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■  Marzy mi się
Marzy mi się świat bez wyborczych kampanii. Serio. No, może świat, 

w którym kampanie wyborcze, a więc pełne obietnic, co się stanie, 

gdy nas wybiorą, zastąpiły wyłącznie informacyjne. Odpowiedź na 

pytanie: co udało mi się osiągnąć w imieniu mieszkańców jest  

o wiele bardziej sexy. I wcale nie trzeba być radnym, żeby mieć się 

czym chwalić. Mamy jednak, to co mamy…

Marzy mi się więc wyborca czujny i wrażliwy, który obserwuje 

swoje otoczenie, zwraca uwagę na niedociągnięcia, ale silniej cie-

szy się ze zmian na lepsze, i któremu nie warto się narażać pusty-

mi gestami, obietnicami bez pokrycia i wiecami pod szkołą.  

Bo kandydata rezonera wyśmieje i zagłosuje na konkurencję. Fajne 

mam marzenia, prawda?

Za każdym razem sobie o tym myślę, gdy nadchodzi czas wybo-

rów. Obojętnie jakich. Czasem przypomina mi to grę w scrabble, 

gdzie liczą się głównie premiowane miejsca i wysokopunktowane 

literki. W wyborczej wersji tej gry, gdy ktoś z wyczuciem krzyknie 

„hańba!” albo „oczywistość!”, to już ma literki za kilka punktów, a jak 

do tego wstrzeli się w potrójną premię, to ho, ho! Ma ten sposób 

prowadzenia kampanii swoich wyznawców, zwolenników, a nawet 

wiernych widzów. Tylko, co to ma wspólnego z rzeczywistością? 

Tyle, co układanie wyrazów z pisaniem książek. Można sobie, nie-

stety, zadać pytanie, czy potrzebne nam są jeszcze dzisiaj książki? 

Mnie są. Mam nadzieję, że Wam także. Wczytujcie się więc w to,  

co w wierszach i między nimi. Przychodźcie na spotkania z kandy-

datami i zadawajcie proste i rzeczowe pytania. A potem na wybo-

ry. Głosować wedle uznania.

Trochę mnie nosi, bo wracają wspomnienia. Józefosław rozwija 

się nad wyraz prężnie. Sporo osób zamieszkało w nim w ciągu ostat-

nich czterech lat. Nie mają więc wystarczającej perspektywy. Ja mam. 

Mieszkam od 2006 roku w Józefosławiu i pływałem ulicą XXI wieku 

nie raz. Liczę, że po raz kolejny stratedzy od propagandy rozbiją swo-

je dżonki o „niechłopski” rozum sąsiadów z Józefosławia i Julianowa.

Józefosław i Julianów szczycą się jedną z najwyższych frekwen-

cji wyborczych w kraju. Nie zepsujmy tego. Jednocześnie, jak  

mi wyjawił niedawno z-ca burmistrza, Daniel Putkiewicz, nie ma 

poważnego, akademickiego opracowania o problemach organiza-

cji przestrzeni bez Józefosławia, bo byliśmy poletkiem doświad-

czalnym i urbanistycznym ugorem na skalę całego kraju. 

Odkręcanie tego, próba uporządkowania, to program na lata. Szu-

kajmy więc wyjść z sytuacji realnych, a nie hipotetycznych. Myślmy 

o S7, ale najpierw dogadajmy z Lesznowolą wyjazd na ul. Puławską, 

bo będzie krucho. Obiecujmy całemu Piasecznu halę widowisko-

wo-sportową (jak sądzę w miejsce prawie już uratowanej stacji kolej-

ki), ale najpierw dokończmy ul. Cyraneczki.

Ten numer pęka w szwach od wyborczych treści. Trudno. Moim 

zawodowym wyzwaniem jest komunikacja, dlatego sam startuję do 

Rady Powiatu i planuję prowadzić rubrykę poświęconą działalności 

radnych. Niech wyborcy wiedzą, co, jak i o czym dyskutują ich przed-

stawiciele. Pewno nie zbuduję wielu przyjaźni, ale co tam – raz 

śmierć kozie! Będę krążył, pytał, zabiegał o wypowiedzi – od sta-

rosty po szefa PeWiKu – żebyśmy już raz na zawsze wiedzieli, kto  

i dlaczego nam w nowo wybudowanej drodze dziury kopie, która 

droga należy do gminy, która do powiatu, a która być powinna 

zamiast prywatnego de facto parkingu.

I na koniec. Idzie spora rewolucja w postrzeganiu zadań i prero-

gatyw władzy samorządowej. Coraz więcej ludzie robią w swoich 

miejscowościach sami. Rodzi się grunt pod ekonomię współpracy, 

nowy model biznesowy wdzierający się do Polski. Przykład? Wejdź-

cie choćby na www.zmieniasiebiznes.pl – myślę, że u nas poten-

cjału ku takiemu myśleniu aż nadto, więc do dzieła! Widzę to tak, 

że cokolwiek by nie obiecywać i na co się nie uskarżać, to jeśli nie 

będzie działań ze strony mieszkańców, daleko nie zajedziemy. Rolą 

radnego niech będzie usuwanie przeszkód i ułatwianie aktywności 

swoich wyborców. Krótko mówiąc – nie idę do wyborów, żeby coś 

zrobić za Was, ani nawet niespecjalnie dla Was, ale z Wami. A naj-

lepiej sami zróbcie, potem to się osadzi w prawie i papierologii. 

Satysfakcja gwarantowana.

Jacek Sut

FOT. KATARZYNA SIERŻANT 
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UL. JULIANOWSKA. Pod koniec września został wyłoniony wyko-

nawca chodników i ścieżki rowerowej. Prace rozpoczęły się pod 

koniec października, a ostatecznie zakończyć się mają do lata  

2015 r. Jeśli jednak zima troszkę się spóźni i będzie łagodna, może 

nie będziemy musieli tak długo czekać na ukończenie prac. 

UL. CYRANECZKI. Na przełomie października i listopada mają roz-

począć się prace przy następnym odcinku w kierunku torów.

CIĄG PIESZO-ROWEROWY Z JULIANOWA W KIERUNKU LASU. 

Rada Miejska przeznaczyła pieniądze na budowę ciągu spacero-

wego na przedłużeniu ul. Kombatantów. Ogłoszony przetarg na 

wykonawcę został rozstrzygnięty 23 października. Jest więc szan-

sa, że jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa.

KLUB KULTURY I BIBLIOTEKA. 1 października Klub Kultury rozpo-

czął swoją działalność w nowym, większym lokalu przy ul. Uroczej 

(nad dawnym Supersamem, wejście od ul. Cyraneczki). 

Trudniej będzie z biblioteką, ponieważ obiecane wcześniej prze-

niesienie księgozbioru z biblioteki w Jazgarzewie, która miała być 

remontowana – nie doszło do skutku. Tak więc nasza placówka 

powstaje od „zera” i musimy uzbroić się w cierpliwość. 

Niemniej, oficjalne uroczyste otwarcie obu tych instytucji kul-

turalnych nastąpiło 25 października. Lokal jest duży, czysty, pach-

nący świeżością, jest nawet salka teatralna. Regały już stoją, ale 

zakupienie i zewidencjonowanie kilku tysięcy woluminów jeszcze 

trochę potrwa.

SKWER PRZY TENISOWEJ JEST JUŻ URZĄDZONY! Widać, że był 

potrzebny, bo dużo osób z dziećmi tam zagląda. Osoby dojeżdża-

jące samochodem, mogą korzystać z parkingów – na dachu cen-

trum handlowego oraz naziemnego od strony ul. Geodetów. 

Pozostawianie aut przy samym ogrodzeniu skweru utrudnia dojazd 

do pobliskich domów.

PARK PRZY OGRODOWEJ. Projekt zagospodarowania parku jest 

gotowy. Kosztował 17 tys. zł, zatem do wykorzystania w roku bie-

żącym zostało jeszcze ok. 700 tys. zł. Wystarczy na inwentaryza-

cję dendrologiczną okazów przyrody, wycięcie samosiejek  

i niezbędną regulację drzew, a także ogrodzenie całego terenu 

parku, urządzenie parkingu na ok. 10 aut, alejki parkowe, ławki oraz 

kosze na śmieci.

Nie wiadomo na ile z tych prac pozwoli zima, może trzeba będzie 

część środków przenieść na 2015 r. Wiosną w parku zostaną zain-

INFORMACJE LOKALNE 

stalowane urządzenia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży, 

a także powstanie pawilon z toaletami, pomieszczeniem dla strażni-

ka i sklepikiem z napojami, lodami, ciastkami, czy też hamburgerami.

Po małym placu zabaw dla najmłodszych przy szkole przy  

ul. Kameralnej, który powstał ok. 2 lata temu; po skwerku przy  

ul. Tenisowej – teraz czas na park z prawdziwego zdarzenia.

NADCHODZI ZIMA. Przypominamy, że w ciemne, długie zimowe 

wieczory ruszają często do „pracy” złodzieje. Aby uniknąć sytuacji 

zagrożenia kradzieżami z włamaniem (jak w roku ubiegłym) – pamię-

tajmy, że należy: 

●  zamykać drzwi na zamek, nawet kiedy jesteśmy w domu; 

●  stosować kilka zamków; 

●  wyjeżdżając na dłużej powiadamiać sąsiadów; 

●   nie zostawiać pieniędzy oraz cennych przedmiotów i kluczyków 

samochodowych na wierzchu; 

●  zabezpieczyć okna, szczególnie dachowe; 

●   zaopatrzyć się w lampy reagujące na ruch, szczególnie od strony 

ogrodu; 

●  ubezpieczyć mieszkanie.

WYBORY SAMORZĄDOWE. Odbędą się już 16 listopada. O szczegó-

łach i regułach piszemy w osobnym artykule pt. „Demokratyczna 

wolność wybierania”. Jednocześnie informujemy, że wzorem 

poprzednich wyborów, stowarzyszenie „Nasz Józefosław i Julianów” 

będzie służyło pomocą tym osobom, które zgłoszą potrzebę dowie-

zienia do punktów wyborczych. Zgłoszenia przyjmowane będą pod 

nr tel. 22 750 92 07 od poniedziałku 10 listopada do piątku 14 listo-

pada w godzinach 18.00-20.00.

STOWARZYSZENIE „NASZ JÓZEFOSŁAW I JULIANÓW”. W listopa-

dzie nie będzie zwykłego, comiesięcznego spotkania. Odbędzie się 

natomiast Zebranie Walne Członków stowarzyszenia w dniu 17 listo-

pada o godz. 20.00 w szkole.

Hanna Krzyżewska

FOT. KATARZYNA SIERŻANT 
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POZNAJMY SIĘ

Sąsiedzi: Kim pan jest z zawodu?

Marcin: Biologiem.

S: Jak się zaczęła pańska przygoda z grami?

M: Zająłem się grami, żeby mieć lepsze relacje z moim synem. Tak 

to się wszystko zaczęło. Dzięki grom odkryłem, że to jest niezwy-

kła okazja do miłego spędzenia wspólnego czasu, wiele spraw moż-

na naprostować, widzieć, co dzieje się z dzieckiem, być na bieżąco.

S: Ile syn ma teraz lat?

M: 10, a zaczęliśmy grać, kiedy miał 5.

S: To jest już ostro zaprawiony w bojach.

M: Przychodzi tutaj na zajęcia dla dorosłych, gra w gry bardzo 

zaawansowane i spokojnie daje sobie radę.

S: Może pan wymienić trzy cechy, które powinna mieć dobra gra 

planszowa?

M: Pytanie, co to znaczy „dobra”? Dla kogo?

Zacznijmy od gry dla całej rodziny.

Na pewno musi być kolorowa, na przykład: na początek gra „Wsiąść 

do pociągu”. Duża seria. Lubię, kiedy gry uczą czegoś.

S: Świetna. Mapa Europy w pigułce.

M: Dokładnie. Mój syn spojrzał i mówi: „O! Tu jest Londyn! A co to?” 

– „Wielka Brytania” i tak po kolei.

S: Ciekawe, że to mapa bez Polski.

M: A tak, jest tylko Warszawa, a Polski jako takiej nie ma, bo to czas 

zaborów, co dziecku też trzeba wytłumaczyć. Gra jest prosta, ale 

wymaga rozmawiania z dziećmi. Zasady oparte są na mechanice,  

a nie na turlaniu kośćmi jak np. w Monopolu. To wyraz tendencji 

ograniczania elementu losowości w grach.

S: A co dla dorosłych?

M: Pytanie: Dla jakich dorosłych? (śmiech) Stopień zaawansowania 

określa się ograniem i zainteresowaniem. Mogą bowiem być doro-

śli ograni, ale niezainteresowani ciężkimi grami strategicznymi, jak 

na przykład „Gra o Tron”, gdzie rozgrywka trwa powyżej czterech 

godzin. „Ciężkość” mierzymy po swojemu „mózgożernością” gry. 

Trzeba sporo myśleć.

■  Planszówka to nie tylko gra

S: Czy można to porównać z szachami, gdzie poziom „mózgożer-

ności” jest także wysoki?

M: Myślę, że w takich grach jest nawet wyższy. W szachach można 

zaplanować całą strategię i gra się z jednym przeciwnikiem. Tutaj 

gra sześć osób. To mnoży warianty nieskończenie.

S: Czy to jest gra, którą można odłożyć na przykład na następny dzień?

M: Problem polega na tym, że trzeba to odłożyć tak, żeby tego nie 

schować, po prostu zostawić. Przyjdzie małe dziecko, zrobi szast-

-prast i po graniu (śmiech).

S: Co przyciąga graczy do planszówek?

M: Generalnie atrakcyjność planszówek polega na tym, że gra się 

toczy kompleksowo. Z jednej strony mamy to, co leży na stole,  

a z drugiej strony wciąga nas to, co buduje się między ludźmi.  

