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■  Mądrzej!

„M ądrzej! Mądrzej!” pokrzykiwał Pijak do Henryka w „Ślubie” 

Witolda Gombrowicza, kiedy ten z różą w ręku obejmował 

Manię. W tej scenie Henryk zapędzony zostaje w myślową i formal-

ną pułapkę, z której nie ma już odwrotu. Mania z ukochanej zmie-

nia się w „dziewczynę do wszystkiego”. Dlaczego o  tym piszę? 

Ponieważ odkryłem, że wszystko, co do tej pory uczyniliśmy two-

rząc Sąsiadów, zakładając Grupę Roboczą, szeroką ławą angażując 

się w nasze, tutejsze, wiejskie życie jest w istocie swej „podróżą 

w jedną stronę”. Powiedzieliśmy przysłowiowe „A”, czas na resztę 

alfabetu. 

Niezależnie, czy podobają nam się tereny, koleiny i ścieżki, które 

trzeba przejść po to, aby skuteczniej wpływać na naszą „małą ojczy-

znę” (wieś, gminę i powiat), musimy iść naprzód. Skoro bowiem stać 

nas na snucie śmiałych wizji na temat rozwoju J&J, to musimy się 

zaangażować w ich wdrażanie na dalszych etapach czy szczeblach. 

Dwa kolejne numery Sąsiadów zdominują więc poważniejsze tema-

ty. Związane jest to oczywiście z nadchodzącymi wyborami samo-

rządowymi. Mam nadzieję, że zniesiecie te przeciążenia.

Nie wszystko jednak będzie super poważnie traktowane. Jednak-

że przyglądając się, jaką „strategię” obrać komponując dziecku śnia-

danie do szkoły trudno ująć powagi sprawie. Podobnie rzecz się ma 

w przypadku wyboru zajęć pozaszkolnych. Czytając tekst „Toczek  

czy baletki” od ilości propozycji, aż kręci się w głowie. 

Przeczytacie też kilka słów podsumowania największej imprezy 

plenerowej, jaka – za mojej pamięci – miała miejsce w Józefosławiu, 

czyli pikniku żegnającego lato zorganizowanego przez Powiat Piase-

czyński na ulicy Cyraneczki.

Impreza faktycznie zamaszysta, spierać się można, czy Doda była 

najtrafniejszym wyborem oraz zapytać, dlaczego zabrakło na impre-

zie józefosławskich wystawców i restauratorów, ale frekwencja, 

jakiej byliśmy świadkami, zamyka malkontentom usta. Nawet tym, 

którzy węszą tu wyborcze cele. Pan Starosta mógł wszakże wybrać 

inne miejsce w powiecie, a wybrał Józefosław. I chwała! Dla mnie 

wniosek jest taki, że na przyszłość musimy sami się postarać wie-

dzieć wcześniej, być bliżej powiatu i współdecydować o tym, kto, 

kiedy i jak urządza u nas zabawę.

Na koniec podzielę się nadzieją, że dostrzeżecie progres jaki 

następuję w „profesjonalizacji” pisma. Z grupki wydawniczych ama-

torów przeradzamy się w grono coraz bardziej profesjonalne, toczy-

my dyskusje i przyjmujemy najbardziej nawet cierpkie uwagi. Mam 

nadzieję, że efekty okażą się interesujące.

Jacek Sut
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ULICA JULIANOWSKA. 24 września został wyłoniony wykonaw-

ca chodników, ścieżki rowerowej, wjazdów bramowych i oświe-

tlenia. Jeśli nie będzie odwołań i  pogoda pozwoli, budowa 

rozpocznie się jeszcze tej jesieni. Najpierw ma być zrobiony  

ok. 80 metrowy odcinek ul. Kombatantów przy ul. Julianowskiej. 

Całym chodnikiem pójdziemy wiosną 2015 roku.

ULICA CYRANECZKI. Odcinek do ul. Ogrodowej został wreszcie skoń-

czony! Rada Sołecka Józefosławia wystąpiła o położenie brakujące-

go chodnika przy ul. Ogrodowej od ul. Cyraneczki na południe. Jest 

nadzieja, że już niedługo zostanie wykonany. Teraz czekamy na roz-

poczęcie prac pomiędzy ul. Julianowską a Sybiraków.

KLUB KULTURY I BIBLIOTEKA. Obie placówki mają rozpocząć 

pracę w październiku w nowym lokalu przy ul. Uroczej. Klub Kul-

tury rozszerzy swoją dotychczasową ofertę dla dzieci, jak i przed-

stawi propozycje dla seniorów. Trwa urządzanie i wyposażanie 

pomieszczeń. Będzie pięknie! Księgozbiór na początek przyje-

dzie do nas z biblioteki w Jazgarzewie, która jest zamknięta 

z powodu remontu.

SKWER PRZY UL. TENISOWEJ. Z każdym dniem na placu zabaw 

przybywa urządzeń, z których będą korzystać dzieci. Miejsce to 

zostanie także zaopatrzone w zieleń, ławki i kosze na śmieci.  

Już niedługo będziemy mogli tu odpoczywać w cywilizowanych 

warunkach.

ZEBRANIE STOWARZYSZENIA. „Nasz Józefosław i Julianów” tra-

dycyjnie zaprasza na spotkanie w drugi poniedziałek miesiąca,  

13 października o godz. 20.00, które odbędzie się – jak zawsze – 

w szkole. Zapraszamy.

Hanna Krzyżewska

NOWE STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW. W dniu 14 września 

2014 r. w Józefosławiu zostało założone Stowarzyszenie Pomysł 

na Józefosław. Inicjatorami projektu byli członkowie tzw. Grupy 

Roboczej: Robert Widz, Anna Czerwieniec z  Rady Sołeckiej,  

Katarzyna Krzyszkowska i Jacek Sut z  redakcji Sąsiadów oraz  

Alina Staniszewska z Klubu Kultury w Józefosławiu – organizato-

rzy Pierwszego Biegu Ulicznego J&J. Stowarzyszenie liczy 19. 

członków, którzy jednomyślnie przyznają, że ich nadrzędnym 

celem jest realizacja i  propagowanie inicjatyw sprzyjających 

poprawie jakości życia w naszej wsi oraz budowanie tożsamości 

i poczucia wspólnoty społeczności lokalnej. Proces rejestracji sto-

warzyszenia powinien zostać sfinalizowany do końca roku 2014. 

Zanim to nastąpi Stowarzyszenie, nadal występujące pod nie-

formalną nazwą Grupa Robocza Pomysł na Józefosław, zamie-

rza między innymi ustalić program pracy na 2015 r. Również pod 

takim szyldem 4 października Grupa organizuje ekologiczny Kier-

masz jesienny w szkółce Acrocona. Jest to kolejna impreza, któ-

ra – mamy nadzieję – zostanie wpisana do kalendarza stałych 

imprez we wsi oraz stanie się okazją do rozpoczęcia cyklu „Poznaj 

niezwykłe miejsca w Józefosławiu”.

Anna Czerwieniec 

INFORMACJE LOKALNE 

 PONIEDZIAŁEK Cena za miesiąc
Emisja głosu 15:00-20:00 7-17 lat 30 min. 108zł
Taniec brzdąca 15:30-16:00 2-4 lata 30 min. 50zł
 Taniec  
różne style

16:10-16:55 5-7 lata 45 min. 60zł

 Taniec  
różne style

17:10-17:55 8-10 lata 55 min. 65zł

Capoeira 18:00-19:00 7-11 lat 1h 60zł
Capoeira 19:00-20:00 12-15 lat 1h 60zł

WTOREK Cena za miesiąc
Rękodzieło 19:00-20:00 15+ 1h 62zł
Joga 12:30-13:30 18+ 1h Info. tel.
Teatr malucha 14:15-15:00 3-5 lat 45 min. 42zł
Teatr 15:45-17:15 6-8 lat 90 min. 60zł
Teatr 17:15-18:45 9-13 lat 90 min. 60zł
 Form.  taneczna  
„Latin Art.”

19:00-20:00 15+ 1h 80zł

Gitara 12:00-20:00 7+ 30 min. 80zł

ŚRODA Cena za miesiąc
Joga dla bobasa 12:30-13:30 3-14 m-cy 1h Info. tel.
Aktywni 50+ 12:30-13:30 50+ 1h 36zł
 Taniec  
towarzyski 50+

15:30-16:30 50+ 1h 68zł

Plastyka 15:00-16:00 5-8 lat 1h 42zł
Plastyka 16:15-17:15 9-11 lat 1h 42zł
Plastyka 17:30-18:30 12-14 lat 1h 42zł
Pianino 14:00-19:30 7+ 30 min. 108zł
 Taniec  
„Street Dance”

16:30-17:30 9-14 lat 1h 80zł

 Taniec  
„Street Project”

17:30-18:30 8-14 lat 1h 80zł

„Salsa solo” 18:30-19:30 18+ 1h 80zł
Szachy dzieci 16:45-17:45 7-17lat 1h 42zł

CZWARTEK Cena za miesiąc
Gitara 12:00-20:00 7+ 30 min. 108zł
Plastyka 15:00-16:00 12-14 lat 1h 42zł
Plastyka 16:15-17:15 9-11 lat 1h 42zł
Plastyka 17:30-18:30 5-8 lat 1h 42zł
   Taniec  
„Jackson style”

16:30-17:30 12+ 1h 80zł

 Taniec  
„Street Dance”

17:30-18:30 8-10 lat 1h 80zł

Teatr dorośli 18:30-20:30 18+ 2h 80zł
Szachy dorośli 18:30-19:30 18+ 1h 42zł

PIĄTEK Cena za miesiąc
Aktywni 50+ 12:30-13:30 50+ 1h 36zł
Plastyczne figle 15:00-16:00 5-8 lat 1h 42zł
Plastyka harce 16:00-17:00 8-10 lat 1h 42zł
Plastyka psoty 17:00-18:00 10-14 lat 1h 42zł
 Rysunek  
i malarstwo

18:00-19:00 9+ 1h 42zł

 Rysunek  
i malarstwo

19:00-20:00 9+ 1h 50zł

Capoeira 18:00-19:00 7-13 lat 1h 60zł
Capoeira 19:00-20:00 18+ 1h 60zł
Plastyka malucha 13:00-13:45 3-4 lata 45 min. 42zł
Plastyka malucha 14:00-14:45 1,5-2,5 roku 45 min. 42zł
Aktywny maluch 15:30-16:15 1,5-2,5 roku 45 min. 52zł
Aktywny maluch 16:15-17:00 3-4 lata 45 min. 52zł

GRAFIK ZAJĘĆ W KLUBIE KULTURY. Poszczególne zajęcia w naszej 

filii Józefosławskiego Klubu Kultury rozpoczną się jeśli w grupie zbie-

rze się min 7 osób. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Aliną  

Staniszewską pod numerem telefonu: 506033490. Zapraszamy!

Sąsiedzi 11/2014  4
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POZNAJMY SIĘ

N owo założone Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław, jak 

wcześniej wspomnieliśmy, zrodziło się z inicjatywy członków 

Grupy Roboczej. Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest 

budowanie tożsamości i poczucia wspólnoty lokalnej społeczno-

ści. Dlatego przedstawiamy pomysłodawców, bo nie chcą być ano-

nimowi. To ludzie z krwi i kości, nasi sąsiedzi.

Jacek Sut – mówię czasem o sobie „czarodziejski chwast”. Trud-

no mi się zaszufladkować, ciężko przyłączam się do grup, mam pro-

blem z autorytetami, nie lubię szefów. Rosnę sobie na poboczu 

i przetrwałem niejeden mróz. Jedyny powód, który każe mi się zwią-

zać z innymi, to fakt, że „inni” robią coś z odruchu serca, dla idei i po 

to, żeby świat (choćby najmniejszy) był lepszy. Spotkałem ich tu. To 

dlatego.

Alina Staniszewska – mieszkam tu od 15 lat. Kiedy przeprowa-

dzałam się tu, dookoła były sady i pola, było sielsko i anielsko. Z cza-

sem zaczęły powstawać kolejne domy, segmenty i całe osiedla. 

Józefosław zyskał miano sypialni Warszawy. Wiało grozą. Pomyśla-

łam „Tak być nie może. Tu trzeba działać!”.

