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■  Mikołaj, gwiazdka i kartka wyborcza

N ie spodziewałem się, szczerze mówiąc, takich emocji wokół 

wyborów samorządowych. Może to i lepiej, bo kto poszedł 

ten wie, że zyskał, a kto nie poszedł niech wie, że stracił. Utrata oka-

zji wpływania na własne otoczenie powinna być bolesna i wstydli-

wa zarazem.

Nie mam złudzeń – tak się nie dzieje. Nie idziemy do wyborów 

i mamy ku temu tysiąc fantastycznych powodów lub zero zainte-

resowania tematem. Ale już sytuacją szpitala, stanem nagłej opieki 

medycznej, jakością oferty edukacyjnej, rynkiem pracy i płacy wresz-

cie jesteśmy żywotnie zainteresowani i mamy nawet swoje zdanie. 

Tylko co komu po nim, jeśli pozwalamy, żeby nasi przedstawiciele 

reprezentowali kogoś innego. Lub nikogo.

Żeby było jasne, cieszę się z wyników wyborów. W Julianowie 

dopisali mieszkańcy, za co wielkie brawa! A w Józefosławiu dwoje 

kandydatów, działających od dłuższego czasu na rzecz mieszkańców, 

posiadających spójny i wspólny program, będą zgodnie reprezento-

wali stanowisko środowisk skupionych wokół stowarzyszeń „Nasz 

Józefosław i Julianów” oraz „Pomysł na Józefosław”. To duży sukces. 

Mniejszym jednak okazała się frekwencja.

Gdzie byliście Wy – kilkudziesięcioprocentowa grupo – którzy 

nie głosowaliście? O co „kaman” (jak mówią młodzi)? Opanowało 

Was lenistwo, brak wiary w możliwość zmiany, we własne znacze-

nie? A może po prostu zabrakło uwagi na to, co poza własnym 

ogródkiem lub mieszkaniem? 

Mówi się, że demokracja nie jest idealna, ale najlepsza z tego,  

co do tej pory wymyślono. Trzeba od razu przypomnieć, że nie jest 

wieczna. Próba szantażu, jaką podejmują różne środowiska żąda-

jąc powtórki wyborów, winna być sygnałem ostrzegawczym typu 

10. Nie brakuje ludzi chętnych brać sprawy innych w swoje ręce,  

a za tymi sprawami ich wybory i sumienia. I nie brakuje polityków, 

którzy wykarmią każdą bestię, dzięki której przeciwnicy pierzchną 

lub zostaną pożarci. 

Dlatego chwała głosującym i prztyczek tym, co zostali w domu. 

Gorące gratulacje dla wybranych radnych oraz zwycięskiego bur-

mistrza. A nam wszystkim spokojnych, rodzinnych i wesołych świąt 

oraz udanego sylwestra. Dajmy sobie samym ten czas, jako wolny 

od codziennej bieganiny i trosk.

Jacek Sut

FOT. KATARZYNA SIERŻANT 

Sąsiedzi 13/14-2014/2015  

O
K

ŁA
D

K
A

: 
SH

U
T

T
E

R
ST

O
C

K
.C

O
M

 

FO
T.

  
K

A
TA

R
Z

Y
N

A
 S

IE
R

Ż
A

N
T

 (
2

)

   3

Sąsiedzi MAGAZYN MIESZKAŃCÓW 
JÓZEFOSŁAWIA I JULIANOWA



POSPRZĄTAJCIE TEREN PO SOBIE! Jeśli jeszcze wiszą gdzieś pla-

katy wyborcze, powinny zostać niezwłocznie usunięte i to bez 

względu na to, czy dana osoba została wybrana, czy też nie. Przy-

pominamy, że pozostawienie śmietnika powyborczego jest praw-

nie karalne. Poza tym pamiętajmy, że wszystkie reklamy 

zawieszone w przypadkowych miejscach, w tym także dotyczące 

wyborów, powodują ogólne zaśmiecenie. Pozbądźmy się chociaż 

tych łatwych do usunięcia.

TO NIE „KIEŁBASA WYBORCZA”. Budowa ulicy Cyraneczki w Julia-

nowie, odcinka rozpoczynającego się ok. 50 m od ul. Julianow-

skiej w kierunku Osiedla La Village, idzie pełną parą. Trzymajmy 

kciuki za długą i ciepłą jesień, bo im więcej zrobi się teraz, tym 

mniej będzie do dokończenia wiosną.

DRUGI PRZETARG NA BUDOWĘ CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO 

na przedłużeniu ul. Kombatantów w kierunku lasu Kabackiego 

zakończył się 21 listopada. Złożono 5 ofert i wybrana została  

firma Falbruk z Warszawy. Podpisanie umowy z wykonawcą nastą-

piło 2 grudnia br., a umowny termin zakończenia inwestycji  

to koniec 2014 roku. Oczywiście w przypadku utrudnień pogodo-

wych prace będą kontynuowane wiosną.

CHODNIK PRZY UL. GEODETÓW, a właściwie chodniczek pomię-

dzy budynkiem Multi Hekk a Fabryką Pizzy powstał w ostatnich 

dniach bez zapowiedzi i rozgłosu. Cieszymy się, że już jest i służy 

ludziom, szczególnie pieszym i tym, którzy podróżują autobusem. 

Mamy nadzieję, że w tym samym trybie, także niebawem dobie-

gnie końca budowa brakującego odcinka chodnika przy ul. Ogro-

dowej od ul. Cyraneczki w kierunku kościoła.

REMONT MOSTÓW ZAKOŃCZONY. Doczekaliśmy się otwarcia 

dwóch mostów nad Perełką w Piasecznie. Dzięki nim mieszkańcy 

powinni mieć ułatwiony przejazd przez miasto, ale na odczuwal-

ne efekty trzeba jeszcze poczekać.

UL. MLECZARSKA ZAMKNIĘTA DLA RUCHU na odcinku od ul. Sęko-

cińskiej do Energetycznej z powodu przebudowy. Znowu zrobiło 

się ciasno na ul. Puławskiej w kierunku Piaseczna i jedzie się teraz 

niestety znacznie dłużej.

TRASA S-7. Powstał roboczy harmonogram prac nad budową tra-

sy S-7, który został przedstawiony 24.11.2014 r. na konferencji  

w Piasecznie, zorganizowanej z udziałem ministra Andrzeja Halic-

kiego, wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego oraz władz 

gminy Tarczyn, Lesznowola i Piaseczno. I tak: 

∞   przygotowanie dokumentów przetargowych i ogłoszenie prze-

targu – luty 2015; 

∞   prace nad dokumentacją wyłoniony wykonawca ma zakończyć 

do czerwca 2016; 

INFORMACJE LOKALNE 

∞   pozwolenie na realizację inwestycji powinno zostać wydane  

do grudnia tegoż roku; 

∞   koniec robót przewiduje się na 2019 rok. 

Trasa ta znacznie odciąży ruch na ul. Puławskiej, a z Grójca na lot-

nisko będzie się jechało łatwo i szybko.

CHODNIKI PRZY UL. JULIANOWSKIEJ. Tu budowa także ruszyła. 

Może nie wszyscy zauważyli, bo rozpoczęła się od odcinka ul. Kom-

batantów, ale jak na pechową od lat inwestycję przystało, znów natra-

fiono na przeszkodę. Kolizją okazały się (odkopane spod ziemnego 

nasypu) studzienki ze światłowodami, których… nie ma na mapach. 

Są to najprawdopodobniej przewody położone niegdyś przez Netię, 

doprowadzające telefonię, internet i telewizję kablową do całego 

Julianowa. A ponieważ dokładnie tym samym śladem miała iść kana-

lizacja burzowa, trzeba przeprojektować ten odcinek, co oczywiście 

musi trochę potrwać. W związku z tym prace zostały przerzucone 

na ul. Julianowską. Mamy nadzieję, że niebawem wszyscy to zauwa-

żymy, co obiecuje wykonawca (nieco spóźniony w stosunku do har-

monogramu robót).