Ile przy tym jest emocji, nawiązywania relacji, śmiechu, czasem  

złości, z którą trzeba sobie poradzić! Staram się uczyć dzieci  

wzajemnego szacunku, ustanawiam dyżurnych, którzy pomagają 

młodszym. Dlatego coraz więcej ludzi gra, jest pokaźny rynek gier 

planszowych, który się wciąż rozwija.

S: Polacy są chyba dość mocni na tym rynku?

M: Bardzo mocni! Mamy świetnych twórców gier, wspaniałe gry  

i gigantyczną tradycję. Tu leży gra, która dziś nazywa się „Superfar-

mer”, ale została wymyślona jako „Hodowla zwierzątek” w 1943 roku 

i była jedną z pierwszych gier rodzinnych. Wymyślił ją polski mate-

matyk Karol Borsuk, a jego żona wykonywała zestawy do gry  

osobiście. To był pomysł na utrzymanie rodziny po tym, jak Borsuk 

stracił pracę na Uniwersytecie Warszawskim w czasie okupacji  

niemieckiej.

S: Ile ma pan gier?

M: 219

S: To już w zasadzie kolekcjonerstwo, nie tylko radość z grania.

M: Tak, ale ja kupuję gry nie po to, żeby je mieć. Kiedy coś kupuję,  

to od razu mam plan, co z nią zrobić i kiedy. Te gry są wciąż w użyciu.

Z Marcinem ze „Świata planszówek” rozmawiał Jacek Sut

FOT. KATARZYNA SIERŻANT 
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TEMAT NUMERU – NASZE SPRAWY

N a stronie fb „Józefosław i Julianów” 

toczy się, na razie spokojna, dyskusja 

na temat, czy można nagrywać spotkania 

wyborcze. Temat ciekawy, dla mnie pod- 

wójnie, bowiem nagrywam różnych ludzi 

niemal codziennie oraz piszę artykuły  

w gazecie.

Na chłopski rozum, dlaczego nie? 
Kandydat wychodzi przed ludzi i ich nama-

wia do głosowania na siebie obiecując czę-

sto-gęsto gruszki na wierzbie. Już choćby 

dlatego, że lud łatwowierny może mu 

zaufać i go wybrać warto by było mieć czar-

no na białym, co obiecywał po to, żeby 

trudniej mu się było z tych obietnic wywi-

jać. Czy widać w tym społeczny interes? 

Nawet dość wyraźnie. Można sobie wyobra-

zić przecież kogoś, kto na zimno i cynicz-

nie – primo: kompletuje sobie programik  

z cudzych pomysłów, których – tu secun-

do – wcale nie ma zamiaru realizować. Jak 

ścigać takie oszustwo? Bez dowodów, 

choćby w postaci nagrań ze spotkań  

wyborczych? Ano nijak. Bo tu chłopski 

rozum kuca. Potrzeba „niechłopskiego”  

i uważnych wyborów.

Istnieje w polskim prawie zapis 
Teoretycznie pozwalający wykorzystywać 

wizerunek osób powszechnie znanych (np. 

celebrytów) lub pełniących ważne funkcje 

publiczne, ale jedynie w związku z wyko-

nywanymi przez nich obowiązkami. To jest  

w miarę jasne w wypadku np. samorządow-

ców, ale zupełnie ciemne w wypadku 

gwiazdek z seriali. Nie wchodząc zbytnio  

w szczegóły samorządowiec rzadko pozu-

je na tzw. „ściance” i raczej nie umawia się  

z paparazzi na niby przypadkowe fotki. Usta-

wodawca nie określając precyzyjnie tych 

zapisów zostawił puszkę Pandory (albo, jak 

jeden prominentny polityk miał uprzejmość 

określić „z Pandorą”) ziejącą horrorem. Z dru-

giej strony jak to sprecyzować?

Pozostawmy jednak celebrytów i wróć-

my do kandydatów na radnych. Czy kan-

dydat na radnego już pełni funkcję 

publiczną, to w chwili obecnej może roz-

strzygnąć jedynie sąd. I na 90 proc. orzek-

nie, że nie. To wyborcy mają mieć rozum, 

kandydaci nie muszą. Wyborca jest praco-

dawcą ma dbać o swój interes. 

Potrzebna zgoda, ale jaka?
Zatem, aby delikwenta lub delikwentkę 

nagrać trzeba uzyskać jego placet, najlepiej 

na piśmie. Osobną zgodę trzeba uzyskać  

na wykorzystanie wizerunku. I zaczyna się bal. 

Trzeba bowiem określić pola eksploatacji. 

Zaręczam, że to jest autentyczny ból 

głowy wszystkich mediów elektronicznych 

oraz niegasnące źródło dochodów dla 

prawników. Problem bowiem polega na tym, 

że nikt nie jest w stanie przewidzieć jakie 

pola eksploatacji otworzą się przed nami 

w przyszłości. Za to wszyscy doskonale 

wiedzą, że coś raz wpuszczone do inter-

netu nie zniknie już nigdy.

Standardowo już dziś wpisuje się w takiej 

zgodzie na wykorzystanie klikunastu pól 

eksploatacji, z wyszczególnieniem wszyst-

kich znanych dzisiaj sposobów transmisji 

danych i rodzajów nośników. Co zapobie-

gliwsi dodają wątpliwe prawnie klauzule 

typu: „i wszystko, co w tym zakresie będzie 

stosowane w przyszłości”. Służy to głów-

nie jednak zniechęceniu właściciela wize-

runku do ewentualnych sporów po pod- 

pisaniu tego dokumentu. Mogą się bowiem 

pojawić takie sposoby transmisji, które 

zmienią media diametralnie. 

W „Kongresie”, filmie Ariego Folmana 

(na podstawie Stanisława Lema) aktorów 

„skanuje” się i potem sprzedaje w fiolkach 

jako napój. Widz staje się wtedy „użytkow-

nikiem” aktora, może się nim stać same-

mu i obsadzać jego/siebie we własnej 

wyobraźni w dowolnych rolach. Przyzna-

cie, że trudno – pozostając serio – dzisiaj 

by było zawierać klauzule obejmujące pole 

eksploatacji „ciecz”?

Dlatego zalecam ostrożność
To, że nie toniemy w sprawach sądowych 

zanurzonych w tej materii zawdzięczamy 

zdrowemu rozsądkowi zainteresowanych, 

czasem ich lenistwu, ale najczęściej niezna-

jomości przysługujących im praw. Wielo-

krotnie słyszałem od prawnika: „pozostaje 

mieć nadzieję, że się pan X nie zorientuje  

i nie pójdzie do sądu”. Z tą nadzieją żyją naj-

więksi nadawcy i wydawcy prasy. Sąd, wia-

domo, nierychliwy, ale, co pokazują liczne 

przykłady, z reguły zawsze po stronie skar-

żącego, a przeciwko mediom.

Jacek Sut

■  Czy można nagrać kandydata?
ILUSTRACJA: OLEKSIEWICZ.NETGALERIA.PL



C ałe nasze życie polega na podejmo-

waniu wyborów. Najpierw mama 

pyta, czy wolimy lalkę, grę planszową czy 

może samochodzik? Później zastanawia-

my się, z kim się bawić: z Zosią czy Jur-

kiem? Jaką szkołę wybrać, które studia 

zapewnią nam lepszą pracę w przyszłości? 

Kto będzie dobrym partnerem na dorosłe 

życie i czy to właśnie z tą osobą chcemy 

się wspólnie zestarzeć? Każdy z dokona-

nych przez nas wyborów czymś skutkuje; 

czasem zadowoleniem, niekiedy rozcza-

rowaniem. Lecz, gdyby nie było możliwo-

ści wybierania, nie mielibyśmy zupełnie 

wpływu na nasz los, charakter pracy itp. 

To my decydujemy
Tak samo jest z wyborami wyższego rzę-

du, bardziej ogólnymi, dotyczącymi spraw 

szerszych. Idąc do urn, mamy przeświad-

czenie, że nasz głos może wpłynąć na to, 

kto będzie prezydentem naszego państwa, 

która partia przewodzić będzie w  kraju 

przez następne lata, kto będzie rządził 

naszą gminą. Demokracja to przede 

wszystkim przywilej, ale też obowiązek 

i  odpowiedzialność. Nie uczestnicząc 

w wyborach pozbawiamy się jakiejkolwiek 

możliwości wpłynięcia ich na wyniki, 

pozbawiamy się także prawa do krytyki rze-

czywistości powyborczej.

Wybory samorządowe  
 – nasza rzecz
Za kilka dni, 16 listopada, będziemy głoso-

wać bezpośrednio na swojego kandydata 

na burmistrza, na przedstawicieli do sej-

miku wojewódzkiego, na radnych do 

Powiatu i do Rady Miasta Piaseczno. 

Rada Powiatu następnej kadencji skła-

dać się będzie z 29 osób. W okręgu: 

●   miasto Piaseczno i sołectwo  

Józefosław – wybierzemy 9 radnych;

●   wszystkie pozostałe wsie gminy 

Piaseczno, w tym Julianów  

– wybierzemy 4 radnych; 

●   Tarczyn, Lesznowola, Prażmów 

i Konstancin Jeziorna – oddadzą głosy 

na pozostałych 16 radnych.

Rada Miejska – tu wybory będą wyglą-

dać nieco inaczej. Zmieniona została ordy-

nacja, wg której gminy podzielone zostały 

na okręgi jednomandatowe (podział ten 

nie dotyczy wyłącznie miast na prawach 

Powiatu). 

W naszej gminie wybierzemy 23 rad-

nych, powstały więc 23 okręgi liczące  

ok. 3-3,5 tys. mieszkańców. W  każdym 

z tych okręgów wybierzemy tylko jedne-

go swojego przedstawiciela.

W Józefosławiu utworzono dwa okręgi:

●   nr 14 – obejmujący obszar:  

od zachodu – granica Gminy Piaseczno 

z Gminą Lesznowola i Warszawą, 

od północy – ul. Działkowa  

od Osiedlowej do Wilanowskiej, 

od wschodu – ul. Wilanowska  

(bez adresów ul. Wilanowskiej), 

od południa – ul. Geodetów  

od Wilanowskiej do Wiejskiej;

● nr 15 – ograniczony ulicami: 

od zachodu – ul. Wilanowska 

(z adresami ul. Wilanowskiej), 

od północy – ul. Działkowa  

od Wilanowskiej do granicy z Gminą 

Konstancin Jeziorna, 

od wschodu – ul. Julianowska  

do Geodetów, 

od południa – ul. Geodetów  

od Julianowskiej do Wilanowskiej).

Józefosław więc wybierze 2 swoich 

radnych. Miejsce do głosowania nie zosta-

ło zmienione – punkt wyborczy mieścić 

się będzie w szkole przy ul. Kameralnej.

Julianów (w wyniku suchej matematy-

ki) połączony został w  jednym okręgu  

nr 16 z Chyliczkami i Chylicami. Z  tego 

okręgu wybrana zostanie jedna osoba, któ-

ra uzyska najwięcej głosów. Mieszkańcy 

Julianowa głosować będą jak dotychczas, 

w  punkcie wyborczym w  szkole przy  

ul. Kameralnej.

Jak widać, frekwencja tym razem 

będzie miała ogromne znaczenie i jeszcze 

większy wpływ na wyniki niż dotychczas. 

Zwyciężą Ci, którzy zgromadzą liczbę  

głosów, pozwalającą na wyprzedzenie 

kontrkandydatów. Wypełnijmy więc swój 

obywatelski obowiązek, poświęćmy kilka-

naście minut na tę czynność i  weźmy 

udział w wyborach, bo przecież „nieobec-

ni nie mają racji”.

Do zobaczenia w niedzielę 16 listopada!

Hanna Krzyżewska

■  Demokratyczna wolność wybierania

Szanowni Państwo, w poprzednim numerze Sąsiadów podsumowałam 4 lata mojej pracy,  

dziś kilka słów o przyszłości.

W następnej kadencji chciałabym mieć wpływ na dokończenie rozpoczętych inwestycji, 

przede wszystkim najistotniejszych dróg dla naszej okolicy (ul. Julianowska, Cyraneczki, Wila-

nowska, Wenus, Działkowa, Spacerowa, Olchowa, Geodetów, Energetyczna, Polna w Chy-

liczkach, Przejazd i Polna w Chylicach). 

Leży mi na sercu komunikacja zbiorowa, (szczególnie w kierunku Warszawy), utworze-

nie nowej linii busowej typu „L” z Chylic przez Julianów i Józefosław do stacji PKP w Nowej 

Iwicznej, parkingi P&R, bus-pas na ul. Puławskiej, ale też budowa Trasy S-7.

Uważam za bardzo ważne, by powstała jak największa liczba tras rowerowych i terenów 

publicznych (parków, placów zabaw, boisk i miejsc krzewienia kultury).

Jestem zwolenniczką rozgęszczenia dzieci w szkole w Józefosławiu, zamierzam działać 

na rzecz budowy nowych prywatnych szkół, a w razie konieczności także szkoły publicznej 

w Julianowie.

Widzę potrzebę zapewnienia mieszkańcom szeroko pojętego bezpieczeństwa, a także 

kompleksowego odwodnienia zarówno wsi Julianów, jak i Chyliczki.

Moje hasło wyborcze, to: „KONSEKWENTNIE DO CELU”

OGŁOSZENIE WYBORCZE

HANNA KRZYŻEWSKA – emerytka,  

radna kończącej się kadencji, bezpartyjna, 

kandydatka do Rady Miejskiej z listy nr 32 

Komitetu Wyborczego Wyborców  

„Nasza Gmina Nasz Powiat”, Okręg nr 16  

(Julianów, Chylice, Chyliczki, Pólko). Osoba 

kontaktowa, pogodna, obowiązkowa.
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N asza miejscowość przeobraża się niesamowicie dynamicznie. 

