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■  Rocznica

W raz z tym numerem „Sąsiedzi” otwierają następny (drugi) rok 

działalności. Specjalnie nie używam zwrotu „kończą pierw-

szy“, bo to nie żaden bynajmniej koniec. Zmieniło się przez ten rok 

sporo i w większości na lepsze. Pomysły dojrzewają czasem długo, 

ale w końcu rodzą się z nich fakty. Mamy gazetę, mamy partnerów, 

piszecie własne teksty, rodzą się inicjatywy takie jak bieg ulicami Józe-

fosławia i spontaniczny przy tym piknik.

W pierwszym numerze pisaliśmy o pomyśle zorganizowania tar-

gu lub bazaru z udziałem lokalnych producentów żywności i rolni-

ków. W tym numerze historia zatoczy koło i wrócimy do tematu 

dzięki Oli Kozdrońskiej - Dmochewicz i jej „wsiowej“ drużynie.

To nie jedyna rzecz, która każe nam przypomnieć pierwszy numer 

„Sąsiadów“. Na 100 proc. możemy zapewnić, że szkoła szykuje się 

do wprowadzenia elektronicznych dzienników. W tym miejscu wyra-

żę tylko nadzieję, że nie potwierdzą się moje obawy zawarte w tek-

ście sprzed roku, że e-dzienniki spowodują spadek zainteresowania 

rodziców szkołą, którzy mając dostęp do ocen on-line nie zechcą 

pojawić się na wywiadówkach w realu.

Ponadto, po sukcesie 1 Biegu Ulicznego J&J, razem z jego pomy-

słodawcą Robertem Widzem oraz Anią Czerwieniec z Rady Sołec-

kiej i Aliną Staniszewską z Klubu Kultury Józefosław nie zasypiamy 

gruszek w popiele i już niedługo wpiszemy do wiejskiego kalenda-

rza Józefosławia i Julianowa kolejną, po biegu, cykliczną imprezę, 

w czym pomocną dłoń poda nam Pani Joanna Widaj z lokalnej  

szkółki ogrodniczej Acrocona.

Niedługo też wybory samorządowe i w gronie redakcji mocno 

zastanawiamy się, jaką rolę możemy w nich spełnić. Niestety okręgi 

wyborcze podzielono zgodnie z logiką matematyczną, ale w poprzek 

logiki lokalnej. Julianów wedle tego podziału jest oddzielony od Józe-

fosławia, z którym ma w zasadzie wspólne wszystko, a połączony  

z miejscowościami, z którymi w zasadzie nie ma wspólnego nic. Dla-

tego mieszkańcy Julianowa muszą się zmobilizować i zagłosować 

gremialnie, gdyż tylko dzięki wysokiej frekwencji i strategicznemu gło-

sowaniu na jednego kandydata mają szansę na swojego radnego czy 

radną. W Józefosławiu także inaczej będzie wyglądała sytuacja, 

będziemy głosowali na dwójkę radnych. Jako „Sąsiedzi” będziemy 

namawiali do głosowania na tych kandydatów, którzy na czele swo-

ich programowych pomysłów postawią bezwzględną i lojalną współ-

pracę ze sobą. Jeszcze przed wyborami muszą działać „w tandemie”. 

Za dużo było w tej kadencji sytuacji, kiedy mieliśmy wrażenie dyso-

nansu pomiędzy stanowiskami naszych radnych. Za mało ich mamy, 

żeby sobie na takie „luksusy” pozwalać. Powinniśmy zrozumieć,  

że choćby dwa, ale silnie wspierające i uzupełniające się głosy  

w radzie mogą o wiele więcej niż cztery wolne elektrony.

Od roku pracujemy nad przybliżeniem sobie samym walorów J&J 

i ludzi tu mieszkających. Widzimy jak obiecująco tu pulsuje krew i ile 

jeszcze jest do zagospodarowania terenu. Mam na myśli nasz poten-

cjał, a nie ziemię, bo tą zajmują się nader ochoczo deweloperzy,  

na co przyszli radni też powinni mieć szczególne baczenie.

Jacek Sut
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J uż wkrótce przy ulicy Tenisowej w Józefosławiu, powstanie nowy 

skwerek wraz z terenem rekreacyjnym i małym placem zabaw 

dla mieszkańców Józefosławia i Julianowa. Gmina Piaseczno pod-

pisała już umowę z wykonawcą.

SZKOŁA. W związku z przepełnieniem ZSP w Józefosławiu (zbudo-

wana na 750 uczniów mieści ich ok. 1200) Urząd Gminy zebrał i prze-

analizował oferty na zorganizowanie dodatkowych sal lekcyjnych. 

Na filię placówki, w której zmieści się 6 klas zerowych i pierwszych 

wybrany został budynek przy ul. Wilanowskiej 15 G przygotowany 

pod prywatne przedszkole. Lokal ten o powierzchni ok. 340 m2 zosta-

nie wynajęty na 10 m-cy (od września br.) za cenę 17 tys. zł miesięcz-

nie. Dzięki temu będzie utrzymany dwuzmianowy system nauki 

w szkole przy ul. Kameralnej (przypomnijmy, że groziła dzieciom 

nauka na 3 zmiany). Tymczasem trwa rozbudowa budynku szkolne-

go o nowe skrzydło, w którym za ponad 11 milionów zł powstanie 

10 nowych sal lekcyjnych, hale gimnastyczne oraz szatnie. Rozbu-

dowa ma zakończyć się w 2015 roku.

TAŃSZE BILETY. Od sierpnia zostały wprowadzone w komunikacji 

ZTM bilety miesięczne i kwartalne obowiązujące wyłącznie w II stre-

fie. Nie trzeba więc kupować, jak dotychczas, biletów dwustrefo-

wych. Osoby mieszkające w  podstołecznych gminach (także 

w Piasecznie), nie wjeżdżające do strefy I. zapłacą za bilet 30 dnio-

wy 112 zł (poprzednia cena – 210 zł), a za kwartalny 282 zł (dotych-

czas 536 zł). Okresowe bilety ulgowe będą kosztowały odpowiednio: 

61 zł – miesięczny i 191 zł – kwartalny.

PROMEM PRZEZ WISŁĘ. Także od sierpnia w miejscowości Gassy 

uruchomiona została promowa przeprawa pomiędzy Konstancinem 

Jeziorną a Karczewem. Na pokład promu wejdzie jednorazowo ok. 

30 osób (także z rowerami i motocyklami) oraz do 6 samochodów 

osobowych. Prom ma kursować regularnie, tak jak do lat 60. ub. wie-

ku, kiedy to był niezwykle użyteczny dla społeczności, skracając 

podróż w miejscu, gdzie na przestrzeni ponad 40 km nie ma mostu. 

Prywatny przewoźnik będzie za tę usługę pobierał stosunkowo nie-

wielką opłatę (za samochód 9 zł, za motocykl 5 zł, za rower 2 zł i za 

każdą osobę 3 zł). Samochody ciężarowe i  przyczepy – opłata 

w zależności od ciężaru pojazdu.

GÓRKI SZYMONA ZAPRASZAJĄ. Tego lata Górki Szymona, po prze-

prowadzonej wiosną gruntownej rewitalizacji, cieszą się dużym 

powodzeniem. Plaża z dostępem do wody, ścieżki piesze i rowero-

we, nowe ławki, siłownia plenerowa dla młodzieży i inna infrastruk-

tura – zachęcają do odpoczynku na „zielonej trawce”. Równie miło 

można spędzić czas w Ośrodku Wisła w Zalesiu Górnym, gdzie szcze-

gólnie w  weekendy odbywają się ciekawe i  różnorodne zajęcia 

oraz pokazy. Odpoczywający mogą korzystać z basenu (z ratowni-

kiem), placu zabaw, czy też barów przekąskowych. Jest to ciekawa 

alternatywa na czynny wypoczynek dla tych, którzy z wakacji już 

wrócili lub jeszcze nie wyjechali.

POZWOLENIE NA BUDOWĘ UL. JULIANOWSKIEJ.  Tak zwany ZRID 

wreszcie został wydany przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie. 

Niestety nie oznacza to jeszcze, że lada dzień chodniki powstaną, 

bo dalsza procedura musi trochę potrwać. Teraz urzędnicy gminni 

sprawdzają, czy w ok. 20 stronicowym uzasadnieniu nie ma niezgod-

ności w numerach działek, których inwestycja dotyczy. Istnieje jed-

nak w  dalszym ciągu szansa na rozpoczęcie tej inwestycji, tak 

niecierpliwie oczekiwanej przez mieszkańców, jeszcze w roku bie-

żącym. No, cóż, poczekamy – zobaczymy.

ULICA CYRANECZKI. Dnia 6 sierpnia została podpisana umowa nota-

rialna pomiędzy Urzędem Gminy a Starostwem Powiatowym, w wyni-

■  Informacje lokalne 

ku której starostwo otrzymało od Gminy działki pod rozpoczęty 

odcinek drogi pomiędzy ul. Feniksa a Ogrodową, jak też pod odci-

nek od ul. Julianowskiej w kierunku torów. Teraz już chyba nic nie 

przeszkodzi w szybkim zakończeniu budowy pierwszego z  tych 

odcinków oraz rozpoczęciu budowy drugiego.

UŁATWIENIE DLA MIESZKAŃCÓW. Wszyscy, którzy mają większe 

ogródki, już od 1 września będą mogli oddawać odpady zielone  

(biodegradowalne) bez ograniczeń. Po wykorzystaniu przydziało-

wych brązowych worków, będzie można trawę i  liście pakować 

w worki o dowolnym kolorze (poza żółtym i zielonym, które zare-

zerwowane są na plastik i szkło), z jednym tylko warunkiem: muszą 

one być na tyle przejrzyste, żeby odbierający nie miał wątpliwości, 

co się w  nich znajduje. W  przeciwnym wypadku nie zostaną  

zabrane przez firmę wywozową.

KLUB KULTURY I BIBLIOTEKA. Prawdopodobnie dopiero jesienią 

rozpoczną swoją działalność w nowym, większym lokalu. Na zapy-

tanie Urzędu spłynęło kilka propozycji i właśnie są rozpatrywane. 

Niedługo podjęta zostanie ostateczna decyzja, która lokalizacja  

na tę kulturalną działalność w naszej okolicy zostanie uznana za naj-

lepszą. Nowy lokal trzeba odpowiednio urządzić i wyposażyć. Jesień 

więc zapowiada się naprawdę ciekawie.

ZBLIŻAJĄ SIĘ WYBORY SAMORZĄDOWE. Już w  listopadzie br. 

będziemy wybierać nowego burmistrza oraz radnych. W wyborach 

do rady gminy obowiązywać będą nowe zasady. Radnych w Gminie 

Piaseczno mamy 23, powstały więc 23 Okręgi Jednomandatowe, 

co oznacza, że z każdego okręgu wybierzemy tylko jednego radne-

go. Każdy z okręgów w gminie Piaseczno liczy ok. 3- 3,5 tys. miesz-

kańców (zameldowanych). W Józefosławiu utworzono dwa okręgi 

(część wschodnia i część zachodnia), Julianów połączony został 

w jednym okręgu z Chylicami i Chyliczkami. Natomiast w wyborach 

do rady powiatu nasza gmina zostanie podzielona na dwa okręgi 

wyborcze. Jeden okręg obejmować będzie miasto Piaseczno i sołec-

two Józefosław, gdzie mieszkańcy wybiorą 9 radnych powiatowych, 

zaś pozostali mieszkańcy gminy (w tym Julianowa) wybiorą do powia-

tu 4 radnych. Od przyszłej kadencji wszystkich radnych powiatowych 

będzie 29, resztę wybiorą wyborcy z pozostałych gmin powiatu.

POŻEGNANIE LATA. Z tej właśnie okazji 6 września w godzinach 

12.00-21.00 odbędzie się w Józefosławiu przy ul. Cyraneczki Piknik 

Rodzinny. Przygotowywane są różne atrakcje dla osób w każdym 

wieku, oczywiście najwięcej dla najmłodszych. Gwiazdą wieczoru 

będzie Doda, której koncert rozpocznie się o godz. 18.00. Głównym 

organizatorem jest Rada Powiatu Piaseczno, a sponsorują wydarze-

nie: Immobiler Polska Sp. z o. o i De Silva.