ŚWIĘTA CORAZ BLIŻEJ. Jak co roku o tej porze na Placu Piłsudskie-

go w samym sercu Piaseczna, zostanie „odpalona” choinka. Uroczy-

stość wraz z wizytą niezawodnego św. Mikołaja odbędzie się  

w sobotę, 6 grudnia (w „Mikołajki”). Od godz. 11.00 rusza kiermasz 

świąteczny, a od 12.00 czeka nas cała masa atrakcji, m. in. będą róż-

ne stoiska z artykułami świątecznymi, występy artystyczne, spekta-

kle okolicznościowe, pieczenie pierników, warsztaty ozdób 

choinkowych i nie tylko. Wszystkie dzieci oraz dorosłych, którzy byli 

grzeczni przez cały rok – serdecznie zapraszamy.

NIESPODZIANKA! Miło nam poinformować, że Rada Sołecka Józe-

fosławia otrzymała obietnicę, iż ulica Cyraneczki zostanie przed Świę-

tami udekorowana świetlnymi „rogami obfitości”. Jeśli Urząd Gminy 

wywiąże się z obietnicy, a Starostwo Powiatowe udzieli stosowne-

go pozwolenia, to zanosi się na to, że zrobi się wokół nas kolorowo, 

świątecznie i …prawie wielkomiejsko.

WSPÓLNOTA GRECKOKATOLICKA. W Piasecznie Wspólnota powsta-

ła 27 października 2013 roku. Należą do niej zarówno obywatele Pol-

ski, jak również nasi goście z Ukrainy i innych wschodnich krajów. 

Osobom zainteresowanym podajemy kontakt: Petro Petreniy,  

tel. 789 038 509.

STOWARZYSZENIE „NASZ JÓZEFOSŁAW I JULIANÓW” informuje, 

że najbliższe spotkanie Członków i Sympatyków odbędzie się dnia 

8.12.2014, tj. w drugi poniedziałek m-ca, o godz. 20.00 w szkole przy 

ul. Kameralnej 11. Zapraszamy.

Hanna Krzyżewska

Wyjàtkowe prezenty w wyjàtkowym miejscu!

Galer ia ROKOKOKO

Zaj´cia j´zykowe i warsztaty     artystyczne - tel: 502 087 399, 605 766 708           rokokoko

Malarstwo, rzeêba, ceramika, 
bi˝uteria artystyczna, 

ubrania autorskie, 
dodatki wn´trzarskie.

Józefosław, ul. Osiedlowa 48 
(róg ul. Ba˝anciej i Osiedlowej)

R E K L A M A
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N asze wsie zamieszkują głównie 

ludzie, którzy przyjechali tu z całej 

Polski, a nierzadko i ze świata. Przywozi-

my tu swoje życiowe historie, budujemy 

nowe domy, rzeczywiste i te metaforycz-

ne. Z nami przyjeżdżają zwyczaje i obycza-

je, kuchenne nawyki i wyćwiczone przez 

pokolenia rodzinne obowiązki. 

W Wigilię jemy grzybową albo barszcz, 

a jeśli ktoś przyjechał ze Śląska, to pewno 

zupę rybną. Nie wszędzie pijemy kompot 

z suszu i nie każdy karp smakuje tak samo. 

Swoista przeplatanka regionalna, ale to 

jeszcze nie wszystko. Wśród naszych 

domów są również takie, w których zwy-

czaje świąteczne znacznie odbiegają  

od tych naszych, swojskich. 

Posłuchajmy o Wenezueli
Z tego odległego kraju przybyły do nas 

panie Silvana Tosini Bujalska i Wanda Dra-

mińska wraz z mężami. Pani Silvana przy-

jechała do Polski 19 lat temu, a pani Wanda 

powróciła tu zaledwie kilka lat temu.

Pani Silvana mieszkała w Wenzueli od 

1949 roku, gdzie przybyła z Włoch. Zwie-

dziła wiele krajów, a swojego męża, Pola-

ka, poznała w Anglii w czasie studiów. Pani 

Wanda inaczej. Do Wenezueli wygnał  

ją wraz z mężem stan wojenny. 

Obie panie kultywowały rodzime zwy-

czaje, w ich domach mówiło się w ojczy-

stych językach. U pani Wandy śpiewano 

■  Co kraj, to obyczaj, czyli święta nie tylko po polsku

kolędy i mówiono po polsku, u pani Silva-

ny po włosku i w kulcie włoskiej kuchni. 

Jednak Wenezuela odcisnęła na nich swo-

je piętno. Oto co mówią o tamtejszym kli-

macie świąt Bożego Narodzenia.

Wanda: Ten okres wiązał się z najwięk-

szym szokiem kulturowym, jaki przeżyłam 

w tamtym czasie. Upał za oknem, w więk-

szości domów nie uświadczysz choinki,  

za to w pokojach dziennych, na tarasach 

lub gankach królują ogromne szopki. 

Domy stroi się już od listopada i nakrywa 

świątecznie stoły. 

Od połowy grudnia odwiedza się zna-

jomych, obdarowuje małymi prezentami 

oraz wymienia się hallacas (czyt. ajakas). 

To wigilijna potrawa świąteczna z olbrzy-

mią tradycją [składa się z surowego lub 

gotowanego mięsa lub ryby i dodatków, 

np. rodzynek, oliwek, sera zawiniętych  

w ciasto kukurydziane i liść bananowy,  

a następnie ugotowanych; red.]. W odróż-

nieniu od polskich zwyczajów, w Wene-

zueli zawsze jadało się i jada mięso  

w Wigilię. Hallacas to symbol przyjęć 

bożonarodzeniowych, ponieważ przygo-

towanie tej potrawy jest również okazją  

do spotkań całej, zawsze licznej rodziny. 

Kto tylko dysponuje czasem bierze czyn-

ny udział w przyrządzaniu potrawy. Ilość 

przygotowywanych hallacas jest zwykle 

bardzo duża, czasami przekracza 100-150, 

ponieważ właśnie najprzyjemniejsza jest 

sama wymiana hallacas między rodziną, 

przyjaciółmi i sąsiadami. 

Kolacja zawsze zaczyna się dopiero  

po Pasterce – Misa de Gallo, o północy, 

chociaż goście wigilijni zaczynają celebro-

wać już od ok. 22-giej, ale przy bardzo 

skromnych przekąskach typu orzeszki, oliw-

ki, sery. Po kolacji rozdawane są prezenty, 

które przyniosła nie Gwiazdka tylko Dzie-

ciątko Jezus, a potem zaczynają się już tań-

ce w rytmie salsy do białego rana. Dzień 

następny jest dniem świątecznym, zaś  

26 grudnia jest już normalnym dniem pracy.

Silvana: Do dziś prowadzimy kuchnię 

opartą na tradycji polskiej, włoskiej i wene-

zuelskiej. Wieczerzę wigilijną i pierwszy 

dzień świąt świętujemy po polsku, w drugi 

dzień jemy tradycyjną włoską lasagne. Jed-

nak, gdyby to było możliwe to w Wigilię na 

stole zawsze znajdowałyby się hallacas. 

Niestety zupełny brak możliwości zdoby-

cia lekko podwędzonych w dymie liści 

bananowca wyklucza zrobienie tej potra-

wy. Gotowanie w tych liściach nadaje 

potrawie niepowtarzalny smak. Każdy 

uczestnik kolacji dostaje na talerzu uprzed-

nio zagrzaną i odwiniętą z liścia hallaca, 

towarzyszy jej gruby plaster pieczeni wie-

przowej, sałatka z gotowanego mięsa 

kurzego, ziemniaków, marchewki i majo-

nezu (ensalada de gallina) i kilka kawałków 

chlebka nadziewanego szynką, boczkiem  

i oliwkami (pan de jamon). Jeśli tylko znaj-

dziemy liście bananowca, na pewno przy-

gotujemy hallacas. Tęsknimy za nimi.