Powstają nowe osiedla, zmienia się krajobraz. Czy są gdzieś 

pozostałości po kulturze niemieckich osadników, którzy mieszkali 

tu, gdzie my teraz mieszkamy? Gdzie znaleźć dowody odrębności 

kulturowej, ale też asymilacji? 

Krótkie przypomnienie
W poprzednich numerach Sąsiadów pisaliśmy o historii Józefosła-

wia. Był kolonią niemieckich osadników, którzy zasiedlili po trzecim 

rozbiorze Polski puste dotychczas ziemie królewskie i pierwotnie 

nazywał się Ludwigsburg tak, jak miejscowość, z której pochodzi-

ła większość mieszkańców. Społeczność ta żyła tu ponad 140 lat, 

do końca II Wojny Światowej. 

Dziś mieszkańcy Józefosławia to albo potomkowie i rodziny tych, 

którzy zasiedlili tę miejscowość po 1945 roku, albo ci, którzy spro-

wadzali się tu od połowy lat 90. XX wieku do teraz, gdy Józefosław 

z wsi rolniczej zamienił się w osiedle, a właściwie miasto.

Tajemnice ukryte przy kościele
Mieszkańcy koloni niemieckich między Warszawą a Piasecznem (nale-

żały do nich m.in. Nowa i Stara Iwiczna, Mysiadło i Józefosław) wybu-

dowali kościół ewangelicki (luterański) w Starej Iwicznej, początkowo 

drewniany, potem murowany. Świątynia ta w roku 1979 przeszła na 

własność kościoła rzymsko-katolickiego i wkrótce stała się siedzibą 

parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej. 

Równolegle z powołaniem nowej parafii zaczęto wykorzysty-

wać opuszczony dotąd przykościelny cmentarz. Należy tu jednak z 

wielkim szacunkiem podkreślić, że zachowano i zadbano o nagrob-

■   Poszukiwania śladów pierwszych  
mieszkańców Józefosławia

WYCIECZKA

ki, które zachowały się do czasów współczesnych. Na tym cmen-

tarzu odnajdziemy więc pośród lastrikowych i kamiennych 

pomników powstających od latach 80. XX wieku, zachowane 

nagrobki z okresu od XIX wieku, aż do połowy XX wieku. 

Na nagrobkach możemy zobaczyć jak różne były losy społecz-

ności niemieckich kolonizatorów: odnajdziemy płyty nagrobne pisa-

ne po niemiecku i gotykiem, wypatrzymy też napisy już po polsku, 

ale z niemieckimi nazwiskami. Są też nagrobki ewangelików o pol-

skich nazwiskach. Na wielu płytach nagrobnych odnajdziemy miej-

scowości skąd pochodzili pochowani, m.in. Mysiadło, czy Julianów. 

Cmentarz w Starej Iwicznej to niezwykłe miejsce, w którym zapo-

mniana historia przenika się z teraźniejszością. Dzięki staraniom 

lokalnej społeczności cmentarz ten ma szansę przetrwać jako jedy-

ny pomnik najdalszej historii dziejów naszej miejscowości i najbliż-

szej nam okolicy. Dlatego jest to miejsce warte poznania.

Jak dojechać
Samochodem, pieszo i rowerem: ulicą Geodetów udajemy się  

w kierunku ul. Puławskiej, którą przecinamy. Dalej ulica nazywa się 

Graniczną. Koło tablicy oznaczającej koniec Piaseczna, a początek 

Mysiadła skręcamy w lewo w ul. Mleczarską, którą przemieszcza-

my się prosto. Za przejazdem kolejowym, na pierwszym skrzyżo-

waniu skręcamy w prawo w ul. Słoneczną. Cmentarz będzie  

po lewej stronie ulicy, około 150 metrów od skrzyżowania.

Lub: od strony ul. Wilanowskiej lub Julianowskiej – przy Cen-

trum Józefosław skręcamy w ul. Energetyczną, którą przemiesz-

czamy się prosto przecinając ul. Puławską. Gdy ulica się kończy, 

skręcamy w lewo w ul. Mleczarską, aby po przejechaniu przejazdu 

kolejowego skręcić w prawo w ul. Słoneczną. Cmentarz znajduje 

się 150 metrów od skrzyżowania.

Autobusem: cmentarz znajduje się ok. 800 metrów od przystan-

ku autobusów 709 i 727 „Lamina” lub linią L-3 z przystanku PKP Pia-

seczno bezpośrednio pod cmentarz.

Współrzędne geograficzne: 52º05’01N, 21º00’43E

Michał Duraj

FOT. KATARZYNA SIERŻANT (2) 
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K iermasz Jesienny odbył się 4 października w Józefosławiu. 

Pogoda dopisała, więc imprezę odwiedziło bardzo wielu miesz-

kańców wraz z całymi rodzinami.

■   Poszukiwania śladów pierwszych  
mieszkańców Józefosławia

■  Było ekologicznie i rodzinnie

MEDIACJE

Z mediacji możesz skorzystać zawsze. Bez względu na to, czy twój 

spór trafił już do sądu, czy dopiero rozważasz złożenie pozwu.

Co możesz ty?
W pierwszej kolejności poszukaj mediatora działającego w twojej 

okolicy. Możesz go znaleźć np. na stronie internetowej najbliższe-

go sądu okręgowego. Aby zacząć, niezbędna będzie zgoda drugiej 

strony sporu, ale jeśli nie chcesz rozmawiać z nią osobiście, możesz 

poprosić o to mediatora. Następnie powinniście wspólnie ustalić, 

co dokładnie będzie przedmiotem mediacji (harmonogram kontak-

tów z dzieckiem, zwrot zaległego zobowiązania pieniężnego itp.), 

kogo wybieracie na mediatora oraz ile czasu chcecie przeznaczyć 

na spotkania mediacyjne. Wszystkie te elementy, jeśli macie taką 

potrzebę, możecie spisać w postaci umowy o mediację.

Kolejnym krokiem, tym razem bezwzględnie w formie pisemnej, 

będzie sporządzenie i wysłanie do wybranego mediatora wniosku 

o przeprowadzenie mediacji, podpisanego przynajmniej przez wysy-

łającego pismo i zawierającego:

●   oznaczenie stron (imię, nazwisko, PESEL, adres, nr telefonu, ew. 

adres mailowy);

●  dokładne określenie przedmiotu sporu;

●  załączniki dokumentujące sprawę;

●  umowę o mediację (jeśli została zawarta);

●   dowód doręczenia odpisu wniosku drugiej stronie, jeśli nie pod-

pisała się na wniosku.

Koszt mediacji zależy od charakteru sporu, cennika danego 

ośrodka mediacyjnego i ilości spotkań. Najczęściej zamyka się  

w kwocie kilkuset złotych dla każdej ze stron.

Co może sąd?
Do mediacji może dojść także z inicjatywy sądu, inaczej mówiąc  

„z urzędu”. Jeśli sędzia zapoznając się z aktami nabierze przekona-

■  Jak to zrobić?
nia, że jest szansa na ugodowe zała-

twienie sporu może skierować strony 

do mediacji. Ustawodawca jednak 

ograniczył to prawo do momentu 

zamknięcia pierwszego posiedzenia, 

co oznacza w praktyce, że sąd skieru-

je was do mediacji albo na posiedze-

niu niejawnym (bez waszego udziału) 

lub pytając Was o zgodę w trakcie pierwszej rozprawy.

Powyższe ograniczenie czasowe nie dotyczy jedynie spraw  

o rozwód i separację, w których postanowienie o skierowaniu  

na mediację może zostać wydane na każdym etapie postępowania.

Koszt zależy od charakteru sporu i ilości spotkań, nie przekro-

czy kilkuset złotych na stronę.

A co w sprawach karnych? 
W takich sprawach strony (podejrzany, oskarżony lub poszkodowa-

ny) mogą zostać skierowane do mediacji już na etapie prowadzone-

go dochodzenia albo śledztwa. Organem kierującym może być  

tu nie tylko sąd, ale także prokurator lub policja. Prawo do składania 

wniosku o skierowanie do mediacji na każdym etapie masz także ty. 

W przypadku spraw karnych koszty pokrywane są w całości przez 

Skarb Państwa.

Pamiętaj! Jedną z fundamentalnych zasad mediacji jest jej odfor-

malizowanie i dobrowolność uczestnictwa. A zatem, jeśli w jakimś 

momencie stwierdzisz, że mediacja nie spełnia twoich oczekiwań 

możesz z niej zrezygnować.

Anna Wawrzyńska 

mediator

Nasz ekspert odpowie na Wasze pytania pod adresem:  

annawawrzynska1@gmail.com

W NASZEJ OKOLICY

Na Kiermaszu można było m. in. kupić ekologiczne produkty od 

lokalnych producentów: miody, soki, konfitury, chleb, świeże warzy-

wa i owoce, herbatki i naturalne mydełka. Wiele osób skorzystało  

z bezpłatnych porad architektów krajobrazu oraz wzięło udział  

w pokazach sadzenia roślin.

Dla dzieci organizatorzy przygotowali zabawy o tematyce ogrodo-

wej oraz warsztaty budowania domków dla ptaków i hoteli dla owa-

dów. Te ostatnie konstruowane na miejscu przez redaktora naczelnego 

Jacka Suta oraz jego „asystentkę” Alinę Staniszewską z Klubu Kultury 

wzbudzały podziw zarówno wśród dzieci, jak i rodziców.

Organizację Kiermaszu bardzo dzielnie wspomagało 18 wolon-

tariuszy – gimnazjalistów z ZSP w Józefosławiu. Mamy nadzieję,  

że taka współpraca ze szkołą będzie rozwijała się w przyszłości.

Impreza odbyła się w szkółce Acrocona. Serdecznie dziękujemy 

Pani Joannie Widaj za udostępnienie nam tego pięknego terenu.

I zapraszamy za rok!

Ania Czerwieniec
FOT. KATARZYNA SIERŻANT 



INFORMACJE GMINNE

■  Przyjazny Julianów i Józefosław

Podsumowując czteroletni okres sprawo-

wania funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Pia-

seczno, pragnę przedstawić działania 

podejmowane przez gminę na Państwa 

terenie.

Przez ostatnie 15 lat Józefosław i Julia-

nów z małych wiosek przekształciły się  

w wielkie osiedla mieszkaniowe. Niestety  

w ślad za tym nie szedł adekwatny rozwój 

potrzebnej infrastruktury. Fatalny układ 

komunikacyjny, za mała szkoła, brak ogól-

nodostępnej przestrzeni publicznej,  

skwerów, parków, zieleńców czy jakiejkol-

wiek aktywności kulturalnej sprawiał,  

że mieszkańcy nie mieli żadnej szansy,  

aby zidentyfikować się z miejscem w któ-

rym mieszkają i pozamykali się w swoich 

osiedlach.

Naprawa tego stanu rzeczy, przy braku 

własnych terenów inwestycyjnych oraz nie-

korzystnych planach zagospodarowania 

przestrzennego była wielkim wyzwaniem. 

Podjęliśmy je. Niektóre efekty naszych prac 

już są widoczne, kolejne z pewnością zoba-

czą i odczują Państwo już niebawem.

Zależy nam na Państwa opiniach i uwa-

gach o tym, jak wyglądać ma przyszłość 

Waszych miejscowości. Dlatego, pod 

okiem specjalistów z Uniwersytetu War-

szawskiego, przeprowadziliśmy na tym 

terenie bardzo rzetelne badania ankieto-

we. Zaprosiliśmy też do współpracy reno-

mowanych urbanistów z Holandii, którzy 

opracowali diagnozę stanu obecnego  

i zaproponowali nowe kierunki polityki 

przestrzennej. Mając na uwadze wnioski 

mieszkańców zmieniamy obecnie plan 

zagospodarowania przestrzennego, tak 

aby zrewitalizować całą miejscowość.

Cieszę się, że zaktywizowali się też sami 

mieszkańcy. Wspólnie staramy się ożywić  

i zintegrować miejscowość. W tym roku 

odbył się m.in. Bieg Józefosławia, Piknik 

Geodetów, czy Kiermasz Jesienny i mam 

nadzieję, że tych inicjatyw będzie przybywać.

Nasze działania związane z rozbudową 

szkoły, budową dróg, nowych terenów 

rekreacyjnych czy działań kulturalnych  

w pigułce przedstawiamy obok.

Zdzisław Lis

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Szanowni Mieszkańcy  Józefosławia i Julianowa,

ROZBUDOWA SZKOŁY W JÓZEFOSŁAWIU
Budowa nowego skrzydła szkoły i hali sportowej zwiększy powierzch-

nię całego obiektu o 67 proc. Prace idą bardzo sprawnie, zamontowa-

ne zostały już okna, trwają prace wykończeniowe, kładzione są tynki 

oraz instalacje. Nowa część szkoły, wraz obiektami sportowymi i oświe-

tleniem zewnętrznym oddana zostanie do użytku w 2015 roku.  

Całkowity koszt inwestycji wynosi 15,4 mln zł. 

STRATEGICZNE DROGI
Rozpoczęła się właśnie długo oczekiwana budowa ścieżek rowero-

wych i chodnika na ul. Julianowskiej oraz fragmencie ul. Kombatantów, 

ich koszt wyniesie 3,6 mln zł. Gmina przekazała powiatowi 2,6 mln zł 

na realizację ulicy Cyraneczki. W projektowaniu jest ul. Wilanowska od 

ul. Cyraneczki do ul. Działkowej. Szacunkowy koszt tego zadania wyno-

si 2,3 mln zł. Ogłoszono przetarg na dokumentację projektową ul. Geo-

detów z rondem przy ul. Wilanowskiej oraz ul. Energetycznej. Koszt 

całej inwestycji wyniesie ok. 15 mln zł. W tej kadencji wykonano też  

ul. XXI wieku, Pastelową i Komety, za łączną kwotę ponad 3 mln zł.  