SPOTKANIE STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Nasz Józefosław 

i Julianów zaprasza tradycyjnie na zebranie w drugi poniedziałek,  

tj. 8 września, jak zawsze o godz. 20.00 w szkolnej stołówce.

ZEBRANIA WIEJSKIE. Również we wrześniu odbędą się coroczne 

zebrania wiejskie mieszkańców, których celem jest przede wszyst-

kim rozdzielenie tzw. funduszu sołeckiego. I tak: Julianów spotka się 

w szkole o godz. 19.00 dnia 16 września, a Józefosław – o godz. 

19.00 w dniu 25 września. Zapraszamy.                                                                                                                                     

Hanna Krzyżewska

Teren zielony zostanie podzielony na 3 części. W środku ustawione 

zostaną urządzenia rekreacyjne dla dzieci. Tu planuje się postawienie 

na nawierzchni piaskowej dwóch urządzeń zabawowych dla maluchów. 

Pozostałe dwie to części z siłownią zewnętrzną oraz część ze stolika-

mi dla osób grających w szachy, warcaby lub inne gry towarzyskie.

Na terenie, który niebawem zacznie być rewitalizowany nie zabrak-

nie też alejek pieszych z kostki brukowej, placyków z ławkami oraz 

koszy na odpadki. Całość porastać będą drzewa, krzewy i trawa.  

Do parku będziemy wchodzić dwoma wejściami. Przy pierwszym 

umieszczona zostanie tablica informacyjna z regulaminem, przy dru-

gim zaś stojaki na rowery. Cały teren będzie zabezpieczony ogrodze-

niem panelowym z dwoma furtkami. Przedsięwzięcie ma kosztować 

blisko 100 tys. zł. Rozpoczęcie prac już teraz jest niemożliwe ze wzglę-

du na trwający okres lęgowy ptaków. Zgodnie z wytycznymi ochrony 

środowiska pierwsze prace będą mogły ruszyć we wrześniu. 

– Konsekwentnie realizujemy projekty związane z nowa przestrze-

nią publiczną. To ważne szczególnie w Józefosławiu. – zapewnia 

Daniel Putkiewicz, zastępca burmistrza miasta i gminy Piaseczno.  

– Kolejnym już dużym projektem będzie zagospodarowanie wydzier-

żawionej od Politechniki Warszawskiej działki przy ul. Ogrodowej. 

Ten teren będzie miał charakter parku dla mieszkańców. Pracujemy 

już nad koncepcją – zapewnia Daniel Putkiewicz, zastępca burmi-

strza miasta i gminy Piaseczno. 

Jak wiemy na terenie J&J jest sporo zieleni, którą skrywają jednak 

zamknięte osiedla. Dlatego tak cenne i pożądane są wszelkie kawałki 

otwartej zieleni dostępnej dla wszystkich. Przy ulicy Ogrodowej, według 

aktualnych założeń powstanie blisko 900 metrów ciągów spacero-

wych, pawilon z przeznaczeniem na część gastronomiczną oraz toa-

lety. Przewidziano także miejsce pod ogórek jordanowski, siłownię 

zewnętrzną, boisko do gier, polanę na imprezy, scenę lub amfiteatr 

oraz oczywiście elementy małej infrastruktury (ławki, kosze, tablice, 

stojaki na rowery). Jest szansa, że prace rozpoczną się jeszcze w tym 

roku. Od 1 do 10 września można składać uwagi i wnioski do koncep-

cji zagospodarowania tego terenu, która dostępna jest w Internecie  

na stronie www.piaseczno.eu. Uwagi można składać e-mailowo:  

zych@piaseczno.eu lub telefonicznie 22 701 76 79. 

[Te informacje mogą się okazać szczególnie przydatne dla tych z Was, 

którzy mieszkają po stronie ulicy Wilanowskiej, na wysokości CH Józe-

fosław i dalej na wschód. Warto powalczyć o połączenie z parkiem 

przez ulicę Pastelową, aby uniknąć forsownych spacerów ulicami Geo-

detów lub Cyraneczki do Ogrodowej i dopiero tą ulicą do wejścia. red.]

■  Park już tuż, tuż

Skwer przy ul. Tenisowej
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P obiegliśmy. Prawie 200 osób. Kilkakrotnie więcej bawiło się  

na pikniku. Pomysł pojawił się zaledwie trzy miesiące wcześniej 

i nie brakowało sceptyków, którzy sądzili, że organizacja tak dużej 

imprezy w tak krótkim czasie nie może się powieść. Mimo to,  

nie ustawaliśmy. Jakoś zupełnie naturalnie podzieliliśmy role. Każdy 

miał coś do zrobienia w dziedzinie, w której miał największe możli-

wości lub kompetencje. Skala wydarzenia czasami nas przerastała. 

Czuliśmy się jakbyśmy trzy miesiące wpychali na wielką górę olbrzy-

mi głaz, aby wraz ze startem imprezy zepchnąć go w dół zbocza. 

Dalej toczył się już sam, a my biegliśmy z nim starając się niepotrzeb-

nie nie przecinać mu drogi. I udało się bez większych potknięć i strat. 

Podsumowaliśmy wszystko i doszliśmy do wniosku, że nie wol-

no nam spocząć na laurach i rozpływać się w pochwałach. Musimy 

działać dalej. Lekko zszokowane władze gminy, z burmistrzem  

na czele dostrzegły już nasz potencjał i zdolność samoorganizacji.  

I tą drogą chcemy iść. Pracujemy nad kolejną imprezą, pozyskaliśmy 

nowe „dusze” do naszej grupy i już 4 października zaprosimy Was  

do szkółki roślinnej Acrocona, gdzie dzięki p. Joannie Widaj znajdzie 

gościnę Kiermasz Jesienny. Obok biegu to druga impreza, którą chce-

my wpisać w nasz wiejski kalendarz. I nie ostatnia. Tematem kierma-

szu będzie wszystko, co wiąże się z przygotowaniem ogrodu do zimy. 

Znajdziecie tam też kulinarne przetwory do spiżarni sporządzane 

według tradycyjnych receptur rękami lokalnych pasjonatów domowej 

kuchni. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci. Wszystko w temacie jesieni 

i nadchodzącej zimy w cudownie przebarwiającym się otoczeniu 

ogrodu pani Joanny.

Zdajemy sobie sprawę, że aby działać naprawdę szeroko musi-

my uzyskać osobowość prawną by móc jako mieszkańcy prowa-

dzić działalność gospodarczą. Chcemy bowiem o wiele aktywniej 

zabiegać o granty, dotacje i sponsorów. Uwolnijmy urzędników  

■  Co wydarzyło się w biegu?

■  Mediacje  
w sporach rodzinnych

od konieczności myślenia i działania za nas i w naszym imieniu. 

Pokazaliśmy, że umiemy. W Polsce obywatele dość jeszcze ocięża-

le dochodzą do odkrycia, że władze samorządowe nie powinny 

mieć oprawy partyjnych flag. W wyborach z trudem koncentrujemy 

się na kandydaturach osób znających własne, małe ojczyzny i dzia-

łających na ich rzecz. Zbyt często za wystarczające działanie przyj-

mujemy protesty i rozsyłane w naszym imieniu maile, pełne 

oburzenia na tę czy inną decyzję władz gminy. Lekkomyślnie odda-

jemy głosy na tych, co najgłośniej krzyczą. Tymczasem trzeba więk-

szego wysiłku. Konstruktywnych działań. Przejmowania kompe- 

tencji od władz gminy. Niechże one w większym stopniu zajmą się 

wspieraniem, dotowaniem i legislacyjną pracą przy administracyj-

nym „osadzaniu” naszych inicjatyw i działań. Tak będzie taniej, szyb-

ciej i efektywniej. I obędzie się bez protestów. 

W imieniu „Grupy Roboczej“ Jacek Sut

K onflikty rodzinne dotykają nas, jak żadne inne, bo są tam, gdzie 

każdy z nas oczekuje wsparcia, akceptacji, radości. Z większo-

ścią problemów dnia codziennego radzimy sobie sami, co jednak 

zrobić, gdy stajemy przed sporem, któremu nie jesteśmy w stanie 

sprostać? Jak radzić sobie, kiedy padło już zbyt wiele mocnych 

słów, a negatywne uczucia i wzajemne animozje narosły tak bar-

dzo, że trudno nam nawet ze sobą spokojnie rozmawiać?

Bez względu na to, jak źle oceniamy naszą sytuację uważam, 

że w wielu przypadkach zanim zdecydujemy się na skierowanie 

sprawy do sądu warto spróbować procedury mediacyjnej.  

Dlaczego? Ponieważ mediacja pomaga stronom zrozumieć się 

nawzajem. Doświadczony mediator ułatwi stronom skoncentro-

wanie się na poszukiwaniu optymalnych rozwiązań i planowaniu 

przyszłości. Efektem spotkań jest ugoda mediacyjna, która  

po zatwierdzeniu przez sąd ma moc wyroku sądowego.

W relacjach rodzinnych istnieje szereg płaszczyzn, na jakich 

mogą pojawiać się spory. Najbardziej dramatycznym jest rozpad 

pożycia małżonków (lub nieformalnych partnerów), szczególnie 

kiedy mają wspólne dzieci. W takiej sytuacji mediator pomoże 

opracować Plan Opieki Rodzicielskiej, nazywany także Planem 

Wychowawczym, w którym rodzice rozstrzygną istotne dla nich 

kwestie, począwszy od miejsca zamieszkania dziecka i harmono-

gramu kontaktów z drugim rodzicem, poprzez zasady wycho-

wawcze (np.: na co pozwalamy, czego zabraniamy, jakie wartości 

chcemy dziecku wpajać), opiekę zdrowotną (np.: wybór lekarza, 

opieka w czasie choroby), edukacja (np.: wybór szkoły, zajęcia 

pozalekcyjne), a na kwestiach finansowych kończąc.

Kolejnym źródłem konfliktów w rodzinach może stać się opie-

ka nad przewlekle chorym lub starszym członkiem rodziny. 

W takiej sytuacji mediacja pomaga stronom zastanowić się, jakie 

warianty pomocy mogą wchodzić w grę, a następnie zaplano-

wać działania i środki tak, aby móc zająć się osobą potrzebują-

cą w sposób najoptymalniejszy.

Kolejnym zarzewiem konfliktu mogą być kwestie majątkowe: 

– podział majątku po rozwodzie/rozstaniu; 

–  korzystanie z majątku wspólnego – np.: wspólne zamieszkiwa-

nie pod jednym dachem kilkupokoleniowej rodziny; 

–  wspólne prowadzenie firmy rodzinnej, kiedy np.: pojawiają się 

„chude lata” lub też kiedy, z różnych przyczyn, członkowie 

rodziny tracą do siebie zaufanie;

– podział spadku.

Co istotne, nawet jeśli w Twojej sprawie toczy się już postępo-

wanie sądowe, w każdej chwili możesz złożyć do sądu wniosek 

o  skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego. Koszt 

mediacji ze skierowania sądu to kilkaset złotych, w zależności  

od ilości spotkań. Koszt mediacji prywatnej zależy od cennika 

ośrodka mediacyjnego.

Sesje mediacyjne trwają zwykle około półtorej godziny.  

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjny. Zazwyczaj 

potrzebne są od dwóch do pięciu sesji.

Anna Wawrzyńska mediator
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Szanowni Mieszkańcy,
zgodnie z wymogami ustawy „O utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach” Gmina Piaseczno przystąpiła do działań związanych z budową 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). W związku z gorącą  

– jak się czasem wydaje celowo, a niepotrzebnie podsycaną – atmos-

ferą wokół tego w gruncie rzeczy bardzo pozytywnego tematu, chciał-

bym przedstawić i przybliżyć Państwu planowaną inwestycję.

