógł w bezpiecznym miejscu i pod 
dobrą opieką pozostawić swego seniora 
w sytuacji, gdy sam nie będzie miał możli-
wości sprawowania opieki, np. ze względu 
na konieczność  poddania się zabiegom 
medycznym dla poratowania swojego 
zdrowia lub na czas zapewnienia sobie od-
poczynku w celu regeneracji sił. 
■	 Wzmocnienie aktywności fizycznej 
i rozwoju turystyki sportu i rywalizacji 
– dostosowanie przestrzeni publicznej do 
wykorzystania na rzecz zajęć sportowych 
dla osób starszych.  
■	 Miejsca na działalność artystyczną 
seniorów i prezentowanie ich dorobku – 
pozwolą mniejszym grupom seniorów na 
działalność artystyczną z wykorzystaniem 
miejsc prywatnych. 
■	 Nieodpłatne poradnictwo prawne 
w kwestiach zasobów mieszkaniowych 
– ochrona i pomoc  seniorom przed nie-
uczciwymi praktykami pożyczkowymi czy 
oszustwami na tle finansowym. 
■	 Program daje także możliwość opra-
cowania i uruchomienia programu osło-
nowego „Złota rączka” dla seniora, 
w którym to, np. zatrudniony przez Gmi-

nę pracownik wesprze w utrzymaniu in-
frastruktury mieszkaniowej i ogrodowej 
(drobne fachowe usługi; naprawy w miesz-
kaniu i ogrodzie). 

PROGRAM POLITYKI SENIORALNEJ to do-
kument kierunkowy. A to oznacza, że 
wskazane w nim plany mogą się różnić 
od ostatecznych rozwiązań zaproponowa-
nych seniorom. Jest za to swojego rodzaju 
think-tankiem (zbiorem wiedzy eksper-
tów, poprzedzonej konsultacjami, bazą 
kreatywnych propozycji dla danej grupy, 
którą łączą wspólne potrzeby). 
 Program Polityki Senioralnej oprócz 
kre atywnych rozwiązań wzmacnia dzia-
łania od lat stosowane w gminie Micha-
łowice. 
– Podkreśla ważność tych rozwiązań, któ-
re się sprawdziły – wyjaśnia Iwona Radzi-
mirska, dyrektorka GOPS. – Są to rzeczy 
kluczowe, których nie mogło zabraknąć 
w dokumencie strategicznym. W okresie 
do 2024 roku działania uwzględnione 
w programie będą w sposób szczególny 
poddane analizie i oglądowi. Wychodzą 
naprzeciw indywidualnym potrzebom se-
niorów, w szczególności  tych osób, które 
mają poczucie, że dotychczasowe for-
my wsparcia nie były wystarczające lub 
atrakcyjne. Rozszerzamy więc działania 
– dodaje. 
 Nowa jakość wsparcia seniorów zosta-
nie osiągnięta dzięki współpracy eksper-
tów z różnych dziedzin i ściśle powiąza-
nych działań wspólnych między pięcioma 
referatami Urzędu Gminy Michałowice. 
By udało się zrealizować założenia progra-
mu planowane jest powołanie specjalnego 
zespołu, który będzie wdrażać rozwiąza-
nia. Niezbędne jest również zatrudnienie 
na poziomie UG pracownika, który będzie 
animatorem łączącym środowiska senio-
rów i realizatorów programu, który zadba 
o sprawną komunikację oraz aby planowa-
ne działania były jak najbardziej dostoso-
wane do potrzeb.

Seniorzy stanowią bezcenny wkład 
w tożsamość naszego regionu. Ich do-
świadczenie i historie kształtują nie tyl-
ko przyszłe pokolenia, ale też wpływają 
na wspólną dla nas codzienność. Bo to 
właśnie oni licznie angażują się w życie 
gminy Michałowice. Wszyscy powinni-
śmy wspierać działania dla seniorów, bo 
każdy z nas, prędzej czy później, będzie 
jednym z nich. 

UG Michałowice
Zdj. M. Marcysiak
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MITY ŻYWIENIOWE 
– sprawdź je!
Słyszałeś, że żeby schudnąć nie możesz jeść węglowodanów, kolację 
musisz zjeść o 18.00, śniadanie najlepiej opuścić, a „magiczna tablet-
ka” pomoże pozbyć się nadprogramowych kilogramów? To jedne z naj-
częstszych mitów dietetycznych, które nie mają nic wspólnego ze zdro-
wym odżywianiem. Przekonaj się, dlaczego są nieprawdziwe.

1. MIT:  będąc na diecie nie należy jeść 
śniadań. 

Śniadanie to bardzo ważny posiłek 
w ciągu dnia! Zjedzenie zdrowego 
śniadania poprawia koncentrację, daje 
energię aby aktywnie rozpocząć dzień, 
poprawia nastrój i samopoczucie.

2. MIT:  kolację należy zjeść do godziny 
18.00. 

Kolację należy spożyć 2–3 h przed 
snem. Jeśli ktoś kładzie się spać o go-
dzinie 23.00 to jeśli zjadłby kolację 
o godz. 18.00, to przerwa między 
ostatnim posiłkiem, a pójściem spać 
wyniosłaby 5h. Tak długa przerwa 
mogłaby się wiązać z wilczym gło-
dem i podjadaniem zaraz przed snem 
lub trudnościami w zasypianiu!