Projektowane są ulice Wenus, Olchowa, Krótka i fragment Ogrodowej.

PLACE ZABAW
Otwarty już został nowy skwer przy ul. Tenisowej, gdzie na powierzch-

ni 1300 m.kw. ustawione zostały zabawki plenerowe dla dzieci oraz urzą-

dzenia do ćwiczeń dla dorosłych. Uporządkowano całą przestrzeń  

i ustawiono elementy małej architektury. Prawdziwy ogród jordanow-

ski, ze strefami zabawy dla różnych grup wiekowych, powstanie w ramach 

parku przy ul. Ogrodowej. 
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■  Klub pełen kultury

J esteśmy najmłodszą placówką terenową Centrum Kultury. Naszą 

działalność rozpoczęliśmy 6 maja 2013r. w sali wynajętej  

na terenie parafii w Józefosławiu. Na początku mieliśmy siedem 

rodzajów zajęć płatnych kierowanych głównie dla dzieci w wieku 

szkolnym. W ubiegłym roku zapisanych było 60 dzieci, ale już pod 

koniec pierwszych dwunastu miesięcy działalności Klubu z naszej 

oferty korzystało 144 maluchów.

Widząc jakim zainteresowaniem cieszą się nasze propozycje, 

zapragnęliśmy więcej. Wychodząc naprzeciw potrzebom miesz-

kańców, których jest wcale niemało (około 15 tys.), ponieważ nasz 

Klub udostępniony jest dla dwóch miejscowości – Józefosławia  

i Julianowa, zwiększyliśmy i poszerzyliśmy naszą ofertę o zajęcia 

dla wszystkich grup wiekowych. Stało się to możliwe dzięki Gmi-

nie, która wynajęła dla nas większy lokal. Dziś Klub Kultury mieści 

się przy ul. Uroczej 14.

Redakcja „Sąsiadów“ w imieniu własnym oraz tworzącej się biblioteki namawia gorąco do zasilania jej książkami z naszych 

prywatnych zbiorów. Jest jeden wszakże warunek, a w zasadzie dwa: po pierwsze nie przynośmy książek zniszczonych, zale-

gajcych w piwnicach i garażach, po drugie przynośmy takie, które sami chętnie czytamy. Nie chodzi o to, żeby bibliotekę 

zapełnić niechcianą literaturą, ale żeby ją ożywić tym, co w książkach najlepsze – emocjami, które towarzyszą lekturze. 

biblioteka publiczna
miasta i gminy

piaseczno

Podzielmy się książką

NOWY KLUB KULTURY

Filia Centrum Kultury przy ul. Uroczej została oficjalnie 

otwarta 25 października. Na powierzchni ok. 500 m.kw. mie-

ści się sala widowiskowa, biblioteka oraz pracownie muzycz-

na i plastyczna. Jedna sala przeznaczona została też  

na Klub Malucha, w którym najmłodsze dzieci mogą brać 

udział w zajęciach ruchowych czy teatralnych. Na dużej sali 

odbywają się zajęcia zarówno dla dzieci, dorosłych jak  

i seniorów. 

PARK PRZY OGRODOWEJ

Trwają prace projektowe parku dla mieszkańców Józefosła-

wia i Julianowa i jeszcze w tym roku rozpocząć ma się  

adaptacja terenu wydzierżawionego przez gminę od Poli-

techniki Warszawskiej. Zadrzewiona działka o powierzchni 

2,5 ha została pozyskana na 15 lat. Powstanie na niej strefa 

rekreacyjno-sportowa zawierająca m.in. ścieżki, place zabaw, 

boiska do siatkówki, urządzenia do ćwiczeń i elementy małej 

architektury. Będzie to miejsce idealne do organizacji pikni-

ków czy koncertów.

W nowym sezonie zwiększyliśmy liczbę i rodzaj zajęć, co pozwo-

liło nam stworzyć około 550 dodatkowych miejsc dla uczestników. 

Cieszy nas bardzo, że tak dużym zainteresowaniem cieszą się zaję-

cia dla dorosłych, w tym Taniec towarzyski 50+ oraz Aktywni 50+. 

W zeszłym sezonie w Klubie zatrudnionych było 7 instruktorów, 

dziś jest ich już 17. Będziemy w ramach naszych możliwości loka-

lowych zwiększać ofertę o inne, nowe propozycje. Mamy w pla-

nach od nowego roku rozpocząć zajęcia ceramiczne, na początek 

dla dwóch grup wiekowych.

Chcemy, by nasz Klub stał się nie tylko miejscem zajęć, ale też 

miejscem Kultury lokalnej społeczności. Pragniemy podnosić 

poziom świadomości kulturalnej organizując wystawy, koncerty  

i imprezy kulturalne. Poprzez współpracę ze stowarzyszeniami  

i instytucjami działającymi na naszym terenie, dążymy, aby Klub  

Kultury stał się miejscem integralnym naszych obu miejscowości. 

Alina Staniszewska

WITAJ W KLUBIE
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OGŁOSZENIE WYBORCZE

Okręg 15: KATARZYNA 
KRZYSZKOWSKA–SUT  
44 lata, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej i Teatralnej 
w Łodzi oraz studiów specjalnych na Politechnice Łódzkiej, wykonuje 
wolny zawód. Mieszka w Józefosławiu od 7 lat, prywatnie mama  
2 synów, kandyduje do Rady Miejskiej w okręgu wyborczym nr 15.

JÓZEFOSŁAW 2.0

Okręg 14:
ROBERT WIDZ 
49 lat, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,  
pracuje w branży informatycznej. Mieszka w Józefosławiu  
od 12 lat, prywatnie ojciec 4 dzieci, kandyduje do Rady Miejskiej  
w okręgu wyborczym nr 14.

Dlaczego zdecydowaliście się startować do Rady Miejskiej?

Robert Widz: Bycie radnym nie jest celem samym w sobie. Celem jest 

lepszy Józefosław. Mandat radnego niewątpliwie pomoże w jego reali-

zacji. Da szansę bezpośredniego przekonywania innych radnych i bur-

mistrza do realizacji potrzeb mieszkańców Józefosławia i Julianowa.

Katarzyna Krzyszkowska-Sut: Doszliśmy do wniosku, że działalność 

społeczna, organizowanie wydarzeń i skupianie mieszkańców wokół 

nowych inicjatyw tylko w części gwarantuje rzeczywisty wpływ na 

to, co się w Józefosławiu dzieje. W pewnym sensie kandydowanie 

na radnych jest konsekwencją naszych wcześniejszych wyborów.

Wasz program nazwaliście Józefosław 2.0, skąd taka nazwa?

RW: Józefosław 2.0 to idea, która powstała w głowach kilku osób, 

od jakiegoś czasu zaangażowanych w to co dzieje się na terenie 

miejscowości Józefosław i Julianów. 2.0 w branży IT to symbol 

nowej generacji, zasadniczej zmiany. Ale można to interpretować 

po prostu jako kolejną wersji naszej miejscowości. Obecnie mamy 

wersję 1.0, zachowujemy więc wszystko co dobre, poprawiamy  

to co nie działa i dodajemy nowe atrakcyjne „funkcje” – definiuje-

my właśnie nową wersję Józefosławia.

KK: Józefosław (i Julianów) ma dużo zalet i większość mieszkań-

ców lubi to miejsce. Wszystkich nas denerwują mankamenty nasze-

go życia, ale jednak wciąż chcemy tu mieszkać. Wierzymy,  

że angażując się w  sprawy Józefosławia, jesteśmy w stanie przy-

śpieszyć proces tworzenia lepszej wersji naszej miejscowości.

Zdecydowaliście się na wspólną kampanię wyborczą, dlaczego?

KK: W Józefosławiu mamy wprawdzie 2 okręgi wyborcze, ale Józe-

fosław jest tylko jeden, więc razem przygotowaliśmy program  

i razem prowadzimy kampanię. W Radzie Miejskiej będziemy mieć 

tylko 2 reprezentantów z tego obszaru. Bardzo ważne jest aby sta-

nowili oni zgraną drużynę i mówili jednym głosem. 

RW: Wspólna kampania nas dwojga oraz burmistrza Lisa to sygnał 

dla wyborców, że jesteśmy taką drużyną i zamierzamy zgodnie 

współpracować, aby rozwiązywać problemy Józefosławia.

Program Józefosław 2.0 obejmuje wiele obszarów, czy możecie 

przybliżyć w skrócie jakie są Wasze priorytety w każdym z nich?

RW: To że trzeba budować chodniki i ulice jest oczywiste. Najtrud-

niejsze jest określenie priorytetów, ponieważ nie da się zrobić wszyst-

kiego naraz. Naszym zdaniem najpilniejsze są miejsca o największym 

natężeniu ruchu samochodowego i pieszego, czyli ul. Wilanowska, 

Krótka i Geodetów. Równolegle powinna się toczyć budowa kolej-

nego odcinka ul Cyraneczki w kierunku Puławskiej Ponieważ temat 

ulic, chodników, komunikacji miejskiej i dojazdu do pracy jest obszer-

ny, odsyłam Państwa do naszego opracowania. 

KK: Ja całe życie poświęciłam kulturze, więc moja domeną są zagad-

nienia „miękkie”, związane z przestrzenia publiczną i komunikacją 

międzyludzką. Brakuje nam przestrzeni publicznej. Mamy pierwszy 

wspólny plac zabaw przy Tenisowej. Wkrótce powstanie park przy 

ul. Ogrodowej. Ale potrzeba więcej – potrzebujemy „serca” Józe-

fosławia i Julianowa, ulokowanego na skrzyżowaniu tras spacero-

wych i rowerowych. Absolutnym priorytetem są miejsca dla  

młodzieży, której mamy coraz więcej. Takie miejsca zbudują tożsa-

mość Józefosławia, zamieniając „sypialnię” w małą ojczyznę.

Chcemy włączyć lokalne kluby sportowe i poradnie medyczne 

w działania związane z promocją zdrowego trybu życia dla osób  

w każdym wieku. Powinniśmy dołączyć do beneficjentów polityki 

gminy w tym zakresie – co roku urząd gminy przeznacza ogrom-

ne środki na dofinansowanie sportu i rekreacji w gminie. 

Będziemy wspierać inicjatywy konieczne do zagospodarowania 

energii ludzi młodych oraz lokalnych przedsiębiorców. Będziemy zabie-

gać o zbudowanie systemu informacji miejskiej, pomagając przedsię-

biorcom docierać do swoich klientów. Banery na naszych ogrodzeniach 

nie powinny być jedynym sposobem reklamy i promocji.

RW: Dziś  nie wystarczy zbudować ulicę czy chodnik, potrzebujemy 

kompleksowego zagospodarowania przestrzeni. Chcemy z ul. Cyra-

neczki i ul. Wilanowskiej stworzyć 2 osie Józefosławia, z nowym repre-

zentacyjnym wjazdem do Józefosławia przy centrum handlowym.  

Szczególnie obszary wokół ul. Cyraneczki wraz z Rowem Jezior-

ki stanowią ogromny potencjał dla stworzenia przestrzeni publicz-
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Czy podoba się Panu idea Józefosław 2.0 i jaka jest szansa na jej 

realizację?

Zdzisław Lis:Bardzo mi się podoba, właśnie tak wyobrażam sobie 

współpracę z mieszkańcami – pomysły wychodzą od Was, a bur-

mistrz je realizuje. Program kreśli wizję rozwoju tego miejsca oraz 

stawia i porządkuje cele na najbliższe lata. Ale to nie jest tak, że 

dopiero w przyszłej kadencji zajmiemy się sprawami Józefosławia, 

robimy dużo już teraz. Fakt - przygotowanie inwestycji w chodniki 

na ul. Julianowskiej ciągnęło się wyjątkowo długo, ale w końcu 

zaczęła się budowa. Ulica Cyraneczki też powstała przy współfi-

nansowaniu gminy – wykupiliśmy grunty i przekazaliśmy Starostwu 

część pieniędzy na jej budowę. Kolejne inwestycje drogowe w Józe-

fosławiu są w fazie przygotowania, mam na myśli ul. Wilanowską, 

Geodetów, Krótką czy Wenus.

W naszych miejscowościach mieszka kilka tysięcy dzieci i mło-

dzieży, oni potrzebują jakiejś natychmiastowej oferty.

ZL: Sprawy edukacji i kultury są dla mnie bardzo ważne. Rozbudo-

wa szkoły w Józefosławiu zakończy się w przyszłym roku, co roz-

wiąże problem przepełnienia, ale już dziś myślimy co dalej. Na 

pewno będziemy szukać niestandardowych rozwiązań zapewnie-

nia miejsc dzieciom w szkołach. Już teraz w ten sposób zapewnia-

my dzieciom opiekę przedszkolną, wykorzystując zasoby 

przedszkoli prywatnych.

A jeśli chodzi o kulturę, to właśnie otworzyliśmy w Józefosławiu 

Klub Kultury i bibliotekę, które mają służyć mieszkańcom zarówno 

Józefosławia jak i Julianowa. Będę kontynuował te działania. Zachę-

cam również mieszkańców do korzystania z szerokiej oferty kultu-

ralnej w Piasecznie. Nasz powiat otrzymał tytuł kulturalnej stolicy 

Mazowsza, m.in. dzięki aktywności kulturalnej gminy Piaseczno. 

Staramy się też zapewnić przestrzeń publiczną dla dzieci i młodzie-

ży. W październiku otworzyliśmy plac zabaw przy ul. Tenisowej, w 

przyszłym roku oddamy park przy Ogrodowej. Potrzeba więcej 

takich miejsc. To wszystko wpisuje się w pomysły przedstawione w 

programie Józefosław 2.0.