Czym jest, a czy nie jest PSZOK
PSZOK to miejsce, gdzie indywidualni mieszkańcy mogą bezpłatnie 

oddać odpady nieobjęte standardową zbiórką, takie jak zużyty sprzęt 

elektroniczny i elektryczny, zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, 

opony, przeterminowane leki, popioły z palenisk domowych, che-

mikalia i opakowania po nich oraz odpady gabarytowe, czyli np. sta-

re meble lub odpady budowlane.

Standardowy PSZOK to plac, na którym znajduje się rampa dojaz-

dowa oraz kilkanaście kontenerów i pojemników na poszczególne 

frakcje odpadów. W związku z niewielką skalą tego typu obiektów 

ruch samochodów ciężarowych obsługujących PSZOK nie stanowi 

uciążliwości dla otoczenia. Dowodem na to mogą być dane z obec-

nie funkcjonującego PSZOK-u przy ulicy Technicznej, gdzie często-

tliwość wywozu zapełnionych przez mieszkańców kontenerów 

kształtuje się następująco: elektrośmieci – 1 raz na tydzień, plastiki  

– 6/7 razy na tydzień, akumulatory itd. – 1 raz na kwartał. Czyli śred-

nio 1 ciężarówka dziennie. Jeśli chodzi o ruch generowany przez 

samych mieszkańców odwożących swoje odpady, jest to ruch prak-

tycznie nieodczuwalny, bo jak często pozbywamy się starej pralki, 

akumulatora czy kanapy? Dodać należy, że w związku z podjętą przez 

Radę Miejską uchwałą, na mocy której od 1 września br. odpady zie-

lone będą odbierane od mieszkańców w każdej ilości bezpośrednio 

z posesji, obciążenie PSZOK-u i ruch generowany przez jego klien-

tów i obsługę zmniejszy się do absolutnego minimum. Przykłady 

tego typu obiektów z Polski i Europy pokazują, że nie są to obiekty 

w żaden sposób uciążliwe dla otoczenia.

PSZOK NIE JEST ! – jak próbują wmawiać nam niektórzy – miej-

scem składowania odpadów odebranych przez operatorów  

od mieszkańców z posesji.

Potrzebyny nam wlasny i lepszy
Obecnie funkcjonujący PSZOK na ul. Technicznej (na terenie PUK- 

SITA) jest punktem tymczasowym, prowizorycznym (ze względu  

na brak rampy i możliwości dojazdu do kontenerów, korzystanie z nie-

go dziś nie jest komfortowe). Umowa na prowadzenie punktu kończy 

się w 2015 roku. Własny, gminny PSZOK to nie tylko obowiązek usta-

wowy, ale też zapewnienie mieszkańcom stałego, nowoczesnego, 

estetycznego i przyjaznego punktu odbioru odpadów problemowych.

Dla wygody mieszkańców docelowo w Gminie Piaseczno powin-

ny powstać dwa tego typu obiekty, obsługujące północną i połu-

dniową część gminy. W tegorocznym budżecie Gminy zapisana 

została kwota na projektowanie i budowę pierwszego – dla północ-

nej części Piaseczna. Konieczne było więc ustalenie dogodnej loka-

lizacji (ze względu na szczupłość miejsca oraz fakt, że nieruchomość 

należy do spółki PUK-SITA, teren obecnego PSZOK-u na ul. Tech-

nicznej nie wchodzi w rachubę).

Analizując pod tym kątem posiadane przez gminę nieruchomo-

ści pod uwagę brano przede wszystkim: wielkość działki, miejscowy 

plan zagospodarowania, możliwości dojazdu oraz odległość od zabu-

dowy mieszkaniowej.

■  Nie taki PSZOK straszny...

Lokalizacja w terenie przemysłowym 
Po dokładnej analizie i przeglądzie należących do Gminy nierucho-

mości wybór padł na działkę 18/18 leżącą w Piasecznie na tyłach 

dawnego Polkoloru – pomiędzy ul. Energetyczną a torami kolejowy-

mi (patrz załączona mapka). Działka, zgodnie z zapisami miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod 

produkcję i składy, tak jak zresztą cały otaczający ją olbrzymi teren 

leżący pomiędzy ulicami: Puławską, Energetyczną, Julianowską 

i Okulickiego. Tu chciałbym rozwiać obawy wyrażane przez miesz-

kańców Józefosławia. Nie jest niczyją intencją utrudnianie im życia 

i naruszanie ładu przestrzennego. Przeciwnie, dotychczasowe dzia-

łania Gminy na tym terenie:

– rozbudowa szkoły;

– pozyskanie terenu pod zieleń i rekreację;

– utworzenie filii Centrum Kultury i biblioteki;

– szeroko zakrojone prace odwodnieniowe;

pokazują troskę Gminy o polepszenie warunków życia mieszkańców 

tej okolicy. Planowany PSZOK jest oddalony od Józefosławia i jego zabu-

dowy mieszkaniowej o kilkaset metrów, oddzielony od niego ulicą Ener-

getyczną, a dodatkowo i tak zasłonięty przed oczami mieszkańców 

istniejącą stacją elektroenergetyczną i wielkimi magazynami. Będąc  

na uboczu zabudowy mieszkaniowej jest jednocześnie bliski i łatwo 

dostępny. Nie powinien być więc traktowany jako utrudnienie, a prze-

ciwnie – ułatwienie życia. Jeśli chodzi o komunikację, której pogorsze-

nia tak obawiają się mieszkańcy, to z przyczyn podanych wcześniej 

powstanie PSZOK-u nie generuje odczuwalnego wzrostu natężenia 

ruchu, a ruch tej niewielkiej ilości samochodów obsługujących Punkt 

będzie skierowany ulicą Energetyczną, jako najwygodniejszą. Dodatko-

wym argumentem za wskazaną lokalizacją jest fakt, że obecnie miej-

sce to jest zaniedbanym i niebezpiecznym nieużytkiem. Powstanie 

Punktu wraz z otaczającą go zielenią zagospodaruje i ucywilizuje ten 

teren. Dodatkowo wg założeń PSZOK ma pełnić funkcję edukacyjną  

– prowadzone będą tu zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu ekolo-

gii, ochrony środowiska i segregacji odpadów.

Rozwiązania komunikacyjne
Oczywiste jest jednak, że niezależnie od działań związanych z pro-

jektowaniem i budową PSZOK-u toczyć się muszą działania związa-

ne z usprawnieniem komunikacji w tym rejonie (w którym – na skutek 

błędnej i nieodpowiedzialnej polityki planistycznej Gminy w poprzed-

nich latach – intensywna zabudowa nie poszła w parze z zapewnie-

niem mieszkańcom dobrej komunikacji i  terenów publicznych 

przeznaczonych pod oświatę, rekreację, zieleń).

Niezbędne działania to: 

1. Dalsza rozbudowa ulicy Energetycznej, gdzie przewiduje się 

poszerzenie ulicy na odcinku od ronda przy Fashion House – w pierw-

szym etapie do ul. Rubinowej, a w następnym do ronda z ul. Geo-

detów i Wilanowską (trwają negocjacje z podmiotami działającymi 

wzdłuż tej ulicy dotyczące ich udziału w przedsięwzięciu).

2. Przebudowa ulicy Geodetów wraz z rondem w miejscu newral-

gicznego skrzyżowania ulic Geodetów, Wilanowskiej i Energetycz-

nej (z dodatkowym wyjazdem z PSZOK). Lada moment ogłoszony 

zostanie przetarg na projekt tego zadania wraz z odwodnieniem.

Nowoczesny, estetyczny, funkcjonalny
Wracając do samego PSZOK-u: powierzchnia działki przeznaczonej 

pod Punkt to ok. 3000 m2. Planowany obiekt zostanie wykonany 

zgodnie z najlepszymi wzorcami, zaczerpniętymi z krajów o wyso-

kich standardach ochrony środowiska oraz według sprawdzonych 

rozwiązań spełniających kryterium funkcjonalności obiektu i bezpie-

czeństwa jego użytkowników oraz pracowników. Wszystkie niezbęd-

ne urządzenia jak rampa, kontenery, pojemniki będą postawione  

na wygodnym placu manewrowym i otoczone zielenią. Planowana 

jest też budowa lekkiego budynku techniczno/socjalnego z salą 

umożliwiającą działalność edukacyjną.

Co istotne – oprócz wszystkich wcześniej wymienionych odpa-

dów – w PSZOK-u będzie można zostawić także stare, ale działają-

ce urządzenia, sprzęt sportowy, meble, książki i tekstylia, które będą 

mogły być wykorzystane przez innych. Powtórzmy raz jeszcze  

– wszystkie te odpady będą przetrzymywane w Punkcie tymczaso-

wo, jedynie do momentu zapełnienia kontenerów, które będą  

na bieżąco opróżniane. PSZOK nie jest miejscem przeznaczonym 

do ich długotrwałego składowania i przechowywania!

W budżecie Gminy na rok 2014 zapisane zostały środki na pro-

jekt i budowę pierwszego PSZOK-u. Do ogłoszonego w dniu 24 lip-

ca br. przetargu zgłosiła się tylko jedna firma z ofertą opiewającą  

na 3,9 mln zł. Jest to kwota wyższa niż zapisana na ten cel w budże-

cie, uznaliśmy ją za wygórowaną i przetarg został unieważniony. Jed-

nocześnie wystąpiłem do Rady Miejskiej z wnioskiem o przyznanie 

dodatkowego miliona na ten cel. Jeśli na najbliższej sesji Rada podej-

mie stosowną uchwałę, pozwoli to rozpisać przetarg ponownie, 

z większą już szansą na jego pozytywne rozstrzygnięcie.

Mam nadzieję, że choć w części udało mi się przybliżyć Państwu 

planowane przedsięwzięcie. Na ewentualne uwagi i pytania dotyczą-

ce tego tematu można uzyskać odpowiedź telefonicznie (22 736 29 

88 lub 85), a także e-mailowo: go@piaseczno.eu Ja także pozosta-

ję do Państwa dyspozycji. Mój mail: burmistrz@piaseczno.eu

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis

... czyli fakty i mity związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Piasecznie  
przedstawia burmistrz Zdzisław Lis

Wizualizacja przykładowej  
rampy wyładunkowej na PSZOK-u.
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■  Poznajmy się. Mój pizdrygał osobisty

od której pulsowały skronie, przemknęłam 

przez stuletni dom, który zdawał się krzy-

czeć, że już więcej nie wytrzyma, na drodze 

stanął mi rozkoszny źrebak, rozjuszony byk 

i Bogu ducha winny królik uciekający przed 

nieuniknionym.

Warmiński pejzaż przywitałam w szpil-

kach, tipsach i garsonce. W torebce zawi-

brował telefon. Odebrałam. Usłyszałam 

głos zatroskanej mamy: „Moja ty biedna, 

moja ty Barbaro z »Nocy i Dni«, co mam ci 

z  miasta przywieźć?”. Odparłam krótko: 

„Gumofilce, mamo, gumofilce!”.

Nowe życie, nowa ja
Jednak to właśnie tam, w zdziczałym kra-

jobrazie, dokopałam się do samej siebie. To 

właśnie tam zatrzymałam czas i to właśnie 

tam przewrotny los zaczął rozpisywać dla 

mnie nowy scenariusz.

Warzywa i owoce, niby od niechcenia, 

zaczęły piętrzyć się w  koszach. U  drzwi 

w kolejce ustawiali się rodowici mieszkańcy 

z grzybami, rybami, ziołami, ogólnie rzecz 

biorąc – z całym dobrodziejstwem wiejskie-

go inwentarza. Nie było wyjścia – nie odcho-

dziłam od kuchni. Zapach świeżo ściętych 

ziół, palonego drewna i  dojrzewających 

owoców podpowiadał kolejne rozwiązania 

dla nietuzinkowego przepisu. Tak właśnie 

powstała pierwsza delicja.