3. MIT:  ziemniaki są bardzo kaloryczne 
i nie można ich jeść na diecie!

100g ziemniaków to tylko 87 kcal. Do-
datkowo ziemniaki są dobrym źródłem 
potasu i wielu cennych witamin: A, C 
oraz witamin z grupy B (B1, B2, B3, 
B6). Ziemniaki są wysokokaloryczne 
wtedy, jeśli dodamy do nich masło, 
śmietanę czy inne tłuszcze. 

4. MIT:  przy odchudzaniu należy 
całkowicie wyeliminować 
węglowodany i najlepiej przejść na 
dietę ketogeniczną!

Dieta ketogeniczna jest dietą elimina-
cyjną, czyli osoby ją stosujące, są na-
rażone na liczne niedobory. Nie ma do-
wodów naukowych, które wykazują, że 
dieta ketogeniczna jest lepsza od racjo-
nalnej diety redukcyjnej. Dzienne zapo-
trzebowanie na węglowodany wynosi 
45–50% energii dostarczanej z dietą, 
dlatego nie powinniśmy ich elimino-
wać, ale zamienić węglowodany proste 
na produkty pełnoziarniste z większą 
ilością błonnika: pieczywo razowe, ka-
sze, makarony pełnoziarniste.

5. MIT:  najlepiej odchudzać się na diecie 
1000 kcal!

Dieta 1000 kcal jest mocno niedobo-
rowa. Można na niej schudnąć, na-
tomiast przede wszystkim tak niska 
kaloryczność nie zapewni nam odpo-
wiedniej ilości poszczególnych skład-
ników odżywczych i narazimy się na 
niedobory pokarmowe! Powrót do 
„normalnego jedzenia” będzie wiązał 
się z wystąpieniem efektu jo-jo!
Szukając wskazówek dietetycznych, 
pamiętaj, żeby sprawdzać czy infor-
macje pochodzą z rzetelnych źródeł. 
Jeśli masz więcej pytań, zapraszamy 
do kontaktu z dietetykiem Naturhou-
se Warszawa URSUS, który pomoże 

rozwiać wątpliwości i przekaże Ci 
zalecenia oparte na badaniach nauko-
wych i sprawdzonej literaturze.

Naturhouse Warszawa URSUS 
to Lider w dziedzinie dietetyki 
i żywienia i nie jest mitem, że już 
wielu naszym pacjentom udało się 
osiągnąć swój wymarzony cel. 
Odchudzanie jest procesem, który 
jeśli będzie przeprowadzony pod 
okiem profesjonalisty, da skutecz-
ne i długotrwałe rezultaty. Diete-
tyk Naturhouse Warszawa URSUS 
mgr Daria Kwolek dowiodła skutecz-
ności tej metody, nie tylko w kwestii 
utraty kilogramów, ale przede wszyst-
kim utrzymania osiągniętej wagi i po-
prawy wyników badań pacjentów.

SKĄD PEWNOŚĆ, ŻE TRAFIŁEŚ 
DO SPECJALISTY?
Poradni dietetycznych jest w Polsce 
coraz więcej. Nie każdemu dietetyko-
wi warto jednak zaufać – nie wszyscy 
posiadają kwalifikacje odpowiednie 
do tego, aby naprawdę nam pomóc. 

PO CZYM POZNAĆ, ŻE NASZ 
DIETETYK JEST PRAWDZIWYM 
PROFESJONALISTĄ?
1. Wykonanie badań antropome-
trycznych. 
Podczas pierwszej wizyty dietetyk 
powinien wykonać kilka badań, które 
pozwolą lepiej poznać aktualny stan 
naszego organizmu. Do ułożenia op-
tymalnej diety niezbędne są: ważenie, 
mierzenie, obliczanie wskaźnika 
BMI, a także badanie składu ciała, 
które udzieli odpowiedzi na dwa waż-
ne pytania: ile posiadamy zatrzymanej 
wody metabolicznej oraz jaka ilość 
tkanki mięśniowej i tłuszczowej znaj-
duje się w naszym organizmie.

2. Dobry dietetyk – dobry słuchacz. 
Przy ustalaniu odpowiedniej diety 
ogromne znaczenie mają wyniki ba-
dań, jakie wykona dietetyk. Dużą rolę 
odgrywają również nasze preferencje, 

dotychczasowe nawyki żywieniowe, 
a także ogólna sytuacja życiowa. Do-
bry dietetyk powinien przeprowadzić 
dokładny wywiad oraz umieć nas wy-
słuchać. Specjalista powinien wziąć 
pod uwagę nasze potrzeby, oczekiwa-
nia oraz ewentualne obawy. 

3. Odpowiednie wykształcenie. 
Osoba, której powierzamy nasze zdro-
wie, powinna posiadać odpowiednie 
kwalifikacje i duże doświadczenie 
jako dietetyk. Nie ufajmy więc „spe-
cjaliście”, który ukończył jedynie kurs 
dietetyki lub przy okazji swojej innej 
pracy zajmuje się układaniem diet! 
Jeżeli osoba, do której się udajemy, 
posiada ukończone studia wyższe 
na kierunku dietetyka lub technolo-
gia żywności i żywienia człowieka, to 
znaczy, że trafiliśmy „pod właściwy 
adres”.