Często słyszy się zarzuty odnośnie opieszałości w działaniach gminy.

ZL: Urząd zawsze działa w ramach obowiązującego prawa. Nie mogę 

wybudować chodnika z pominięciem procedury administracyjnej. 

Ale najważniejsze jest, aby nie 

odkładać trudnych spraw na póź-

niej. Wciąż dużo czasu zajmuje 

nam porządkowanie zaległości z 

wielu poprzednich lat. Jak obją-

łem urząd burmistrza w 2011 r., 

wprowadziłem kilka istotnych 

zmian w organizacji pracy urzę-

du, aby poprawić skuteczność 

działania. Na przykład zwiększyłem zakres kompetencji naczelni-

ków w celu przyśpieszenia procesu decyzyjnego. Wynajęcie dodat-

kowej powierzchni poprawiło jakość obsługi mieszkańców i komfort 

pracy pracowników urzędu. Usprawnianie pracy urzędu to ciągły 

proces, który oczywiście zamierzam kontynuować. Na pewno 

chciałbym poprawić komunikację z mieszkańcami w sprawach dla 

nich kluczowych i radni, jako przedstawiciele mieszkańców, mają 

tu do odegrania bardzo ważną rolę. 

Czy pomysł na kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni 

wokół ul. Cyraneczki i Rowu Jeziorki, jest realny? 

ZL: Tak, ale to trudne zadanie i zajmie wiele lat. Ja nie boję się podej-

mować rzeczy trudnych – przypomnę choćby uporządkowanie 

struktury własności i modernizację stadionu miejskiego, przejęcie 

całkowitej kontroli nad spółką ciepłowniczej czy przejęcie razem z 

sąsiednimi samorządami majątku kolejki wąskotorowej. 

To były trudne sprawy, ale ostatecznie udało się je rozwiązać. 

Być może dla mieszkańców Józefosławia te osiągnięcia nie są zbyt 

widoczne, ale z punktu widzenia całej gminy to wielki sukces. Zago-

spodarowanie przestrzeni wokół ul. Cyraneczki i Rowu Jeziorki 

według zarysowanej koncepcji ma szansę zmienić wizerunek Józe-

fosławia i Julianowa, dlatego warto się za to zabrać.  Jeśli zostanę 

ponownie burmistrzem,  uruchomię ten projekt. Z drugiej strony 

Wy, jako mieszkańcy, sami musicie aktywnie włączyć się w ten pro-

ces – chociażby poprzez swój głos wyborczy. Głos oddany na mnie 

i na kandydatów Platformy do Rady Miejskiej będzie oznaczał popar-

cie takiej wizji rozwoju Józefosławia i Julianowa.

Rozmawiali

 Katarzyna Krzyszkowska i Robert Widz

Rozmowa z Burmistrzem

nej. Proponujemy, aby wykonać koncepcję kompleksowego 

zagospodarowania tego terenu i konsekwentnie ją realizować.  

To wielki, pisany na wiele lat projekt, który zmieni oblicze Józefo-

sławia i Julianowa.

KK: Kolejną kwestią jest estetyka przestrzeni, gdzie my, mieszkańcy, 

mamy do zrobienia najwięcej. Dałam się już poznać jako rzeczniczka 

upiększania naszej miejscowości i będę w tym kierunku działała dalej.

RW: Co więcej, nie możemy skupiać się jedynie nad nadrabianiem 

zaległości. Są jeszcze tereny, które wcześniej czy później będą zabu-

dowane. Oprócz zapewnienia odpowiednich zapisów miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego, trzeba inwestować  

w infrastrukturę techniczną i otwierać nowe przestrzenie tak  

by przyciągać atrakcyjne inwestycje mieszkaniowe. Chodzi też o to, 

abyśmy my mieszkańcy mieli również możliwość przeprowadzenia 

się do większych i wygodniejszych mieszkań, segmentów czy 

domów, zostając tu na stałe.

KK: Chcemy wciągać mieszkańców w sprawy związane z naszą 

miejscowością, angażować ich energię i zapał wokół konkretnych 

działań. Współpracując z mieszkańcami, radami sołeckimi i stowa-

rzyszeniami chcemy organizować lokalne imprezy, seminaria, wykła-

dy itp. W tym roku udało się nam zorganizować 2 imprezy: bieg 

ulicami Józefosławia i Julianowa wraz piknikiem na terenie Poli-

techniki Warszawskiej oraz Kiermasz Jesienny na terenie szkółki 

ogrodniczej Acrocona. Będziemy kontynuować organizację tych 

imprez, dołączając 2-3 nowe cykliczne wydarzenia.

Czy planujecie spotkania z  mieszkańcami?

RW: Tak, zapraszamy na spotkania jeszcze 2 razy: w kolejne czwart-

ki 6 i 13 listopada o godz. 19.00 w Sali przy ul. Uroczej 14, wejście 

od Cyraneczki.

KK: Zachęcamy do zapoznania się z całym programem Józefosław 

2.0, który jest dostępny na stronie www. piaseczno.platforma.org/

wybory2014

Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia 16 listopada!
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■  Nie warto być Mugolem!
Uznaniem cieszą się książki w formacie pdf, czytane na smart-

fonach i tabletach. Grzechem byłoby nie wspomnieć o audiobo-

okach, które w ostatnim czasie zyskały ogromną (i słusznie) 

popularność. Oprócz samej treści, można rozkoszować się także 

świetną interpretacją wybitnych aktorów. Intrygujące są też książki 

czytane przez samych pisarzy, bo kto lepiej niż oni podkreślą naj-

ważniejsze fragmenty utworów. 

Miejsca do poczytania
Są oczywiście tacy, którzy czytają tylko popularne bryki albo plakaty 

wyborcze. Jednak także dla nich w szkolnych bibliotekach organizo-

wane są rankingi czytelnicze. Trochę dla zachęty do czytania, a tro-

chę dla przymusu tych, którzy wypożyczalnie omijają szerokim łukiem. 

W Józefosławiu też ma powstać biblioteka, na którą dużo osób 

czeka z utęsknieniem. Tym bardziej, że takie placówki istnieją już 

nawet w centrach handlowych, a świetnie się mają również czytel-

nie połączone z kawiarniami. Niestety w wielu wypożyczalniach 

można się spotkać z – delikatnie mówiąc – niezbyt miłą obsługą. 

A wydawać by się mogło, że praca wśród książek i czytających ludzi 

jest przyjemna… Ale pewnie nasza biblioteka będzie miejscem,  

do którego będziemy przychodzić z ochotą.

Po prezent do księgarni
Rośnie także sprzedaż książek. Ludzie kupują je nie tylko dla siebie. 

Także jako podarunki. Jest to prawie zawsze trafiony upominek. 

Oprócz ciekawej zawartości, książki są z reguły pięknie wydawane. 

Kolorowe, miękkie, twarde okładki, różnorodne czcionki. 

Niektórzy czytający namiętnie kolekcjonują zakładki. Inni ukła-

dają książki na półkach kolorystycznie. Moim ulubionym elemen-

tem są podziękowania od autora tym, którzy mu pomagali przy 

pisaniu czy publikacji. Są one często tak obszerne i intrygujące,  

że dzieło staje się jeszcze ciekawsze i bardziej wartościowe. Moim 

marzeniem jest, żeby moje imię znalazło się na jednej z pierwszych 

stron, gdzie autorzy dedykują swoje utwory.

Być trendy
Czytanie jest tak popularne, że niektórym, aż wstyd przyznać się,  

że nie czytają. W internecie zatrzęsienie jest blogów i forów doty-

czących pisania, czytania lub samych autorów. Czytelnictwo jest po 

prostu modne! Jedna z najlepszych i niewątpliwie najbardziej zna-

nych dziś angielskich pisarek J. K. Rowling na okładkach swych best-

sellerów z serii Harry’ ego Pottera zwykła pisać: „Jeśli sądzisz,  

że w dobie komputerów sztuka czytania zanikła, zwłaszcza wśród 

dzieci, to niezawodny znak, że jesteś MUGOLEM!”

Matylda Michałowicz

J esień w pełni. Coraz wcześniej robi się ciemno i oczywiście jest 

chłodniej. Wieczorni biegacze zaczynają się powoli wykruszać. 

Jedyni, którym chłody i słota niestraszne, to gimnazjaliści, niezmor-

dowanie „szorujący” chodniki kilku głównych ulic naszych miejsco-

wości. Wielu mieszkańców J&J ucieka przed chłodem do swoich 

domowych kominków, czy tylko kaloryferów. Długie jesienne wie-

czory sprzyjają domatorom i... czytelnikom. A tych wbrew powszech-

nej opinii nie tak mało. Ba, wręcz coraz więcej.

Czytać można wszędzie…
Kolejka w urzędzie, do lekarza, tramwaj lub ławka w parku. Wszę-

dzie wysyp ludzi czytających. Od gazet przez powieści do podręcz-

ników, czy chociażby własnych notatek. Jedni wolą powieści, inni 

harlekiny, mangę, komiksy albo poradniki psychologiczne. 

Dla niektórych czytanie jest tak naturalną sprawą, że nie wyobra-

żają sobie życia bez książek. Ktoś kto nie czyta albo tego nie lubi, 

jest dla nich wybrykiem natury. Rodzice czytają swoim dzieciom 

książki już od najmłodszych lat. Zaczyna się zazwyczaj od malut-

kich książeczek z dominacją obrazków. Potem dzieci zaczynają czy-

tać same. 

… i zawsze
Różne są sposoby czytania. Słyszałam ostatnio fajną historię opo-

wiadaną przez mamę małego mieszkańca Józefosławia. W czasie 

wizyty w supermarkecie chłopiec zapytał, ile czasu zajmą im zaku-

py, to on zamiast kupić książkę, zdąży ją przeczytać, a pieniążki 

zaoszczędzi na kolejną. Krótko mówiąc: przedsiębiorczy czytelnik.

Moja siostra natomiast czyta kilka książek naraz. Ale najzabaw-

niejsze jest, kiedy robi to przy suszeniu włosów. Książkę przyciska 

pastą do zębów, czy innym łazienkowym bibelotem, żeby się nie 

zamknęła.

R E K L A M A

PISZĄ MŁODZI
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■  Sprzedać mieszkanie? Sama przyjemność!

W poprzednim numerze pisaliśmy o sztuce wizażu nierucho-

mości na sprzedaż (home staging) i o tym, jak poprawić i 

zaaranżować nasze mieszkanie, aby szybko znaleźć nabywcę. Dziś 

podpowiadamy, jak je zaprezentować oraz o znaczeniu profesjo-

nalnych zdjęć w procesie poszukiwania klientów.

Dobra atmosfera zrobi wrażenie
Tuż przed prezentacją mieszkania warto jeszcze raz obejść pomiesz-

czenia i przyjrzeć się, czy na pewno wszystko zostało dobrze przy-

gotowane na przyjęcie potencjalnych kupców, a także zadbać  

o przyjemną oprawę wizyty.

●   Zrób ostatnie porządki – trzeba poskładać zabawki, akcesoria dla 

zwierząt i wszystko, co mogłoby rozproszyć uwagę kupujących. 

Dobrze również skontrolować czystość balkonu i piwnicy,  

bo kupujący, jeśli tylko mieszkanie zrobi dobre wrażenie, z pew-

nością zechce je obejrzeć! 

●   Wyłącz telewizor – w jego miejsce lepiej puścić lekką, cichą muzykę. 

●    Rozświetl otoczenie – w każdym pomieszczeniu powinno się 

włączyć światło. 

●   Sprawdź temperaturę – w mieszkaniu nie może być więcej niż 

20 stopni.

●   Zaparz aromatyczną herbatę – domowe ciasto i filiżanka parują-

cego napoju będą dodatkowym atutem.

●   Zadbaj o ciepły nastrój – stworzą go świece i poduszki, a bukiet 

świeżych kwiatów na stole, będzie potęgował dobrą atmosferę. 

Dzięki tym zabiegom  
wizyta zapadnie klientom w pamięci.
Kupujący będą również zadowoleni, gdy podczas wizyty uzyskają 

odpowiedzi na pytania dotyczące opłat eksploatacyjnych, fundu-

szy remontowych, najbliższym sąsiedztwie oraz pobliskich miej-

scach użyteczności publicznej.

Profesjonalne zdjęcia przyspieszą sprzedaż
Aby klient chciał odwiedzić nieruchomość, muszą zainteresować 

go zdjęcia umieszczone na portalach internetowych, w agencjach 

nieruchomości, gazetach. Zrobienie dobrych zdjęć jest dużym 

wyzwaniem, więc w tym przypadku może być konieczne wsparcie 

osoby, która ma profesjonalny sprzęt i wie, jak go wykorzystać. 

W niektórych firmach zajmujących się home stagingiem można 

zamówić zdjęcia pomieszczeń. Wówczas zyskuje się pewność,  

że zdjęcia zrobione szerokokątnym obiektywem pokażą jak najwięk-

szą przestrzeń, będą dobrze doświetlone, o dobrej ostrości i jakości. 

Zdjęcia powinny potwierdzić informacje zawarte w ogłoszeniu  

i podkreślić walory domu. Najlepiej gdyby były zróżnicowane, poka-

zywały każde pomieszczenie, a jeśli atutem nieruchomości jest oto-

czenie, powinny również zawierać „widok z okna”.

Dokumentację fotograficzną najlepiej robić przy świetle dzien-

nym, w niezbyt ostrym słońcu. Ważne jest, żeby w trakcie robienia 

zdjęć w mieszkaniu było czysto. Ważny jest każdy szczegół na zdję-

ciu. Niedopuszczalne jest, by na zdjęciach w łazience była otwarta 

klapa muszli klozetowej, czy nieposprzątane kosmetyki, a ręczniki nie 

były złożone. Zdjęcia pokoi nie mogą przedstawiać porozrzucanych 

zabawek dzieci, rozstawionego prania lub niepotrzebnych przed-

miotów i rzeczy osobistych.