Zostałam kierownikiem Klubu Kultury w Józefosławiu i w tym 

charakterze przyłączyłam się do „1-ego Biegu Józefosławia i Julia-

nowa”. Dołączyłam do grupy kilku zaangażowanych społecznie 

osób, nie tylko jako pracownik Centrum Kultury, ale i jako miesz-

kanka naszej miejscowości, ponieważ wierzę, że razem możemy 

zrobić więcej. Wiem też, że do Stowarzyszenia należą i przyłącza-

ją się ludzie z pomysłami, charyzmą i chęcią do działania.

Katarzyna Krzyszkowska – nie przepadam mówić o sobie, zde-

cydowanie wolę działać i spoglądać na efekty tego, co udało się 

zrealizować. Moja mała walka rozpoczęła się parę lat temu, kiedy 

tylko w gumiakach mogłam wychodzić z domu. Razem z mężem 

gromadziliśmy siły naszej niewielkiej społeczności – mieszkańców 

ulicy przy której mieszkamy. Kiedy dopięliśmy wszyscy razem swe-

go i mogliśmy cieszyć się nowo powstałą ulicą, przyszedł czas  

na kolejne pomysły. 

Gazeta? Czemu nie? Lokalna z wartościowymi treściami o nas 

samych i o miejscu, w którym zamieszkaliśmy. Udało się! Kolejne pomy-

sły kiełkują w mojej głowie i cieszę się, że teraz mam z kim je dzielić!

Renata Nowacka – widzę ogromną potrzebę zintegrowania 

■  Im nie jest wszystko jedno

mieszkańców Józefosławia, żeby nie łączył nas tylko wspólny adres, 

ale także radość i duma z naszej miejscowości. Budując drogi, chod-

niki, place zabaw, zadbajmy jednocześnie o wyjątkową atmosferę 

i poczucie wspólnoty.

Plenerowe imprezy, spotkania kulturalne i prozdrowotne, zaję-

cia edukacyjne, sportowe i rekreacyjne, promocja lokalnych firm, 

poznanie historii naszego miejsca i zadbanie o jego przyrodę i este-

tykę – pomysłów mam dużo. Stowarzyszenie pozwoli mi je reali-

zować, aby Józefosław był nasz.

Anna Czerwieniec – szukałam możliwości działania oraz osób, 

z którymi można by coś pozytywnego zrobić. Tak trafiłam do Rady 

Sołeckiej, w której staram się wprowadzać więcej życia oraz popra-

wiać komunikację z mieszkańcami. Myślę, że to się udaje – powsta-

ła strona sołectwa (www.solectwojozefoslaw.pl), regularnie 

organizujemy zebrania wiejskie. 

W ramach Rady Sołeckiej brałam udział w organizacji Pikniku 

Sportowego i 1 Biegu Ulicznego J&J w czerwcu tego roku. Dzięki 

tej imprezie bliżej poznałam sąsiadów, którzy myślą podobnie  

jak ja. Stowarzyszenie da nam możliwości skupiania aktywnych ludzi, 

a dzięki osobowości prawnej będziemy partnerem dla gminy przy 

organizacji kolejnych imprez oraz będziemy mogli starać się 

o zewnętrzne finansowanie. Chcielibyśmy stworzyć front groma-

dzący się w celach pozytywnych, a nie tylko, jak to najczęściej ma 

obecnie miejsce, by przeciwko czemuś protestować.

Robert Widz – chciałbym aktywizować lokalną społeczność 

wokół pozytywistycznych działań. Najłatwiej mobilizujemy się, gdy 

coś nam się nie podoba – i to trzeba robić, ale trzeba też szukać 

pozytywnych „wibracji”.

Przy organizacji biegu udało się zgromadzić sporo energii, a wie-

le osób zaangażowanych chce robić jeszcze więcej. Teraz marzy 

mi się projekt Józefosław 2.0 – nowa wersja przestrzeni, w której 

żyjemy. Dostrzegajmy i cieszmy się z tego co mamy jednocześnie 

angażując się w tworzenie „nowej wersji” naszej miejscowości. Dzia-

łajmy, to naprawdę może się udać, a obszarów dla aktywności jest 

bardzo dużo.

O motywacjach komitetu założycielskiego i członków zarządu 

przeczytamy na stronie 9.

FOT. KATARZYNA SIERŻANT 
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NASZE SPRAWY – TEMAT NUMERU

M ieliśmy ten artykuł zlecić komuś,  

kto zawodowo lub od lat zajmuje 

się samorządem terytorialnym. Jednak  

po namyśle dotarło do nas, że więcej  

sensu będzie miała ta podróż (w sumie 

niedługa) przez przepisy zawarte w Kon-

stytucji RP oraz w ustawie sejmowej, jeśli 

samodzielnie ją wykona naczelny. Idę 

tedy i brnę.

Czarno biała magia
Podobnie, jak pewnie większość z naszych 

czytelników, podziały na rady gminne 

i powiatowe, kompetencje starosty, bur-

mistrza czy marszałka województwa,  

do niedawna znajdowałem jako mocno  

– nomen omen – nieczytelne.

Wybory samorządowe, poza skanda-

liczną miejscami frekwencją, wyróżniają się 

tym, że znamy zwykle od jednego do trzech 

kandydatów do rady gminy i zupełnie już 

przy okazji dokonujemy skreśleń na liście 

do rady powiatu. Przy czym regułą jest,  

że głosy oddawane na radnego powiato-

wego zwykle są pochodną tych odda- 

wanych na wójta, burmistrza lub prezyden-

ta miasta. Za co więc odpowiadają te „cia-

ła” i w czym te kompetencje się różnią? 

Odpowiedzi leżą pod nosem – klik i mam! 

Tyle, że bardziej na chłopski rozum rzecz 

bym wyłożyć pragnął. 

Bliższa ciału gmina
Podstawową jednostką samorządu teryto-

rialnego jest gmina (Art. 164. Konstytucji 

RP). Dlatego też w naturalny sposób kan-

dydaci na radnych gminnych są i powinni 

być najbliżej lokalnej społeczności. Tym 

bardziej, że na poziomie gmin mamy teraz 

szansę przeżyć eksperyment z wprowa-

dzeniem jednomandatowych okręgów 

wyborczych. Kto w danym okręgu, których 

mamy w Józefosławiu DWA, zdobędzie 

najwięcej głosów, ten wygrywa. I szlus!

Dzisiejszy Józefosław i zapewne tak-

że przyszły tworzą przybysze. Zjechali-

śmy tu z różnych stron, tu rodzą się i rosną 

nasze dzieci. Paradoksalnie o tożsamo-

ści Józefosławia najbardziej decydują 

ludzie tacy jak ja i ci wszyscy, których tu 

10-15 lat temu nie było. Z całym szacun-

kiem do rodowitych mieszkańców, to my, 

„słoiki” jesteśmy solą tej wsi. I jej większo-

ścią. Dlatego porzućmy rolę gości, 

zacznijmy gospodarzyć. Wybierzmy rad-

nych spośród NAS.

Powiatowe szersze spektrum
To co odróżnia powiat od gminy, to głów-

nie obszar i zakres kompetencji. Na przy-

kład: jeśli w gestii gminy leży prowadzenie 

przychodni i poradni gminnych, to szpital 

rejonowy trafia już pod opiekę powiatu, 

a specjalistyczny – województwa. 

W oświacie od podstawówki do gimna-

zjum rządzi gmina, w szkołach ponadgim-

nazjalnych – powiat, a  w  uczelniach 

wyższych – województwo. Tak z grubsza, 

w uproszczeniu. 

Dla nas jednak, mieszkańców J&J, jed-

nym z istotniejszych tematów są zawsze 

drogi, szczególnie wjazdowe i wyjazdowe 

w kierunku Warszawy i z powrotem. Więk-

szość z nich jest gminna, ale są i powiato-

we, z których najsłynniejsza jest na pewno 

ulica Cyraneczki. Ale to długa historia 

chodników przy ul. Julianowskiej (przeka-

zywanej sobie z rąk do rąk) dała mi najwię-

cej do myślenia. 

Nic tylko przerzucanie piłeczki
Dziwnie było patrzeć i hadko słuchać, kiedy 

na jednym z zebrań wiejskich burmistrz na 

zmianę ze starostą przekonywali nas o odpo-

wiedzialności lub winie drugiej strony za 

■  Dobra rada – Nasza Rada

RYS. FACEBOOK.COM/ASIAPICTURES.ILUSTRACJE
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opóźnienia. Ta niejasna komunikacja i dez-

orientacja mieszkańców kazały mi się zasta-

nowić głębiej nad koordynacją działań 

podmiotów prawnych, publicznych i pry-

watnych na naszym terenie. Zdecydowanie 

brakuje kogoś, kto potrafiłby doprowadzić 

starostwo i gminę do wspólnej konkluzji, któ-

ra w czytelny sposób dotrze do mieszkań-

ców, a  po drodze zadbać, żeby świeżo 

położonej kostki za chwilę nie rwali, działa-

jący według własnego, tajemnego kalenda-

rza pracownicy wodociągów lub energetyki.

Dokończenie ulicy Cyraneczki, szcze-

gólnie wyjazdu na ul. Puławską w  tej 

kadencji będzie bardzo istotne, gdyż 

według ogłoszonego właśnie przez sąsied-

nią gminę Lesznowola miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzeni ta ulica 

odciążyć ma ulicę Geodetów od ruchu 

z i do Warszawy. Z poziomu powiatu łatwiej 

to zobaczyć i kontrolować.

Jak mieć, to brać we własne ręce
Całe życie rozmawiam z ludźmi, nama-

wiam i przekonuję do różnych pomysłów, 

jako aktor, reżyser i producent tv. Pomy-

ślałem więc, że to zadanie koordynacji 

czeka na mnie i przyjąłem propozycję kan-

Struktura Samorządu w Rzeczpospolitej Polskiej

Organy uchwałodawczo 
kontrolne

Organy wykonawcze

Sejmik
wojewódzki

Rada
powiatu

Rada
gminy

Zarząd województwa
(marszałek)

Zarząd powiatu
(starosta)

Zarząd gminy
(wójt, burmistrz, prezydent)

Samorząd
województwa

Samorząd
powiatu

Samorząd
gminy

dydowania na radnego powiatu. Czeka 

mnie sporo nauki. Obowiązki zawodowe, 

działalność społeczna i – już niedługo – 

praca nad stworzeniem grupy teatralnej dla 

dorosłych w Klubie Kultury wypełnią mi 

czas po sufit, ale – jak mawia mój ojciec – 

kto nie ryzykuje, ten w kozie nie siedzi! 

O  wszystkim wszakże i  tak zadecydują 

Wasze głosy. Wybierajcie, jak chcecie, byle 

byście nie przesiedzieli 16 listopada 

w domu.

Jacek Sut

druki
WYBO
RCZE

.pl
ul. Julianowska 68d tel. 22 716 89 09
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Z awsze chciałoby się więcej, jednak nie zawsze się udaje. Czę-

sto my, radni, napotykamy trudności chcąc załatwić coś w Urzę-

dzie. Mimo to, w czasie ostatnich czterech lat sprawy Julianowa 

i  Józefosławia posunęły się znacznie do przodu. Szczególnie 

w porównaniu do lat ubiegłych, kiedy byliśmy na „szarym końcu” 

gminy pod względem inwestycji. I chociaż burmistrz Zdzisław Lis 

życzliwie traktuje J&J, to niestety „przedłużające się procedury” 

dotyczące szczególnie ulic Julianowskiej i Cyraneczki nie dały moż-

liwości ich zbudowania do dziś. Lecz prace trwają.

To nam się udało
1.  Odcinek ul. Cyraneczki od ul. Feniksa do ul. Ogrodowej został 

ukończony we wrześniu b.r.

2.  Odcinek ul. Cyraneczki od ul. Julianowskiej do ul. Sybiraków – 

rozpoczęcie budowy planowane jest jeszcze tej jesieni.

3.  Ma być też (w odpowiedzi na moje starania) zbudowana ścież-

ka-chodniczek sięgający aż do ul. Kombatantów, żeby suchą nogą 

dostać się do szkoły czy autobusu.

4.  Mamy pozwolenie na budowę chodników i ścieżki rowerowej 

przy ul. Julianowskiej. Jeśli przetarg na wykonawcę zostanie roz-

strzygnięty w  terminie, prace rozpoczną się w  październiku. 

Wystąpiłam o rozpoczęcie budowy od odcinka ul. Kombatantów 

przed wlotem w ul. Julianowską.