4. Racjonalna wizja diety. 
Każdy odpowiedzialny specjalista od 
spraw żywienia powinien wiedzieć, że 
aby dieta przyniosła trwałe rezultaty, 
musi trwać odpowiednią ilość czasu. 
Zwykle przyjmuje się, że odpowied-
nie tempo chudnięcia to 0,5–1 kg na 
tydzień – taki spadek wagi sprawi, 
że po zakończonym odchudzaniu nie 
dotknie nas efekt jo-jo. Dietetyk powi-
nien być z nami szczery i nie obiecy-
wać natychmiastowych rezultatów.

5. Indywidualne podejście do pa-
cjenta. 
Dobry dietetyk do każdego pacjenta 
podchodzi indywidualnie. Dostosowu-
je ilość, godziny posiłków i sposób ich 
przygotowania do trybu pracy. Szanuje 
czas, zdrowie i portfel pacjenta. Nie 
marnuje jedzenia. Układa jadłospis 
tak, aby otwarte opakowania produktów 
zużyć w całości, by posiłki były smacz-
ne i szybkie w przygotowaniu, a także 
opierały się na sezonowości warzyw  
i owoców.

Jeżeli chcesz mieć pewność, że trafiłeś do profesjonalisty, posiadającego 
odpowiednią wiedzę i doświadczenie – odwiedź Centrum Dietetyczne 
Naturhouse Warszawa URSUS.

Centrum Dietetyczne 
Naturhouse URSUS 

Galeria Gawra 
ul. Warszawska 58C 
02-496 Warszawa 
Tel. 889 809 879 

e-mail:  
warszawa.ursus@naturhouse-polska.com

ZAPRASZAMY 
	 Poniedziałek: 12:00–20:00 
 Wtorek: 10:00–18:00 
 Środa:  8:00–18:00 
 Czwartek: 12:00–20:00 
 Piątek:  8:00–14:00 

DLA CZYTELNIKÓW „MOCNYCH STRON” do 22 grudnia br. 
analiza składu ciała i konsultacja z dyplomowanym dietety-
kiem są BEZPŁATNE! ⏵ Informacje i zapisy: tel. 889 809 879.

Nie zapomnij polubić Naturhouse Warszawa URSUS na FACEBOOKU, 
gdzie znajdziesz wiele dietetycznych ciekawostek, metamorfoz oraz 
konkursów z nagrodami 🙂.
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REKLAMĘ 
KOLOROWĄ 
(ze zdjęciem, grafiką) 

można zamówić 
na DWA SPOSOBY:

①  drogą e-mailową pisząc na adres: 
reklama@mocnestrony.com.pl 

②   osobiście 
w Agencji Reklamowej „LINEA”
02-495 Warszawa URSUS, 
UL. CIERLICKA 2
w dni powszednie (pn.–pt.) 
w godz. 800–1700

CENNIK REKLAM 
dostępny w niebieskiej 
zakładce BIURO REKLAMY 
na www.mocnestrony.com.pl

OGŁOSZENIE 
DROBNE TEKSTOWE
można zamówić drogą 
e-mailową pisząc na adres: 
reklama@mocnestrony.com.pl
UWAGA! W zależności od liczby 
znaków wyróżniamy 3 wielkości 
modułów ogłoszeń drobnych 
tekstowych. 

 1 moduł
 (47 mm × 30 mm) –  30 zł netto

 2 moduły
 (47 mm × 60 mm)  –  50 zł netto

 3 moduły
 (47 mm × 90 mm)  –  70 zł netto

WSZYSTKIE REKLAMY 
I OGŁOSZENIA 
DROBNE TEKSTOWE

są widoczne przez co najmniej 
2 tygodnie również na naszej stronie 
internetowej www.mocnestrony.com.pl 

– aż do kolejnego wydania.

ZAMAWIANIE REKLAM 
I OGŁOSZEŃ DROBNYCH

mocnestrony.com.pl

– Dlaczego Sri Lanka jest tak wyjątkowa? Przede wszystkim dlatego, 
że jest niezniszczona wpływem człowieka. (…) To państwo z 27 parka-
mi narodowymi pokrywającymi ponad połowę swojej powierzchni. (…) 
To jedyne na świecie miejsce, gdzie z 7 występujących na naszym globie 
gatunków żółwi morskich spotkamy aż 6! – zachęcał przewodnik ŁUKASZ 
WARYCH podczas ostatniego spotkania w Domu Kultury „Portiernia” 
przed zamknięciem, spowodowanym drugą falą pandemii. 
Dziewięć i pół godziny 
lotu bezpośrednego – tyle 
potrzeba, aby zwiedzić 
ten rajski kraj azjatycki na 
wyspie Cejlon (dokładnie 
pod Indiami), przypomi-
nający swym kształtem 
na mapie łzę. Rozciąga 
się na ok. 240 km z pół-
nocy na południe i bli-
sko 40 km z zachodu na 
wschód. – Wszyscy myślą, 
że stolicą Sri Lanki jest 
Kolombo, a tak napraw-
dę funkcję pełni położona 
w jego aglomeracji Sri 
Dźajawardanapura Kotte. 
Znajdują się tam wszystkie 
instytucje rządowe. Sto-
lica stanowi także ważny 
ośrodek handlu. Miesz-
kańcy posługują się językiem tamilskim, 
pozostali syngaleskim. Na Sri Lance miesz-
ka ponad 21 mln osób – zaczął od danych 
geograficznych Łukasz Warych przebrany 
w narodowy strój męski Sri Lanki, czyli 
sarong. Brakowało jeszcze mnóstwa bran-
soletek, którymi ozdabiają się tubylcy. Sri 
Lanka funkcjonowała kiedyś pod nazwą 
Cejlon. Dopiero w 1949 r. przestała być 
kolonią brytyjską, stąd znajdziemy tam 
mnóstwo pamiątek i pozostałości – głów-
nie architektonicznych – po Brytyjczykach, 
ale i Holendrach oraz Portugalczykach. 
W 2004 r. kraj nawiedziło potężne tsuna-
mi. 17-metrowe fale całkowicie zniszczyły 
południe wyspy. Zginęło wówczas 40 tys. 
ludzi. Głośno było również o katastrofie 
kolejowej – w jednym pociągu zostało 
zmiecionych przez falę wody 1700 osób!