Po sesji zastanówmy się, które ze zdjęć najlepiej określa naszą 

nieruchomość i właśnie je dajmy jako zdjęcie główne.

Poniższe ujęcia pokazują przykładową realizację usługi i obrazu-

ją, jak małymi kosztami można zmienić wnętrze. Zmiany to poma-

lowanie jednej ściany, likwidacja chaosu panującego w pomie- 

szczeniu: posprzątanie, pozbycie się mnóstwa nieatrakcyjnych gadże-

tów i przemeblowanie pokoju. Dodano pasujące do wnętrza żaluzje, 

abażury, narzutę na łóżko, urocze krzesło i kwiatki. I tak oto mamy 

cudne mieszkanie, z którego można już nie chcieć się wyprowadzić. 

Koszt tych zmian to 600 zł. Takie wnętrze z pewnością zachwyci 

kupujących.

Doświadczenia z rynku polskiego pokazują, że ładne zdjęcia nie-

ruchomości przyciągają klientów. Po „liftingu” cena nie spada tak 

nisko, jak w przypadku innych mieszkań, a czas poszukiwania 

nabywcy zdecydowanie się skraca. Oczywiście, należy pamiętać, 

by koszt wizażu nie był większy niż odniesione korzyści. Warto więc 

poświęcić kilka dni aby przekalkulować i dokonać, często małych 

lecz znaczących dla sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, zmian. 

Zapracowani mogą skorzystać z konsultacji (cena to ok. 300-400 

zł) lub pełnej usługi firm, których na rynku piaseczyńskim jest już 

kilka. Powodzenia w sprzedaży nieruchomości!

Wioletta Filipowska / Jolanta Żórańska

www.homevisage.pl 

Sprzedaj mieszkanie w miesiąc!

Wynajmij dom w tydzień!

 
WIZAŻ  

NIERUCHOMOŚCI  
na sprzedaż lub do wynajmu

 600 013 368, 602 650 545
sprz
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e
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■  Inwestujemy w dzieci

S towarzyszenie „Towarzystwo Edukacyjne Nasza Świetlica” jest orga-

nizacją edukacyjną pożytku publicznego, działającą na rzecz i dla 

dobra dzieci oraz ich rodziców. Od października br. Stowarzyszenie posia-

da osobowość prawną.

Celem Stowarzyszenia jest troska o jakość warunków życia dziecka, 

jego wszechstronny rozwój, podmiotowość, godność i równość szans 

życiowych, a w szczególności:

●   wszechstronną edukację dzieci;

●   upowszechnianie zdrowego stylu życia;

●   kultury fizycznej;

●   sportu;

●   zachowań proekologicznych;

●   ochronę dzieci przed patologią;

●    inicjowanie i upowszechniania kultury pedagogicznej wśród rodziców;

●    upowszechnianie prorodzinnego modelu opieki oraz samorządności 

i wychowania obywatelskiego dzieci.

Aktualnie staramy się pozyskać środki na organizację nowego placu 

zabaw i miniboiska do koszykówki przy ul. Uroczej 14 – mówi Anna Alek-

sandrow-Stańczak, pomysłodawczyni i członek Zarządu Stowarzyszenia. 

– Od lutego 2015 roku planujemy uruchomić salę projekcyjną i multime-

dialną dla dzieci w ramach projektu naukowo-edukacyjnego: „Jestem oby-

watelem świata, poznaję mój świat każdego dnia” – o grant na ten cel 

wystąpiliśmy do Akademii Orange. Myślimy również o otworzeniu Pra-

cowni Modelarskiej oraz Centrum Rodzinnego „Mama Tata Ja” – pienią-

dze na te przedsięwzięcia będziemy chcieli pozyskać z Unii Europejskiej.

R E K L A M A

■  Sąsiedzi pomagają!
Zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich zbiera-

czy nakrętek o pomoc dla naszej małej sąsiadki Basi 

Bagarro z ulicy Rubinowej 77. Nakrętki od wszelkiego 

rodzaju: soków, mleka, szamponów, kremów, płynów 

do prania, płukania, Nutelli , słoików, można wrzucić bez-

pośrednio przez płot na podwórko małej Basi. Oczywi-

ście w szczelnie zapakowanym woreczku. Dziękujemy 

w imieniu rodziców.

CO NOWEGO



POROZMAWIAJMY O ZDROWIU

■  O co chodzi z przeziębieniem?

Z aczęła się jesień, a wraz z nią sezon infekcji. Od wielu lat w tym 

czasie jestem proszona o dobre rady na przeziębienie. Proble-

mem jest jednak ciągle powszechny brak wiedzy na temat tej nie-

zbyt groźnej, ale uciążliwej choroby. Dzisiaj więc będzie, może 

trochę akademicki, ale mam nadzieję przydatny wykład. 

Jest najczęstszym rodzajem zakażeń  
górnych dróg oddechowych
Zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Istnieje około 300 rodzajów  

wirusów wywołujących przeziębienie. Dzieci chorują na nie  

6-10 razy rocznie. To właśnie wśród maluchów jest największe sie-

dlisko wirusów przeziębienia, dlatego też dorośli chorujący zwykle 

2-4 razy w roku, częściej zapadają na infekcje, jeśli mają kontakt  

z małymi dziećmi.

Przechorowanie przeziębienia wywołanego jednym rodzajem 

wirusa daje odporność na całe życie, a więc z wiekiem choruje się 

rzadziej.

Przeziębienie jest chorobą łagodną
Okres utajenia infekcji trwa od 1 do 6 dni, objawy pojawiają się po 

2 dniach od zakażenia, a choroba trwa przeciętnie 3-5 dni. Wirusy 

przenoszone są na różne przedmioty, np. klamki, różnego rodzaju 

uchwyty, baterie łazienkowe, naczynia kuchenne przez ręce osoby 

chorej i  mogą dostać się poprzez dłonie w okolicę ust innych osób. 

Profilaktyka polega na częstym myciu rąk, korzystanie w czasie 

choroby z jednorazowych chusteczek, myciu naczyń w zmywarce 

i ograniczeniu kontaktu z chorymi.

Wirusy wywołujące przeziębienie wnikają do organizmu przez 

nos lub usta i osiedlają się w nabłonku dróg oddechowych powo-

dując przekrwienie błony śluzowej nosa i gardła. Pojawia się kicha-

nie, blokada nosa oraz wodnista wydzielina w nosie, która po 2-3 

dniach staję się gęsta i żółta. Piekący ból gardła utrudnia połykanie, 

dość silny, zwykle samoistnie ustępuje po 2-3 dniach. Czasem poja-

wia się kłujący ból ucha i ból w zatokach. 

Dolegliwości najbardziej nasilone w 2-3 dobie 
Przeziębieniu towarzyszy złe samopoczucie, bóle mięśniowe, dresz-

cze, a temperatura do 39 st. C. Kaszel pojawia się jako ostatni, ale 

utrzymuje się najdłużej – nawet kilka tygodni, szczególnie u małych 

dzieci, astmatyków i palaczy. Zwykle jest suchy, bolesny.

W części przypadków dochodzi do bakteryjnych powikłań: zapa-

lenia gardła, zatok, krtani, tchawicy, oskrzeli, płuc. Dolegliwości poja-

wiają się miedzy 3 a 10 dobą przeziębienia jako wzrost gorączki, 

miejscowy ból lub intensywny kaszel. Konieczne wtedy jest poda-

nie antybiotyków. 

Łagodne objawy nie wymagają wizyty u lekarza
Leczenie polega na łagodzeniu objawów i pozostaniu przez 2-3 dni 

w domu. 

–  na gorączkę stosujemy paracetamol lub ibuprofen. Naturalne pro-

dukty zawierające przeciwzapalną aspirynę, np. sok z malin, czar-

nego bzu, napary z lipy – działają napotnie i obniżają gorączkę, 

Dzika róża, czarna porzeczka, cytryna – są źródłem witaminy C, 

wzmacniającej naczynia krwionośne (działanie profilaktyczne i 

przeciw przeziębieniowe witaminy C nie zostało potwierdzone). 

–  wodnisty katar i zatkany nos najlepiej leczyć lekami z dodatkiem 

pseudoefedryny. Raczej unikać kropli do nosa zmniejszających 

przekrwienie ze względu na możliwe uszkodzenie śluzówek.  

Skuteczne są inhalacje z tymianku i oregano, zawierające flawo-

noidy i tymol – silnie odkażający olejek eteryczny oraz maść maje-

rankowa stosowana pod nos w celu udrożnienia (obkurcza 

naczynia krwionośne i zmniejsza obrzęk). Pomaga czyszczenie 

nosa roztworem soli fizjologicznej. 

–  ból gardła łagodzą pastylki do ssania ze środkami znieczulający-

mi lub płukanie gardła ciepłym wodą z solą kuchenną,  naparem 

z szałwii zmniejszającym obrzęk i zapalnie. Podbiał i babka  

lancetowata w postaci syropu i tabletek do ssania nawilżają  

na podrażnione śluzówki.

–  na suchy kaszel wskazane są syropów przeciwkaszlowych oraz 

inhalacje z soli fizjologicznej. Pomoże ciepłe mleko z miodem, 

szczególnie na chrypkę. Miód swoje działanie antyseptyczne 

zawdzięcza nadtlenkowi wodoru, dodatkowo wzmacnia odpor-

ność dzięki zawrtości antyoksydantów. 

–  potwierdzone naukowo jest działanie czosnku, który zawiera alli-

cynę oraz duże ilości siarki o działaniu odkażającym. Działanie 

odkażające ma również cebula, w domowej aptece  jako wykrztu-

śny syrop z cebuli.

Katarzyna Bukol-Krawczyk,

lekarz medycyny rodzinnej,

dietetyk kliniczny i sportowy

FOT. KATARZYNA SIERŻANT
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

■  Wymodeluj twarz i ciało  

W listopadzie kontynuujemy nasz cykl jesiennych propozycji 

dla Państwa i zapraszamy na zabiegi laserem frakcyjnym 

Emerge oraz zabiegi Maximus, które zaprezentowaliśmy w poprzed-

nim, październikowym numerze Sąsiadów. Zabiegi te poprawią 

wygląd i kondycję ciała, a jednocześnie wspaniale wpłyną na samo-

poczucie. 

W naszym salonie zabiegi wykonujemy przy użyciu aparatury  

z najwyższej półki światowych producentów urządzeń medycznych 

i kosmetycznych. Ich wieloletnie doświadczenie i badania dają gwa-

rancję skutecznych i bezpiecznych zabiegów.

Zmarszczki? Już 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.

Cellulit to betka
Dla ciała proponujemy zabiegi Maximus. Co je wyróżnia? Współcze-

sna technologia. Maximus to najbardziej kompleksowe, nieinwazyj-

ne urządzenie estetyczne przeznaczone do poprawy wyglądu  

i kondycji skóry, modelowania sylwetki, redukcji tkanki tłuszczowej  

i cellulitu. Jest jedynym urządzeniem estetycznym na rynku pozwa-

lającym na efektywne działanie jednocześnie na czterech poziomach:

●   naskórku;

●   skórze właściwej;

z salonem Kreacja Kształtów
●   tkance tłuszczowej;

●   mięśniach.

Jest to możliwe dzięki synergicznemu działaniu dwóch techno-

logii – trój polarnej fali radiowej (TriLipo RF) oraz dynamicznej akty-

wacji mięśni (TriLipo DMA). Odpowiednio dobrane głowice 

umożliwiają wykonywanie zabiegów dających widoczne i trwałe 

rezultaty, pożądane 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 odżywienie 

komórek, które przystępują do produkcji kolagenu współodpowie-

dzialnego za jędrność i elastyczność skóry. Z upływem czasu efekt 

zagęszczenia i liftingu jeszcze pogłębia się. To idealne rozwiązanie 

dla skóry np. po przebytej ciąży albo wydatnej utracie 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.

Kompleksowa odnowa
Bardzo interesującą propozycją są również zabiegi na ciało i twarz 

przy użyciu nowego sprzętu Body Master System. Jest to w pełni 

zmodernizowane urządzenie do lipodermologii, endodermomasa-

żu, masażu podciśnieniowego oraz drenażu limfatycznego.

Innowacyjna i unowocześniona technologia pozwala osiągnąć 

jeszcze lepsze efekty z zabiegów skoncentrowanych na walce  

z cellulitem, otyłością oraz kształtowaniem sylwetki i ujędrniania. 

Aparatura została wzbogacona także o efektywny system liftingu  

i modelingu twarzy.

W Body Master System zastosowano bardzo ciekawe rozwiąza-

nie polegające na wykorzystywaniu próżniowego zassania fałdu 

skórnego w pielęgnacji całego ciała, jak również skóry twarzy.  

Opiera się na technice stosowania głowic kulkowych i rolkowych 

na ciało oraz dwóch głowic na twarz (okrągłej i eliptycznej).

Działania i efekty:

●   rozbijanie nagromadzonego tłuszczu i spotęgowanie lipolizy;

●   utrata centymetrów w obwodzie;

●   wyraźna redukcja cellulitu i ujędrnienie zwiotczałej skóry;

●   modelowanie sylwetki, podnoszenie pośladków;

●   lifting twarzy i szyi, korekta owalu;

●   redukcja zmarszczek;

●   drenaż toksyn i poprawa krążenia krwi i limfy.

Uwaga! Zmiana adresu!
Szanowni czytelnicy, od 6 grudnia Salon Kreacja Kształtów będzie 

mieścił się na ul. Młynarskiej 15 w Piasecznie.