5.  Nie zarzuciłam starań o ciąg pieszo-rowerowy na przedłużeniu 

ul. Kombatantów w kierunku lasu.

6.  Jako osobisty sukces (oczywiście we współpracy z burmistrzem 

Lisem) traktuję powstanie w ubiegłym roku Klubu Kultury w Józe-

fosławiu, a teraz przeniesienie go do większego lokalu położone-

go bliżej Julianowa, co pomoże rozszerzyć proponowaną ofertę 

zajęć także dla seniorów z obu miejscowości. Ma tu powstać też 

biblioteka.

7.  Również na mój wniosek podjęto (z sukcesem) starania o park 

w naszej okolicy, na terenie Politechniki. Umowa dzierżawy zosta-

ła podpisana i trwają prace projektowe zagospodarowania parku.

8.  Podczas tej kadencji (dzięki mojemu zaangażowaniu) w Julianowie 

zostały oświetlone ulice Sybiraków i Kombatantów do ul Cyranecz-

ki. Zostały też uzupełnione chodniki przy tych ulicach. Zainstalowa-

no oświetlenie i  zbudowano spowalniacze na ul. Urbanistów. 

Rozpoczęło się ocieplanie i doprowadzanie centralnego ogrzewa-

nia do budynków komunalnych. Wzdłuż całej trasy autobusu nr. 739 

mamy wiaty przystankowe. Ponadto w Józefosławiu powstały ul. XXI 

wieku, Komety i Pastelowa. W toku są projekty ul. Wilanowskiej,  

Krótkiej, Olchowej i Wenus. Za ok 11 mln zł rozbudowuje się szkoła, 

przy której (wspólnym staraniem radnych bieżącej kadencji) stwo-

rzono i szeroko udostępniono plac zabaw. Niedawno rozpoczęło się 

zagospodarowanie skweru przy ul. Tenisowej.

Dużo to czy mało – ocena należy do mieszkańców.

Działania nie tylko lokalne
Podczas trwającej kadencji zgłosiłam ok. 80 interpelacji, także o szer-

szej tematyce, np. w  sprawie budowy trasy S-7, bus-pasa przy  

ul. Puławskiej, potrzeby parkingów typu „P&R”, czy też konieczności 

partycypacji Auchan w infrastrukturę drogową. Interpelacje i wnioski 

wraz z odpowiedziami znajdują się na stronie Urzędu Gminy.

Im więcej, tym lepiej
Od tegorocznych wyborów samorządowych obowiązuje nowa 

ordynacja, wg której Julianów znalazł się w jednym okręgu z Chy-

licami i Chyliczkami. Jeśli więc chcemy mieć w Radzie Miejskiej 

przedstawiciela z  Julianowa, powinniśmy jak największą grupą  

na niego zagłosować. Przypominam, że zwycięży tylko jeden kan-

dydat z tego okręgu, który uzyska największą liczbę głosów. W tych 

wyborach nie liczy się ani lista, ani partia, tylko człowiek.

Dobry, to sprawdzony kandydat
Postanowiłam kandydować na radną Rady Miejskiej Piaseczna. 

Przez cztery lata nauczyłam się tej pracy, rozpoczęłam kilka tema-

tów ważnych dla naszej okolicy i chciałabym móc je doprowadzić 

do końca. Mam potrzebne do tego siły, czas i dobry kontakt z miesz-

kańcami. Dlatego, jeśli Państwo uważacie, że byłabym dobrą rad-

ną następnej kadencji – proszę o Wasze głosy. 

Nie dopuśćmy, aby inni decydowali o naszych sprawach bez nas. 

Szanse na wybór będą tym większe, im więcej z nas pójdzie na wybo-

ry. Będę się cieszyła, jeśli to mnie obdarzycie swoim zaufaniem.

Osiągnięciami warto się pochwalić
Przy okazji zwracam się z prośbą do ewentualnych kontrkandyda-

tów: niech każdy przedstawi swoje osiągnięcia, działania lub choć-

by próby działań na rzecz mieszkańców, którzy zaopatrzeni w tę 

wiedzę, będą mogli świadomie dokonać wyboru.

A więc do zobaczenia 16 listopada!

Kilka słów o mnie

ARTYKUŁ WYBORCZY

N azywam się HANNA KRZYŻEWSKA i jestem mieszkanką Julianowa, do którego przepro-

wadziłam się z Warszawy ponad 16 lat temu. Mam męża, dwóch dorosłych synów i dwie 

wnuczki. Jestem na emeryturze. Zawsze, jako osoba czynna i nastawiona prospołecznie sta-

rałam się robić coś dobrego dla ludzi i okolicy. Stąd też moje zaangażowanie w prace kolej-

nych Rad Sołeckich Julianowa. 

Ponad 7 lat temu powstało Stowarzyszenie „Nasz Józefosław i Julianów”. Jego członko-

wie powierzyli mi funkcję prezesa, którą pełnię już trzecią kadencję. W 2010 roku otrzyma-

łam Państwa mandat zaufania i zostałam wybrana Radną Rady Miejskiej Piaseczna, w której 

jestem wiceprzewodniczącą. Od ponad roku, kiedy to miesięcznik „Sąsiedzi” rozpoczął swo-

ją działalność, redaguję dla Mieszkańców rubrykę „Informacje lokalne”, a także poruszam w 

artykułach bieżące sprawy i interesujące nas tematy.

Nigdy nie należałam i nie należę do żadnej partii politycznej.

■  Moja czteroletnia kadencja
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G rupa Robocza „Pomysł na Józefosław” kończy przygotowania 

do kiermaszu w szkółce roślinnej Acrocona. Program dopię-

ty, choć jak praktyka pokazuje, do ostatniej chwili będziemy pew-

nie dopychać kolanem kolejnych wystawców, z których serce 

zrezygnować nie pozwoli. 

Pani Joanna Widaj zajmie się poradami ogrodniczymi i oprowa-

dzaniem gości po jej szkółce. Będzie można się sporo dowiedzieć 

o projektowaniu i budowaniu tarasów, oczek wodnych, kompono-

waniu roślin, sadzeniu i rodzajach bylin oraz zapytać o wszystko,  

na co tylko przyjdzie ochota. 

Wystawcy zapewniają przetwory i także otwierają się na rozmo-

wy. Bo taki kiermasz, to głównie okazja, żeby się czegoś dowie-

dzieć, bez pośpiechu i hałasu miasta dopytać i dociec jak to zrobić, 

żeby ogród, nad którym pracujemy rozwinął się tak, jak to sobie 

wyobrażaliśmy. 

Kiermasz jest imprezą rodzinną, więc zaplanowaliśmy także stre-

fę dla dzieci, do odwiedzenia z rodzicami lub bez. Można będzie 

tam pociechę zostawić na czas wycieczki po ogrodzie lub wspól-

nie zająć się np. aranżacją hotelu dla owadów.

Liczymy na Waszą obecność, drodzy Sąsiedzi. Kiermasz ma być 

drugim, po biegu, stałym elementem naszego, wiejskiego kalenda-

rza. Promujemy go skromnie wiedząc, że tego typu impreza musi 

sama zapracować na swoją renomę. Na razie więc uprawiamy wśród 

znajomych „marketing szeptany” wierząc, że rekomendacja sąsiedz-

ka jest najlepszą reklamą.

Jacek Sut

■  Kiermasz jesienny

Organizatorzy:
Impreza współfinansowana

przez Gminę Piaseczno

sobota  04.10.2014
Miejsce: szkółka Acrocona*

Józefosław, ul. Wilanowska 1 
* Nie zapewniamy miejsc parkingowych, może spacer lub rower?

Kiermasz
Jesiennygodz. 10:00-16:30

Zapraszamy na ekologiczny Kiermasz Jesienny
• ekologiczna żywność i napoje • degustacja lokalnych wyrobów 

• świeże owoce i warzywa prosto z pola • rośliny do ogrodu • zioła
• kwiaty • miód i wszystko do spiżarni • własne wyroby cukiernicze  

więcej na: www.solectwojozefoslaw.pl

POMYSŁ 
NA JÓZEFOSŁAW

GRUPA ROBOCZA Klub Kultury 
w Józefosławiu

Oprócz tego w programie:
• spacery po mateczniku szkółki Acrocona

godz. 10:00, 12:00, 14:00,

• przygotowanie ogrodu na zimę
godz. 11:00, 13:00, 15:00 ,

• porady specjalistów w zakresie: planowanie ogrodu,
kompozycje z bylin, stawy i oczka wodne, 
mała architektura i dekoracje,
urządzenie tarasu - godz. 10:00 - 16:30

Dla dzieci:
• sadzenie roślin, 

• budowanie domków dla 
ptaków i hoteli dla owadów,

• rozpoznawanie roślin i liści,

• zabawy o tematyce 
ogrodowej,

• malowanie buzi.

plakat piknik jesien 297x420  9/18/14  11:01 AM  Page 1

Kiermasz Jesienny 
DATA: 04.10.2014 r.

GODZ.: 10.00-16.30

MIEJSCE: Szkółka roślinna Acrocona (róg ul. Wilanowskiej  

i Geodetów, wejście od ul. Geodetów oraz od ul. Wilanowskiej) UWAGA! Brak własnego parkingu, zapraszamy na rowerach.

FOT. KATARZYNA SIERŻANT 

W NASZEJ OKOLICY



PISZĄ MŁODZI

■  Toczek czy baletki?
ni rodzice zebrali całkiem pokaźne stosiki ulotek i ogłoszeń. Tak 

duży wybór zajęć pozwala rozwijać przeróżne pasje.

Nie samą szkołą człowiek żyje
Zapewne wszyscy uczniowie potwierdzą, że gdyby nie hobby sama 

nauka w szkole byłaby strasznie nudna. Większość dzieci i nastolat-

ków po szkole biegnie na różne treningi, zajęcia czy po prostu  

na boisko. Ciekawość świata i indywidualna dynamiczność nie pozwa-

la im usiedzieć w miejscu. Jednak podziwiać należy także rodziców, 

którzy dowożą dzieci na zajęcia w różne strony nie tylko naszych miej-

scowości, ale także do stolicy, albo i dalej. Rezygnują ze swojego wol-

nego czasu, aby ich dzieci mogły poznawać nowe rzeczy.

Grunt to dokonać wyboru
Z rozmów z samymi zainteresowanymi i ich rodzicami oraz obserwa-

cji młodszej siostry i własnego doświadczenia wiem, że prawie zawsze 

wrzesień rozpoczyna się przygodami z licznymi pasjami. Jednak z wie-

lu zajęć z czasem wybiera się te najbardziej dla nas atrakcyjne. Wśród 

młodzieży z Józefosławia i Julianowa prym wiodą zajęcia taneczne, 

sztuki walki czy języki obce, także te bardziej egzotyczne.

W Józefosławiu i Julianowie wiele jest dzieciaków, które są zaan-

gażowane w swoje pasje, oddają im serce. Często zamiast wrócić 

do domu, zjeść obiad, usiąść przed telewizorem czy komputerem, 

od razu po szkole idą na zajęcia. Dopiero w późnych godzinach 

popołudniowych odpoczywają i odrabiają lekcje. Niektórzy odno-

szą większe, inni mniejsze sukcesy. 

A może siodło i wiatr we włosach
Nasze miejscowości pełne są różnych szkół językowych, akademii 

rozwojowych. Jest także pięknie położona, tuż przed lasem Kabac-

kim, stadnina koni i szkółka jeździecka Aldragho. Jazda konna to 

chyba jedno z najczęstszych marzeń każdej dziewczynki i niewąt-

pliwie wielu chłopców. Jest to pasja inna niż wszystkie. 

Oprócz samej jazdy, przyszłe amazonki i  jeźdźcy uczą się jak 

zakładać siodło czy poprawiać popręg. Muszą dbać o konia, na któ-

rym jeżdżą, czyścić go, czesać grzywę, usuwać błoto z kopyt.

 Łączy się to także z dużym wkładem finansowym i czasowym. 

Oprócz dziecka, które poświęca się pasji bez reszty, często także 

rodzice muszą liczyć się z kupnem konia czy uczestnictwem ich 

potomka w licznych zawodach jeździeckich.

Warto więc tylko rozejrzeć się po J&J, aby znaleźć wiele intere-

sujących propozycji zajęć czy treningów. Na każdej omal ulicy znaj-

dują się jakieś szkółki – do wyboru do koloru, a na Działkowej kusi 

sielskie Aldragho.