Całych sześć dni odparowywałam wiśnie 

na occie winnym i na korzeniu chrzanu,  

by na koniec dodać czosnek, chili, cukier 

Z anim podejmę próbę wywrócenia  

do góry nogami Państwa dotychcza-

sowych kulinarnych przyzwyczajeń, poz- 

wólcie, że się przedstawię.

Przede wszystkim – jestem. Twardo stą-

pam po ziemi, niemniej tylko po to, by odbi-

jać się od niej w najdogodniejszym dla mnie 

momencie. Dobry los sprawił, że moim naj-

bliższym to nie przeszkadza. To dzięki nim 

mogłam sięgać po skrajności, a także reali-

zować wszelkie niemożliwe – na pierwszy 

rzut oka – przedsięwzięcia. I tak, za młodu, 

grając w koszykówkę, godnie reprezentowa-

łam warszawską Polonię. Z przypiętym or- 

łem na piersiach zwiedziłam całą Europę. 

Zagrałam „śmierć” u boku Henryka Bisty, by 

po chwili wyjechać do Paryża i tam zakochać 

się w reklamie.

To właśnie jej oddałam sporą część swo-

jego życia. Żyłam, jak większość z  nas, 

w szaleńczym biegu. W wyścigu szczurów 

zawsze zajmowałam wysoką pozycję.  

Trzymałam się czołówki pracoholików, czo-

łówki chorych z  ambicji, czołówki tych,  

którzy wierzyli, że dogonią znikający punkt 

i tych, co niby wiedzieli, po co mają go gonić  

– do czasu. No właśnie, do czasu…

Grom z jasnego nieba
Pewnego popołudnia mąż zakomunikował: 

„Wyprowadzamy się na wieś”. Wyobrażają 

sobie Państwo? Ja?! Krawaciara?! Przecież 

ja nie wiem, jak wieś wygląda! Oczami stru-

chlałej wyobraźni ujrzałam niekończące się 

pola i bezkresne lasy, usłyszałam (!) ciszę,  

i korzenne przyprawy. Wcześniej nieznane 

i tym samym nienazwane „coś” podałam 

mężowi do schabu. Spróbował, zamruczał 

najpiękniej na świecie, by po chwili  

wykrzyczeć: „Udał Ci się, kochanie, ten... 

pizdrygał!”. Tak mu się powiedziało i  tak  

już zostało. Chwilę później na naszym  

stole zagościł pizdrygał jabłkowy, porzecz-

kowy i śliwkowy.

Przeciekający przez palce czas pozosta-

wiał po sobie kolejne ślady w postaci skrzęt-

nie spisywanych przepisów na nietuzinkowe 

przetwory i potrawy. Zrozumiałam, że z tym 

zamiłowaniem nigdy się już nie pożegnam. 

Niezależnie od tego, dokąd rzuci nas los.

Pasja to stan zakaźny
Teraz trafiliśmy do Józefosławia. Pozyskali-

śmy miejsce, gdzie mogę pichcić i gdzie  

za chwilę otworzymy sklepik. A co najważ-

niejsze, gdzie mamy zamiar urządzić, zor-

ganizować i  rozwijać prawdziwy, zielony 

targ, kram z regionalnymi przetworami i spe-

cjałami, z rodzimymi produktami rolnymi, 

jajami, być może także drobnym rzemiosłem. 

Marzy mi się minitarg – cotygodniowy, cało-

roczny, kameralny, smaczny i  inspirujący. 

Wierzę, że mieszkańcy przyklasną moim 

namiętnościom. Do zobaczenia na straga-

nie w józefosławski dzień targowy!

Aleksandra Kozdrońska-Dmochewicz

PS. A już dziś zapraszam na Ogrodową 2A  

na degustację pizdrygałów, żubrowca, 

grusztardy i nie tylko…
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KATARZYNA BUKOL-KRAWCZYK 
lekarz medycyny rodzinnej,  
dietetyk kliniczny i sportowy

W jednym z pierwszych numerów „Są-

siadów” obiecałam opowiedzieć Pań-

stwu o antyoksydantach. Zewsząd słyszymy 

jakie są cenne dla naszego zdrowia, ale czym 

one właściwie są i gdzie ich szukać? 

Naturalna ochrona 
Występują we wszystkich roślinach i są ich 

naturalnym środkiem do zwalczania paso-

żytów, grzybów i innych mikrobów. W każ-

dej roślinie, poddanej szczegółowej anali-

zie, znajdziemy inny antyoksydant o cen-

nych właściwościach. Dla nas najważniej-

sze jest, aby dostarczać je organizmowi  

w odpowiednich ilościach tak, by wykorzy-

stać potencjał wszystkich. 

Antyoksydanty działają kaskadowo. 

Dzięki charakterystycznym wiązaniom che-

micznym wyłapują wolne rodniki występu-

jące na różnych poziomach przemian  

w organizmie. To bardzo wartościowa 

cecha, ale pamiętajmy, że jedno jabłko 

dziennie nie ochroni przed rakiem płuca, 

brokuł przed nowotworem jelita grubego, 

a zielona herbata – piersi. Zachowując zdro-

wą dietę, nie zapominajmy jednak o wizy-

tach u lekarza i badaniach profilaktycznych.

Wino nie tylko dla smakoszów
Jest coraz bardziej lubiane i doceniane 

przez Polaków. I słusznie. O jego dobro-

czynnym wpływie na organizm napisano 

już bardzo wiele. Całą tajemnicę zdrowot-

nych właściwości tego trunku kryją wino-

grona. Te niewielkie owoce zawierają po-

tas, magnez, wapń, żelazo, organiczne kwa-

sy jabłkowy i acetylosalicylowy, ale przede 

wszystkim znajdują się w nich flawonoidy. 

W ich grupie chowają się bardzo silne anty-

oksydanty – związki polifenolowe. Najmoc-

niejszy antyoksydant wina to resweratrol. 

Udowodniono, że jego działanie zmniejsza 

zapadalność na chorobę wieńcową, obni-

ża cholesterol LDL (tzw. „zły”) i ciśnienie 

krwi, ma działanie przeciwwirusowe oraz 

zmniejszające ryzyko chorób degeneracyj-

nych mózgu, w tym choroby Alzheimera. 

Czerwone cenniejsze od białego
Najwięcej resweratrolu znajduje się w skór-

ce i pestkach winogron. Dlatego najbogat-

sze w tę substancję są czerwone wina,  

które produkuje się z całych owoców. Za-

wartość antyoksydantu zależy również  

od szczepu winogron. Najwięcej resweratro-

lu występuje w winach burgundzkich (do 4,5 

mg/ml) oraz bordeaux (ok. 4 mg/ml), a tak-

że w winach włoskich, hiszpańskich i portu-

galskich (ok. 1,5-1,7 mg/ml). Uważa się,  

że dla ludzkiego organizmu najskuteczniej-

sza dawka resrweratrolu to 500 mg. 

Alkohol – tylko z umiarem
Czy zatem, by uzyskać terapeutyczny efekt 

prozdrowotny, wino powinno się pić co-

dziennie? Tutaj pojawia się problem, a mia-

nowicie alkohol. Przeciętnie wino butelko-

wane zawiera ok. 13,5 proc. alkoholu, czy-

li 13,5 g w 100 ml. Standardowa lampka wi-

na ma pojemność 150 ml, oznacza to, że 

zawiera około 20 g czystego alkoholu. 

Według rekomendacji dotyczących picia 

alkoholu, bezpieczna dawka dla kobiety 

wynosi 15 g, a dla mężczyzny 30 g. Jeżeli 

decydujemy się na włączenie wina na sta-

łe do naszego menu, powinniśmy zacho-

wywać co najmniej dwudniowe przerwy  

w spożywaniu alkoholu, aby nie popaść  

w uzależnienie. 

Bezwzględnie należy pamiętać, że jaki-

kolwiek alkohol niewskazany jest dla kobiet 

w ciąży, ze względu na ryzyko rozwoju wad 

wrodzonych u dziecka. Czerwone wino nie 

jest również polecane osobom chorującym 

na migrenę oraz uczulonym na salicylany 

(zawiera tzw. „naturalną aspirynę”). 

Cytując greckiego filozofa Plutrachosa 

„Wino jest najszlachetniejsze wśród napo-

jów, najsmaczniejsze wśród lekarstw i naj-

przyjemniejsze z pokarmów”, ale ma też 

swoje ciemne moce, dlatego, jak zawsze, 

rozsądek jest najważniejszy.

Katarzyna Bukol – Krawczyk,  

lekarz medycyny rodzinnej,  

dietetyk kliniczny i sportowy

■  Porozmawiajmy o zdrowiu.  
Antyoksydanty – broń z natury

R E K L A M A
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Ustal własny typ kolorystyczny
Nie dla każdego jest to prosta sprawa. Zwykle kierujemy się intuicją, 

ale najczęściej idziemy za tym, co proponują witryny i trendsetterzy. 

Często szukamy podpowiedzi w Internecie natrafiając na skompli-

kowane opisy 12 czy nawet 24 typów kolorystycznych, dalej nie znaj-

dując odpowiedzi. Powielamy schematy i ubieramy się w kolory 

odwrotne do tych, jakie przygotowała dla nas natura!

Sięgnijmy odrobinę do przeszłości i zastanówmy się, jaki miały-

śmy kolor włosów na przykład w wieku 22 lat? Zerknijmy do lustra, 

jaki mamy kolor skóry i tęczówki.

Każda pora roku ma swoje określone barwy – wszystkie różnią się 

od siebie, wszystkie są piękne i są niezwykłym źródłem inspiracji. Mimo 

zmieniającej się mody przypomnij sobie, jakie barwy najbardziej pocią-

gały cię w okresie młodości i podsumuj, co powoduje, że obecnie 

jesteś często zagubiona, kiedy masz odświeżyć kolorystycznie garde-

robę, a wcześniej nie miałaś z tym problemu? Jednym słowem od na- 

tury nie uciekniesz, dlatego nie warto w tym przypadku iść pod prąd.

Jesienią też możesz być sobą
Nadchodzący sezon stawia na kilka mocnych tendencji. Oprócz wyra-

zistych, kanciastych wzorów pojawi się trend geometryczny nawią-

zujący delikatnie do stylu etno czy kowbojskiego, ale również 

kontrastujący trend florystyczny w iście wiktoriańskim stylu. Wszyst-

ko w odcieniach ciemnych zieleni, granatów, mocnego khaki  

i burgundu przemieszane z klasycznymi barwami szarości, beżu, 

czerwieni. Jesienne propozycje są tak bogate i różnorodne, że każ-

da z nas znajdzie wśród nich coś wyjątkowego, jakby stworzonego 

tylko dla siebie.

Katarzyna Krzyszkowska

■  Moda. Czy kolory jesieni pasują każdemu?

P o upalnym lecie, każdy ma ochotę wyciszyć się, uciec od zgieł-

ku i wakacyjnego szału. Zamienić ostre wyraziste kolory i ekstra-

waganckie połączenia na delikatne, przytłumione barwy. Nic 

prostszego, w tym wypadku podążajmy za naturą, ona doskonale 

wie co robi. Zbliżająca się jesień przyciąga wzrok głównie złotem, 

pomarańczem i czerwienią. Nie wszyscy jednak w tych kolorach czu-

jemy się dobrze. Nie zrażajmy się, nie są to wszystkie barwy jakie pro-

ponuje nam paleta jesieni.