W listopadzie zapraszamy jeszcze na ul. Osiedlową 52

Salon kosmetyczny „Kreacja Kształtów”

ul. Osiedlowa 52, Józefosław tel. 22 380 36 36, 570 571 572



FOT. ANTON OPARIN / SHUTTERSTOCK.COM 

kę, perełkę, kuleczkę, czy co tam sobie wymyślisz. Innym razem noś 

je wszystkie naraz, w zależności od humoru i stylizacji. Możesz zakła-

dać również z innymi, bardziej stonowanymi, czy nawet minimali-

stycznymi bransoletami, ale już z kontrastowego materiału.

Pasują do wszelkich stylizacji, od tych klasycznych po awangar-

dowe i ekstrawaganckie. Zestawiaj je z wszelkiego rodzaju klasycz-

nymi żakietami i sportowymi marynarkami. Jeśli posiadasz kilka 

wersji tematycznych, możesz dowolnie dopasowywać je do oko-

liczności i stylizacji. Raz może to być wakacyjny styl marinare  

z zawieszkami w kształcie kotwic, muszelek i latarni morskich, a raz 

styl hippie z różnymi kwiatkami, słoneczkami i innymi darami natu-

ry. Idąc na… prezentację kolekcji naczyń możesz włożyć tę z kuli-

narnymi akcentami na przykład łyżki lub widelca.

Kiedy z nich zrezygnować?
W sytuacjach, w których swoim brzęczeniem mogłyby zagłuszyć 

wymaganą ciszę. W sądzie, sejmie i wszelkich instytucjach, gdzie 

trzeba wyrazić swoim strojem szacunek do partnera w rozmowie. 

W branżach takich jak finanse, prawo i wszędzie tam, gdzie firmy 

ustalają zasady właściwego ubierania się, musisz się powstrzymać. 

Często prezenterki telewizyjne mają problem, ponieważ czułe 

mikrofony wyłapują dzwonienie bransoletki. Pracując przy kompu-

terze także poczujesz się lepiej, kiedy ją zdejmiesz.

Katarzyna Krzyszkowska

Fashionmagenta.com

T o mój ulubiony element biżuterii. Wybieram różne z zawiesz-

kami, na gumce, żyłce albo delikatnym sznureczku. Zakłada-

jąc je czuję się w pełni ubrana. Lubię nosić kilka na raz, jednak 

najchętniej sięgam po charmsy.

Jeśli któraś z twoich przyjaciółek (mam taką jedną, którą sprzed 

wystawy trzeba odciągać siłą) wypowie słowo bransoletka z zawiesz-

kami, przed oczami masz ekskluzywną witrynę Pandory. Do głowy 

by ci nie przyszło, że już w Starożytnym Egipcie zamożne kobiety 

nosiły takie cudeńka. Co na nich wisiało? Nie mamy pewności... Może 

skarabeusz albo zatopiony w żywicy komar? Z pewnością pełniły 

funkcję amuletów, chroniących przed złymi mocami i duchami. 

W Polsce moda na zawieszki lub jak kto woli – charmsy, poja-

wiła się stosunkowo niedawno, bo wraz z duńską marką Pandora. 

Od 1982 roku Pandora tworzy ponadczasową i kobiecą biżuterię. 

W 2000 roku Lisbeth Eno Larsen i Lone Frandsen zaprojektowali 

bransoletkę z zawieszkami, co stało się nie lada przełomem w histo-

rii firmy.

Jakie są ich rodzaje?
Tak naprawdę można na niej zawiesić wszystko, co wam przyjdzie 

do głowy i czym dany jubiler dysponuje. Atutem tej biżuterii jest głów-

nie to, że każda z was może być projektantką. Dowolnie tworzyć 

kompozycje, uwzględniając charakter dodatków, co jest o wiele bar-

dziej zabawne, niż kupowanie gotowych błyskotek. Możesz tworzyć 

bransoletki tematyczne, począwszy od owadów, żabek, słoników itp., 

przez propozycje kulinarne: owoce, truskawki, jabłuszka, banany,  

po znane budowle: wieżę Eiffla, czy krzywą wieżę w Pizie.

Z czego są robione?
Najbardziej wartościowe zawieszki, jak i całe bransoletki, to te wyko-

nane ze srebra, złota i z drogimi kamieniami. Niestety nie wszyst-

kich na nie stać, ale nie ma zmartwienia, dostępne są także tańsze 

wersje z metalu lub posrebrzane. Poza tym masz możliwość kom-

ponowania swojej bransoletki tak długo, jak będziesz chciała. Mogą 

być ozdobione kolorową emalią, kryształkami Swarovskiego, pereł-

kami, cyrkoniami i oczywiście kamieniami. Bazę stanowią również 

tkaniny, rzemyki ze skóry i różne plecione sznureczki.

Jak, gdzie i kiedy je nosić?
Bransoletki są tak eleganckie i unikatowe, że nie masz zbyt wielu 

okazji, żeby popełnić faux pas. Nadają się prawie na każdą okazję. 

Noś je tak, jak ci w duszy gra – na jednym sznureczku miej zawiesz-

MODA

■   Bransoletki  
wedle humoru

R E K L A M A
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FOT. JOANNA WIDAJ (3) 

Jesienne porządki
Aby ogród cieszył nas swoim pięknem, potrzebuje oczywiście opie-

ki. Jesienią przeprowadzamy w nim przede wszystkim prace porząd-

kowe. Po pierwszych przymrozkach usuwamy rośliny jednoroczne 

– w ich miejsce zdążymy jeszcze posadzić np. rośliny cebulowe 

(tulipany, krokusy, hiacynty), które zakwitną wiosną. 

Rabaty i nasadzenia roślinne warto uzupełnić korą – o tej porze 

roku to nie tylko zabieg estetyczny – warstwa ściółki dodatkowo 

chroni system korzeniowy roślin przed przemarzaniem, zatrzymu-

je wilgoć w glebie, jest także schronieniem dla zimujących owadów.

Niezbędne nawadnianie
To, że dni stały się znacznie chłodniejsze i słońce już tak nie przy-

pieka, nie oznacza, iż możemy zapomnieć o podlewaniu. Woda jest 

szczególnie potrzebna roślinom zimozielonym: iglakom, bukszpa-

nom, ostrokrzewom, ponieważ będą one transpirowały (tzn. wypa-

rowywały) ją przez całą zimę. Zwłaszcza, że tegoroczne lato  

i początek jesieni były bardzo suche.

Nawet jeśli mamy założony system nawadniający – sprawdźmy 

wilgotność ziemi na głębokości 20-30 cm, bo może się okazać,  

że jest bardzo sucha.

Cieszmy się różnorodnością, z którą przychodzi do nas jesień. 

Jej kolory oczywiście najlepiej widoczne są w piękne słoneczne dni, 

ale przecież nie tylko. Kiedy temperatura zaczyna spadać każdy 

poranek wita nas inną aurą. Czasem w ogrodzie pojawiają się mgły, 

czasami szron lub szadź, a innym razem rozbłyśnie słońcem  

w zamarzniętych kroplach rosy na roślinach. Dla mnie to magicz-

ne chwile.

Joanna Widaj

J esień nie wiadomo z jakiej przyczyny, nie cieszy się sympatią 

wśród wielu osób. Może sprawia to widmo zbliżającej się zimy? 

Tymczasem ta pora roku potrafi być zapierająca dech w piersiach  

i niepowtarzalna z całą paletą barw i odcieni.

Zachwycające liście...
To właśnie teraz możemy odkryć uroki wielu roślin, głównie liścia-

stych, które przez cały sezon wegetacyjny bywają niezauważalne, 

bo swoją zielenią wtapiają się w tło. Niewątpliwie naszą uwagę przy-

kują krzewy, np.:

●   fothergille – niewielkie (60-80 cm), o tej porze roku żółto-po-

marańczowe;

●   oczary, teraz „czarujące” feerią kolorów zielono-żółto-pomarań-

czowych (natomiast zimą zaskoczą nas niepozornymi, za to inten-

sywnie pachnącymi kwiatami);

●   trzmieliny, np. Euonymus alatus Compactus (dorastający do oko-

ło 1 m) jesienią krwistoczerwony, z powodu barwy nazywany 

gorejącym krzewem;

●   dereń kousa w odcieniu na ciemnopurpurowym;

●   itea, odmiana Littre Henry w bardzo intensywnym, czerwonym 

kolorze.

...i urzekające owoce
Prócz wielobarwnych liści, wzrok przyciągają również płody jesie-

ni. Są one nie tylko piękną ozdobą, ale również ptasią stołówką.  

Do tej grupy zaliczyć można kaliny, berberysy, jabłonie ozdobne, 

jarzębiny – tutaj pragnę zwrócić uwagę na różne kolory owoców  

u poszczególnych odmian – mogą być nie tylko pomarańczowe, 

ale także czerwone, żółte i białe.

OGRÓD

■  Kolorowy zawrót głowy
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KSIĄŻKI SUBIEKTYWNIE WYCZYTANE

Monika Rzepka

poraczytania.pl

„Korona śniegu i krwi”
Elżbieta Cherezińska

Wydawnictwo Zysk i S-ka 

Słowiańska gra o tron? Tak, najważniej-

szym tematem powieści są starania o przy-

wrócenie królewskiej korony. Powieść 

Cherezińskiej to pasjonująca, wielowątko-

wa lektura napisana pięknym językiem  

i wiernie oddająca klimat Średniowiecza. 

Autorka dokonała trudnego zadania – 

uczyniła zrozumiałym okres rozbicia dziel-

nicowego, czyli niezwykle zagmatwany 

fragment naszej historii. Pełno tu barwnej, 

wielkiej polityki panujących rodów i oko-

licznych monarchii. Sojusze niespodzie-

wanie przeradzają się w konflikty, 

zmieniają się strefy wpływów. Zaskakują 

nas zwroty akcji, zdrady, nieoczekiwane 

sojusze czy trucie przeciwników. 

Piastowie jawią się bardziej jako awan-

turnicy niż stateczni książęta. Ich sąsiedzi 

z zachodu czy południa też nie próżnu-

ją, próbując wykorzystać słabość podzie-

lonych księstw i chwilowy brak monarchy 

na polskich ziemiach. Wiele dowiaduje-

my się także o codziennym życiu Piastów, 

mentalności ludzi epoki oraz walce 

chrześcijaństwa z wciąż żywym kultem 

pogańskich bóstw. 

Jedną z licznych, wybitnych postaci tej 

powieści jest książę Starszej Polski Prze-

mysł II, którego dalekowzroczne starania 

o zjednoczenie doprowadzają do przy-

wrócenia monarchii. Co istotne, akcja 

powieści rozciąga się na dziesięciolecia, 

niemniej pozostaje dynamiczna i przejrzy-

sta. Warto poświęcić czas!

„Babcia rabuś”
Dawid Walliams

Dom Wydawniczy Mała Kurka

Niemrawa babcia i nadąsany wnuczek, 

taka niedobrana para. Jedenastoletni Ben 

wręcz nie znosi piątkowych wieczorów 

spędzanych u swojej nudnej babci. Zawsze 

grają w scrabble i konsumują zupę kapu-

ścianą. Gdy jednak pewnego wieczoru 

wnuczek odkrywa tajemnicę babci, 

wszystko się zmienia. Razem przeżywają 

szaloną detektywistyczną przygodę, nur-

kują w Tamizie i stają oko w oko z królo-

wą Elżbietą II w nocnej koszuli. Te 

wydarzenia sprawiają, że oboje się zmie-

niają. Stają się sobie niezwykle bliscy. 

Pełna inteligentnego humoru książka 

Dawida Walliamsa podbiła brytyjskie listy 

bestsellerów i została przetłumaczona na 

27 języków. Zasłużenie, gdyż ta ciepła 

opowieść przypomina nam w pięknym 

stylu o ważnych wartościach. O skompli-

kowanych relacjach w rodzinie, o potrze-

bie ich umacniania i różnych obliczach 

rodzicielskiej miłości. Także o tym, jak wie-

le mogą zaoferować młodszym starsi i jak 

relacja dziadków i wnuków może być 

wzbogacająca dla obu stron. 

Historia wyzwala momentami salwy 

śmiechu, czasami potoki łez, jednak nie 

pozwala się nudzić, a dowcipne ilustracje 

dopełniają opowieści. „Babcia rabuś” to 

niewątpliwie głęboko refleksyjna, a zara-

zem lekka opowieść, mimo że traktuje tak-

że o poważnych tematach, jak przemijanie, 

choroba i śmierć. Doskonała do czytania 

nie tylko dla rówieśników Bena, być może 

właśnie wspólnie z dziadkami lub rodzica-

mi. Serdecznie polecam!

„Głos serca”
Jodi Picoult

Wydawnictwo Prószyński i S-ka

„Głos serca” to poruszający debiut literac-

ki Jodi Picoult, autorki z dorobkiem już 

ponad dwudziestu powieści przetłuma-

czonych na 34 języki. Jej książki zasłuże-

nie często goszczą na amerykańskich 

listach bestsellerów. Tętnią one uniwersal-

nymi, na całym świecie problemami.  

W „Głosie serca” głęboko porusza historia 

Jane i jej córki, uciekających przed mężem 

Jane, biologiem – pracoholikiem Olive-

rem. Prowadzona listami brata, kobieta 

podróżuje przez cały kontynent, przy oka-

zji mozolnie odkrywając prawdę o sobie. 

Jej ucieczka to słodko-słona podróż przez 

życie, refleksyjna próba dotarcia po latach 

do głęboko skrywanych własnych moty-

wacji i interpretacji zdarzeń z przeszłości. 

Picoult oczami każdego z piątki głów-

nych bohaterów relacjonuje ich splecio-

ne ze sobą losy i miłosne meandry. 