Matylda Michałowicz

R ok szkolny rozpoczął się już ponad miesiąc temu. Wszyscy 

mieszkańcy Józefosławia i Julianowa w przedziale wiekowym 

6-18 wrócili więc do szkoły, aby na nowo zapełnić swe opustosza-

łe przez wakacje głowy. Jednak jak co roku, nie tylko szkoła pomo-

że im się rozwijać, kształcić i doskonalić różne umiejętności.

Propozycji w bród
W  drugi czwartek września, czyli w  dniu pierwszego w  szkole  

przy Kameralnej zebrania dla rodziców, można było zapoznać się 

z bogatą ofertą przeróżnych zajęć dodatkowych. Wszystkie albo 

w samej szkole, tuż obok lub trochę dalej w J&J. Od języków obcych 

przez jazdę konną po zajęcia dla majsterkowiczów. Zainteresowa-
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Zosia Wcisło na Carli 113. w ubiegły weekend wygrała Mistrzostwa  
Warszawy i Mazowsza rozgrywane w Łącku w kategorii Junior Młodszy

R E K L A M A



PORADNIK

■  Sprzedać mieszkanie? Drobnostka!

W iele osób z  naszych okolic boryka się z  niemożnością  

sprzedaży mieszkania. Chcielibyśmy szybko znaleźć nabyw-

ców, najchętniej takich, którzy nie będą negocjować ceny.  

Jednak najczęściej słyszymy: „To niemożliwe! Szczególnie  

w dzisiejszych czasach, kiedy na rynku nieruchomości jest mnó-

stwo ofert”. Można jednak zmniejszyć stres związany ze sprzeda-

żą do minimum. Należy tylko odpowiednio przygotować siebie 

i swoją nieruchomość.

Nadaj obiektywny styl
W tym miejscu warto wspomnieć o usłudze home stagingu, któ-

ra od niedawna funkcjonuje na polskim rynku. W rodzimym języku, 

usługę nazywa się m.in. wizażem nieruchomości na sprzedaż. 

W odróżnieniu od aranżacji wnętrz, jest działaniem depersonalizu-

jącym nieruchomość. Chodzi w niej o to, aby nieruchomość była 

tak uniwersalnie zaaranżowana, by potencjalny klient po krótkiej 

prezentacji mógł poczuć, że oglądane wnętrze jest stworzone wła-

śnie dla niego.

Warto przyjrzeć się usłudze i zaczerpnąć kilka pomysłów, ponie-

waż nieruchomości poddane niżej opisanym działaniom, sprzeda-

ją się w krótszym czasie i za wyższą cenę.

Spisz plan zadań
Mając trochę czasu, poczucia smaku i nie bojąc się zmian wokół 

siebie można spróbować samodzielnie przeprowadzić „lifting” swo-

jego mieszkania na sprzedaż. Oto kilka podpowiedzi, co robi oso-

ba profesjonalnie zajmująca się wizażem wnętrz, aby mieszkanie 

spodobało się potencjalnym nabywcom.

–  Ocena mieszkania – w pierwszej kolejności trzeba bez sentymen-

tów poddać je krytyce i sporządzić plan prac, które należy wyko-

nać, żeby poprawić jego atrakcyjność.

–  Przeprowadzić prace remontowe – jeśli mieszkanie było odna-

wiane dawno temu (ponad 2 lata) z dużym prawdopodobień-

stwem wymaga remontu. Koszty inwestycji w takim wypadku, aby 

mogły zwrócić się w chwili sprzedaży, nie powinny przekraczać 

2 proc. wartości mieszkania. Należy wiec wszystkie poniższe czyn-

ności dobrze skalkulować.

–  Wykonać wszelkie naprawy – tzn. dokręcić poluzowane zawiasy 

w szafkach, naoliwić skrzypiące drzwi, wymienić niedziałające 

klamki lub przepalone żarówki itp.

Wymieć wszystkie kąty
Kolejny punkt na naszej liście to nienaganna czystość i „błysk” w każ-

dym miejscu domu. Jeśli nie dysponujemy czasem, żeby zrobić grun-

towne porządki warto zorganizować pomoc ekipy sprzątającej. 

Bardzo ważnym aspektem dla kupujących jest stan łazienki i kuch-

ni. Szczególnie te pomieszczenia traktowane są jako wizytówka 

mieszkania. Dobre wrażenie na kupujących zrobi lśniąca, pachnąca 

łazienka, czyste szafki w kuchni, niezniszczony blat, zadbana kuchen-

ka, a ładny zapach unoszący się z kuchni cudownie wpłynie na zmy-

sły. Oczywistością muszą być „błyszczące” podłogi.

Okna są ważnym elementem każdego pomieszczania, koniecz-

nie trzeba zadbać o to, aby były elementem dekoracyjnym. Powin-

no się usunąć stare kwiatki, ciężkie zasłony, firany na rzecz lekkiej 

dekoracji np. rolet, dzięki którym wnętrza będą ładnie nasłonecz-

nione. Pamiętajmy też o odkurzeniu oświetlenia, by w czasie wie-

czornych wizyt pomieszczenia były dobrze oświetlone i  nie 

wyglądały, jak „piwniczne izby”.

Zaprowadź ład i porządek
Aby nieruchomość wydała się bardziej przestronna dobrze jest usu-

nąć zbędnie bibeloty i gadżety, pamiątki i  inne drobiazgi, którymi 

lubimy obwieszać ściany i ustawiać na półkach. Najczęściej ich ilość 

jest przytłaczająca, a dobór stylów przypadkowy.

Warto również przyjrzeć się sprzętom, które przeważnie są prak-

tyczne, ale zagracające pomieszczenia. Klient musi zobaczyć prze-

strzeń we wnętrzach oraz ich konkretną funkcjonalność (jadalnia, 

dziecięcy kącik do zabawy, miejsce do wypoczynku). Nawet jeśli 

w całym mieszkaniu jest tylko jeden pokój, z pewną dozą wyobraź-

ni możemy i powinniśmy wykreować małą przestrzeń dla każdej 

z niezbędnych w życiu codziennym funkcji.

Jeżeli chodzi o kolorystykę, utrzymana w łagodnych tonacjach 

gra kolorów ścian, dodatków oraz oświetlenia pozwoli wydobyć 

walory wnętrza i zwrócić uwagę na jego potencjał. 

Do kolejnych etapów przygotowania nieruchomości do sprze-

daży należy umiejętność pokazania mieszkania kupującym  

oraz zdjęcia, które będą prezentować naszą ofertę w internecie  

i są kluczem do przyciągnięcia jak największej liczby kupujących – 

o tym w następnym numerze Sąsiadów.

Wioletta Filipowska i Jolanta Żórańska
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NASZE SPRAWY

■  Pociągiem do Julianowa?
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Zbudowano by przystanki kolejowe: 

– Piaseczno Mleczarska (przy skrzyżowaniu linii kolejowej z tą ulicą);

– Piaseczno Puławska (na tyłach Fashion House);

– Julianów (przy przejeździe kolejowym na ulicy Julianowskiej;

– oraz dalej: Kierszek, Konstancin-Jeziorna oraz Mirków.

W założeniu jest, by przystanki zostały zintegrowane z parkin-

gami dla samochodów i rowerów. Ruch pociągów odbywałby się 

według następujących scenariuszy:

–  z Mirkowa i Konstancina do Nowej Iwicznej, gdzie pasażerowie 

przesiadaliby się do pociągów elektrycznych Kolei Mazowieckich;

–  do przystanku Warszawa Służewiec, gdzie znajduje się zagłębie 

biurowe, a także można przesiąść się do tramwaju lub „lotnisko-

wych” pociągów SKM, do Warszawy;

– do stacji Warszawa-Gdańska przez Warszawą Zachodnią.

Problemem, jaki należałoby rozwiązać, jest nie tylko wybudo-

wanie infrastruktury, ale również zakup taboru – jest to linia bez 

trakcji elektrycznej. Szynobusy napędzane silnikiem spalinowym są 

o wiele droższe w eksploatacji.

Czy to realne?
Zaczynając od najważniejszego – koszt takiej inwestycji szacowa-

ny jest od kilkunastu do 80 mln złotych, w zależności od wybrane-

go wariantu funkcjonowania takiej kolei. Pozostaje otwartym 

pytanie, na ile jest to atrakcyjne połączenie?

Hasło „Pociągi co 20-30 minut do Warszawy z Józefosławia” brzmi 

bardzo atrakcyjnie, szczególnie, że czas przejazdu powinien wynieść 

około 30 minut. Jednak sam przystanek kolejowy znajduje się na ubo-

czu i większość mieszkańców musiałaby do niego dojechać.

Dla mieszkańców Konstancina jest to jeszcze bardziej kontro-

wersyjna inwestycja – de facto jechaliby do Warszawy naokoło. 

Gdyby jednak udało się ograniczyć czasy przejazdu, byłaby to  

ciekawa alternatywa. 

Podczas przejazdów z okazji Dnia bez Samochodu zaintereso-

wanie takim połączeniem było ogromne, podobnie jak frekwencja 

w pociągu. Choćby z tego powodu warto pamiętać, że istnieje nie-

wykorzystany korytarz transportowy, który pozwoli nam ograniczyć 

niedogodności stania w korkach.

Michał Duraj

T egoroczny Europejski Dzień bez Samochodu oraz Dni Trans-

portu Publicznego zawitał do Józefosławia. W  niedzielę  

21 września odbyły się przejazdy szynobusu Kolei Mazowieckich  

na trasie Warszawa Zachodnia – Julianów – Konstancin-Jeziorna 

– Elektrociepłownia Siekierki i z powrotem. 

Zarys historyczny
W latach międzywojennych nasz region był doskonale skomuniko-

wany dzięki funkcjonującej sieci kolei wąskotorowych. Wąskoto-

rówką z Piaseczna można było dojechać aż do pl. Unii Lubelskiej 

(później do stacji Szopy, gdzie obecnie jest stacja metra Wilanow-

ska i zatrzymują się autobusy nr 709 i 739), a także do Konstancina-

-Jeziorny (trasa kolejki w znacznym stopniu pokrywała się z 

obecną drogą 721), a z Konstancina przez Powsin i Wilanów aż do 

stacji Belweder znajdującej się na skrzyżowaniu ulic Spacerowej 

i Belwederskiej.

Kolej wąskotorowa była wykorzystywana nie tylko do transpor-

tu ludzi, ale również przewozu towarów. Były to głównie cegły 

z okolicznych cegielni, po których pozostały do dziś liczne stawy. 

Z kolei wąskotorowej korzystała również papiernia w Jeziornie. 

Jednak jej właściciele postanowili uniezależnić się od wąskotorów-

ki i zrobili to w połowie lat 30. XX wieku, gdy budowano normalno-

torową linię kolejową Warszawa-Radom przebiegającą przez 

Piaseczno. Postanowiono wówczas wybudować prywatną boczni-

cę normalnotorową od Nowej Iwicznej aż do papierni w Jeziornie.

Następnie, już w latach 60-tych, podcza budowy Elektrocie-

płowni Siekierki wykorzystano istniejącą bocznicę i przedłużono ją 

na północ tak, aby można było zaopatrywać w węgiel i mazut naj-

większą w Polsce elektrociepłownię. Wykorzystywał ją również 

Polkolor, a także inne zakłady przemysłowe w Piasecznie. Wokół 

tej właśnie bocznicy powstał więc teren przemysłowy po południo-

wej stronie ulic Geodetów i Energetycznej.

Szynobus zamiast węglarki
Od kilku lat trwają rozważania na temat przystosowania bocznicy 

siekierkowskiej do ruchu pasażerskiego. Nasilenie tych rozważań 

zależy od klimatu politycznego i kalendarza wyborczego, jednak 

można już teraz określić jak miałoby to wyglądać.
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wzbudziły zachwyt. Dzieci i  młodzież z  zespołu tanecznego  

„Bartek” z Góry Kalwarii także okazały się rewelacyjne. Młodzi woka-

liści zaś – interesujący.

Były bajki i zabawy dla najmłodszych, a starsi mogli ugasić pra-

gnienie wybornym piwem z nowego, ciekawego browaru. Słody-

cze, domowe ciasta, swojska kiełbasa i pierogi w kilku rodzajach 

przyciągały głodnych, a amatorzy piękna mogli nacieszyć wzrok 

różnym rękodziełem i oryginalną biżuterią.