Jeden z największych producentów herbaty 
na świecie
Na szczęście, od tamtej pory podobnego 
kataklizmu tam nie było. – Na Sri Lance 
są tylko 2 pory roku: lato i zima. Lato trwa 

od marca do październi-
ka. 2oC to jedyna różnica 
w temperaturze. W lecie 
słupek w termometrze 
osiąga nawet 38oC. Nale-
ży unikać wyjazdu w cią-
gu marca i października 
ze względu na monsuny, 
które przynoszą obfite 
ulewy – tłumaczył Łukasz 
Warych. Część słuchaczy 
(skupionych w Klubie 
Podróżnika prowadzonym 
w DK „Portiernia” przez 
Irenę Jarzębak) popijała 
podczas spotkania prze-
pyszną, prawdziwą her-
batę, którą przywiózł ze 
sobą prosto ze Sri Lanki 
prowadzący. – To zwykła, 
klasyczna, czarna herbata 

– jeden z głównych produktów eksporto-
wych tego kraju, podobnie jak przyprawy. 
Sri Lanka jest 3. największym producen-
tem herbaty na świecie. Plantacją herbaty 
trudni się ponad 700 tys. ludzi. Najbardziej 
znaną plantacją herbaty jest Nuwara Eliya. 
(…) Liptona czy Dilmah nikt tam nie pije, 
bo to najgorsza jakość i nie ma nic wspól-
nego z liściem herbaty. To, tak naprawdę, 
odpad po całej produkcji – ocenił Łukasz 
Warych. Na Sri Lance zrywa się 2 liście 
herbaty nie do końca rozwinięte, by uzy-
skać jak najlepszy i jak najmocniejszy 
smak herbaty. Zieloną herbatę uzyskuje się 
przy natychmiastowym suszeniu listków 
zaraz po oberwaniu. Czarną herbatę uzy-
skuje się w procesie 3-dniowej fermentacji, 
po czym dopiero produkt się suszy. Jest 
nawet możliwość, by wejść z wycieczką do 
fabryki herbaty i wytworzyć swoją herbatę 
z wcześniej samodzielnie oberwanych liści.

Bogactwo gatunków
Drugim symbolem Sri Lanki są słonie, 
żyjące tam naturalnie, w liczbie ok. 6 tys. 

To gatunek występujący wyłącznie na Cej-
lonie. Osobniki nie dorównują wielkością 
słoniom afrykańskim, bardzo łatwo oswa-
jają się. – Na wsiach słonie pracują jak 
u nas traktory. Zabronione jest krzywdzić 
te zwierzęta, które są uważane za symbol 
szczęścia. Na Sri Lance działa specjalne 
miejsce: Pinnawala, czyli sierociniec dla 
słoniątek. Odbudowuje się w ten sposób po-
pulację dzikich słoni – mówił przewodnik. 
Jakie inne zwierzęta tam spotkamy? Lam-
party, warany biegające po chodnikach, 

makaki. Co ciekawe, narodowym ptakiem 
Sri Lanki jest paw. Z innych skrzydlatych 
gatunków charakterystyczne są głośne pa-
pugi. Gość spotkania posiada nawet dwie 
takie w domu. Na plażach przy oceanie 
funkcjonują natomiast wylęgarnie żółwi 
morskich, dzięki którym odbudowuje się 
populację tych zwierząt. – 60% roślinności 
Sri Lanki stanowią palmy kokosowe. Kokos 
przetwarzany jest na różne sposoby, np. na 
opał. Z kwiatów palmy kokosowej robi się 
bimber arak, podobny smakowo do rumu 
– opowiadał przewodnik. Warto wybrać 
się na rejs rzeką Madu. Zachwyca boga-
ctwo 5 tys. wysp. Ogromnym wyróżnikiem 
są rosnące tam lasy namorzynowe, które 
w niewielkiej ilości pozostały na świecie. 
Innym charakterystycznym gatunkiem są 
drzewa balsamowe. Na rzece funkcjonują 
tzw. wyspy cynamonowe, gdzie uprawia 
się cynamon. Przecudne widoki są gwaran-
towane. Zobaczyć można takie zwierzęta, 
jak kajmany, kraby, niejadowite węże wod-
ne. Madu wpływa do Oceanu Indyjskiego. 
Na wodach Oceanu podczas rejsu można 

obserwować wyłaniające się co chwilę 
wieloryby, płetwale błękitne, kaszaloty, 
orki i delfiny.