Niekoniecznie chronologiczne przedsta-

wienie zdarzeń podkreśla dylematy moral-

ne bohaterów i trudność zostawienia za 

sobą traum przeszłości. Różne perspek-

tywy, różne oceny tych samych zdarzeń, 

w końcu różne prawdy. W tej opowieści, 

jak na dłoni widać, że realny świat tworzy 

wiele prawd, a na końcu pozostajemy sam 

na sam z interpretacją zdarzeń. Historia 

Jane i Olivera to też opowieść o miłości  

i jej odcieniach, rodzajach. Jane długo 

szuka spełnienia, czy je w końcu znajdzie? 

Zachęcam, znajdziecie tu sporą dawkę 

emocji i być może bardziej wielowymia-

rowo spojrzycie na swoje codzienne 

wybory.
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LOKALNE SMAKI

■  Zupa cukiniowo-marchwiowa

Okres jesienno-zimowy to idealny czas 

na rozgrzewającą, pożywną zupę-krem. 

W ostatnich latach najbardziej znaną i 

bardzo popularną jest gęsta zupa z dyni. 

Jednak propozycji na gorące, warzywne 

kremy jest znacznie więcej i warto je 

poznać. Ja i moja rodzina bardzo lubimy 

taki z cukinii i marchewek. Jest lekko 

słodki dzięki marchwi, ale zachowuje zie-

lony, przepiękny kolor cukinii. 

SKŁADNIKI NA 8-12 PORCJI

∞   bulion rosołowy (w kostce lub własnej 

roboty)

∞   4-5 niedużych cukinii

∞  3 nieduże marchewki

∞   serek topiony śmietankowy

∞  przyprawa typu warzywko, 
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∞   sól, pieprz

∞   groszek ptysiowy

WYKONANIE

Marchew opłucz, obierz i pokrój na cien-

kie talarki. Cukinię dokładnie umyj, pokrój 

na plastry o grubości 1-1,5 cm. Tak przy-

gotowane warzywa wrzuć do gotują- 

cego się bulionu i dolej tyle wody, by cał-

kowicie zakryła jarzyny. Dodaj przypra-

wę i gotuj pod przykryciem do miękkości. 

Następnie dokładnie zmiksuj zupę, dodaj 

serek topiony i ponownie zmiksuj. Przy-

praw do smaku pieprzem i solą. 

Gotowy krem nałóż do salaterek i posyp 

groszkiem ptysiowym.

Ewa Mościcka

■  Tarta z dynią  
i buraczkami

Dynia i burak kojarzą się jednoznacz-

nie z jesienią, a w połączeniu z kru-

chym serowo-maślanym spodem to 

prawdziwa kwintesencja smaku tej 

pory roku. Tarta jest pyszna podana 

od razu na gorąco, smakuje również 

na zimno, ale najlepsza jest następne-

go dnia.

SKŁADNIKI

Farsz

∞  1/2 kg dyni pokrojonej w kostkę

∞   1 mały burak czerwony

∞  3 łyżki oleju

∞  sól, pieprz do smaku

Ciasto

∞  200 g mąki

∞  200 g sera białego

∞   200 g masła

∞  1 jajko

∞   szczypta soli

Sos

∞  200 g gęstej śmietany

∞  1 jajko

∞  1 kulka mozzarelli

∞   2 łyżki natki pietruszki

∞  sól, pieprz do smaku

WYKONANIE

Z podanych składników zagnieć cia-

sto i wstaw do lodówki przynajmniej 

na pół godziny.

Gdy ciasto będzie się chłodzić,  

w osolonej wodzie ugotuj wyszoro-

wanego buraczka. Następnie obierz 

go i zetrzyj na tarce na grubych 

oczkach. Dynię pokrój w kostkę i pod-

smaż na oleju. Dopraw do smaku i duś 

jeszcze chwilę pod przykryciem.

Teraz przygotuj sos. Mozzarellę 

pokrój w drobną kostkę, a umytą nat-

kę posiekaj. Roztrzep jajko ze śmie-

taną, dodaj ser i listki pietruszki oraz 

przyprawy.

Formę na tartę wyklej schłodzo-

nym ciastem i nakłuj widelcem. Pod-

piecz je przez 15 minut w 180 st. C. 

Następnie wyłóż na ciasto przygoto-

wane warzywa – buraczka i dynię,  

a całość polej sosem. Wsuń tartę do 

piekarnika i piecz dalej w tej samej 

temperaturze przez 30 minut. Po 

upieczeniu posyp pieprzem i resztką 

natki pietruszki. Bon appetit!

Małgorzata OstrowskaFO
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WYDARZENIA KULTURALNE

 WYDARZENIA 

3.11 – godz. 10.00 – 13.00

Przegląd Twórczości Szkolnej

Zespół Szkół Specjalnych w Łbiskach,  

oraz  Centrum Kultury w Piasecznie  ser-

decznie zapraszają  uczniów szkół pod-

stawowych  z Gminy Piaseczno do 

udziału w Przeglądzie Twórczości Szkol-

nej. Tematyka oraz forma prezentacji jest  

dowolna (np. oparta na słowie, ruchu, 

dźwięku, występ instrumentalny, teatral-

ny) . Chęć wzięcia udziału w przeglądzie 

należy zgłosić pod adresem mailowym: 

katarzyna.resiak@kulturalni.pl

Zespół Szkół Specjalnych,   ul. Chrobrego 83, 

Pęchery-Łbiska

4.11 – godz. 19.00

Wtorek Wydarzeń 

Program autorski Barbary Białowąs „ 

Gościńce, ścieżki, drogi”

Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

5.11 – godz. 11.00

spotkanie Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku – Edyta Rubka  

– Kostyra „Troja – pomiędzy  

poezją a archeologią.”

Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

7.11 – godz. 20.00

recital Doroty Osińskiej

Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

Wstęp: 30 PLN

8.11 – godz. 19.00

HOUSEPITAL #11

Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

Wstęp: 10 PLN

9.11 – godz. 14.30 i 16.00

Bajkowa Niedziela – Teatr KUFFER  

– „O słowiku i cesarzu Pik Piku”

Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

Wstęp: 10 PLN

11.11 – godz. 10.00

Obchody z okazji Święta Niepodległości

96. rocznica odzyskania niepodległości 

przez Polskę

PROGRAM UROCZYSTOŚCI: 

godz. 10.00 – Msza święta w intencji 

Ojczyzny z udziałem Chóru „Lira”, Kościół 

pw. św. Anny w Piasecznie, Pl. Piłsudskiego 

godz. 11.00 – Uroczystości przed Tablicą 

Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego  

w Asyście Honorowej Kadetów LO  ZSZ  

im. Marszałka Franciszka Bielińskiego   

w Górze Kalwarii z udziałem Piaseczyńskiej 

Orkiestry Dętej i Chóru „Lira”, Pl. Piłsud-

skiego – Ratusz

godz. 12.00 – Historyczna Defilada Nie-

podległościowa, Pl. Piłsudskiego

/organizacja - Grupa Historyczna Zgrupo-

wanie „Radosław”/

12.30-14.00 – pokazowe stanowiska grup 

historycznych; poczęstunek dla mieszkań-

ców – wojskowa grochówka

12.11 – godz. 11.00

spotkanie Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku – Alina Czerniakowska „Musieli 

zwyciężyć!”

Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

14.11 – godz. 19.00

PIEŚNI POLSKIE – koncert z okazji 

Święta Niepodległości

Dom Kultury w Piasecznie, ul. Kościuszki 49

18.11 – godz. 20.00

Klub Podróżnika – Ekwador i Galapagos

Prelegent: Robert Gondek, prowadzi: 

Tomasz Pakuła

Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

19.11 – godz. 11.00

spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

– Muzeum karykatury „Sztuka krzywych 

luster” – Marianna Ben Mohamed „Dzień 

powszedni wyznawców Islamu”

Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

19.11 – godz. 18.00

spotkanie autorskie  

Kamila Staniszka

Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

21.11 – 10.30, 11.30, 12.30

Filharmonia Narodowa – BEDRICH 

SMETANA – sprzedana narzeczona

Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

Wstęp: 7 PLN

21.11 – godz. 19.30

Świeczowisko

Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

23.11 – godz. 14.30 i 16.00

Bajkowa Niedziela – Teatr KUFFER  

– „Przygody Małpki Malwinki”

Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

Wstęp: 10 PLN

23.11 – godz. 19.00

Niedziela z jazzem – Mariusz  

Bogdanowicz Quartet

Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

Wstęp: 15 PLN

24.11 – 9.30 , 10.30 i 11.30

Wiolinka i Basik – Król Rytmus / perkusja

Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

Wstęp: 8 PLN

25.11 – godz. 20.00

Wtorek Teatralny – „KOLACJA NA 

CZTERY RĘCE”

Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

Wstęp: 15 PLN

26.11 – godz. 11.00

spotkanie Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku – Piotr Cichocki „Świat oczami 

aborygena” – Daniel Sukniewicz „Baśnie 

i legendy z Mazowsza”

Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

Więcej na: www.kulturalni.pl

Spotkanie autorskie z Janem Romualdem Krzyżewskim

D nia 3 grudnia 2014 r. o godz. 18.00 w sali Centrum Kultury w Piasecznie, przy ul. Kościuszki 49 odbędzie 

się promocja książki Jana Romualda Krzyżewskiego „Krzyżewscy – sekrety starej skrzyni”.

Jest to książka biograficzna obejmująca losy trzech osób: Ewy Krzyżewskiej, aktorki znanej przede wszyst-

kim z olśniewającego debiutu w filmie Andrzeja Wajdy – „Popiół i diament”, jej ojca Juliusza Krzyżewskiego, 

poety z pokolenia „apokalipsy spełnionej” oraz jej dziadka, Bohdana Krzyżewskiego, podróżnika, żołnierza 

legionów i bohatera spod Ołyki.

Książka odsłania najgłębsze tajemnice ich życia i śmierci, w tym momenty gorzkie, ale i humorystyczne. 

Zostały one poparte nigdzie nie publikowanymi dokumentami, zdjęciami i rękopisami wydobytymi z czelu-

ści tytułowej starej, rodzinnej skrzyni.

Wszystkich wielbicieli dobrej książki, miłośników literatury opartej na faktach z rzetelnym tłem historycz-

nym – serdecznie zapraszamy. Spotkanie organizuje Biblioteka w Piasecznie.

Tekst

9 788378 054382

Oddaję w ręce Czytelników zarys biografi czny poświęcony trzem 
osobom noszącym moje nazwisko – Krzyżewski. Annie Ewie – aktorce, która 
rewelacyjnie zadebiutowała w roku 1958 fi lmem Popiół i diament Andrzeja 
Wajdy, przez piętnaście lat elektryzowała widzów swą urodą i talentem, by 
u szczytu sławy niespodziewanie zakończyć karierę i zapuścić za sobą szczelną 
zasłonę milczenia. Dlaczego tak uczyniła? Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie.

Uchylę także rąbka tajemnicy, prezentując sylwetkę ojca Ewy – Juliusza 
Waleriana, zapomnianego poety międzywojnia a zarazem żołnierza–bohatera, 
który zginął w walce w czasie powstania warszawskiego. I wreszcie postaram 
się przybliżyć niesamowite koleje życia Bohdana Feliksa Krzyżewskiego – 
dziadka Ewy. Do Legionów zmierzał nietypowo, poprzez Syberię i opływając 
świat dookoła; syna kochał szaleńczo, choć go nigdy nie widział; zginął w szarży 
kawaleryjskiej pod Ołyką, rehabilitując się za grzechy niepopełnione. Człowiek 
tragiczny, jak prawie wszyscy Krzyżewscy z pnia Witoldowego.
 

Jan Romuald Krzyżewski, ur. 8 marca 1946 r.
w Skierniewicach, ale związany ze stolicą prawie 
pięćdziesiąt lat, absolwent studiów historycznych 
na Uniwersytecie Warszawskim, pułkownik Wojska 
Polskiego, wieloletni dziennikarz radiowy zajmujący się 
tematyką obronną i dziejami polskiego oręża, zastępca 
redaktora naczelnego Redakcji Programów Wojskowych 
Polskiego Radia S. A.
Współtwórca Radiowego Magazynu Wojskowego, 
a także cyklicznych audycji „Nie tylko dla słuchaczy 
w mundurach” oraz „Żołnierski kwadrans”; autor 

programów historycznych emitowanych przez stację radiową w New Britain 
w USA, twórca cyklu poświęconego kombatantom „Zapisane w pamięci” 
w programie pierwszym Polskiego Radia i w Radiu dla Ciebie; doradca 
Ministra Obrony Narodowej ds. mediów. Autor publikacji prasowych 
i książkowych, w tym pozycji Garnizon miasta stołecznego Warszawy 
i jego komendanci.
Prywatnie pasjonat poszukiwania korzeni rodzinnych i współorganizator 
zjazdów rodów Krzyżewskich.

Cena 55 zł (w tym 5% VAT)

Sponsor
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���Po�co�ten�powiat?�Stojąc�w�korku�czy�w�zatło-
czonym�pociągu�do�Warszawy�widzimy�jak�
bardzo�brakuje�współpracy�w�ramach�aglo-
meracji�stołecznej.�Józefosław�sąsiaduje�
z�Lesznowolą,�Konstancinem�i�Warszawą.�
Integracja�gmin�i�współpraca�z�Warszawą�to�
wyzwanie�właśnie�dla�powiatu.

��Starostwo�powinno�pomagać�gminom,�a�nie�
z�nimi�konkurować.�Majątek�powiatu�powinien�
służyć�lokalnym�społecznościom.�Powiat�po-
winien�być�liderem�wspólnych�projektów.�

��Chodniki� i� ścieżki� rowerowe�wzdłuż�dróg�
powiatowych�i�wojewódzkich.

��Ścisła�współpraca�powiatu�z�gminami�przy�
wydawaniu�pozwoleń�na�budowę�i�wspólna�
praca� nad� zapisami� planów�miejscowych.�
Inaczej�przegramy�wyścig�z�deweloperami.��

Więcej na: www.putkiewicz.pl
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