Straż pożarna dała taki pokaz swej działalności, że jeszcze  

długo można było podziwiać sutość pozostawionej ku radości  

dzieci – białej piany.

„Nie daj się, ludzie niech swoje myślą!”
Finałowy koncert Dody zgromadził ok. 2 tys. mieszkańców. Stojąc 

wśród ludzi ciekawych jej występu, skonstatowałam, że śpiewała 

bardzo dobrze i  (co zdziwiło niektórych) – na żywo. Natomiast 

wszystkich zaskoczyły stroje artystki podkreślające jej zgrabną syl-

wetkę. Zmieniała je błyskawicznie między piosenkami, w czasie,  

gdy uzupełniający show barwni tancerze koncentrowali uwagę 

widzów na swoich ewolucjach.

Wbrew przewidywaniom niektórych malkontentów impreza była 

udana i ogólnie ciekawa. Najważniejsze, że coraz więcej się dzieje 

w Józefosławiu i Julianowie i zgodnie z zapowiedziami będzie się 

działo jeszcze więcej, a wydarzenia te mają być różnorodne i nowa-

torskie. Czekamy z niecierpliwością.

Hanna Krzyżewska

WYDARZENIA

■  Pożegnanie lata

T o, co się wydarzyło w sobotę, 6 września na ulicy Cyraneczki 

przyćmiło wszystkie dotychczasowe imprezy organizowane 

na styku Józefosławia z Julianowem w ciągu ostatnich lat. 

Jeden dla wszystkich…
Pikniki w Julianowie i Józefosławiu organizowałam wraz z radami 

sołeckimi od kilkunastu lat, a od 7 lat także ze Stowarzyszeniem 

„Nasz Józefosław i Julianów”, lecz czegoś podobnego jeszcze nie 

widziałam. Przypominam sobie zgromadzenie na placu (na którym 

dziś jest szkoła) z okazji podjęcia decyzji o budowie tego obiektu 

(wtedy wystąpił kabaret OT-TO), wspominam niedawny bieg Józe-

fosławia i Julianowa, wiosną bieżącego roku przy gmachu Obser-

watorium, czy też inne pikniki i koncerty z lat ubiegłych. I nie wiem, 

czy to zasługa pięknej pogody, czy też nie mniej pięknej, choć kon-

trowersyjnej Doroty Rabczewskiej, na której koncert zaprosiło Sta-

rostwo Powiatowe.

Tym razem mieszkańcy dopisali jak nigdy. Pokazali, że ludzie 

potrzebują nie tylko chleba, ale i igrzysk. Potwierdzili, że chcą się 

integrować. Organizatorzy odnieśli na prawdę duży sukces (Sto-

warzyszenie „Nasz Józefosław i Julianów” też miało w imprezie 

swój skromny udział).

…wszyscy dla jednego
Rozmach imprezy, liczba straganów, stoisk, miejsc konsumpcyj-

nych, różnorodność urządzeń dla dzieci była imponująca. Wystę-

py artystyczne Formacji tańca sportowego „Grawitacja”, jak zwykle 

FOT. KATARZYNA SIERŻANT (3) 
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PODRÓŻE

P o Bolonii i Mediolanie nasza podróż pociągami przez Włochy 

powoli dobiegała końca. Na ostatnie dni zaplanowaliśmy bajecz-

nie zieloną, pięknie zachowaną, starodawną i smaczną Toskanię.

Zabytkowy zawrót głowy
Florencja przeszła wszelkie moje oczekiwania. Nie spodziewałam 

się takiego rozmachu, takiej ilości zabytków, głośnych motorów  

i oczywiście nieprzebranie wielu fantastycznych wyrobów ze skó-

ry, pięknych, kolorowych, pachnących. Hotel, a właściwie hostel, 

okazał się świetnie zlokalizowany. Gdzie nie spojrzałam piękne 

kamieniczki, portale, portyki, rzeźby, malowidła ścienne – długo 

można by wymieniać. Pomimo takiego nagromadzenia zabytków  

i pięknych rzeczy do oglądania, to jednak bardzo gwarne i męczą-

ce miasto. Jedno jest pewne, Florencja to turystyczne piekło.  

Ale czego nie robi się dla zaspokojenia zmysłów. To miasto charak-

teryzuje się tym, że gdzie się nie obrócić, tam zawsze jest na co patrzeć.

Uczta dla ciała i ducha
Już po kilku minutach w czasie pierwszego spaceru zaparło mi dech 

i odjęło mowę – zobaczyliśmy katedrę Santa Maria del Fiore i wie-

żę Giotta, renesansowe arcydzieło architektury z białego, zielone-

go i różowego marmuru. Żaden opis, ani zdjęcie nie jest w stanie 

oddać piękna i wrażenia, jakie to cudo robi. Można pisać wiele,  

ale tylko kto widział, ten wie. Na szczęście nieco surowszy środek 

pozwolił nam odetchnąć z ulgą od przepychu.

Kolejnym punktem naszego spaceru była hala targowa Merca-

to Centrale, zastawiona ogromnymi ladami z owocami, przyprawa-

mi, wieszakami z cudnie dyndającymi pętami salami, pięknymi 

prosciuto cotto i innymi wędlinami. Skosztowałam tam absolutnie 

■  Przystanek Toskania 

doskonałej salsy z czarnych trufli, wspaniale soczystych jeżyn, sma-

kujących, jak ciężkie czerwone wino i aromatycznych winogron. 

Zapach i atmosfera tego miejsca, bogactwo przypraw, półki ugina-

jące się pod butelkami oliwy i balsamico, to jeden z piękniejszych 

obrazów, jakie widziałam.

Z hali na Ponte Vecchio – Most Złotników. Kiedyś znajdowały 

się na nim warsztaty złotnicze, teraz są już tylko sklepy, ale i tak 

wygląda to niesamowicie.

No i wreszcie oczekiwana wizyta w Uffizi – najstarsze i najsłyn-

niejsze muzeum w Europie. Szkoda było stamtąd wyjeżdżać, nie 

zobaczyliśmy nawet połowy tego, co we Florencji warto zobaczyć. 

Wreszcie trochę spokojniej
Lukka miała być ostatnim punktem naszej wycieczki po Italii.  

To miasto urzekło mnie od pierwszej chwili. Miasteczko moich 

marzeń, bez spektakularnych zabytków, jak we Florencji, czy Bolo-

nii, ale za to spokojne, choć wcale nienudne. Po pysznym cappuci-

no, udaliśmy się na zwiedzanie Lukki – pierwszy i jedyny  

raz autobusem na gapę. Przecudne wąziutkie uliczki bez tłumów. 

Pomimo deszczu zwiedzanie sprawiło nam dużą przyjemność.

Leniwie spacerowaliśmy po okalającym miasto murze. Delekto-

waliśmy się piękną soczystą zielenią drzew, krzewów i trawy.  

Tu i ówdzie napotykając jeszcze kwitnące oleandry, wisterie i wicio-

krzewy. Po zejściu z murów doszliśmy do ślicznej dzielnicy willowej, 

gdzie znalazłam dom, w którym mam zamiar kiedyś zamieszkać.

Grunt to spontaniczność
W drodze do hotelu, w którym planowaliśmy odpocząć przed dniem 

powrotu do Mediolanu, zaświtała nam myśl, że mamy z Lukki tylko 

FOT. MICHAŁ WALOSIŃSKI
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M ediacja w sprawach karnych to próba dobrowolnego porozu-

mienia pomiędzy pokrzywdzonym i podejrzanym o popełnie-

nie przestępstwa. Może do niej dojść na wniosek policji, proku- 

ratora, sądu lub samych zainteresowanych na każdym etapie postę-

powania, aż do wydania wyroku. Celem mediacji w takich kwestiach 

jest jak najszybsze zadośćuczynienie za doznane w wyniku prze-

stępstwa krzywdy i/lub naprawienie wyrządzonej szkody.

Kiedy korzystać z mediacji?
Właściwie w większości spraw. Wyjątek stanowi przestępczość zor-

ganizowana oraz sytuacja, w której sprawca jest bardzo zdemora-

lizowany lub był już wielokrotnie karany.

W praktyce do postępowania mediacyjnego kierowane są spra-

wy w przypadku, gdy strony łączy jakaś zależność, np.: są rodziną, 

sąsiadami albo, kiedy mamy do czynienia z przestępstwem nie-

umyślnym, takim jak np.: wypadek samochodowy. Przy tym podej-

rzany wcale nie musi przyznawać się do winy. Istotne jest,  

aby strony były zgodne co do podstawowych faktów i okoliczno-

ści zaistniałego przestępstwa.

Po wydaniu wyroku mediację dopuszcza się w przypadku roz-

ważania przez sąd warunkowego, przedterminowego zwolnienia 

skazanego z odbywania kary.

Co daje pokrzywdzonemu…
Dzięki procedurze mediacji pokrzywdzony ma po pierwsze sposob-

ność wyrażenia swoich uczuć, odreagowania emocji, wyjaśnienia 

zaistniałych zdarzeń i w konsekwencji możliwość pozbycia się odium 

ofiary i  lęku przed sprawcą. Po wtóre zaś mediacja jest okazją  

do przedstawienia swoich racji i zadecydowania o sposobie napra-

wienia zła wyrządzonego przestępstwem.

…a co podejrzanemu
Podejrzany natomiast ma szansę zrozumienia, jak jego działanie 

wpłynęło na drugą stronę, jaką krzywdę jej wyrządziło i w efekcie 

przejęcia odpowiedzialności za swo-

je czyny. Może na przykład przepro-

sić albo zaproponować własne 

metody rozwiązania konfliktu. 

W rezultacie podpisanie ugody media-

cyjnej będzie dla podejrzanego szansą na uniknięcie napiętnowa-

nia, rozgłosu oraz na łagodniejsze potraktowanie przez sąd przy 

wydawaniu wyroku.

Ugoda nie zamyka sprawy
Warto przy tym pamiętać, że ugoda mediacyjna w sprawach karnych 

nie jest dla sądu dokumentem wiążącym, a jedynie propozycją wska-

zującą, jak strony widzą rozwiązanie swojego konfliktu. Sąd ma nato-

miast obowiązek wziąć pod uwagę fakt zawarcia ugody przy podej- 

mowaniu decyzji o rodzaju zastosowanej kary oraz o jej wysokości.

Gdy trudno stanąć twarzą w twarz
Postępowanie mediacyjne w sprawach karnych trwa zwykle około 

miesiąca i jest w całości opłacane przez Skarb Państwa. W sytuacji, 

kiedy spotkanie osobiste byłoby dla stron(y) zbyt traumatyczne, 

dopuszczalne jest prowadzenie mediacji pośredniej. Wtedy strony 

kontaktują się ze sobą za pośrednictwem mediatora, którego zada-

niem jest przekazywanie wzajemnie zgłaszanych oczekiwań 

i potrzeb.

W trakcie spotkań, tak jak w każdej mediacji, obowiązuje zasada 

poufności, która daje gwarancję, że treści rozmów nie zostaną ujaw-

nione w trakcie postępowania karnego, a mediator nie będzie mógł 

być powoływany na świadka.

Anna Wawrzyńska, mediator

pół godziny pociągiem do Pizy. Nie było się co zastanawiać, była 

dopiero 17-ta. Pojechaliśmy, chociaż słyszeliśmy, że tam niczego 

poza krzywą wieżą nie ma.

Nie darowałabym sobie, gdybym tam nie pojechała! Kolejne ślicz-

ne miasto Toskanii, urokliwe i zachęcające do spaceru. Piazza del 

Miraccoli, zwyczajowo zwana Piazza del Duomo, a tam wspaniała 

Bazylika, przy której stoi krzywa wieża. Budowla w stylu romańskim 

z białego i czerwonego marmuru, ogromna. Ozdobiona bardzo 

misternymi rzeźbami i płaskorzeźbami. Ale wnętrze – warte jest 

absolutnie każdych pieniędzy. Bogactwo i różnorodność wystroju 

olśniewa i zaskakuje. A sama krzywa wieża... no cóż śmiesznie wyglą-

da spoza Bazyliki.

Było, ale... nie minęło
Tak zakończyła się nasza wyprawa. Ostatni dzień upłynął nam na dro-

dze powrotnej przez Florencję, w której przesiedliśmy się do pocią-

gu do Mediolanu przez Bolonię – ostatnie zakupy i arivederci Luigi.