Porozmawiajmy o Kubie
Rodowity Kubańczyk, Reinaldo Ceballo, 

uwielbia polskie święta. Nagrał nawet  

płytę z polskimi kolędami, oczywiście  

w kubańskich rytmach. 

Reinaldo: W czasie świąt na Kubie jest 

niemalże tak samo, oprócz… temperatury. 

W katolickich domach stoją choinki. 

Członkowie rodzin i znajomi wspólnie 

jedzą tradycyjne dania takie jak frijoles 

(czyt. friholes) Negros, czyli czarną fasolę, 

platany – zielone banany, yuca –maniok 

lub słodki flan – deser przypominający pie-

czony krem [flan jest kojarzony z Hiszpa-

nią i Ameryką Łacińską, ale jego korzenie 

sięgają starożytnego Rzymu! red.]. Ale nie 

jest to czas wyjątkowy, jeśli chodzi o spo-

tkania rodzinne, gdyż na Kubie ludzie spo-

tykają się bardzo często, zdecydowanie 

częściej niż w Polsce i nie potrzebują do 

tego specjalnych okazji lub świąt.

Jacek Sut
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■  Szlachetna Paczka – zmieniaj świat na lepsze!

N a terenie Piaseczna po raz drugi ruszyła akcja Szlachetna Pacz-

ka, której ideą jest łączenie potrzebujących z osobami chcą-

cymi udzielić pomocy. Projekt ma zasięg ogólnopolski i jest 

realizowany od 14 lat. Tylko w 2013 r. w jej ramach udzielono wspar-

cia aż 17 684 potrzebującym.

Droga pomocy jest prosta
Rodziny i osoby samotne zostały wskazane m. in. przez mieszkań-

ców Piaseczna oraz organizacje non profit. Następnie siedemna-

ścioro piaseczyńskich wolontariuszy, spotkało się z potrzebującymi, 

żeby porozmawiać o ich problemach, radościach, smutkach  

i potrzebach. Wizyty były dużym przeżyciem tak dla rodzin, jak rów-

nież dla wolontariuszy. Zetknęli się oni z ludźmi, którzy pomimo,  

że los ich nie oszczędzał, są pełni ciepła, dobroci. Ostatecznie, ponad 

30 rodzin z terenu Piaseczna zostało włączonych do projektu. 

Opisy rodzin i osób potrzebujących można znaleźć na stronie 

internetowej www.szlachetnapaczka.pl od 22 listopada 2014 r. Od 

tego dnia szukamy Darczyńców, ludzi, którzy chcą sprawić radość 

i przygotować świąteczną paczkę dla konkretnej rodziny. 

Oni już pomogli
Darczyńcami w zeszłym roku zostali, m. in. Prezydent RP wraz  

z małżonką dla rodziny z Czerniejewa, Agnieszka i Ula Radwańskie dla 

rodziny z Nowej Huty, Robert Lewandowski, Kuba Błaszczykowski  

i wielu innych, w tym także mieszkańcy Piaseczna i okolic. 

W 2013 roku ok. 30 osób z naszej okolicy przygotowywało paczki dla 

jednej rodziny. Darczyńcy wspominali, że był to czas wielkich emocji, 

radości płynącej z zaangażowania w coś konkretnego i dobrego.

Ty też możesz dołączyć
Zachęcamy wszystkie osoby, rodziny, grupy znajomych, aby zajrze-

li na stronę internetową www.szlachetnapaczka.pl, wybrali rodzinę, 

przygotowali paczkę, a następnie 13-14 grudnia 2014 r. dostarczy-

li do magazynu Szlachetnej Paczki w Szkole Podstawowej nr 1 przy 

ul. Świętojańskiej 18 w Piasecznie. Tego dnia wolontariusze zawio-

zą potrzebującym prezenty przygotowane przez Darczyńców. 

Podarunki te spełnią marzenia, pozwolą przetrwać najbliższe 

miesiące oraz będą stanowiły nadzieję na lepsze jutro.

Szlachetna Paczka Piaseczno

https://www.facebook.com/szlachetnapaczkapiaseczno/

O powody przystąpienia do akcji Szlachetna Paczka  
zapytaliśmy nasze sąsiadki wolontariuszki z Józefosławia.

■ Ze Szlachetną Paczką zetknęłam się kilka lat temu. Przemówiła  

do mnie idea mądrej, konkretnej pomocy konkretnym osobom, by dać 

im impuls do zmiany w ich działaniu, myśleniu i postrzeganiu otoczenia.

Tej jesieni postanowiłam zaangażować się w Szlachetną Paczkę 

jako wolontariusz. Na początku bardzo bałam się wejścia w świat 

problemów, biedy, chorób, trudności, z którymi borykają się ludzie. 

Ale proszę mi wierzyć – w ogromnej części przypadków osoby, któ-

re zgodziły się, abym je odwiedziła, są naprawdę niezwykłe. 

Doświadczają olbrzymich trudności, ale mają determinację, wolę 

zmiany i siłę w postaci:
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■  Szlachetna Paczka – zmieniaj świat na lepsze!
∞   miłości (jak w przypadku dumnej matki samotnie wychowującej 

synów, małych zapalonych sportowców, najwierniejszej ich kibicki);

∞   nadludzkiej empatii (jakiej wielu z nas mogłoby się uczyć od cho-

rej mamy wychowującej ciężko upośledzone dziecko, które  

w żaden sposób nie może okazać swojej wdzięczności);

∞   odwagi (aby pokonać najbardziej wstydliwe ograniczenia i po raz 

kolejny spróbować rozpocząć leczenie, wyjść z depresji, lęku);

∞   radości (gdy na pozór gruboskórny tata, po całym dniu pracy 

gaworzy ze swoją kilkumiesięczną córką).

Te rodziny choć borykają się z ogromnymi przeciwnościami losu, 

nie budują życia na swoim nieszczęściu, ale chcą rzeczywistej zmia-

ny, a Paczka może im w tym pomóc.

Od momentu wybrania rodziny z bazy Szlachetnej Paczki każdy 

Darczyńca może przeżyć radość z dokonania tych małych-wielkich 

zmian. Oprócz bardzo ważnej pomocy materialnej, może dać 

odczuć potrzebującym, iż są dla nas ważni, że dopingujemy im  

w ich zmaganiach, chcemy dać dodatkowy powód do uśmiechu  

i ciepła w czasie Świąt, a także na dalsze dni. Paczka zaspokaja  

też wiele podstawowych potrzeb, dzięki niej rodziny dostają żyw-

ność, odzież na zimę, węgiel na opał, środki czystości, czasami 

pościel, łóżko itp.

Darczyńcami jest najczęściej grupa osób – rodzina, znajomi, pra-

cownicy, rodzice dzieci z tej samej klasy. Wybieranie artykułów dla 

„naszej” rodziny, pakowanie ich wspólnie w kolorowe papiery, pisa-

nie życzeń, a potem zawożenie paczek do magazynu może napraw-

dę być mile spędzonym czasem z dziećmi, znajomymi i okazją  

do integracji. A przy okazji tyle dobra można wyczarować!

Anna Zaliwska

■ W tym roku po raz pierwszy, jako wolontariusz zaangażowałam się 

w projekt Szlachetnej Paczki. Do udziału w nim namówiła mnie kole-

żanka Ania. Obecnie nie pracuję zawodowo, ponieważ przebywam  

na urlopie wychowawczym. Opiekuję się moimi dziećmi – 10-letnią cór-

ką Oliwką i 2,5-rocznym synkiem Tomkiem. Dzięki temu, że nie pochła-

nia mnie praca, mogłam poświęcić się działalności charytatywnej. 