Pakt religijny
Co jeszcze trzeba zobaczyć w tym kraju? 
Jako numer jeden Łukasz Warych wymienił 
Kandy – sanktuarium, najświętsze miejsce 
dla buddystów (na Sri Lance buddyzm jest 
główną religią). Przetrzymywana jest tam 
jedyna na świecie relikwia Buddy w posta-
ci zęba. Sama świątynia dekorowana jest 
m.in. kłami słoni. Co roku relikwia jest ob-
wożona na słoniu wokół Kandy, a na miej-
sce przybywa tysiące wiernych. Podobnym 
cudem Sri Lanki są wyciosane w skałach 
jaskinie Dambulla. Jest ich pięć. Wszystkie 
zostały w przepiękny sposób ozdobione 
barwnymi malowidłami naściennymi. 
Mieści się w nich ponad 150 posągów 
Buddy ukazujących jego różne etapy życia. 
W drodze do jaskiń trzeba pokonać 150 
schodów i minąć małpki proszące o jedze-
nie lub zaklinaczy węży. Obok Dambulli 
warto zobaczyć zabytek Syringa (V w. 
p.n.e.). Na skalnym wzgórzu pozostały za-
budowania po pałacu królewskim. By tam 
wejść, trzeba wspiąć się po schodach zło-
żonych z 2 tys. stopni! Na Sri Lance istnieją 
nie tylko buddyjskie świątynie, ale również 
hinduistyczne. W południowej części kraju 
w przeważającej liczbie żyją muzułmanie. 
Okolice Kolombo zamieszkują katolicy. 
– Na Sri Lance został zawarty pakt. Nie 
wolno nikogo prześladować ze względu na 
swoją religię ani nikogo przekonywać do 
wierzeń. Od dziecka wychowuje się tam 
w takim duchu społeczeństwo – podkreślił 
gość spotkania w „Portierni”. Co ciekawe, 
dla mieszkańców Sri Lanki nie ważna jest 
wartość pieniądza, wyrafinowane domy 
czy samochody. W jednej wsi może dzia-
łać jeden telewizor. Wokół niego urządza 
się wspólne oglądanie i spotkania. Tury-
ści spotykają się z ogromną gościnnością. 
Szczególnie zdziwieni mogą być przyjezd-
ni o białej skórze. Biały człowiek jest przez 
buddystów uważany za symbol Boga – im 
ktoś bielszy, tym większe budzi zaintereso-
wanie. Według tradycji gwarancją szczęś-
cia dla małego dziecka będzie, gdy np. 
biały człowiek weźmie go na ręce.

Tekst i zdjęcia
Agnieszka Gorzkowska

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA: MOCNESTRONY.COM.PL

Dlaczego Sri Lanka jest tak wyjątkowa? Przede wszystkim dlatego, To gatunek występujący wyłącznie na Cej- obserwować wyłaniające się co chwilę 

RAJ NA ZIEMI, czyli parę słów o Sri Lance
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

Sprawa inwestycji prowadzonej od 
kilkunastu miesięcy tuż za północną 
granicą miasta Piastowa, na terenie 
Ożarowa Mazowieckiego, jest dla 
nas ważna z dwóch powodów. Oba 
wiążą się z realnym zagrożeniem 
pogorszenia stanu bezpieczeństwa. 
Pierwszy to wzrost intensywności 
ruchu drogowego w szczególnie ne-
wralgicznym punkcie naszego mia-
sta, którym jest wyjazd w kierunku 
północnym ulicą Lisa-Kuli. Chodzi tu 
o zjazd z tej ulicy w ulicę Fiołkową. 
Drugim potencjalnym zagrożeniem 
jest odbiór i odprowadzenie wód opa-
dowych z terenu tej inwestycji prowa-
dzonej przez fi rmę Panattoni. 

W szystkim, którzy mogą sądzić, że 
jesteśmy nadmiernie przewrażli-
wieni na punkcie tych potencjal-

nych zagrożeń (tak oceniają nasze za-
strzeżenia w tym zakresie m.in. sami 
przedstawiciele firmy) chciałbym 
przedstawić fragment informacji za-
czerpniętej z internetowej strony www.
panattonieurope.com: 
„Panattoni Park Warszawa Konotopa III 
to kolejny projekt Panattoni w tym rejo-
nie odpowiadający na wciąż rosnące po-
trzeby rynku logistycznego. Bezpośred-
nie sąsiedztwo Węzła Konotopa decyduje 
o wyjątkowości tej konkretnej lokalizacji. 
Powierzchnie magazynowe oferowane 
przez dewelopera w rejonie Warszawy to 
zarówno obiekty BTS wybudowane dla 

takich firm jak Neuca, H&M, Raben czy 
Danone, a także magazyny typu „multi-
-let”, gdzie najemcami są takie globalne 
marki jak: DSV, Henkel, Raben czy Roh-
lig Suus. Centrum logistyczne Panattoni 
Park Warszawa-Konotopa III składa 
się z trzech nowoczesnych hal magazy-
nowych o  łącznej powierzchni prawie 
60000 m2. Park jest optymalnie dopa-
sowany do wymogów magazynowych 
klientów z różnych branż. Oferuje moż-
liwość wynajęcia powierzchni przemy-
słowej zarówno średnim jak i większym 
firmom”. 
Taką rekomendację prowadzonej inwe-
stycji znajdujemy materiale informacyj-
no-promocyjnym firmy. 