Zainspiruj się naturą
Przyjrzyjmy się dokładnie naturze spacerując choćby po lesie, który 

mamy zresztą tak blisko. Zwróćmy uwagę na kolory drzew częścio-

wo oświetlonych słońcem, częściowo ukrytych w cieniu. Spójrzmy 

na głęboki błękit nieba prześwitujący zza zielonych liści i na zieleń 

mchu. Kolory khaki, brązu albo niebieski w różnych nasyceniach  

– który dla nas będzie odpowiedni? Ciepły czy chłodniejszy? A może 

beże i wyblakłe rudości, których pełno na skoszonych polach, prze-

mieszane z szarością pochmurnego nieba? Te pytania będą się mno-

żyć, nie zawsze dając jednoznaczną odpowiedź.
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W rzesień – miesiąc, w którym zaczyna się szkoła, ale myślami 

jesteśmy jeszcze na wakacjach. Oprócz morza czy gór, pamię-

tam też o czymś innym. O wielu nieszczęśliwych wypadkach samo-

chodowych na polskich drogach w czasie letnich miesięcy, o których 

wciąż donosiły serwisy informacyjne. Dla mnie i wielu moich rówie-

śników jest to szczególnie niepokojące. Niektórzy są początkujący-

mi kierowcami. Inni, jak ja, właśnie się uczą prowadzić. Jeżdżenie 

samochodem to jedna z najbardziej pożądanych umiejętności wśród 

młodych ludzi. Każdy chce, jak nastolatki w wielu filmach, pożyczać 

auto od rodziców lub mieć własne i zabierać znajomych na prze-

jażdżki za miasto.

Najpierw jednak trzeba odbyć 30 godzin wykładów i 30 godzin 

jazd z instruktorem. Te pierwsze zaliczam do jednych z nudniejszych 

wydarzeń w moim życiu. Nawet matematyka bywała ciekawsza. Cho-

ciaż wykładowca był bardzo dobrym mówcą, sam materiał do przy-

swojenia, to straszna nuda. Na szczęście można poznać miłych ludzi. 

Zaobserwować wiele zabawnych sytuacji. Na przykład, gdy kursan-

tom wydaje się, że są mądrzejsi od wykładowcy. Serwują wtedy gór-

nolotne opowieści o  swoich dokonaniach i  doświadczeniach. 

Oczywiście z perspektywy... pasażera.

Najbardziej ekscytujące, ale często i  przerażające, są jazdy 

z instruktorem. Najpierw jest oglądanie samochodu z każdej strony, 

wszystkich ważnych urządzeń itp. Potem pierwsze jeżdżenie, a raczej 

sunięcie po polu manewrowym. Nauka wszystkich manewrów – par-

kowania, zawracania, łuku do przodu i do tyłu, ruszania na wzniesie-

niu. Jazda poza polem manewrowym to czas maksymalnego 

skupienia, kurczowe trzymanie kierownicy, początkowo kompletne 

ignorowanie lusterek bocznych i wstecznego. 

Dla bądź co bądź zestresowanych kursantów najgorsi są inni kie-

rowcy, którzy trąbią, kiwają głową z politowaniem albo napierają 

z tyłu na śliczną, małą Skodę z literką L na dachu. Dlatego proszę 

doświadczonych użytkowników szos o  większą wyrozumiałość 

i przychylne spojrzenie na samochody z tabliczką „Nauka jazdy”. Może 

swoją pozytywną postawą zainspirujecie przyszłych prowadzących.

Krąży wiele niesamowitych opowieści i  legend o wyczynach  

na tzw. „jazdach”, ale także o samych instruktorach. Wiele moich 

koleżanek twierdzi, że trafiało na niesamowicie przystojnych i mło-

dych instruktorów, którzy po dobrze wykonanym przez nie parko-

waniu czy zawracaniu, zapraszali na kawę. Chłopcy mówią o swoich 

instruktorach jak o dobrych kumplach, którzy na stacji benzynowej 

■  Piszą młodzi. Ja mu w gaz, a on zgasł

kupowali im hot-dogi albo jeździli z nimi po mieście i załatwiali  

różne sprawy. Wątpię jednak w prawdziwość tych opowieści. 

Mój instruktor ani na kawę, ani na hot-dogi mnie nie zapraszał,  

ale za to cierpliwie i wyczerpująco odpowiadał na moje niezliczone 

pytania na tematy motoryzacyjne. Był także niezwykle spokojny, za co 

bardzo mu dziękuję i podziwiam, bo ktoś w samochodzie musi zacho-

wać zimną krew. Wciąż powtarzał te same słowa – „wolniej”, „trójecz-

ka”, „czwóreczka”. Oprócz informacji o jeżdżeniu i samochodach mój 

instruktor miał niesamowitą wiedzę o licea ch i szkołach wyższych, 

co jest zupełnie zrozumiałe, ponieważ spotyka wielu młodych ludzi. 

Zamiast chodzić na dni otwarte szkół i uczelni czy szukać informacji 

na forach internetowych, wystarczy zapisać się na naukę jazdy.

Moja Mama wspomina, że jako młody kierowca planowała trasę 

tak, aby skręcać, jeżeli to w ogóle konieczne, tylko w prawo. Daleko 

w ten sposób się nie dojedzie. W tej kwestii nic się nie zmieniło. Moją 

zmorą było ciągłe gaśnięcie silnika. Mój Dziadek mawiał: „Ja mu 

w gaz, a on zgasł”. To chyba wszystko tłumaczy. 

Po ukończeniu kursu nadchodzi czas na egzamin wewnętrzny teo-

retyczny w szkole jazdy, a potem dwuczęściowy egzamin państwo-

wy – teoretyczny i praktyczny. Zdać ten drugi egzamin to podobno 

duża sztuka. Średnia zdawania praktyki to cztery razy. Mam nadzieję, 

że w moim przypadku sprawdzi się, w najgorszym razie taktyka „do 

trzech razy sztuka”. A potem już tylko ja mu w gaz, a on nie zgasł.

Kursantka Matylda Michałowicz
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Później:

–  chemabrazję czyli peelingi chemiczne  

– celem peelingu jest odnowa naskórka 

oraz skóry. Działa odmładzająco i likwi-

duje oznaki starzenia się skóry (w tym 

przebarwienia i drobne zmarszczki). Ten 

rodzaj peelingu wykonuje się jesienią lub 

zimą. Stosowany jest jako uzupełnienie 

lub jeden z elementów innych procedur 

dermokosmetycznych, takich jak mikro-

dermabrazja, mezoterapia, czy wypełnie-

nia podskórne.

Dla ciała proponujemy:

∞  bezigłową mezoterapię NNM™ – pozwa-

la bezinwazyjnie i bezboleśnie dostarczyć 

skórze niezbędne substancje odżywcze. 

Dzięki specjalnie dobranym falom elek-

tromagnetycznym i laserowi zwiększa się 

przepuszczalność błon komórkowych, 

co umożliwia substancjom aktywnym 

szybko i łatwo wniknąć w głąb skóry. 

Dodatkowym atutem bezigłowej mezo-

terapii NNM™ jest redukcja tkanki tłusz-

czowej, rozstępów i cellulitu, a odpo- 

wiednio dobrane programy zabiegów  

i specjalnie dedykowane preparaty popra-

wiają kolor i elastyczność skóry oraz 

zwiększają produkcję kolagenu.

Na koniec polecamy rewolucyjny zabieg 

w dotlenieniu i nawilżeniu skóry – OXY 

GENEO!

OxyGeneo można zaliczyć do zabiegów 

typu 3 w 1. Metoda ta wykorzystuje biolo-

giczne mechanizmy organizmu dając efekt 

odmłodzenia, dotlenienia i rozjaśnienia skó-

ry. Specjalna głowica urządzenia rozprowa-

dzana twarzy żel bogaty w składniki 

aktywne. Aparat wytwarza pęcherzyki  

tlenowe, które delikatnie wybuchają  

na powierzchni skóry i są przez nią bezpo-

średnio wchłaniane. Skóra nie tylko zosta-

je ładnie oczyszczona i złuszczona, ale też 

odżywiona, nawilżona oraz dotleniona.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo 

również zabieg Regeneris czyli aplikacji 

OSOCZA BOGATOPŁYKOWEGO uzyskiwa-

nego z krwi Pacjenta. Jest to innowacyjna 

metoda ciesząca się dużym uznaniem ze 

względu na rewelacyjne rezultaty. 

■  Zadbaj o twarz i ciało z salonem Kreacja Kształtów!

na twarz i ciało, które zregenerują i odbu-

dują dobrą kondycję skóry. Poniżej znaj-

dziecie Państwo jedynie część oferowanych 

zabiegów, natomiast do zapoznania się  

z pełną ofertą zapraszamy do nas do salo-

nu. Jesteśmy tak blisko….

W pierwszej kolejności proponujemy 

zabieg:

∞  mikrodermabrazji korundowej (kryształ-

kami korundu czyli tlenku glinu) – jego 

celem jest oczyszczenie skóry, odbloko-

wanie porów, usunięcie suchej warstwy 

naskórka,korekcja zmarszczek i blizn, eli-

minacja plam i przebarwień, rozświetle-

nie i rozjaśnienie twarzy.

Następnie zalecamy:

∞  mezoterapię mikroigłową – jej zadaniem 

jest przede wszystkim nawilżenie, potem 

rozjaśnienie plam oraz delikatny lifting. 

Polega ona na mechanicznym pobudze-

niu i regeneracji włókien kolagenu i ela-

styny. W trakcie zabiegu wykonywane są 

mikronakłucia skóry, które odgrywają 

istotną rolę w późniejszej regeneracji skó-

ry. Zabieg jest całkowicie bezpieczny  

i praktycznie bezbolesny. Przeprowadza-

ny jest specjalistycznym urządzeniem  

ze sterylną końcówką z igłami. Podczas 

zabiegu wprowadzane są ampułki indy-

widualnie dobrane do potrzeb pacjenta.

Salon kosmetyczny „Kreacja 
Kształtów“ 
ul. Osiedlowa 52, Józefosław

tel. 22 380 36 36, 570 571 572

■  Do Karczewa i Otwocka przez Wisłę

W ostatnich tygodniach przybyła 

w naszej okolicy nowa atrakcja tury-

styczna, a  jednocześnie udogodnienie 

komunikacyjne. Po kilkudziesięciu latach 

reaktywowano przeprawę promową z Gas-

sów do Karczewa. Dla tych, którzy jadąz Pia-

seczna lub Konstancina-Jeziorny w okolice 

Otwocka droga skróciła się o połowę. Ale 

jest to również bardzo ciekawa atrakcja 

weekendowej wycieczki rowerowej, samo-

chodowej lub motocyklowej. Pozwala zro-

zumieć jak jeszcze niedawno podróżowano. 

Może to być również wielka atrakcja dla 

dzieci – rejs po Wiśle.

Warto tu przypomnieć, że jeszcze nie 

tak dawno to właśnie promy były normal-

nym sposobem przeprawiania się przez 

duże rzeki – drewniane mosty nie były trwa-

łe, zawalały się pod naporem kry i były dość 

niepewne. Do XIX wieku, zanim opanowa-

no na szerszą skalę produkcję stali,  wzdłuż 

Wisły w dogodnych miejscach, gdzie prąd 

nie był wartki, istniały właśnie przeprawy 

promowe. Podobnie było w Gassach, gdzie 

od czasu wielkiej powodzi w 1715 roku, gdy 

Wisła zmieniła swoje koryto, znajdowało 

się dogodne miejsce do przeprawy na dru-

gą stronę rzeki. Z promu korzystali kupcy, 

a także okoliczni rolnicy, którzy wozili m.in. 

warzywa na targ w Karczewie – największy 

na południu od Warszawy. Wraz z rozwo-

jem Konstancina i Otwocka na przełomie 

XIX i XX wieku wzrosła rola przeprawy pro-

mowej. Ruch był na tyle duży, że pod 

koniec lat 30. XX wieku zdecydowano 

o budowie drewnianego mostu w nieodle-

głej Ciszycy. Most ten miał szczególne zna-

czenie podczas Wojny Obronnej we 

wrześniu 1939 roku, kiedy rzesze uchodź-

ców i wojska próbowały przeprawić się na 

prawą stronę Wisły. Most został zniszczo-

ny przez lotnictwo – pozostał stary prom. 

8 września miała tu miejsce bitwa o pano-

wanie nad przeprawą, w której zginęło wie-

lu żołnierzy polskich i niemieckich a także 

cywilów. Upamiętnia te wydarzenia pomnik 

za wałem przeciwpowodziowym, na wyso-

kości wjazdu na prom. Warto odwiedzić  

to miejsce podczas wrześniowego space-

ru. Po II Wojnie Światowej prom funkcjo-

nował jeszcze przez jakiś czas, jednak 

wkrótce uległ likwidacji. Pozostały jedynie 

umocnienia przygotowane dla wojskowych 

mostów pontonowych na wypadek wojny. 