Jako wolontariusze trafiamy do rodzin bardzo biednych, często 

wielodzietnych, ludzi samotnych, czasem ciężko chorych, niepeł-

nosprawnych lub po dużych tragediach, czy przeżyciach. Po takim 

spotkaniu emocje są tak olbrzymie, że ani łzy, ani złość na taką nie-

sprawiedliwość w życiu nie przynoszą ulgi. Dla tych ludzi niezwy-

kle ważna jest już sama rozmowa z nami, czyjeś zainteresowanie 

ich losem, chęć wysłuchania i pomocy im.

Dzięki Paczce poznałam wspaniałych ludzi – wolontariuszy  

z rejonu Piaseczna, od których bije olbrzymia, pozytywna energia  

i od których można naładować akumulatory na cały kolejny rok. 

Zachęcam wszystkich Państwa do wzięcia udziału w projekcie. Zgło-

ście się z rodziną, grupą przyjaciół i znajomych jako darczyńcy. Wybierz-

cie rodzinę i przygotujcie dla nich Paczkę. Bardzo wiele rodzin czeka 

na Waszą pomoc. Wiele rodzin chciałoby dostać na święta Bożego 

Narodzenia coś do jedzenia, ubrania na zimę albo choćby drobny pre-

zent, coś o czym marzy przez lata – coś na co ich po prostu nie stać. 

Poprzez udział w projekcie poczułam radość niesienia pomocy 

innym. Już wiem, że Szlachetna Paczka jest jak narkotyk, chce się 

do niej wracać i znów wracać, i nie da się bez niej żyć. Włączcie się 

do projektu, abyście mogli poczuć to co ja. Tego Wam serdecznie  

z całego serca życzę.

Beata Jasińska

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

E nzo Saccomani jest reprezentantem I.F.S.E. (Italian 

Food Style Education) w Polsce. Pochodzi z regionu 

Piemonte we Włoszech. Cudownie gotuje! Jego dania 

przesycone są pasją i kreatywnością, a ogrom wiedzy  

i lata pracy w prawdziwych włoskich restauracjach 

pozwalają na swobodne prowadzenie kursów zarówno 

dla początkujących, jak również zawodowych kucharzy. 

Na kursach nie tylko gotujemy, ale poznajemy też 

włoskie zwyczaje i mentalność, a także cały proces przy-

gotowania i spożywania posiłku. Interpersonalne umie-

jętności Enzo i jego niezwykły charakter wpływają na 

ciepłą atmosferę lekcji. 

Oprócz omawiania prawdziwych włoskich przepi-

sów oraz praktyk gotowania, szef na swoich kursach 

kładzie nacisk na jakość produktów i ich umiejętne 

dobieranie. Mistrz jest fanem kuchni śródziemnomor-

skiej, która jest najzdrowszą kuchnią świata. Komponu-

je dietę na bazie produktów pochodzących z morza.

Zajęcia podzielone są tematycznie, a każda lekcja 

kończy się wspólną konsumpcją. 

Grupy liczą maksymalnie 6 osób.

Enzo zaprasza na wspólne gotowanie świątecznych 

włoskich specjałów. 

Zapisy: enzo.saccomani@libero.it

■   Mistrz włoskiej kuchni zaprasza  
na kurs gotowania w Józefosławiu!
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NASZE REFLEKSJE

■   Świąteczna magia

W małym miasteczku, w mroźny dzień, tuż przed świętami nielicz-

ni ludzie przemykali ulicą niosąc siatki z zakupami. Za oknem 

śnieg padał równo, wolno i dostojnie. Przypomina mi się klimat tamtych 

dni. Widzę różnice, jakie istnieją między tym, co pamiętam a tym,  

co widzę teraz. 

Przede wszystkim było cicho. Zimy były normalne, białe, czasem 

mroźne, śniegowo-tunelowe, skrzypiące szronem, kłujące bielą w oczy. 

O poranku na rynek zajeżdżały furmanki. Konie parskały nozdrzami 

pobielonymi szronem. Woźnice okutani baranicą sadzali obok siebie 

okutane w chusty żony. W koszach, w otulonych sianem konwiach, cze-

kały na sprzedaż wiejski chleb, śmietana i masło, cielęcina i schab, bez 

pozwoleń i kontroli.

Miasteczkowe gospodynie, jeszcze w jesionkach i codziennych 

chustkach na głowach, kupowały to, co jak mówiły, jest lepsze od tego 

ze „Społem”. W tych sklepach kupowało się natomiast karpie, które bez-

nadziejnie pływały „w kółko” w baliach do prania. Sprzedaż w Społem 

wyjątkowo trwała do zmierzchu. Furmanki z rynku już lżejsze zawraca-

ły do domów, a zmarznięte konie jakby szybciej przebierały kopytami 

wiedząc, że jadą do swoich ciepłych stajni. 

Potem, jak co dzień, noc brała w posiadanie miasteczko, ludzi i śpią-

ce wrony na drzewach. Odczuwało się jakieś podniecenie zbliżającymi 

się świętami. W oknach kuchni dłużej niż zwykle paliło się światło. Dzie-

ci zasypiały w piernikowym zapachu. 

Wigilia następowała zaskakująco szybko. Jeszcze poprzedniego dnia 

zapachy z kuchni mieszały się z wonią pasty do podłogi, a już następ-

nego, koło południa nakrywano stół białym obrusem, ustawiano tale-

rze, na których nie jadało się codziennie. Stawiano półmiski z karpiem 

w galarecie, sałatką jarzynową, chrzanem, masłem i chlebem. Gospo-

dynie robiły makaron, cienko wałkując ciasto. Cięły cienkie kluseczki do 

rosołu na pierwszy dzień świąt. W piekarniku „dochodziła” gęś lub indyk. 

Odświętny stół czekał na sygnał. Dzieciom kazano wybiegać na dwór 

i patrzeć w niebo, aby wypatrywały pierwszej gwiazdki. Wraz z radością 

dzieci magia świąt osiągała swój szczyt. 

Kiedy byłam mała, w momencie łamania się opłatkiem, stawałam się 

kimś ważnym, przyjmowałam życzenia, abym była grzeczna i nie cho-

rowała. Odbierałam te hołdy z powagą i radością, odurzona chwilą, 

zapachem jodłowej choinki i podniecona tym, co tam pod jej spodem 

widziałam. Jakieś paczuszki owinięte w pakowy szary papier i przewią-

zane wstążeczką. Mieliśmy wtedy po kilka lat. Wierzyliśmy w Mikołaja, 

który nagradzał tylko grzeczne dzieci, a te, które nabroiły bały się,  

że pod choinką znajdą rózgę. Mnie się jakoś udawało. Prezentem mogła 

być czekolada albo kredki, czasem kapcie lub pończochy bawełniane 

w prążki. Szary papier skrywał tajemnicę, pobudzał wyobraźnię. 

Dzieci nie spały do północy, szły z dorosłymi na pasterkę. Z sąsied-

nich domów słychać było kolędy. Niosły się w poświacie z okien, 

toczyły po białym śniegu, bo gdzieś tam, daleko, kiedyś, urodziło się 

maleństwo, Zbawiciel, król naszych dziecięcych dusz. Bardzo było mi 

go żal, że tylko pieluszką przykryty leży w stajence i chyba mu zimno. 

Zawsze tak wyglądał w żłóbku, który ktoś ustawiał w kościele. Mia-

łam ochotę go przykryć, choćby moim szalikiem, a na wyciągnięte 

rączki nałożyć rękawiczki.