Co wynika z materiału informacyjno-
-promocyjnego firmy Panattoni
Wielkość budowanych obiektów, czyli 
3 hal o łącznej powierzchni 60000 m2 
(każda wysokości 10 m) potwierdza 
w pełni obawy, co do wygenerowania du-
żego ruchu samochodowego do ich ob-
sługi: tirów i samochodów dostawczych. 
Można wyobrazić sobie ilość wody opa-

dowej z powierzchni dachów, powięk-
szonej o wybrukowaną powierzchnię 
w otoczeniu hal. Z pewnością, w przy-
padku dłuższych i intensywnych opa-
dów (z którymi mamy w ostatnim czasie 
coraz częściej do czynienia), całej wody 
opadowej nie przejmą przewidziane 
przez inwestora zbiorniki retencyjne. 
A więc? Najbliższa i naturalna możli-
wość odprowadzenia nadmiaru wody 
to… rzeka Żbikówka. Zagrożenie jak 

najbardziej realne, tym bardziej, że nie-
które hale budowane są na terenie zale-
wowym, co wiemy z przygotowanej dla 
nas ekspertyzy. 
Natomiast co do obecnie wygenerowane-
go ruchu ciężkich samochodów obsługu-
jących trwającą budowę – jego uciążli-
wość odczuwają najbardziej mieszkańcy 
posesji bezpośrednio położonych przy 
ulicy L. Lisa-Kuli (szczególnie zjazdu 
z niej w drogę wewnętrzną nazwaną ul. 
Fiołkową), a pośrednio także wszyscy 
uczestnicy ruchu drogowego. Dlatego 
postanowiliśmy ograniczyć ruch najcięż-
szych samochodów poprzez odpowied-
nie oznaczenie zjazdu w ulicę Fiołkową 
w granicach naszego miasta. 

Ulica Fiołkowa to tylko droga serwisowa
Jest to droga wewnętrzna zbudowana 
kilka lat temu jako droga serwisowa dla 
budowanej wówczas drogi ekspresowej, 
która nie ma odpowiednich parametrów 
do tak intensywnej eksploatacji przez 
ruch ciężkich samochodów z jakim 
mamy obecnie do czynienia za sprawą 
inwestycji Panattoni. Po jej ukończeniu 
z pewnością uciążliwość i zagrożenie 
nie znikną, wszak tak duże obiekty ma-
gazynowe generują równie duży ruch 
samochodów już po ich wybudowaniu, 
w czasie normalnej eksploatacji. Co 
ciekawe, na kilkakrotnie zadane pytanie 
o przewidywaną wielkość ruchu samo-
chodowego – nigdy nie uzyskaliśmy 
żadnej konkretnej odpowiedzi przedsta-
wicieli Panattoni poza mglistym określe-
niem, że „nie taki duży”. Nasza decyzja 
o ograniczeniu ruchu ciężkich samocho-
dów jest zgodna z prawem i powodowana 
jedynie troską o bezpieczeństwo ruchu 
drogowego w  mieście i bezpieczeństwo 
mieszkańców. 

Miasto ma prawo dbać o bezpieczeństwo
Nie chcemy w żaden sposób ograniczać 
swobody działalności firmy Panattoni, 
ani żadnej innej. Mamy natomiast obo-
wiązek dbania o bezpieczeństwo naszego 
miasta. Stąd oczywisty brak akceptacji 
dla działań skutkujących jego pogorsze-
niem. Kilkakrotnie zwracaliśmy uwagę 
inwestora na potrzebę poszukania innego 
rozwiązania, podpowiadając alterna-
tywny kierunek dojazdu do jego nieru-
chomości – od strony zachodniej z pomi-
nięciem Piastowa. 
Zaproponowana latem przez Panattoni 
modyfikacja zjazdu z ulicy L. Lisa-Kuli 
w drogę Fiołkową została zdecydowanie 
odrzucona przez mieszkańców Piasto-
wa, którzy wzięli udział w konsulta-
cjach społecznych przeprowadzonych 
trzy miesiące temu. To potwierdza nasze 
stanowisko, w tym ograniczenie ruchu 
samochodów ciężarowych o masie po-
wyżej 3,5 t na dawnej drodze serwisowej. 
Tymczasem firma Panattoni ignorując 
oczywiste prawo samorządu gminy do 
troski o bezpieczeństwo domaga się cof-
nięcia zakazu, a więc nieograniczonego 
ruchu ciężkich samochodów w tym miej-
scu. Co więcej, stosuje formy straszenia 
w postaci kolejnych pism autorstwa kan-
celarii prawnych, w których zawarte są 
pogróżki z konsekwencjami w postaci 
ew. wysokich odszkodowań. 

Pragnę zapewnić, że nie zamierzamy 
ulegać żadnym groźbom, niezależnie od 
tego kto je formułuje i jakim potencjałem 
dysponuje. Najważniejszą przesłanką 
działania samorządu pozostaje dobro 
mieszkańców. I nic tego nie zmieni.