Bardzo się cieszę, że wybrałam taki sposób podróżowania.  

Wiele się nauczyłam, a przede wszystkim oswoiłam moje dzieci  

z atmosferą zagranicznych wyjazdów w nieco innej formie niż stan-

dardowe przemieszczanie samochodem. Wybierając kolej trzeba 

nastawić się, że będą momenty pośpiechu, dostosowywania cho-

ciażby do rozkładu jazdy, i że pociągi są różne, szybkie – oczy- 

wiście droższe i te wolniejsze – tańsze, ale tak samo czyste  

i przyjemne.

W tym miejscu muszę dodać, iż moje dzieci absolutnie dosko-

nale spisały się w czasie tego wyjazdu. Michał świetnie przygoto-

wał mapy poszczególnych miejscowości i załatwiał wszelkie 

sprawy organizacyjne. Maciek wspaniale wyszukiwał punkty gastro-

nomiczne i sklepy. Już po raz kolejny przekonałam się, iż stanowi-

my dobry zespół wakacyjno-wyjazdowy. Cieszę się, że przed nami 

jeszcze wiele do zobaczenia i zwiedzania.

Katarzyna Walosińska
fajnewnetrza.com.pl

MEDIACJE 

■  Porozumienie w sprawach karnych

Nasz ekspert odpowie na Wasze pytania  

pod adresem: annawawrzynska1@gmail.com
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POROZMAWIAJMY O ZDROWIU

■  Śniadanie dla ucznia

Z aczęła się szkoła, a wraz z nią 

codzienne dylematy rodziców 

– jak nie wywołując trzeciej woj-

ny światowej przekonać dziecko 

do zjedzenia śniadania, a potem 

drugiego i wieczorem nie znaleźć 

w plecaku niezjedzonej kanapki?

Prośbą i groźbą niczego nie wskórasz
Na nic zdadzą się tłumaczenia i wykłady z zasad prawidłowego 

żywienia i jego wyższości nad ulubionym batonikiem czy miseczką 

popularnych płatków z mlekiem. Tymczasem problemem w diecie 

dzieci jest zbyt duża ilość cukru i ukrytych tłuszczów, a za mała  

– nabiału i świeżych owoców oraz warzyw.

Jestem przeciwniczką słodkich serków, jogurtów, czekolado-

wych smarowideł, i niestety, również płatków innych niż owsiane. 

Zdecydowanie przedkładam ponad nie kanapkę z liściem sałaty, 

twarożkiem lub dobrym żółtym serem. Dobrą propozycją są rów-

nież tosty z masłem i trochę owoców lub dżemik (domowy z kon-

trolowaną przez nas ilością cukru).

Wygospodaruj trochę czasu
Rano z nim jest kiepsko, ale dla dobra i zdrowia dzieci warto  

wstać trochę wcześniej. Apetyt budzi się powoli, ale przyjemne 

zapachy z kuchni silnie go pobudzają, dlatego coś przygotowa-

nego na ciepło będzie bardziej zachęcające dla zaspanego  

smyka. Kasza jaglana lub owsianka z bakaliami i cynamonem,  

pieczone jabłko, kakao. Dobry początek dnia to zastrzyk z endor-

finy na całą jego resztę.

Jeżeli nasza pociecha dzień wcześniej położy się późno spać 

i rano ma problem z pobudką to można domniemywać, że spokoj-

ne zjedzenie śniadania nie będzie proste. W takiej sytuacji może uda 

się wypić mleczny shake z bananem. Przygotowanie takiego i mu 

podobnych zajmuje chwilę, a możliwości łączenia składników są 

nieograniczone.

A co z drugim śniadaniem?
No i właśnie – drugie śniadanie, czyli tradycyjna kanapka nie zawsze 

jest potrzebna. Jeśli udało się zjeść dobry posiłek przed godziną  

8 rano, a dziecko będzie jadło obiad około godz. 12, to wystarczy 

tylko owocowa lub warzywna przekąska na przerwę śniadaniową. 

Do pudełeczka pakujemy cząstki mandarynki, słupki marchewki, 

winogrona, kawałki papryki czerwonej (objętościowo około filiżan-

ki). Ważne żeby było kolorowo i nie pogniotło się. Do tego butelka 

wody, ale nie smakowej. Wody o smaku owoców, soki, pitne jogur-

ty to kosmiczna ilość cukru.

Jeśli jednak zjedzenie śniadania nie wyszło lub odbieramy  

dziecko ze świetlicy dopiero popołudniu, to powinniśmy inaczej 

zaplanować posiłki.

Niejadek powinien zjeść po pierwszej lub drugiej lekcji, aby  

do pory obiadowej zdążył zgłodnieć. Dzieci często nie chcą jeść obia-

du, bo zbyt późno zjadły drugie śniadanie i po prostu nie są głodne. 

W młodszych klasach warto o tym porozmawiać z nauczycielem.

Natomiast dziecko późno odbierane ze szkoły, a wcześnie jedzą-

ce obiad jest głodne około godz. 15 i powinno zjeść kanapkę albo 

wcześniej opisaną przekąskę w świetlicy (to również warto prze-

dyskutować z opiekunami).

Jeśli kanapka, to chrupiąca
Najważniejsze jest pieczywo. Musi być smaczne i świeże, pachną-

ce. Jest na to sposób. Oczywiście można pobiec rano po bułeczki 

(biegacze obowiązkowo) lub świeżo kupione pokroić na kromki, 

bułki przeciąć na połówki i zamrozić. Rano wystarczy wyjąć, posma-

rować masłem przełożyć sałatą, cieniutkimi plasterkami wędliny, 

papryką, rzodkiewką i co kto lubi. Potem zapakować i do plecaka. 

Mrożone pieczywo powoli się rozmrozi, a  wędlina pozostanie  

dłużej świeża i przepis na sukces gotowy.

Katarzyna Bukol-Krawczyk,
lekarz medycyny rodzinnej, 

dietetyk kliniczny i sportowy

FOT. KATARZYNA SIERŻANT



■  Październik miesiącem  
pod znakiem różowej wstążki

S próbujmy zadać sobie pytanie, dlaczego wciąż tak wiele kobiet 

uważa, że rak piersi ich nie dotyczy? Nowotwór piersi dotyka 

rocznie ok. 16,5 tysiąca Polek (Krajowy Rejestr Nowotworów, onko-

logia.org.pl) – co roku z  jego powodu umiera w  naszym kraju  

ok. 5000 kobiet. Rak piersi jest drugą – po raku płuc – przyczyną 

zgonów kobiet z powodów onkologicznych.

Patrząc na powyższe dane zastanówmy się, z jakiego powodu 

my – kobiety unikamy badań? Wstyd? Brak czasu? Niewiedza? 

A może lęk? Z moich obserwacji oraz rozmów z kobietami wynika, 

że strach odgrywa w tym przypadku bardzo istotną rolę. Niejedno-

krotnie słyszałam wypowiedź „nie pójdę się badać, bo jeszcze coś 

u mnie znajdą”. To dobrze – im szybciej „znajdą” tym większą masz 

szansę na powrót do zdrowia. Dlatego w związku ze zbliżającym 

się Międzynarodowym Dniem Walki z Rakiem Piersi przypadającym 

17 października namawiamy was drogie babcie, mamy, ciotki, sio-

stry, córki, sąsiadki etc. do regularnych badań i profilaktyki związa-

nej z nowotworem piersi. 

Przedstawiamy główne czynniki ryzyka zachorowań na raka piersi:

– wiek 50-69 lat;

– rak piersi wśród członków rodziny (matka, babka, siostra);

– wczesna pierwsza miesiączka przed 12 rokiem życia;

– późna menopauza po 55 roku życia;

– urodzenie pierwszego dziecka po 35 roku życia, bezdzietność.

Badania to krok ku życiu
Poza mammografią oraz ultrasonografią (USG), coraz bardziej popu-

larne staje się badanie rezonansem magnetycznym (MRI). Oprócz 

badań obrazowych w wykrywaniu tego nowotworu ważne jest regu-

larne samobadanie, które każda kobieta powinna robić jak najczę-

ściej – tym bardziej, że można je wykonać w każdej chwili, w domu. 

W przypadku wykrycia jakiegokolwiek guzka czy zgrubienia należy 

jak najszybciej udać się do lekarza. To specjalista stwierdzi, na jakie 

badania diagnozujące nas skierować. Przypadki są różne, nie każda 

zmiana musi oznaczać nowotwór.

Drogie Panie nie ma się czego bać! Pamiętajmy o badaniach po 

to, by móc dłużej cieszyć się życiem. Z tą chorobą można wygrać 

– pod warunkiem, że jest wcześnie wykryta.

Karolina Piekarska i Urszula Bartłomiejska

Wykaz placówek w naszej okolicy w których można wykonać badania:

Etap podstawowy – pracownie stacjonarne (dane placówek 

zamieszczane na stronie Mazowieckiego Oddziału Narodowego 

Funduszu Zdrowia kobiety):

∞  Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie  

– ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa – tel.: 22 546 22 10, 22 546 20 34

∞  Centrum Zdrowia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

– ul. Pomorska 1, Piaseczno – tel.: 22 765 91 68

∞   Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego Warszawa-

-Ursynów – ul. Na uboczu 5 – tel.: 22 649 65 02 (03, 04, 05, 06), 

wew. 118

Wszystkie panie między 50 a 69 rokiem życia mogą zgłaszać się 
bez skierowania.
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Cellulit – niestraszny nikomu
Dla ciała proponujemy zabiegi Maximus. Co je wyróżnia? Współ-

czesna technologia.

Maximus to najbardziej kompleksowe, nieinwazyjne urządzenie 

estetyczne przeznaczone do poprawy wyglądu i kondycji skóry, 

modelowania sylwetki, redukcji tkanki tłuszczowej i cellulitu. Jest 

jedynym urządzaniem estetycznym na rynku pozwalającym na efek-

tywne działanie jednocześnie na czterech poziomach:

∞ naskórku;

∞ skórze właściwej;

∞ tkance tłuszczowej;

∞ mięśniach.

Jest to możliwe dzięki synergicznemu działaniu dwóch technolo-

gii – trójpolarnej fali radiowej (TriLipo RF) oraz dynamicznej aktywa-

cji mięśni (TriLipo DMA). Odpowiednio dobrane głowice umożliwiają 

wykonywanie zabiegów dających widoczne i trwałe rezultaty, pożą-

dane zarówno przez pacjentki, jak i profesjonalistów estetycznych.

Zabieg polega na odpowiednim dawkowaniu fal radiowych, 

których energia zamieniana jest na ciepło. Już przy temperaturze 

ok. 40 stopni zwiększa się ukrwienie skóry, dotlenienie i odżywie-

nie komórek, które przystępują do produkcji kolagenu współod-

powiedzialnego za jędrność i  elastyczność skóry. Z  upływem 

czasu efekt zagęszczenia i liftingu jeszcze pogłębia się. To ideal-

ne rozwiązanie dla skóry np. po przebytej ciąży albo wydatnej utra-

cie kilogramów.

TriLipo RF działa również na komórki tłuszczowe. Rozgrzewając 

je upłynnia ich zawartość, która następnie wydostaje się na zewnątrz 

komórki. W tej samej głowicy jednocześnie uruchamiana jest opa-

tentowana technologia dynamicznej aktywacji mięśni (TriLipo DMA), 

powoduje drenaż limfatyczny, pomagający opróżnić zawartość 

komórek tłuszczowych. Wspomaga krążenie oraz dotlenia komórki. 

Raj na ziemi? To możliwe!
Dla odprężenia, ale nie tylko, proponujemy masaż miodowy. Jest to 

jedna z metod terapii naturalnej wykorzystująca lecznicze działanie 

miodu przy pomocy masażu klasycznego i miodowej aromaterapii.

Masaż ciepłym miodem oczyszcza skórę i tkankę podskórną 

z toksyn (sole, kwasy organiczne), pobudza krążenie krwi i  limfy, 

przez co ujędrnia i wygładza skórę. Działa wyszczuplająco i anty-

cellulitowo. Miód ponadto wykazuje silne działanie przeciwzapal-

ne, regenerujące i nawilżające. Skóra staje się odżywiona i  jed- 

wabista. Masaż miodem ogranicza również ból pleców i sztywność 

mięśni. Znacznie wzmacnia system odpornościowy, przez co 

zmniejsza podatność na przeziębianie się. Jest doskonale relaksu-

jący i redukuje stres. Dodatkowo zapach miodu poprawia nastrój, 

wspomagając efekty masażu. Szczególnie zalecany jest dla osób 

z problemami z ciśnieniem i nadpobudliwych. 