Kiedy zmrożony śnieg chrupał pod butami, a wszystkie gwiazdy 

usadowiły się na granatowym niebie, ta wigilijna noc stawała się 

magiczną, niepowtarzalną chwilą w roku. W kościele kolędy już nie 

snuły się delikatnie, a wybuchały gromko zwielokrotnione załomami 

murów, złotem rzeźb postaci, łukami sufitu, dźwiękami organów. 

Ludzie jakby natchnieni, niektórzy z wilgotnymi oczami, nie wiadomo, 

czy ze wzruszenia czy zimna, śpiewali, jak kto potrafił. Byliśmy jednym 

gardłem, jednym sercem. Zwyczajni sąsiedzi stawali się uduchowio-

nymi dorosłymi. Nazajutrz wszyscy szarzeli, znowu byli tacy jak zwy-

kle. W Wigilię „dostawali” skrzydeł. 

W domu choinka stała dumnie i pachniała, rozsiewała las, szyszki  

i żywicę, pyszniła się anielskimi włosami, kusiła cukierkami w koloro-

wym „sreberku”, błyszczała uśmiechami bombek i wołała dzieci, któ-

re czasem kładły się pod nią, by chwilkę pobyć w zaczarowanym lesie. 

Dzieci musiały bawić się swoją fantazją. Można było porozmawiać  

z lalką lub kotem, a czasem samym z sobą patrząc na białe, czyste 

podwórko przed oknem. 

Za oknem śnieg zawsze ustępował wiośnie, całe lata trwał ten spek-

takl, niezmiennie, nieuchronnie. Wszystkim przybyło lat, tzw. życiowych 

doświadczeń, niektórym wzrok zmatowiał, niektórym się wyostrzył. 

Właśnie ci zwrócili uwagę na to, jak bardzo zmienił się ten magicz-

ny dzień świąt. Zatarło się oczekiwanie, nagrodzone chwilą, kiedy uda-

ło się kupić karpia, szynkę, albo kiedy statek z cytrusami dopłynął do 

Gdyni i już za kilka dni będą pomarańcze i cytryny…

Gwiazdka na niebie jakoś przybladła, niebo pojaśniało od reklam, 

które tę gwiazdkę reklamują, śnieg nie pada urokliwie, choinki umierają 

w hałdach poświątecznych, ocalałe karpie wrzucają do stawu, niech 

podrosną do następnego roku! 

Zamykam oczy i na moment widzę tamten świat w zimowej ciszy, gdzie 

jedyną akcją reklamową jest wołanie sąsiadki, że przywieźli cytrusy.

Zatem czekam spokojnie na śnieg i patrzę, jak sikorki z karmnika 

wybierają ziarna słonecznika. Jestem szczęśliwa, bo mam w oczach 

tamten obraz, nastrój i nikt mi go nie odbierze. 

Marta Precht

■   I po wyborach…
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NASZE SPRAWY

P ytanie w tytule jest oczywistą prowokacją, bo czytać każdy może, 

gdzie i kiedy mu się żywnie podoba. Oby tylko chciał. Zadałem 

je jednak w kontekście józefosławskiej filii biblioteki, której termin 

otwarcia po raz kolejny się przesunął. Wiedziony niepokojem ruszy-

łem w teren, wjechałem windą na piętro drugie i spotkałem się oso-

biście z szefową naszej biblioteki, panią Iwoną Nowakowską. 

Dowiedziałem się, co następuje
Pierwotny termin otwarcia opierał się na pomyśle przeniesienia całe-

go księgozbioru z Jazgarzewa, gdzie miał się zacząć remont ana-

logicznej placówki. O remoncie informacji nie mam, ale wiem,  

że jednak zapadła decyzja o tworzeniu własnego zbioru de novo,  

z książek kupionych lub ewentualnie darowanych, ale w dobrym 

stanie. To zmieniło postać rzeczy dość wyraziście. 

■  Kiedy poczytamy?
Dygresja nasunęła się sama
Panią Iwonę zastałem wklepującą w komputer kolejne sygnatury, opisy 

i przybijającą pieczątki – po trzy na książkę. W sumie był to wzruszają-

cy widok, bo w dobie „internetu rzeczy” (Internet of Things) przedmiot 

materialny, wykonany z papieru ludzką ręką, z wpisanym (ręcznie!) nume-

rem i odbitym stemplem jest przykładem archeologii przyszłości. 

Kiedy krzem zostanie zastąpiony przez grafen, to nasze kompu-

tery przyśpieszą w niewyobrażalny dla nas dzisiaj sposób, a poza 

tym znikną nam z oczu, jako przedmioty. Będą częścią nas, ulic, kla-

mek, filiżanek i czego tam jeszcze. Oczywiście pod warunkiem,  

że uchronimy klamki i filiżanki w znanym nam dzisiaj kształcie. 

Nie tylko starodruki są cenne
W tej perspektywie papierowa książka, zabezpieczona przed znisz-

czeniem, stojąca na półce, z którą można przeżyć kawałek dnia jest 

Przedmiotem, którego wartość wzrośnie, gdy świat jeszcze bardziej 

osunie się między znaki komputerowego kodu.

Jednak, żeby tak się stało trzeba wykonać niemałą, a przede 

wszystkim fizyczną pracę. Warto zaczekać jeszcze trochę, abyśmy 

tymi książkami mogli się w Józefosławiu i Julianowie cieszyć jak 

najdłużej.

Na koniec przypomnę, że nadal możecie przynosić książki  

do biblioteki jako podarunki. Warunkiem jest tylko, żeby to nie była 

makulatura, książka stara lub zniszczona. Niestety stare egzempla-

rze nawet największej literatury nie wytrzymają próby wielu rąk.

Jacek Sut
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■   I po wyborach…

P rzez kilka ostatnich miesięcy trwała kampania wyborcza. Byli-

śmy zarzucani ulotkami i innymi materiałami, na których, jak  

w konkursie piękności, pojawiały się różne twarze i wiele obietnic. 

Niektóre Komitety zadały sobie trud opracowania prezentacji przy-

szłości Józefosławia i Julianowa. Nieliczne zdecydowały się na bez-

pośrednią konfrontację z mieszkańcami na spotkaniach. Jako żywo 

zainteresowana planowanymi zmianami, uczestniczyłam we wszyst-

kich. Trzeba przyznać, że wg przedstawianych wizji, Józefosław  

i Julianów jawi się nam, jako całkiem ładna, uporządkowana  

i dobrze skomunikowana okolica. Ale na razie tylko się „jawi”.

W wyborach do Rady Gminy (od wprowadzenia sprawiedliwe-

go systemu okręgów jednomandatowych) bardziej liczyli się kon-

kretni ludzie, a nie partie, jednak kierunek partyjny miał duże 

znaczenie.

W Józefosławiu w 14 okręgu zwyciężył Robert Widz z PO,  

a w 15 – najwięcej głosów zdobyła Katarzyna Krzyszkowska-Sut, 

także z PO. W 16 okręgu (Julianów, Chylice, Chyliczki) wygrała Han-

na Krzyżewska z NGNP. Tak to J&J de facto w Radzie Miasta i Gmi-

ny ma swoich trzech reprezentantów.

Skład tej Rady przedstawiać się będzie następująco (razem 23 oso-

by): ∞  z Platformy Obywatelskiej – 12 radnych, ∞  z KWW „Sport i Kul-

tura” popieranego przez PO – 4 radnych, ∞  ze „Wspólnoty Samo- 

rządowej” – 3 radnych, ∞  z PIS – 2 radnych, ∞  z „Centrum” Józefa Zalew-

skiego – 1 radny ∞  z KWW „Nasza Gmina Nasz Powiat” – 1 radny.