Ustał też handel między rolnikami z lewej 

strony Wisły a  mieszkańcami Karczewa  

– najkrótsza droga przez most w Górze Kal-

warii ma blisko 30km! Jedyną pozostałością 

po ożywionej niegdyś wymianie handlowej 

jest numeracja drogi – oba odcinki szosy 

leżące po przeciwnych stronach rzeki mają 

numer 712.

Teraz dzięki zaangażowaniu społeczni-

ków udało się przywrócić prom do życia. 

Nowoczesna jednostka zabiera na pokład 

zarówno samochody, jak i  rowerzystów, 

czy pieszych pasażerów. Bardziej ambitni 

mogą udać się na wycieczkę do lasów 

otwockich, inni poprzestać na malowni-

czych brzegach Wisły. 

Dojazd - samochodem, rowerem, 
motocyklem (około 16km) :
Ulicą Julianowską kierujemy się w stronę ul. 

Okulickiego, w którą skręcamy w lewo (koło 

cmentarza). Droga ta zaprowadzi nas do 

Konstancina-Jeziorny, gdzie na pierwszym 

rondzie skręcamy w prawo (ul. Warszaw-

ska), a na następnym rondzie (koło Starej 

Papierni) w lewo w al. Wojska Polskiego. Jest 

to droga numer 721, której trzymamy się aż 

do wsi Habdzin. Tuż za znakiem oznacza-

jącej koniec tej wsi skręcamy w prawo – dro-

ga ta po 4 km zaprowadzi nas nad samą 

Wisłę. Można tu zaparkować samochód lub 

zjechać na drugą stronę wału przeciwpo-

wodziowego do promu. 

Położenie: 52º04’43”N, 21º12’33”

Cena (w jedną stronę): 3 zł za osobę (rów-

nież kierowcę), 2 zł za rower, 5 zł za moto-

cykl, 9 zł za samochód. 

Prom nie kursuje po zmroku i przy nieko-

rzystnych warunkach (np. wysoki stan wody).

Michał Duraj

S .O.S – jak zadbać o skórę po lecie? 

Wakacje to czas beztroskiego relaksu. 

Morze, słońce, wysokie temperatury spra-

wiają, że odżywamy i cieszymy się życiem. 

O ile w czasie urlopu pamiętamy o kremach 

z filtrem i balsamach po opalaniu, to nie-

stety po powrocie, wpadając w wir zawo-

dowych spraw, często zapominamy, że 

naszej skórze też się coś od życia należy!  

Po długotrwałej ekspozycji na słońcu, 

nasza skóra jest przesuszona, mogą poja-

wić się na niej przebarwienia i plamy. Zba-

wienne są wówczas zabiegi intensywnie 

nawilżające, regenerujące i dotleniające.

Salon Kreacja Kształtów proponuje Pań-

stwu cały wachlarz zabiegów zarówno  FO
T.
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■  Podróże.  
Włoskie wakacje

P omysł podróżowania włoskimi pociągami powstał zimą, kiedy to 

z ekwipunkiem narciarskim dotarłam do Sennales z Bergamo, 

zamiast samochodem, właśnie koleją. Powrót tą samą drogą już z dzieć-

mi wyglądał podobnie. Objuczeni jak osły musieliśmy dotrzeć z Bolza-

no do Bergamo, niedaleko, taka wprawka przed... Spodobało się nam...

Przez Bergamo do Mediolanu
Bergamo już na lotnisku przywitało nas deszczem, ale twardo uda-

liśmy się na zwiedzanie cudownego Cita Alta – starego miasta poło-

żonego na wzgórzu, górującym ponad resztą miasta. 

Nie chciało się nam opuszczać tego magicznego miejsca, ale powo-

li wzywał nas Mediolan, który zwiedziliśmy już poprzednim razem, 

w marcu. Został nam tylko stadion San Siro. Piękny i bardzo orygi-

nalny, z 1926 r, na 85 tysięcy widzów, a co ciekawe, dzielą go dwie 

drużyny AC Milan i Inter Mediolan.

Trudne rozstanie
Nasze pożegnanie z Mediolanem było bardzo nerwowe. Ale czego 

się spodziewać po Milano Centrale, głównym dworcu kolejowym 

w tym mieście. Postanowiliśmy skorzystać z biletomatów, mniej oble-

ganych niż okienka kasowe. Wydawało się, że to prosta operacja  

i, jak inni kupujący, odejdziemy po dwóch minutach z biletami. Postę-

powaliśmy zgodnie z  instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, 

dochodziliśmy za każdym razem do momentu dokonania płatności 

i po włożeniu karty do czytnika, automat mówił „take off your card”. 

Spróbowaliśmy z banknotem. Automat bez słowa go wypluwał, a mie-

liśmy coraz mniej czasu do odjazdu ostatniego pociągu do Bolonii.

Około 20 minut przed odjazdem zdecydowaliśmy podejść jed-

nak do okienka kasowego, ale trzeba było zejść 3 poziomy niżej do 

biura obsługującego pociąg Freciarossa zwanego Pendolino. Nie 

zdążymy na pociąg i przepadnie nocleg w Bolonii, już zapłacony. 

Pobraliśmy numerek do kolejki, a mój młodszy syn, chyba tylko dla 

sportu, podszedł do jednego z automatów i o dziwo, w ciągu chy-

ba 30 sekund ten cudowny automat, radośnie wypluł bilet dla 3 osób.

Powiew nowoczesności
Biegiem udaliśmy się na peron, wsiedliśmy do pociągu, ale nie zorien-

towaliśmy się, że na peronie są oznaczone miejsca poszczególnych 

wagonów, a my wsiedliśmy do klasy Premium. Skórzane pojedyn-

cze fotele, przed każdym ekran, zamknięte pojedyncze przedziały 

i cudowny zapach nowości. Pokonując długi pociąg, szczęśliwie 

dotarliśmy do naszych miejsc w II klasie, równie komfortowej i tak 

samo pięknie pachnącej.

W tym pociągu jest więcej podróżujących biznesowo niż turystów 

– garnitury, skórzane teczki i zapach dobrych perfum. Na stolikach 

co najwyżej małe butelki z wodą mineralną, niegazowaną oczywi-

ście, no i laptopy, tablety, telefony w najgorszym przypadku. Wiele 

osób ze słuchawkami na uszach, a my wyjęliśmy książki.

Powrót do starożytności
Do Bolonii udało nam się dotrzeć w 40 min. Taka podróż robi wra-

żenie, pociąg wyprzedza wszystkie samochody na równoległej auto-

stradzie, ale się tego nie czuje. Bolonia cudowne miasto, w którym 

nie można zmoknąć, bo jest tam ponad 30 km podcieni, arkad, sta-

rych i nowych, to znak charakterystyczny tego miasta. Miasta, w któ-

rym wybudowano pierwszy uniwersytet na świecie. Rynek Piazza 

Maggiore, Bazylika San Petronio – kościół, który miał być najwięk-

szym na świecie. Piękny zabytek łączący architektoniczne średnio-

wiecze z renesansem. Niezliczone uliczki, prowadzące za każdym 

razem do innego placu, pałace w zaskakujących miejscach. W dzień 

słońce, a wieczorem księżyc rozświetlający najciemniejsze zakamar-

ki starego miasta. Cudowne miasto, dużo turystów.

Pełni wrażeń, w nadziei na spokojny odpoczynek po cudownie 

upalnej Bolonii, udaliśmy się do mniej turystycznej i spokojniejszej, 

tajemniczej Ferrary. Nasze dotychczasowe zwiedzanie Italii to był 

dopiero przedsmak. Nawet nie spodziewaliśmy się co nas czeka dalej.

Ciąg dalszy nastąpi...

Katarzyna Walosińska

fajnewnetrza.com.pl
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■  Lokalne smaki

Beziki
Masz ochotę na coś słodkiego, a spiżar-

ka pusta? Beziki to wspaniały pomysł na 

błyskawiczne zrobienie „czegoś z nicze-

go“. Wystarczą dwa białka jaj, cukier i... 

deser gotowy!

SKŁADNIKI

• 2 jajka

• ¾ szklanki cukru

• szczypta soli

WYKONANIE

Rozbij umyte jajka i oddziel żółtka od bia-

łek. Białka przelej do miski i ubijaj mikse-

rem ustawionym na najwyższe obroty. 

Dodaj szczyptę soli, następnie stopniowo 

dosypuj cukier. Po dodaniu ostatniej por-

cji cukru, ubijaj pianę jeszcze około  

10 minut, aż masa stanie się błyszcząca, 

kremowa i sztywna.

Teraz pora na uformowanie bezików. 

Przygotuj formę lub blachę i wyłóż ją per-

gaminem. Następnie nakładaj łyżeczką  

do herbaty małe, około 2-centymetrowe 

zawijaski w odstępach 5 cm (podczas  

pieczenia nieco urosną).

Jeśli chcesz uzyskać mniejsze i efektow-

niejsze ciasteczka, użyj szprycy do ozda-

-biania ciast i tortów (można ją kupić  

w supermarketach lub przez Internet).  

Najlepiej sprawdza się ta z wąską, zakoń-

czoną ząbkami końcówką. Ten sposób jest 

szybszy i łatwiejszy.

Przygotowane do pieczenia beziki 

wstaw do piekarnika nagrzanego do tem-

peratury 130 st. C. Po około 10-15 minu-

tach, kiedy ciasteczka zaczną odklejać się 

od papieru, wyjmij blachę i pozostaw do 

ostygnięcia. Po chwili, gdy beziki się schło-

dzą, zdejmij je z pergaminu. Gotowe!

Jeżeli masz ochotę na bardziej 

wykwintny deser, z oddzielonych wcze-

śniej żółtek utrzyj kogel-mogel i połącz 

go z serkiem mascarpone. W pucharkach  

lub szerokich kieliszkach ułóż na dnie 

owoce, np. maliny i borówki, przykryj je 

warstwą pokruszonych bezików, a następ-

nie wszystko ukryj pod pierzynką z masy 

serowej.

Ewa Mościcka

J ako mieszkańcy Józefosławia często 

spotykaliśmy się ze stwierdzeniami,  

iż to trochę kulinarna pustynia; „sypialnia”, 

gdzie brakuje spokojnych miejsc na złapa-

nie chwili oddechu. Podjęliśmy próbę 

odpowiedzi na potrzeby lokalnego rynku, 

realizując rodzinny pomysł i tworząc nowe 

smaczne miejsce na mapie naszej miej-

scowości. 

8 stycznia 2014 – po tygodniach wypeł-

nionych odgłosami kucia ścian: słowo sta-

ło się ciałem, a w KOFIKO po raz pierwszy 

zasyczał ekspres i  aromatyczna kawa 

wypełniła biel filiżanki. Naszym zamysłem 

było stworzenie miejsca przyjaznego, 

smacznego, pozwalającego wyciszyć emo-

cje dnia, a jednocześnie ładującego „aku-

mulatory”. Miejsca, które sami chętnie 

KOFIKO.CAFE  
Home Made Food

Ul. Geodetów 23C

05-509 Józefosław

Tel. 607 161 378

Otwarte pon. – niedz. 9-20

POLUB NAS na 

www.facebook.com/KOFIKO.CAFE  

– bądźmy w kontakcie!

wybralibyśmy na spotkanie z przyjaciółmi, 

na biznesowy lunch, gdzie można byłoby 

zacząć dzień pysznym śniadaniem, a skoń-

czyć wykwintną kolacją… Początki – jak 

w każdym biznesie – nie były łatwe. Moty-

wację odnajdowaliśmy w powracających 

Gościach. Pierwsze podziękowania  

za realizację zamówionych wypieków, gra-

tulacje za kompozycje smaków, słowa 

pochwały za jakość kawy – to wszystko 

sprawiało, że chciało nam się chcieć, 

zwłaszcza, że Goście wracali do nas 

z ambitnymi i wymagającymi projektami, 

organizując w KOFIKO przyjęcie z okazji 

Chrztu Św., czy ślubny uroczysty obiad.