Przeciwwskazaniem do stosowania masażu z użyciem miodu są: 

alergia i nietolerancja na miód oraz aktywna choroba nowotworo-

wa, żylaki i otwarte rany.

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

tel. 22 380 36 36, 570 571 572

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

■  Rozpieszczaj ciało i zmysły  

J esień to najlepsza pora roku, aby poddać się wielu zabiegom 

upiększającym i zaplanować odpowiednie działania dla pielęgna-

cji skóry. Kontynuując nasz cykl jesiennych propozycji dla Państwa, 

chcemy przybliżyć kolejne zabiegi, które poprawią wygląd i kondy-

cję ciała, a jednocześnie wspaniale wpłyną na samopoczucie. 

W naszym salonie zabiegi wykonujemy przy użyciu aparatury z naj-

wyższej półki światowych producentów urządzeń medycznych 

i kosmetycznych. Ich wieloletnie doświadczenie i badania dają gwa-

rancję skutecznych i bezpiecznych zabiegów.

Zmarszczkom mówimy „NIE!”
Laser to najlepsza metoda walki ze starzejącą się skórą. Ten niein-

wazyjny i bezpieczny zabieg na twarz wykonywany laserem frak-

cyjnym Emerge (produkt światowego lidera w  tworzeniu 

technologii laserowych dla medycyny estetycznej – amerykańskiej 

firmy Palomar). Jest to urządzenie najwyższej klasy, stosowane 

w prestiżowych salonach kosmetycznych oraz docenione i używa-

ne przez lekarzy medycyny estetycznej. Laser powoduje głęboką 

regenerację skóry i daje zaskakujące efekty.

Emerge wykonuje resufacing skóry stosując energię w postaci 

mikrowiązek światła, które w  kontrolowany sposób uszkadzają 

wybrane obszary naskórka i skóry właściwej. Naturalny proces goje-

nia się sprawia, że uszkodzone komórki zastępowane są przez nową 

zdrową tkankę. Oczywistym tego efektem jest zdrowsza i młodziej 

wyglądająca skóra.

40% rabatu  
MAXIMUS – fale radiowe 
zniżka tylko z kuponem rabatowym
przy wykupieniu serii 6 zabiegów  

Ważność kuponu: do 15.11.2014. Kupon nie łączy się z innymi promocjami.

Kupony zniżkowe

20% rabatu  
LASER Frakcyjny
zniżka tylko z kuponem rabatowym

Ważność kuponu: do 15.11.2014. Kupon nie łączy się z innymi promocjami.

z Kreacją Kształtów 
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FOT. KATARZYNA KRZYSZKOWSKA (2)

Z fantazją i stylem
Jednak czasami brakuje nam pomysłów albo wydaje się, że okieł-

znanie zieleni jest trudne i pracochłonne. Tymczasem, aby mieć  

na czym zawiesić oko, nawet w mini ogrodzie wystarczy jedynie  

kilka drobnych sztuczek.

Małą przestrzeń ogrodową warto zróżnicować, ale trzeba ją tak 

kształtować, by nie dopuścić do chaosu i zachować jednolitość  

stylu. Idealnie do tego nadają się niewysokie suche murki, żywo-

płoty np. z bukszpanu czy kępy ozdobnych traw.

Świetnie sprawdzają się również powtarzalne nasadzenia jedne-

go gatunku, takie jak kępy lawendy lub kule bukszpanu, wprowa-

dzające do ogrodu harmonię. 

Chcąc uzyskać szybki efekt warto stosować w nasadzeniach byli-

ny, nie sprawiające w uprawie żadnego kłopotu oraz jednoroczne 

rośliny, które w razie czego można łatwo wymienić. 

Niezdecydowanym, jak ma wyglądać ich niewielki skrawek  

zieleni lub taras polecamy Kiermasz Jesienny, który odbędzie się  

4 października w godz. 10.00-16.30 w naszej lokalnej Szkółce ogrod-

niczej przy ul. Wilanowskiej 1. Będzie tam można przyjrzeć się rośli-

nom i  zasięgnąć porady specjalistów z  zakresu projektowania 

ogrodów i tarasów.

Katarzyna Krzyszkowska

T egoroczne lato totalnie wszystkich rozbestwiło! Wydaje się  

nam, że śródziemnomorskie klimaty zagościły u nas na dobre 

i ciepło zostanie z nami co najmniej do 1 listopada. Obyśmy się  

nie pomylili! Cudowne chwile z kawą na tarasie wśród późno kwit-

nących roślin sprawiają, że chce się zawołać: lato nie odchodź!

Choćby małe, ale własne
Radość z posiadania ogrodu jest mocno ekscytująca niezależnie, 

czy będzie to ogród przy szeregowcu, czy przy domu, każdy  

ma szansę stworzyć sobie własny zakątek dumania. Zachęcam  

do tworzenia swoich małych zielonych przestrzeni z pietyzmem 

i zaangażowaniem.

Większość tutejszych mieszkańców jest posiadaczami małych, 

żeby nie powiedzieć malutkich ogródków. Część jest piękna i zadba-

na, ale niedostępna dla oczu „ciekawskich”, inne porośnięte są tra-

wą i iglakami (zazwyczaj tuje), a w jeszcze kolejne bujnie porastają 

rośliny łąkowe (czytaj: chwasty) – co kto lubi. Wygląd ogródka zale-

ży tylko od chęci i upodobań właścicieli.

OGRÓD

■  Mój kawałek zieleni

SĄSIEDZI POLECAJĄ
Jesienią trawy w roli głównej! Miskant chiński Zebrinus to piękna 

ozdobna trawa pochodząca z dalekiego wschodu. Charakteryzują ją 

zielone liście w poprzeczne, nieregularne, kremowe pasy. Wymaga 

stanowiska słonecznego i niezbyt wilgotnej gleby. Kwitnie jesienią. 

Roślina zimuje w gruncie, ale młode egzemplarze trzeba chronić 

przed przemarznięciem. Na zimę nie obcinamy suchych liści tylko je 

zawiązujemy, co stanowi dodatkową ochronę przed mrozem.
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MODA

■  Kardigan powraca do łask

T o rodzaj swetra bez kołnierza, zapi-

nanego z przodu na guziki lub suwak. 

Jest to jedna z tych części męskiej garde-

roby, którą przyswoiłyśmy sobie bez więk-

szych oporów.

Gdy przychodzą chłodniejsze dni, 

marzymy żeby otulić się miękkim, ciepłym 

swetrem. Osobiście jestem okropnym 

zmarzluchem i lubię opatulać się od stóp 

do głów. W ostatnim sezonie niestety nie-

wiele ciekawych propozycji udało mi się 

znaleźć na sklepowych wieszakach, wszę-

dzie czerń, biel i pudełkowe fasony. Wypa-

trzyć coś choćby w kolorze wielbłądziej 

wełny było nie lada wyczynem.

Do wyboru, do wzoru
Nadchodząca jesień zapowiada się jednak 

całkiem ciekawie i to właśnie dzięki kardi-

ganowi. Wersje są różne: lekkie, delikatne 

i  cięższe, o  grubych splotach, bardziej 

dopasowane i  te mające w sobie sporo 

luzu. Kardigan ma tę zaletę, że nadaje się 

do jesiennych eksperymentów z warstwa-

mi – ujawnia to, co założysz pod nim. 

Może być elegancki, ale też swobodny 

i niezobowiązujący. W każdym z przypad-

ków – bardzo wygodny. Ja stawiam na 

długi kardigan bez guzików, ewentualnie 

ze skórzanym paskiem. A ty?

Jaka figura, taki krój
Zakładając kardigan musisz pamiętać 

o  swojej sylwetce. Jeśli nosisz rozmiar 

powyżej 40, grube kardigany optycznie 

dodadzą ci kilogramów. Unikaj więc 

dużych wzorów. Wyszczuplający efekt 

osiągniemy dzięki gładkim, czarnym lub 

granatowym swetrom.

Przy szerokich biodrach lub udach naj-

lepszy będzie kardigan o dłuższych połach 

z przodu, fantastycznie zamaskuje to, co 

chciałabyś ukryć. Przy obszernej sylwetce 

ważne jest również, jaki sweter jest w doty-

ku. Najlepsze będą miękkie wełny i baweł-

na z jedwabiem.

Szczupłe osoby mogą zestawiać kardi-

gan z innymi częściami garderoby nawet 

„na cebulkę”. Na przykład obcisłe dżinsy, 

t-shirt, sweter na guziki i ramoneska.

Przy obszernym kardiganie postaw na 

biżuterię w wersji maxi. Drobna biżuteria nie 

będzie widoczna. Kardigan możesz ozdo-

bić kołnierzem z futra, zyska na uroku.

Na okazje i bez okazji
Do pracy, do biura możesz ubrać kardi-

gan do ołówkowej spódnicy lub do wąs-

-kich spodni. Całość uzupełnij klasyczną 

bluzką z kołnierzykiem. Jeśli wybierasz 

sweter z myślą o ubiorze formalnym, włóż 

model uszyty z delikatnej tkaniny – strój 

będzie miał więcej szyku. Na uczelnię 

i  wykłady – proponuję długi kardigan.  

Idealny będzie taki z małymi kieszonkami 

i haftowanym godłem na piersi. Możesz 

go zakładać również na zakupy i spotka-

nia z przyjaciółmi.

Kardigan to element garderoby wielce 

użyteczny. Pasuje niemal do wszystkich 

wariacji – do dżinsów, legginsów, spódnic.

Polecam.

Katarzyna Krzyszkowska
fashionmagenta.com

Nazwa swetra pochodzi od tytułu angielskiego generała Jamesa  

Thomasa Brudenella (1797-1868) – hrabiego Cardigan, którego ten 

ciepły, wełniany sweter ogrzewał, kiedy wojował na wojnie krymskiej. 

Dopiero po wielu latach, w 1925 roku za sprawą Chanel kardigan 

ponownie zagościł w świecie mody, gdy męskie swetry i dzianiny wkro-

czyły do damskiej garderoby. W latach 50. XX wieku kardigany robiły 

furorę. Nosiły je gospodynie domowe, gwiazdy, aktorki i modelki.
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KSIĄŻKI SUBIEKTYWNIE WYCZYTANE

Monika Rzepka

„Zanim zasnę”
S.J.Watson

Wydawnictwo Sonia Draga

W tej historii każdy wydaje się podejrzany. 

Pytania mnożą się, a odkrywanie kolejnych 

tajemnic rodzi wciąż kolejne. Główna 

bohaterka, pisarka Christine Lucas, codzie- 

nnie budzi się nic nie pamiętając z dotych-

czasowego życia. Od tajemniczego 

wypadku sprzed 20 lat każdej nocy  

od nowa jej pamięć się wymazuje. Jak żyć 

bez tożsamości, bez wspomnień, nie wie-

dząc nic pewnego o swojej przeszłości? 

Jak rozpoznać komu ufać, a kto kłamie?

Ten świetnie skonstruowany thriller 

psychologiczny całkowicie pochłania czy-

telnika i  trzyma w  napięciu do samego 

końca. W miarę czytania coraz bardziej 

chcemy poznać przeszłość bohaterki. 

Akcja, nieco wolniejsza z początku, nabie-

ra zdecydowanie tempa, by zaskoczyć 

szokującym zakończeniem.

Historia Christine, opowiedziana z jej 

punktu widzenia, jest bardzo realistyczna 

dzięki plastycznym opisom jej dezorienta-

cji, niemocy, zagubienia w  strzępach 

prawdy i  fałszu. Okazuje się, że kobieta 

prowadzi w tajemnicy dziennik, dzięki cze-

mu zaczyna odkrywać prawdę i powoli 

składać puzzle układanki jej tajemniczych, 

przytłaczających losów.

Thriller „Zanim zasnę”, debiut powie-

ściowy Steve`a Watsona, dotarł do pierw-

szej dziesiątki amerykańskich bestsellerów 

i  był to największy sukces brytyjskiego 

tytułu od pojawienia się serii o  Harrym  

Potterze. Prawa do tłumaczenia sprzeda-

no do ponad 30 krajów na całym świecie, 

a we wrześniu pojawiła się w kinach filmo-

wa adaptacja. Polecam, szczególnie przed 

snem!