Grzegorz Szuplewski
Burmistrz Miasta Piastowa

Budowa wielkich magazynów stwarza realne zagrożenie dla miasta
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NASZE STRONY l KULTURA
z odbywającym się 

u nas cyklem filmowym, np. w ramach 
kina oscarowego. Organizujemy pokazy 
dla mam z małymi dziećmi, co w więk-
szości kin nie ma miejsca. Podczas se-
ansu światło jest lekko przytłumione, 
poziom dźwięku odpowiednio ściszony, 
aby podczas seansu dzieci mogły spać, 
gdy ich mamy oglądają film. Dodatko-
wo jest przygotowany pokój dla mam, 
z którego można skorzystać nie tylko 
podczas seansu, gdzie do dyspozycji jest 
indywidualna łazienka, przewijak i pod-
grzewacz do butelek. Rozważamy wpro-
wadzenie kina dedykowanego dzieciom 
ze spektrum autyzmu. Współpracujemy 
ze szkołą „Przylądek”– w ubiegłym 
roku, w Światowym Dniu Świadomo-
ści Autyzmu, biliśmy wspólnie rekord 
utworzenia niebieskiego serca z jak 
największej liczby ubranych na niebie-
sko osób. Widzieliśmy zainteresowanie 
rodziców kinem sensorycznym, zapew-
niającym warunki dla dzieci wyczulo-
nych na odbiór zewnętrznych bodźców, 
a jednocześnie takim, gdzie nikomu 
nie przeszkadza, że ktoś zachowuje się 
spontanicznie podczas seansu. 
Organizujemy również pokazy w ra-
mach ogólnopolskiego projektu: Filmo-
teka Szkolna – Nowe Horyzonty Eduka-
cji Filmowej. W tym roku szkolnym, ze 
względu na wprowadzenie w szkołach 
zdalnego nauczania, dopasowaliśmy 
się do nowych warunków i zaprosiliśmy 
uczniów i nauczycieli do udziału w tym 
projekcie edukacyjnym w wersji online.  

■  Centrum Kultury i Sportu to spółka, 
na czele której stoi prezes. Pełni 
Pani tę funkcję od 16 marca tego 
roku, czyli czasu, kiedy wprowadzo-
no w Polsce pełny lockdown. Jak to 
jest, zacząć pracę w miejscu, które 
nie może normalnie funkcjonować? 

– Podjęcie pracy w takim momencie 
było sporym wyzwaniem. Plany mie-
liśmy inne, ale musieliśmy je zweryfi-
kować. Mimo zamknięcia było co ro-
bić. Trzeba było przenieść wydarzenia, 
które miały mieć miejsce wiosną, na 
terminy późniejsze, w 2020 lub nawet 
w 2021 roku. Zajęliśmy się sprawami 
technicznymi, związanymi z infrastruk-
turą obiektów, szczególnie tymi, które 
trudno robić, kiedy budynek funkcjonu-
je. Od połowy marca do połowy maja, 
mieliśmy wiele przeglądów, remontów.

■  A jak wyglądało otwieranie się?
– Od początku maja wróciły do trenin-
gów drużyny koszykówki i piłki nożnej 

(meczów jeszcze nie rozgrywano), roz-
poczęto zajęcia tenisowe. W czerwcu 
ruszyła Strefa Sportu w CKiS. W waka-
cje zorganizowaliśmy, już po raz kolejny, 
„Półkolonie letnie na sportowo”, które 
cieszyły się b. dużym zainteresowaniem, 
każdy tydzień mieliśmy obłożony prak-
tycznie w 100%. We wrześniu wróciły 
wydarzenia kulturalne, przy sali wypeł-
nionej wtedy w 50%. Wydarzeń tych, tak 
we wrześniu, jak i w październiku było 
sporo. Ale znów konieczne było zwe-
ryfikowanie możliwości realizacyjnych 
pod kątem wprowadzonych obostrzeń 
i część zaplanowanych wcześniej imprez 
zaczęliśmy przenosić na wiosnę – luty, 
marzec. I także w tym przypadku nie 
mamy do końca pewności, czy będzie 
możliwość przeprowadzenia ich w pla-
nowanym obecnie kształcie. Decyzje, 
nie zawsze łatwe, trzeba podejmować na 
bieżąco, z dnia na dzień. 

■  W ubiegłym roku, na naszych ła-
mach, zamieściliśmy relację ze 
spotkania z himalaistami: Denisem 
Urubko i Bogusławem Magrelem. 
Spotkanie zakończyło się na ścian-
ce wspinaczkowej, znajdującej się 
na patio w CDK. To miejsce, którym 
można się pochwalić.

– „Pruścianka”, bo tak została nazwana 
nasza ściana wspinaczkowa, oddana do 
użytku wraz z budynkiem, w 2018 r. 
Funkcjonuje sezonowo, od IV do X. 
Można z niej korzystać indywidualnie 
lub uczestnicząc w sekcjach wspinacz-
kowych pod opieką wykwalifikowanej 
kadry instruktorów. Jest to miejsce, któ-
re zaistniało już wielokrotnie na mapie 

imprez Pruszkowa. W ubiegłym roku, 
podczas Nocy Muzeów, zorganizowa-
liśmy dla wszystkich chętnych „nocne 
wspinanie”, w tym roku była m.in. do-
stępna bezpłatnie podczas Narodowego 
Dnia Sportu, w którym CKiS wzięło 
udział. Dodatkowo w ofercie ścianki 
jest możliwość zorganizowania na niej 
urodzin lub wynajęcia dla grup zorga-
nizowanych w ramach np. spotkań inte-
gracyjnych.