Do Rady Gminy 2014-2018 weszło 11 osób pełniących funkcję 

radnego w poprzedniej kadencji 2010-2014 (w tym 7 osób z dłuż-

szym stażem) i 12 całkiem nowych. Razem 9 kobiet i 14 mężczyzn.

■   I po wyborach… W bezpośrednim głosowaniu na Burmistrza Piaseczna, Zdzisław Lis 

(urzędujący burmistrz) wyprzedził Józefa Zalewskiego (poprzedniego 

burmistrza) o ok. 1900 głosów. Konieczna zatem była dogrywka  

– druga tura wyborów, w której ostatecznie wygrał Zdzisław Lis.

W wyborach do Rady Powiatu obowiązywał dotychczasowy sys-

tem głosowania, więc tu bardziej liczyły się wyniki całych list, niż 

poszczególnych osób. Tak więc:

∞   w okręgu nr 1 (Piaseczno plus sołectwo Józefosław) wybraliśmy 

9 radnych (ani jedna osoba kandydująca z Józefosławia nie uzy-

skała wyniku, który pozwoliłby zasiadać w Radzie Powiatu);

∞   w okręgu obejmującym wszystkie pozostałe wsie gminy Piasecz-

no, w tym Julianów, wybrane zostały 4 osoby.

∞   pozostałych 16 radnych powiatowych (bowiem Rada Powiatu 

Piaseczyńskiego liczy od tej kadencji 29 osób) to reprezentanci 

gmin: Góra Kalwaria, Konstancin Jeziorna, Lesznowola, Prażmów 

i Tarczyn.

Do Rady Powiatu wybranych zostało: 12 przedstawicieli Platfor-

my Obywatelskiej, 9 osób z PIS, 7 z NGNP i 1 z Wspólne Razem. 

Mandatu nie uzyskał żaden z dotychczasowych członków Zarządu 

Powiatu, z Janem Dąbkiem, długoletnim starostą i zarazem miesz-

kańcem Józefosławia, na czele. Rada Powiatu sama wybierze  

(ze swego grona lub z zewnątrz) osobę, która pełnić będzie stano-

wisko starosty powiatu piaseczyńskiego.

Frekwencja wyborcza wyniosła w Piasecznie 42,77 procent, naj-

mniej z całego powiatu. Nieco większa była aktywność mieszkań-

ców Józefosławia i Julianowa. I tak w okręgu 14 zagłosowało 44,5% 

uprawnionych, w okręgu 15 do urn poszło nieco ponad 45,2%,  

a w okręgu 16 aż prawie 51 %. 

Hanna Krzyżewska



■  Psietrwać sylwestra

S ylwestrowa kanonada jest ciężkim przeżyciem dla wielu zwie-

rząt. To wielki stres dla domowych ulubieńców. Trudno uniknąć 

fajerwerków w sylwestra, ale można kilkoma sposobami pomóc 

naszemu psu.

Lęk to odczuwanie obawy i niepokoju przed zjawiskiem, przed-

miotem lub osobą. Zarówno ludzie, jak i psy odczuwają lęk, różni-

ca jest taka, że my możemy go zracjonalizować. Niestety psu nie 

da się wytłumaczyć, że fajerwerki w oddali nie są dla niego zagro-

żeniem. Możemy jednak wykorzystać kilka sposobów doraźnych, 

aby noc sylwestrowa nie była dla psa koszmarem, a do kolejnego 

Nowego Roku spróbować czworonoga odwrażliwić, przynajmniej 

na dźwięk wystrzałów. 

Pamiętajmy, że lęk może być instynktowny lub nabyty. Niestety 

pies może zacząć bać się fajerwerków w dowolnym momencie 

życia. Nawet nielękliwy psiak może przeżyć traumę, gdy petarda 

wybuchnie blisko niego albo jeżeli zdarzy się, że przestraszy się cze-

goś innego, a dźwięk wybuchu usłyszy w tym samym momencie. 

Dlatego wyprowadzajmy psa na smyczy przez kilka dni, przed  

i po Nowym Roku, aby uniknąć niebezpiecznej sytuacji, kiedy prze-

rażony czworonóg ucieknie gnany panicznym strachem.

Co możemy zrobić, gdy zbliża się godzina „zero”?
∞   zasłonić okna – nawet jeżeli pies boi się tylko dźwięku, kojarzy, 

że błysk go zapowiada, dodatkowo zasłony i zewnętrzne rolety 

stłumią hałas;

∞   włączyć radio lub telewizor – wprawdzie głośny dźwięk nigdy nie 

jest dla psa komfortowy, ale tym razem decydujemy się na mniej-

sze zło;

∞   pozwolić psu na wybranie miejsca – zazwyczaj instynktownie 

znajdzie najbardziej zaciszne miejsce w domu – wpuśćmy go  

do łazienki, garderoby, czy piwnicy, jeżeli chce tam być;

∞   nie denerwować się razem z pupilem i zachowywać normalnie 

– nie należy psa dodatkowo ekscytować, na przykład na siłę 

namawiać go do zabawy, jedzenia lub intensywnie okazywać 

emocje i współczucie;

∞   stosować sygnały uspokajające, na przykład ziewanie – polecam 

książkę Turid Rugaas „Sygnały uspokajające”, dowiecie się z niej, 

jak psy sygnalizują brak zagrożenia i uspokajają się nawzajem;

∞   jeżeli lęk nie jest jeszcze bardzo intensywny, dać psu zabawkę 

wyciszającą typu kong – są to gumowe, zazwyczaj mające kształt 
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• Budy dla psów 

• Szeroki wybór preparatów uspokajających
   oraz redukujących stres w sezonie fajerwerkowym

• Bogaty wybór produktów dla ptaków zimujących

• Ciepłe i stylowe ubranka dla Państwa pupili

• Szelki odblaskowe, lampki LED

• Dostawa gratis od 99 zł (stacjonarnie i internetowo)

W zoozoo.pl zawsze czekają Cię:
Najlepsze karmy i przysmaki, profesjonalne doradztwo,
wszystko dla Twoich zwierząt w dobrych cenach, karty rabatowe
dla stałych klientów, tysiące produktów w sklepie stacjonarnym,
comiesięczne ciekawe akcje promocyjne. 

Sklep stacjonarny ZOOZOO Mysiadło
ZAPRASZAMY
Mysiadło/Józefosław, ul. Słowicza 1K 

CZYNNE
Pon-Pt 10-20, Sob 10-19, Niedz 10-17
tel. +48 22 270 10 70
e-mail: info@zoozoo.pl

Specjalne
Świąteczne

Superpromocje!  

gruszki zabawki, z podłużną dziurką w środku, do której wkła-

damy pasztet (dla psów lub zwykły), pies wylizując smakołyk 

uspokaja się (unikajmy kuli, z której wypadają twarde przysmaki 

– działa ekscytująco);

∞   podać preparaty ziołowe, na przykład na bazie Kroplika;

∞   ostatecznością są leki uspokajające, zawsze po uzgodnieniu  

z lekarzem weterynarii – należy wybrać taki preparat, który nie 

upośledza motoryki psa (to potęguje przerażenie sytuacją).

Kroki zapobiegawcze
Jeśli wiemy, że pies bardzo boi się fajerwerków, możemy zawcza-

su przedsięwziąć działania łagodzące lub wręcz niwelujące jego lęk.

Podstawową techniką jest odwrażliwianie – jest to długi proces, 

polegający na wprowadzaniu stresującego bodźca od minimal-

nych dawek i stopniowym zwiększaniu ich intensywności. W przy-

padku fajerwerków polega on przede wszystkim na emisji nagrań 

z odgłosami, począwszy od poziomu nawet dla nas niesłyszalne-

go. Najważniejsze jest, aby pies nie zestresował się na żadnym 

etapie odwrażliwiania. Należy zapoznać się dokładnie z tą tech-

niką przed jej zastosowaniem, polecam przeczytanie książki „Mój 

pies się nie boi” Nicole Wilde lub konsultację z zoopsychologiem 

albo behawiorystą.