„Ostatni wykład”
Randy Pausch, Jeffrey Zaslow

wydawnictwo Nowa Proza

Ostatni wykład to tradycja amerykańskich 

uczelni. Profesorowie przekazują mądrość 

i dorobek, którymi chcieliby podzielić się ze 

światem. Tak też zrobił Randy Pausch, amery-

kański profesor informatyki uniwersytetu Car-

negie Mellon z Pitssburgha. Jednak jego wykład 

był wyjątkowy pod wieloma względami.

Wygłosił go mając zdiagnozowany nieule-

czalny nowotwór trzustki i zaledwie kilka mie-

sięcy życia przed sobą. Za temat swojego 

wystąpienia wybrał wcale nie raka i umieranie. 

Zawarł w nim swoisty testament wartości, któ-

re chciał przekazać między innymi trójce swo-

ich kilkuletnich dzieci. Mówił o sile dziecięcych 

marzeń i o potrzebie determinacji w ich reali-

zacji. Jego mottem były słowa Walta Disneya: 

„Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz 

także tego dokonać”. Proste, a jednocześnie 

poruszające przesłania z wykładu wskazują, 

jak pełniej korzystać z życia.

Opowieść profesora nie epatuje nieszczę-

ściem, jak można by się spodziewać. Wręcz 

przeciwnie, Pausch pokazuje swoją niesamo-

witą mobilizację i zaangażowanie w jak naj-

lepsze przygotowanie siebie i swojej rodziny 

na to, co nieuniknione. Z wielkim dystansem 

i hartem ducha podchodzi do swojej sytuacji, 

starając się przekuć pozostały mu czas 

w możliwie najlepsze chwile. To niezwykła 

inspiracja, aż chce się mu kibicować w tej dro-

dze, choć jej kres przecież widać. 

Randy Pausch po opublikowaniu zapisu 

swojego wykładu w internecie został okrzyk-

nięty bohaterem Ameryki. Książkowy zapis 

wykładu w kilka tygodni osiągnął w Ameryce 

sprzedaż 2,5 mln egzemplarzy. Prezydent 

Buch napisał w  liście do Pauscha: „Pana 

wyjątkowa historia podniosła na duchu milio-

ny Amerykanów”. Sprawdźcie sami. Warto!

„Alex Woods kontra 
Wszechświat”

Gavin Extence

Wydawnictwo Literackie

Czy słyszeliście, by spadający meteoryt 

trafił kogoś prosto w głowę? Niesamowi-

te, ale tak się właśnie dzieje w przypadku 

tytułowego Alexa Woodsa. I nie jest to 

wcale główny temat fabuły tej wciągają-

cej powieści.

Alex to zwykły nastolatek, w którego 

życiu spotkanie z meteorytem przynosi 

wiele różnorakich konsekwencji. Jedną 

z najcenniejszych jest przyjaźń ze starym, 

samotnym Amerykaninem, co dla wycho-

wywanego bez ojca chłopca jest jak 

odkrycie nowego świata.

Debiut Anglika Gavina Extence`a  to 

mądra powieść z morałem, ciekawie skon-

struowana, z  bogactwem głębokich 

postaci i wielowarstwowych problemów 

moralnych.

Alex odważnie kieruje się sercem, bywa 

niewinny i nieco naiwny, jak na nastolatka 

przystało. Jednak, gdy życie zmusza go 

do podejmowania niełatwych decyzji, 

wykazuje dojrzałość ponad swój wiek.

W  historii niezwykłej przyjaźni Alexa 

i pana Petersona autor bez zadęcia porusza 

także bardzo trudny temat śmierci i wybo-

rów z  nią związanych. Czytając nie raz 

zadumacie się, jak byście sami postąpili... 

Możecie też śmiać się i wzruszać, ale i pła-

kać, bo życie potrafi być tak niesprawiedli-

we. To historia o tym, jak wiele jesteśmy 

w stanie poświęcić dla innych.

Znajdziecie tu piękny język i ciekawe 

nawiązania do innych dzieł literackich. 

Książka brawurowo pobudza do myślenia, 

lektura wprost stworzona dla gimnazjali-

stów (choć także na pewno starsi czytel-

nicy nie zawiodą się). Gorąco polecam!
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■  Medaliony drobiowe z papryką i ziołami

SKŁADNIKI

∞  1 spora pierś z kurczaka

∞  1 mała czerwona papryka

∞  1 kajzerka pszenna

∞  2 łyżki mleka

∞  2 łyżki świeżej natki pietruszki

∞  2 łyżki świeżej kolendry

∞  sól, pieprz

WYKONANIE

Pierś z kurczaka dokładnie obmyj, zmiel 

w maszynce. Paprykę umyj i także zmiel. 

Kajzerkę namocz w mleku i również prze-

puść przez maszynkę. Zmielone mięso, 

paprykę i bułkę wymieszaj ze sobą.

Zioła umyj i posiekaj, dodaj do wcze-

śniej przygotowanych składników, 

dopraw solą i pieprzem. 

■  Pieczone Bataty 
z orzechami i serem 
pleśniowym

Bataty to inaczej słodkie ziemniaki, cho-

ciaż z ziemniakami łączy je tylko nazwa. 

Zaliczane są do najbogatszych w skład-

niki odżywcze warzyw. Mają delikatny 

smak i pieką się błyskawicznie. Rozma-

ryn, orzechy i  ser z  niebieską pleśnią 

nadadzą im wyrazistości i  charakteru. 

Smaczna, zdrowa i szybka do przygoto-

wania przekąska.

SKŁADNIKI NA 8-10 PLASTRÓW

∞  1 duży batat

∞  garść orzechów pekan

∞  100 g sera z niebieską pleśnią

∞  sól i pieprz do smaku

∞  kilka igiełek świeżego rozmarynu

∞  2 łyżki oliwy

WYKONANIE

Bataty umyj i dokładnie wyszoruj skórkę. 

Następnie pokrój je w 1 cm plastry. Teraz 

każdy z nich posmaruj oliwą, posyp solą, 

pieprzem i  posiekanym rozmarynem.  

Na każdym plastrze ułóż po kilka orze-

chów. Tak przygotowane bataty wsuń  

na blaszce do piekarnika i piecz w tem-

peraturze 180 st. C przez 15 minut. Po 

upieczeniu posyp pokruszonym serem 

pleśniowym i podaj do stołu.

Małgorzata Ostrowska

Formuj medaliony (ja zwykle przygo-

towuję takie o średnicy 7-8 cm), obtaczaj 

w bułce tartej i smaż na dobrze rozgrza-

nymoleju. Kiedy się przyrumienią po  

jednej stronie, odwróć je na drugą i pod-

smaż na podobny kolor. Po usmażeniu 

przełóż na głębszy żaroodporny półmi-

sek i polej je tłuszczem, który pozostał 

na patelni po smażeniu.

Następnie wstaw do piekarnika na- 

grzanego do ok. 180 st. C na ok. 10 minut. 

Możesz dodać wiórki masła, układając je 

na każdym medalionie. Roztopią się 

i nadadzą potrawie apetycznego lśniące-

go wyglądu.

Po wyjęciu z piekarnika półmisek ude-

koruj i... na stół!

Ewa Mościcka

LOKALNE SMAKI
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WYDARZENIA KULTURALNE

 WYSTAWY 

„BLASKI I CIENIE” – Wystawa fotografii 

Moniki Bukowińskiej

13.09 – 5.10.2014

Muzeum Regionalne w Piasecznie,  

Pl. Piłsudskiego 10

Adam Hofman

(prze) Życie pod Annapurną

18.09 – 20.09.2014

Przystanek Kultura,  

Pl. Piłsudskiego 9, Piaseczno

Wystawa Anny Pelc ,,Obrazy’’

28.09 – 30.10 2014

Przystanek Kultura,  

Pl. Piłsudskiego 9, Piaseczno

 WYDARZENIA 

1.10 – godz. 11.00 

Spotkanie Uniwersytetu  

Trzeciego Wieku,  

Dr Roksana Maćkowska  

„Zoolity – minerały przyszłości”

Krzysztof Majda „Majorka – 

– wyspa Chopina”

Sala Domu Kultury w Piasecznie,  

Kościuszki 49

8.10 – godz. 11.00 

Spotkanie Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, Płk dr Jan Wiktorowski  

„Jak przewidzieć pogodę na najbliższe 

dni?”, Karolina Anna Ekes „Imiona 

miłości w starożytnych słownikach”

Sala Domu Kultury w Piasecznie,  

Kościuszki 49

10 – 11.10 

RAP ŁIKEND

Sala Domu Kultury w Piasecznie,  

Kościuszki 49, impreza biletowana.

12.10 – godz. 14.30 i 16.00 

Bajkowa Niedziela

Teatr TOTAL ART – 

– „Nie płacz koziołku”

Sala Domu Kultury w Piasecznie,  

Kościuszki 49, wstęp: 10 PLN

12.10 – godz. 18.00 

Wernisaż fotografii „Prawosławie” 

Wystawie towarzyszą prelekcje.

Przystanek Kultura, Pl. Piłsudskiego 9

14.10 – godz. 20.00 

Wtorek Teatralny

Teatr Po 20stej „PioScenki”

Sala Domu Kultury w Piasecznie,  

Kościuszki 49, wstęp: 15 PLN

15.10 – godz. 11.00 

Spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Kamil Przepiórkowski „Święto walca”

Sala Domu Kultury w Piasecznie,  

Kościuszki 49

16.10 – godz. 11.00

Spotkanie Związku Emerytów

Sala Domu Kultury w Piasecznie,  

Kościuszki 49

18.10 – godz. 20.00 

ŁOWCY.B

Sala Domu Kultury w Piasecznie,  

Kościuszki 49

Bilety tylko dostępne tylko  

w przedsprzedaży w cenie 40 zł  

od 29 września.

20.10 – godz. 9.30, 10.30 i 11.30 

Wiolinka i Basik Śpiew  

lasu/wiolonczela

Sala Domu Kultury w Piasecznie,  

Kościuszki 49, Wstęp: 8 PLN

21.10 – godz. 20.00 

Klub Podróżnika

Sala Domu Kultury w Piasecznie,  

Kościuszki 49

22.10 – godz. 11.00 

Spotkanie Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, Dr Tomasz Mazur „Kształtowanie 

się tożsamości człowieka”

Sala Domu Kultury w Piasecznie,  

Kościuszki 49

24.10 – godz. 20.00 

Recital Piotra Machalicy

Sala Domu Kultury w Piasecznie,  

Kościuszki 49, bilety dostępne tylko 

w przedsprzedaży w cenie 40 zł  

od 6 października.

26.10 – godz. 14.30 i 16.00 

Bajkowa Niedziela, Autorski Teatr 

Młodego Widza „Toruńskie pierniki”

Sala Domu Kultury w Piasecznie,  

Kościuszki 49, wstęp: 10 PLN

28.10 – godz. 20.00 

NIEMY MOVIE „Alicja w krainie czarów”

Wtorek Wydarzeń – pokaz filmu 

niemego z muzyką na żywo

Sala Domu Kultury w Piasecznie,  

Kościuszki 49

29.10 – godz. 11.00 

Spotkanie Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, Jakub Staszelis , Dimitry Ozerov 

„Nasza wielka, indyjska przygoda”

Sala Domu Kultury w Piasecznie,  

Kościuszki 49

29.10 – godz. 18.00 

Spotkanie autorskie  

ze Zbigniewem Kurzyńskim

Sala Domu Kultury w Piasecznie,  

Kościuszki 49

31.10 – godz. 10.30 , 11.30 , 12.30 

Filharmonia Narodowa,  

TAJEMNICE KAMERALISTYKI  

– KWINTET FORTEPIANOWY  

PIĘCIU WSPANIAŁYCH 

Sala Domu Kultury w Piasecznie,  

Kościuszki 49, wstęp: 7 PLN

31.10 – godz. 19.00

KABANOS i Zacier

Sala Domu Kultury w Piasecznie,  

Kościuszki 49, wstęp: 20 PLN

Więcej na: www.kulturalni.pl

Sąsiedzi 11/2014     23



TO JEST 
MIEJSCE  
NA TWOJĄ  

REKLAMĘ WYBORCZĄ
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