■  Które z organizowanych przez CKiS 
wydarzeń cieszyło się największym 
zainteresowaniem?

– Zorganizowana w kwietniu ubiegłego 
roku I edycja Festiwalu Smaków Food 
Trucków w Pruszkowie, Międzyna-
rodowa Wystawa Kotów (tegoroczna 
edycja odbyła się niestety bez udzia-
łu publiczności), Mikołajki miejskie 
2019 – w holu stanęła choinka, były 
warsztaty plastyczne, wizyta Świętego 
Mikołaja, a dla dorosłych Jarmark Bo-
żonarodzeniowy Sami Swoi. W holu 
głównym wystawiali się twórcy ręko-
dzieła i regionalnych produktów świą-
tecznych. Uczestniczymy też w cyklicz-
nych imprezach organizowanych na 
terenie miasta – „Dni Pruszkowa”, „Po-
żegnanie lata”, podczas których m.in. 
przeprowadzamy „ankietę satysfakcji”, 
w której pytamy mieszkańców – co im 
się podoba, czego by oczekiwali? 

■  I co wynika z przeprowadzonych 
ankiet?

– To m.in., że nie wszyscy wiedzą, gdzie 
CKiS się znajduje. Słyszeli, że jest takie 
miejsce, ale nie mają punktu odniesie-
nia. Część osób myślała, że budynek 
CDK jest galerią handlową ze względu 
na jego gabaryty. Dlatego niezbędne jest 
wyposażenie obiektu w oznakowanie 
zewnętrzne, które sprawi, że sam obiekt 
będzie nie tylko widocznym punktem na 
mapie Pruszkowa, ale także reprezenta-
cyjną wizytówką miasta. Rozmawiamy 
w tej sprawie z władzami miasta i jest 
nadzieja, że ten projekt w najbliższym 
czasie uda się zrealizować. Były też su-
gestie dotyczące wprowadzenia dodat-
kowych zajęć sportowych dla dzieci (po 
lekcjach) – uwzględniliśmy to w naszej 
ofercie sportowej. Zależy nam bardzo na 
wypromowaniu CKiS jeszcze bardziej 
wśród mieszkańców Pruszkowa, dlate-
go bierzemy udział w akcjach wspiera-
jących potrzeby lokalnej społeczności 
takich jak: „Waleczne serduszko Ada-

sia”, „Ratujemy nóżkę Lenki”, „Szla-
chetna Paczka”.

■  W jaki sposób zapraszacie do siebie 
mieszkańców?

– Z jednej strony są to reklama i dzia-
łania wizerunkowe – nasz profil na Fa-
cebooku, plakatowanie miasta (34 słu-
py), ekrany telewizyjne w komunikacji 
miejskiej w Pruszkowie i Piastowie, 
ekrany w holu głównym CDK i dobra 
wola poszczególnych mediów. Ostatnio 
zrealizowaliśmy film reklamowy, który 
dołączamy do każdego wychodzącego 
maila, wyświetlamy przed każdym se-
ansem filmowym i prezentujemy na na-
szym kanale YouTube. Z drugiej strony 
– współpraca z lokalnymi władzami 
przy organizacji wspólnych przedsię-
wzięć w CKiS, aby umożliwić miesz-
kańcom udział w ciekawych, wielowy-
miarowych miejskich wydarzeniach.

■  Czy CKiS jest bytem niezależnym, in-
stytucją samofinansującą się ?

– CKiS działa jako spółka prawa han-
dlowego, której celem jest m.in. osią-
ganie przychodów i zysków. Lockdown 
spowodował duże straty. Najemcy 
zwracają się do nas z prośbą o rabaty 
i obniżki czynszu – rozumiemy ich sy-
tuację, bo my znaleźliśmy się w podob-
nej, dlatego większość wniosków roz-
patrujemy pozytywnie. Zwróciliśmy 
się w ramach oferowanych przez Pań-
stwo ulg do poszczególnych instytucji, 
składając stosowne wnioski. Poszuku-
jemy także alternatywnych źródeł do-
chodu wynajmując stadion na mecze 
drużyn I-ligowych, podnajmując halę 
sportową na organizację wydarzeń. 
Planujemy organizację zimowiska oraz 
półkolonii i kolonii letnich. 

R ozmawialiśmy jeszcze o najbliższych 
planach, ale zostały one zweryfiko-
wane przez pandemię. W stanie na 

dzień dzisiejszy w CKiS funkcjonuje 
cała strefa sportu – kontynuowane są 
zajęcia dla grup zorganizowanych (z za-
chowaniem wymaganych procedur). 
Odbywają się treningi i zawody spor-
towe, ale bez publiczności. Nie będzie 
Mikołajek miejskich, jak w ubiegłym 
roku, natomiast planowany jest jarmark 
świąteczny w wersji on-line. 
– Jak już sytuacja się unormuje, zachę-
camy mieszkańców Pruszkowa i po-
bliskich miejscowości do odwiedzenia 
Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie 
i skorzystania z bogatej oferty kultural-
nej i sportowej – dodała na koniec prezes 
CKiS Agnieszka Wierzbicka.

■  Dziękuję za rozmowę
Wojciech Grzesik
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