KOFIKO od początku nie miało być  

„tylko” kawiarnią. Naszym zamiarem było, 

by stało się miejscem dla WAS, tworzącym 

dobrą atmosferę i kreującym wydarzenia 

w naszej miejscowości. Aby przyciągało 

i  zachęcało do pozostania w  niej, było 

opcją dla wyprawy po dobrą kawę do sto-

licy. Stąd pomysł na nietypowe spotkania, 

które organizowaliśmy w  naszych wnę-

trzach: Pole Dance, warsztaty z Face Fit-

ness, wystawa malarstwa. Były kulinarne 

wieczory tematyczne i konkursy dla Gości.  

Nie zapomnieliśmy o dzieciakach – akcja 

„zmaluj własną koszulkę piłkarską”, zorga-

nizowana w dniu otwarcia Mundialu prze-

rosła nasze oczekiwania!

Nie spoczywamy na laurach. Nadal uczy-

my się Waszych potrzeb i oczekiwań. Poszu-

kujemy ciekawych smaków, testujemy nowe 

przepisy, dopracowujemy jakość obsługi. 

Pytamy Gości, czy jest coś, co możemy zro-

bić lepiej. Wiemy, że nie jest najłatwiej  

do nas dotrzeć, bo problem chodników 

dotyka nas tak samo jak naszych Gości, 

w końcu też jesteśmy Józefosławianinami. 

Naszym marzeniem jest, abyście gładką 

ścieżką rowerową przyjechali do KOFIKO 

rodzinnie na niedzielny obiad. To niestety 

nie zależy od nas, ale są rzeczy, którymi 

możemy Was przyciągnąć. Wystawimy  

na zewnątrz fotele, by w zacienionym miej-

scu można było odpocząć. Zaparzymy świe-

żo palonej kawy, by jej aromat przypomniał 

wyjątkowe chwile. Słodkie ciasta rozproszą 

nawet największe smutki, a skomponowa-

ny z dobrych składników lunch czy sycące 

śniadanie dodadzą pozytywnej energii.

W KOFIKO dobrze zjecie, odpoczniecie, 

nabierzecie sił na cały dzień: mamy w swo-

im menu różnorodne śniadania, pyszne obia-

dy i  elegancko skomponowane kolacje.  

Nie zawiedziemy Waszych oczekiwań, jeśli 

zechcecie zorganizować u  nas rodzinną, 

smaczną imprezę.

Wierzymy w to, że staniemy się Waszym 

miejscem, że atmosfera i  smaki KOFIKO 

sprawią, iż Wasz dzień będzie po prostu 

DOBRY. Czego sobie i  Wam – drodzy 

Goście obecni i przyszli – życzmy.

■  KOFIKO – Rodzinna Pasja Dobrych Smaków.
A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

W biznesie jak w życiu – sukces osiągnąć można dzięki pasji, zaangażowaniu, pomysłowi  
i determinacji… I dzięki najbliższym, wspierającym nas Osobom…
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Co miłego może nas spotkać  
pod koniec sierpnia w ogrodzie?
Po pierwsze mniej pracy! Teraz cieszymy się efektami tego co zro-

biliśmy wcześniej. Późnym latem prace pielęgnacyjne w ogrodzie 

ograniczają się do podlewania i odchwaszczania oraz interwencyj-

nych oprysków. Dobrym sposobem na uniknięcie inwazji chwastów 

jest wyściółkowanie gleby korą. Już jej niewielka warstwa bardzo 

osłabia rozrost niepożądanych roślin, jest ich zdecydowanie mniej 

oraz łatwiej je usunąć. Drugim sposobem, którego jestem zwolen-

niczką, jest sadzenie roślin okrywowych. Stanowią silną konkurencję 

dla chwastów, a jednocześnie dodają uroku ogrodom. Dzięki ozdob-

nym kwiatom i liściom wprowadzają dodatkowy kolor i fakturę.

Jakie rośliny zaproponowałaby  
Pani na nasze rabaty?
Można w nich przebierać i wybierać w zależności od własnych 

upodobań. Poleciłabym:

∞  rośliny jednoroczne: aksamitki, werbeny, szałwie, niecierpki;

∞  byliny: żurawki, hosty, pragnia, runianka, lizynmachia, brunery, 

bodziszki;

∞  krzewy liściaste: azalie japońskie, irgi, tawulec (odmiana Crispa), 

śnieguliczka (odmiana Hancock);

∞  krzewy iglaste: mikrobiota, płożące jałowce (Andorra Compacta, Blue  

Carpet, Grey Owl, Wiltonii), cis (odmiana Repandens), a nawet kosówka.

Czy jest coś, co moglibyśmy zrobić w naszych  
ogrodach za nim na dobre zagości w nich jesień?
To dobry czas na rozsadzanie bylin kwitnących wiosną, przesadza-

nie roślin iglastych rosnących w gruncie, ale także na sadzenie cebul 

O tej porze roku słońce zachodzi znacznie szybciej niż na począt-

ku lata. Roślinom to jednak nie przeszkadza, są w pełnym roz-

kwicie. Różnorodne byliny takie jak płomyki, szałwie, pysznogłówki 

i kocimiętki roztaczają wokół niezwykłe aromaty. Warto zaprosić  

je do ogrodu. W ich otoczeniu łatwiej jest odpoczywać i przeżywać 

wspólne chwile z rodziną. O to, jak zadbać i urozmaicić nasze  

zielone zakątki zapytaliśmy specjalistkę, Joannę Widaj z naszej  

Józefosławiańskiej szkółki z roślinami.

■  Schyłek lata w ogrodzie

tulipanów, narcyzów i czosnków. Z własnego doświadczenia wiem, 

że najciekawsze odmiany są dostępne tylko na początku jesiennego 

sezonu, dlatego nie warto zwlekać.

Jakich wskazówek udzieliłaby  Pani osobom  
zaczynającym  swoją przygodę z ogrodem? 
Osoby poszukujące inspirarcji znajdą wiele okazji do pogłębiania wie-

dzy na tematy ogrodnicze, jak choćby zakończona niedawno mię-

dzynarodowa wystawa szkółkarska Zieleń to Życie. Już 22-ga edycja 

tej imprezy odbyła się przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w budynku EXPO 

w Warszawie. Można na niej zobaczyć nowości roślinne, różnego 

rodzaju sprzęt ogrodowy, posłuchać prelekcji, obejrzeć pokazy flo-

rystyczne i ogrodnicze. 

Z Joanną Widaj rozmawiała Katarzyna Krzyszkowska

■  Radość dzieciaków jest najważniejsza

W iosna i początek lata to czas, kiedy spotykamy się na różne-

go rodzaju majówkach, piknikach, biegach itp. W czerwcu 

odbył się (bardzo udany, tak pod względem organizacyjnym, jak  

i frekwencyjnym) Pierwszy Bieg Józefosławia i Julianowa połączo-

ny z piknikiem sportowo-rekreacyjnym na terenie Politechniki, gdzie 

niedługo ma powstać park. Impreza warta powtórki.

W cieniu hucznie zapowiedzianego „biegu”, kilka dni wcześniej 

mieszkańcy domów komunalnych przy ul. Urbanistów także mieli 

swoje święto, Dzień Sąsiada. Stowarzyszenie „Nasz Józefosław i Julia-

nów” zorganizowało zajęcia sportowe i wiele ciekawych konkursów, 

z których najważniejszy był testem z wiedzy o Piasecznie. Wielka 

była radość z cennych nagród (Stowarzyszenie ufundowało bony 

towarowe na sprzęt i odzież sportową). Zuzia, Magda i Konrad, któ-

rzy zajęli trzy pierwsze miejsca wprost skakali z radości. – Kupię sobie 

wspaniałe sportowe buty – cieszyła się Zuzia.

Nagrody w pozostałych konkursach (piękne książki) ofiarowała 

Rada Sołecka Julianowa. Niektórzy, najbardziej aktywni po jakimś 

czasie ściskali pod pachą nawet po kilka nagród.

FO
T.

 K
A

TA
R

Z
Y

N
A

 K
R

Z
Y

SZ
K

O
W

SK
A

 (
4

)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadbał natomiast o podnie-

bienia uczestników, dostarczając mięsiwa z dodatkami oraz napoje. 

Młodzi zaangażowali się w grillowanie, co starszym bardzo się podo-

bało.– Taki piknik mógłby być u nas co tydzień – zażartowała pani 

Ewa. – A tak poważniej, dzień życzliwego sąsiada przydałby się czę-

ściej niż raz na rok – dodała.

Mieszkańcy trochę nieśmiało dołączali do zabawy, niektórzy z okien 

lub balkonów zerkali z ciekawością, ale dzieci i młodzież nie zawiodła. 

Szczególnie wtedy, gdy przyjechała zafundowana także przez stowa-

rzyszenie J&J „niespodzianka” w postaci wielkiego, kolorowego dmu-

chańca. Zrobiło się naprawdę tłoczno i wesoło.

Ze względu na bliskość terminu niedawnego Dnia Matki  

– wszystkie mamy zostały obdarowane kwiatkami z bibułki, wyko-

nanymi w pełnej konspiracji przez dzieciaki ze świetlicy środowisko-

wej. Pisząca te słowa, także dostała kwiatek, bo chociaż jest już 

babcią, musiała przecież najpierw być mamą… Nie zapomniano  

też o Dniu Dziecka i każdy milusiński wrócił do domu z pudełkiem 

„ptasiego mleczka”.

Na tej imprezie frekwencja mogłaby być zdecydowanie większa. 

Może w przyszłości więcej osób opuści wygodne miejsce przy oknie 

i zdecyduje się na bardziej aktywne uczestnictwo we wspólnej zaba-

wie. A dzieci? Jak mówił Janusz Korczak, który nadzwyczajnie je 

rozumiał: „Ma dziecko przyszłość, ale ma i przeszłość: pamiętne zda-

rzenia, wspomnienia…”. Dlatego warto zawsze robić coś, co sprawia 

przyjemność dzieciom. Bo radość dzieciaków jest najważniejsza  

i na pewno zaprocentuje w ich przyszłym życiu.

Hanna Krzyżewska

SĄSIEDZI POLECAJĄ
Hortensje bukietowe – królowe schyłku lata. Kwitną na pędach jed-

norocznych i zachwycają różnorodnością odmian. Większość 

krzewów może poszczycić się pięknymi kwiatami, których płatki 

początkowo są białe, później zielonkawe, by wreszcie stopniowo 

zaróżowić się. Kwiatostany są stożkowate i osiągają długość  

18-20 cm, a niektóre nawet 35 cm. Właśnie teraz dostępne  

są w szkółkach ogrodniczych w nieograniczonych ilościach! 
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■  Wydarzenia kulturalne

HARMONOGRAM IMPREZ NA WRZESIEŃ 

2014 ORGANIZOWANYCH PRZEZ  

CENTRUM KULTURY W PIASECZNIE

 WYDARZENIA 

6.09 

II Festiwal Piosenki Dołującej

godz. 16.00 – „Mikrofon dla wszystkich” – kie-

rownik artystyczny – Stanisław Szczyciński

godz. 19.00 – recitale : „Parasol Poetica”, „Tran-

sgrajpol”, Tomek Wachnowski – prowadzenie 

Andrzej Poniedzielski

godz. 21.00 – koncert Mirosława Czyżykiewicza

Festiwal z założenia ma formę kabaretową 

połączoną z przeglądem i nawiązującą do 

przypisywanego Polakom malkontenctwa  

i wszechobecnego narzekania na Świat Wokół 

Nas. Przez formę tego wydarzenia pokazuje-

my, że dysponujemy potencjałem twórczym 

i niezmierzonymi pokładami humoru połączo-

nego z dystansem do siebie samych. To wyda-

rzenie przyczyni się także do spopularyzowa-

nia pięknego miejsca. Motto Festiwalu brzmi: 

„Smutek – to radość  inaczej”

– Wydaje się, że w naszej wersji kultury śród-

ziemnomorskiej smutek to stan absolutnej goto-

wości organizmu na przyjęcie dowolnej rado-

ści. Tak więc człowiek smutny jest właściwie 

wstępnie wesoły – mówi Andrzej Poniedzielski.