Innym sposobem jest przeciwwarunkowanie, czyli zastępowa-

nie nieprzyjemnego przyjemnym. Naszym celem jest, aby na koń-

cu całego procesu pies kojarzył bodziec, który zapowiadał lęk  

z czymś bardzo atrakcyjnym – wyjątkowym przysmakiem, zabawą 

itp. Nie jest to proste, ponieważ przyjemny element musi być wpro-

wadzany, kiedy pies jest rozluźniony, inaczej „nagrodzimy” strach. 

Najistotniejsze jest wyczucie, przy jak niewielkiej intensywności 

wyzwalacza lęku (czyli na przykład strzału fajerwerków) pies jesz-

cze jest zrelaksowany i wtedy nagradzać go ulubionym smakoły-

kiem lub zabawą. 

Można też wprowadzić sesje relaksacyjne, czyli czas, który 

poświęcamy na wspólny, spokojny odpoczynek. Warto nauczyć 

się masażu relaksacyjnego dla psa, lub po prostu spokojnie go gła-

skać, dodając elementy, które będą kojarzone przez psa z błogo-

stanem. Może to być spokojna muzyka (zawsze ta sama!) lub 

naturalne zapachy (unikając cytrusów i wanilii). Oczywiście sami 

musimy też być rozluźnieni, inaczej nic z tego nie wyjdzie. Po wie-

lu takich sesjach, pies może się uspokajać nawet słysząc tylko 

muzykę lub czując zapach.

Powyższe techniki wymagają sporo wysiłku – trzeba zdobyć wie-

dzę, zapewnić regularność sesji i czasem wiele miesięcy czekać  

na efekt, ale jedynie one mają szansę przynieść trwały efekt.

Życzę Państwu i psiakom spokojnego Nowego Roku!

Aleksandra Szpaderska

Współzarządzająca grupą marketingową EditEnter, specjalista mar-

ketingu i PR, agentka Doroty Sumińskiej. Współpracuje z fundacją 

Karuna – Ludzie dla Zwierząt. Absolwentka socjologii na UŁ i zarzą-

dzania menadżerskiego na UW. Psy to jej największa pasja po mar-

ketingu. Jej drugi zawód to: trener-zoopsycholog. W domu prym 

wiodą trzy czarne, adoptowane czworonogi – 2 psy i kot.

R E K L A M A



J uż niedługo spadną ostatnie liście, a dni zrobią się naprawdę krót-

kie. Zaś mroźne noce będą zapowiadać nadchodzącą zimę. Pew-

nego ranka odsłonimy zasłonki, a na dworze będzie biało. I nagle, nie 

widomo skąd, mnóstwo ptaków pojawi się w naszych ogrodach, na bal-

konach i parapetach – zjawią się w poszukiwaniu czegoś smacznego.

Możemy im pomóc, a przy okazji zyskać doskonałe warunki  

do obserwacji. Jednak, by zatrzymać ptaki na dłużej właśnie u nas, 

warto zawczasu się przygotować. Po pierwsze trzeba zaopatrzyć 

się w karmnik i odpowiednią karmę. Po drugie obiecać sobie solen-

nie, że będziemy dbać o ptaszyniec regularnie.

Lokal pięciogwiazdkowy
Karmnik powinien być w miarę solidny, ale przede wszystkim musi 

chronić pokarm przed deszczem i śniegiem. Dobrze, żeby był  

na tyle duży, by dało się go wyczyścić szczotką z pozostałości sta-

rej karmy i odchodów. 

Jeśli chcemy dokarmiać małe ptaszyny, zadbajmy, aby ich sto-

łówka była tak skonstruowana, żeby duże ptaki, np. gołębie nie 

mogły się do niej dostać. Możemy też pomyśleć o karmnikach prze-

znaczonych do konkretnego rodzaju karmy (np. tubowy na orze-

chy lub ziarno). 

Jeżeli zależy nam na dokarmianiu większych ptaków (gołębie, 

kawki, sójki, kosy, bażanty, kwiczoły), jedzenie należy rozsypywać 

bezpośrednio na odśnieżonej ziemi lub pod rozległym zadaszeniem 

zapewniającym ptasim lotnikom dobrą widoczność i możliwość 

ucieczki w każdej chwili.

Karmnik ustawmy w takim miejscu, żeby dobrze było go widać 

z okna, ale jednocześnie tam, gdzie w pobliżu są gęste, najlepiej 

cierniste krzewy lub drzewa. W razie ataku krogulca lub kota, ptaki 

będą mogły skryć się w gęstych zaroślach.

■  Zimą pamiętajmy o ptakach

Jedzenie nie byle jakie
Idealny pokarm to ten nieprzetworzony. Najlepsze, ale niestety  

najdroższe, są różnego rodzaju orzechy. Na drugim miejscu znaj-

duje się niezastąpiony słonecznik, który uwielbiają wszystkie ptaki  

(w internecie duże opakowania można kupić za stosunkowo nie-

duże pieniądze – 1kg za ok. 5 zł). Z pewnością będą im bardzo sma-

kowały również: jabłka, płatki, rodzynki oraz specjalistyczne 

mieszanki dla dzikich ptaków. Legendarna słoninka oczywiście też 

jest niezastąpiona. Zadbajmy jednak o to, by nie była zjełczała. 

Wystarczy kilka słonecznych dni z odwilżą i słoninka nadaje się już 

tylko do wymiany.

Uwaga – jeżeli podejmujemy się dokarmiać ptaszyny, musimy 

podejść do tego lojalnie. Ptaki tak, jak wszystkie zwierzęta, przyzwy-

czajają się do łatwej zdobyczy i odwiedziwszy kilka razy przyzwo-

itą stołówkę „liczą” na nią każdego dnia, zwłaszcza po mroźnej nocy. 

Kiedy więc już zaprzyjaźnimy się z naszymi sikorami, wróblami  

i kosami, nie zawiedźmy ich i pamiętajmy, że po części stajemy się 

za nie odpowiedzialni.

Na wiosnę na pewno odwdzięczą się swoim śpiewem i pomo-

gą walczyć ze szkodnikami w ogrodzie. A może założą gniazdo na 

drzewie za oknem?

Przemysław Miączyński

budkilegowe.pl
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■   Z wizytą w domu twórcy ZETA ZERO  
w TR STUDIOS w Józefosławiu

Alek Kowalski: Na pytanie: z czym kojarzy ci się Józefosław? – więk-

szość mieszkańców odpowie, że z Lasem Kabackim, ciszą i spoko-

jem, ale zamożni i wymagający audiofile, w pierwszym odruchu, 

stwierdzą, że ze znakomitymi kolumnami ZETA ZERO. Ja sam pozna-

łem je dopiero niedawno, bo mniej więcej rok temu. Kolumny zoba-

czyłem u znajomego pasjonata świetnego dźwięku i to nawet nie 

w Polsce a w USA. Czy zatem ich obecność bardziej notujemy  

w Polsce czy za granicą?

Tomek Rogula: Na pewno i tu, i tam, ale faktycznie do niedawna 

kolumny ZETA ZERO bardziej zauważone i docenione były poza 

granicami naszego kraju. Obecnie jednak sytuacja wyrównuje się  

i polscy miłośnicy kina domowego, jak i wyrafinowanego stereo, 

również dostrzegli nas i docenili możliwości dźwięku, jakie dają  

im nasze kolumny.

A.K.: Na ostatnim międzynarodowym Audio Show, dźwięk Pana 

kolumn został przez wielu recenzentów oceniony jako najlepszy, 

mimo wielkiej konkurencji. Wszędzie w gronie fachowców mówią 

o ZETA ZERO w samych superlatywach, nie tylko o ich niezwykłym 

designie, ale i o wysokiej klasie brzmieniu.