Organizatorzy: Urząd Gminy Piaseczno, Centrum 

Kultury w Piasecznie, Nadleśnictwo Chojnów, 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego 

Uroczysko ZIMNE DOŁY, Żabieniec

7.09, godz. 12.00-17.00

Piknik historyczny

70. Rocznica Powstania Warszawskiego

„Zawiszacy wczoraj i dziś – spotkanie pokoleń”

Stanowiska na rynku: punkt rekrutacji Zawi-

szaka, Harcerska Poczta Polowa, Punkt sani-

tarny – szpital polowy, punkt łączności, punkt 

obserwacyjny, tor przeszkód, warsztaty,  

rozmowa z dowódcą – quiz wiedzy, spotkanie  

z Zawiszakami (kombatantami, uczestnikami 

wydarzeń 1939-1945); scenki – „Zasypani”, 

„Bomba zapalająca”, „Motopompiarze”; pio-

senki wojenne, wystawa, pokaz filmów zwią-

zanych z tematem pikniku (budynek Przystan-

ku Kultury) oraz wiele innych atrakcji.

Rynek, Pl. Piłsudskiego

9.09, godz. 12.00

spotkanie Związku Emerytów

Sala Domu Kultury w Piasecznie, 

ul. Kościuszki 49

10.09, godz. 12.00

Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku. 

Zapisy w sekretariacie Centrum Kultury  

– 22 756 76 00

Sala Domu Kultury w Piasecznie, 

ul. Kościuszki 49

14.09, godz. 12.00-19.00 

X Jarmark Piaseczyński – Spotkanie 

Regionów – URZECZE (mikroregion doliny 

środkowej Wisły)

Coroczna impreza plenerowa, nawiązująca 

do dawnej tradycji organizowania w Piasecz-

nie targów wielkich, próbą odtworzenia klima-

tu dawnych jarmarków, przybliżenia kultury 

tradycyjnej i dawnego rzemiosła oraz zainte-

resowanie mieszkańców dziedzictwem kultu-

rowym naszego regionu. W programie: kon-

certy, prezentacje, pokazy, kramy handlowe.

Park Miejski w Piasecznie

16.09, godz. 20.00

Klub Podróżnika 

Sala Domu Kultury w Piasecznie, ul. Kościuszki 49

17.09, godz. 11.00

spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Sala Domu Kultury w Piasecznie, ul. Kościuszki 49

17.09

75. Rocznica Agresji ZSRR Na Polskę

godz. 10.45 – zbiórka pocztów sztandarowych 

przy wejściu na cmentarz; 

godz. 11.00 – Hymn Narodowy w wykonaniu 

Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej, Chór Lira – Litur-

gia Słowa; wystąpienie przedstawiciela Związ-

ku Sybiraków; wystąpienia okolicznościowe 

władz samorządowych; złożenie wiązanek 

przy Pomniku Katyńskim. Cmentarz Parafialny 

(ul. Kościuszki), Pomnik Katyński

19.09, godz. 19.30

Świeczowisko plenerowe

Dziedziniec Przystanku Kultura, Pl. Piłsudskiego 9

20.09, godz. 10.00-21.00

Street Art Jam Piaseczno

Impreza poświęcona kulturze Street Art. Graffiti, 

koncerty, warsztaty.

Teren Kolejki Wąskotorowej w Piasecznie

21.09 – godz. 19.00 

Niedziela z Jazzem – Beata Kossowska  

& Miłosz Rutkowski Project

To wybuchowa mieszanka jazzu, popu i bluesa, 

wykreowana ze współbrzmienia niekonwen-

cjonalnych instrumentów, takich jak harmonij-

ka ustna i vibrafon. Charyzma i wirtuozostwo, 

to świetne połączenie, które tworzy unikalny 

klimat. Dodatkowym zabarwieniem  tego wyda-

rzenia muzycznego jest sekcja  rytmiczna.

Beata Kossowska – harp, voc, Miłosz Rutkow-

ski – vibrafon, Grzegorz Piasecki – kontrabas; 

Wojciech Buliński – perkusja

Sala Domu Kultury w Piasecznie, Kościuszki 

49, wstęp 15 złotych

24.09, godz. 11.00

spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Sala Domu Kultury w Piasecznie, ul. Kościuszki 49

26.09, godz. 19.00

KONTAKT #9 – Tupilak

Sala Domu Kultury w Piasecznie, ul. Kościuszki 49

■  Książki subiektywnie wyczytane

Gorąco polecam! Monika Rzepka

Cud  
chłopak
R.J. Palacio

Wydawnictwo Albatros

Przepiękna, niezwykle emocjonalna powieść, 

którą przeczytają z  zaciekawieniem zarówno  

młodsi  czytelnicy, jak i nastolatki, ale również 

nieco starsi. Powieściowy debiut Amerykanki R.J. 

Palacio to pełna życiowego realizmu historia 

o  dziesięcioletnim Auguście Pullmanie i  jego 

rodzinie. Opowieść o zwykłym – niezwykłym 

chłopcu z wyraźną, mimo przebytych kilkudzie-

sięciu operacji, deformacją twarzy. Przed mikru-

sem, jak go później nazwą koledzy, największe 

w dotychczasowym życiu wyzwanie – zakoń-

czenie domowej nauki pod okiem mamy i roz-

poczęcie edukacji w szkolnej ławie. Będzie to dla 

Augusta ciężki sprawdzian własnych sił w zde-

rzeniu z dość niekiedy brutalnym światem rówie-

śników, szukanie swojego miejsca i akceptacji 

wśród kolegów. Siłą tej powieści są targani praw-

dziwymi emocjami bohaterowie z krwi i kości. 

Poza dzielnym Augustem możemy podziwiać 

jego rodziców, niestrudzenie walczących o jego 

dobro, mądrą, starszą siostrę Olivię, zazwyczaj 

usuwaną na drugi plan z powodu choroby bra-

ta, dokuczających mu lub odwrotnie, szukają-

cych przyjaźni chłopca szkolnych kolegów. Ta 

mądra opowieść przypomina nam o niby banal-

nych, a przecież ważnych prawdach – nie oce-

niaj po wyglądzie, traktuj innych z szacunkiem. 

Tak jak w życiu – gorzkie chwile przeplatają się 

tu z radosnymi, łzy wzruszenia osusza serdecz-

ny śmiech. Tak jak w życiu wszystkich członków 

rodziny Auggiego, zmagających się, choć każdy 

na swój sposób, z chorobą i deformacją chłop-

ca. Jednak, nie martwcie się. Okazuje się, że tytu-

łowy „Cud chłopak” to niezły zuch. Koniecznie 

przeczytajcie, bo to pełna rodzinnego ciepła 

wspaniale pokrzepiająca opowieść jakich mało. 

Życie w micie, czyli  
jak nie trafić do raju  
na niby i odnaleźć  

harmonię ze światem 
Wojciech Eichelberger  

Beata Pawłowicz 

Wydawnictwo Zwierciadło

Współczesne mity to stereotypy naszej współ-

czesności, narzucane przez otaczający nas 

świat. Co to za mity? Skąd się biorą? Jak się 

z nich wyzwolić? Autorzy – psychoterapeuta 

Wojciech Eichelberger i  dziennikarka Beata 

Pawłowicz prowadzą rozważania o 14 mitach 

kultury konsumpcyjnej. Przez kolejne rozdzia-

ły podróżujemy przez tematy dotyczące m.in. 

dbania o siebie, pracoholizmu, emancypacji 

kobiet, posiadania modnej pasji, kultu wiecz-

nej młodości, kryzysu męskości, zakupoholi-

zmu i  gadżeciarstwa, grania ról w  życiu  

czy życzeniowego myślenia. Stereotypy te, 

mówią nam autorzy, nie są drogą do szczęścia. 

Często zwodzą nas na życiowe manowce. 

Wspierając się swoim doświadczeniem Eichel-

berger i  Pawłowicz zachęcają czytelników  

do weryfikacji życiowych prawd i zasad naby-

tych w drodze wychowania, wykształcenia czy 

życiowego doświadczenia. Jak żyć życiem peł-

nym sensu? Jak odmówić konsumpcjonizmo-

wi? Czy można kupić wszystko? Czy możemy 

być tym, kim tylko zapragniemy? Czy to moż-

liwe, że każdy z nas nosi w sobie wszystkie 

zasoby potrzebne do osiągnięcia pełni szczę-

ścia? Możemy doświadczać życia pełnego sen-

su, ale każdy musi sam zweryfikować własne 

przekonania, znaleźć własną harmonię – odpo-

wiadają autorzy. „Życie w micie...” to pozycja 

dla mieszkańców wielkich miast, zapętlonych 

w  codziennym stresie, galopującej ambicji,  

kredytach. To pozycja dla poszukujących, pyta-

jących, podążających do harmonii i  życia  

pełnego sensu. Uwaga, skłania do refleksji. 

Polecam!

Karolina  
na detoksie 
Maciej Szaciłło  

Karolina Kopocz 

Wydawnictwo Agora,  

seria „Biblioteka Gazety Wyborczej”

Zdrowe odżywianie to aktualny, bardzo intere-

sujący mnie temat. Chcę Wam polecić cieka-

wą książkę o odżywianiu – „Karolina na detoksie” 

autorstwa Macieja Szaciłło i Karoliny Kopocz. 

Napisana ciekawie, bez zadęcia, bez serwowa-

nia na siłę nowego, cudownego sposobu na 

zdrowe jedzenie. Książka zawiera plan 7-dnio-

wego detoksu ze szczegółowym jadłospisem 

i nowatorskimi przepisami kulinarnymi Macieja 

Szaciłło, pamiętnik Karoliny Kopocz z opisem 

jak poradziła sobie z odtruwaniem organizmu, 

a także ciekawe informacje o odżywianiu i zna-

czeniu poszczególnych grup produktów 

w naszej diecie (np. tłuszczów, węglowodanów, 

glutenu). Znajdziemy także fachowe komenta-

rze dietetyczki Hanny Stolińskiej. Poradnik 

oswaja  czytelnika z wiedzą o odtruwaniu orga-

nizmu, zawiera wiele informacji o nowatorskich 

dla polskiej kuchni składnikach, jak np. chlorel-

la czy ghee, o  sposobach przygotowania 

potraw, czy nawet urządzeniach przydatnych 

w kuchni. Autorzy tłumaczą, dlaczego tak waż-

ne jest oczyszczanie organizmu i jak je przepro-

wadzić, jakie ma znaczenie dla efektywnego 

odchudzania. Warto spróbować ciekawych 

przepisów, np. na zdrowe słodycze, wiernie zilu-

strowanych zdjęciami potraw. Dla przygotowu-

jących się do detoksu pomocne będą zapiski 

współautorki o jej sposobach radzenia sobie 

z  reakcjami własnego organizmu podczas 

odtruwania. Książka motywuje do wprowadze-

nia zmian w sposobie odżywiania. Podsuwa 

konkretne przepisy na zdrowe dania i praktycz-

ne porady jak przeprowadzić detoks. Okazuje 

się to niezbyt trudne. Serdecznie polecam, war-

to wiedzieć więcej i jeść zdrowiej.

■  Książki subiektywnie wyczytane

Centrum Kultury w Piasecznie  

poszukuje instruktorów  

od października do zajęć:

W Przystanku Kultura:

– gry na pianinie.

W Klubie Kultury w Józefosławiu:

– fotograficznych,

– teatralnych,

– plastycznych,

– emisji głosu,

Wymagania:

– przygotowanie kierunkowe,

– przygotowanie pedagogiczne,

–  doświadczenie w prowadzeniu 

zajęć lub warsztatów.

Cv proszę wysyłać na adres: 

malgorzata.dudek@kulturalni.pl  

do dnia 15.09.2014r. 

OGŁOSZENIE
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