T.R.: Rzeczywiście dostrzegł nas nawet magazyn Forbes wymienia-

jąc nasze kolumny w wąskim gronie topowego sprzętu audio ze 

świata. Znajdzie Pan je na krótkiej liście najlepszych kolumn świata 

na amerykańskim portalu www.higherfi.com będącym niemal mek-

ką dla audiofilów. Co osobiście, niezwykle miłe dla mnie, jako kon-

struktora – naszej marce całą stronę poświęciła nawet włoska firma 

Pivetta, słynąca z chyba najdroższego wzmacniacza kina domowe-

go za bagatela około 1,5 mln euro. Twórca Pivetty dokonał wpisu na 

ich stronie, że jego zdaniem ZETA ZERO to „najlepsze kolumny na 

świecie”. Osobiście aż tak bym nie powiedział, ale to sprawia frajdę, 

że tak nas cenią melomani za granicą. Co do parametrów, szczegó-

ły są na stronie internetowej, nie chcę zanudzać, ale podobno war-

to tych kolumn posłuchać (śmiech). Rzeczywiście parametrami 

przebiliśmy chyba całą światową konkurencję, dzięki naszym wstę-

gowym głośnikom o tak innowacyjnych rozwiązaniach. Praca nad 

nimi zajęła ponad 10 lat. Jako konstruktor i meloman teraz wiem, że 

było warto!

A.K.: Zgadza się. Sam tego doświadczyłem. Coś niesamowitego. 

Czy mieszkańcy okolic Piaseczna również mogą posłuchać Pana 

kolumn i systemów audio lub zamawiać je do swych domów?

T.R.: Jak najbardziej, tak. Jesteśmy blisko, w Józefosławiu, a nasz 

adres znajduje się na www.audio-high-end.com . Serdecznie  zapra-

szam zainteresowanych.
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■  Glutaminian sodu? Z umiarem!

T en popularny wzmacniacz 

smaku i zapachu, czyli E621  

to substancja uwielbiana przez pro-

ducentów żywności i wyklęta przez 

konsumentów. Glutaminian sodu 

jest jednym z najbardziej kontro-

wersyjnych dodatków do żywności.

Glutaminian sodu to pochodna aminokwasu kwasu glutamino-

wego powszechnie występującego w białkowych produktach. Kwas 

glutaminowy pełni wiele funkcji, między innymi jest neuroprzekaź-

nikiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowaniu mózgu, 

składnikiem glutationu – wymiatacza wolnych rodników oraz źró-

dłem energii dla wciąż odnawiających się komórek jelitowych. 

Znamy się nie od dziś
W diecie każdego człowieka występuje od zawsze i co więcej, od 

pierwszych dni życia, ponieważ całkiem spore jego ilości występu-

ją w mleku kobiecym. To dzięki glutaminowi prawdziwy domowy 

rosół i duszone mięso są takie smaczne. Uwalnianie glutaminianu 

z mięsa następuje w czasie powolnego gotowania i duszenia,  

a dodatek soli stabilizuje smak. W naszych domowych potrawach, 

gotowanych odpowiednio długo, w dojrzewających serach i wędli-

nach glutaminian występuje w niewielkich ilościach, ale wystarcza-

jących do pobudzenia specyficznych receptorów na języku. 

Umami – po prostu pyszne
W początkach XX wieku odkryto piąty smak – umami, typowy  

dla produktów z dużą ilością białka (wcześniej rozróżniano smak 

słodki, słony, gorzki i kwaśny). Pobudzenie receptorów umami przez 

sole glutaminianu daje stabilizację smaku i zapachu potrawy,  

co odbieramy jako finalną smakowitość. 

Doskonali kucharze potrafią przygotować zachwycające dania 

wykorzystując właśnie smak umami poprzez redukowanie sosów, pie-

czenie, duszenie, wędzenie, a przede wszystkim poprzez odpowied-

nią kombinację składników. Klasyczne wzbogacanie smaku umami  

to dodatek parmezanu do spaghetti, anchois w sałatce, czy pomidor 

na kanapce, czyli dodanie składników o dużej zawartość glutaminianu. 

Bez umami jedzenie określane jest jako mdłe i bez smaku. I nie 

byłoby w glutaminianie sodu niczego złego, gdyby nie masowe 

wykorzystanie go jako substancji dodatkowej do żywności. 

Niecałkiem taki niewinny
Substancja E621 jest najlepiej przebadanym dodatkiem do żywno-

ści, uznanym za bezpieczny i niestanowiący zagrożenia dla zdro-

wia. Jednakże jednocześnie stwierdzono, że istnieją osoby 

POROZMAWIAJMY O ZDROWIU

nadwrażliwe na glutaminian sodu, u których jego zbyt duża ilość 

może powodować złe samopoczucie, nudności, nadmierne poty. 

Często podnoszony jest problem wpływu glutaminianu sodu na 

rozwój otyłości. Badania potwierdziły, że owszem osoby otyłe zjadły 

dużo więcej potraw z glutaminianem sodu, ale ich otyłość wynikała 

z nadmiaru spożytych kalorii. Bez wątpienia glutaminian sodu zwięk-

sza apetyt, a jeśli potrawa jest smaczna, zjadamy więcej. Najpewniej 

zwiększa się również wydzielanie soków trawiennych, co może być 

niekorzystne u osób z refluksem przełykowym i chorobą wrzodową. 

Co za dużo, to niezdrowo
Nie potwierdziły się opinie oskarżające MGS o wywoływanie astmy 

i migreny. Jednak sporo kontrowersji wzbudzają badania laborato-

ryjne na szczurach, które karmiono bardzo dużymi ilościami gluta-

minianu i obserwowano obumieranie komórek nerwowych  

w konsekwencji nadmiernego pobudzania mózgu przez neuroprze-

kaźnik jakim jest kwas glutaminowy. Istnienie bariery krew-mózg 

chroni przed przedostawaniem się nadmiaru kwasu glutaminowe-

go do mózgu, ale możliwa jest zwiększona przenikalność wynika-

jąca z chorób naczyń krwionośnych związanych z nadciśnieniem, 

cukrzycą oraz w trakcie starzenia się organizmu.

Nie dajmy się zwieść
Wykorzystując fakt, że lubimy smak umami producenci dodają MSG 

(mononoglutaminian sodu) w postaci białego, krystalicznego prosz-

ku praktycznie do wszystkiego. Średnio dodatek glutaminianu sodu 

wynosi 0,2-0,8 proc. masy produktu (większa ilość może popsuć 

smak potrawy). Pozwala to na skrócenie czasu i zwiększenie wydaj-

ności produkcji. Ser i szynka typu parmeńskiego z dodatkiem glu-

taminianu sodu nie musi dojrzewać kilka miesięcy, sos pomidorowy 

i ketchup nie musi być odpowiednio skoncentrowany, a zupka  

z torebki smakuje zaraz po zalaniu wrzątkiem. 

Na etykietach coraz częściej znajdujemy informację, że produkt 

nie zawiera glutaminianu sodu, ale czytając uważnie skład znajdzie-

my białko soi, ekstrakt drożdżowy, maltodekstrynę i różne przypra-

wy będące źródłem dużych ilości glutaminianu sodu. Nie jest to 

uczciwa praktyka, raczej wykorzystanie braku wiedzy konsumentów. 

Podsumowując glutaminian sodu sam w sobie nie jest substancją 

szkodliwą, niekorzystny może być jego nadmiar. Naturalnie uzyska-

ny w potrawach lub z umiarem dodany wznosi na wyżyny kulinarne. 

Dodawany do wszystkiego jako uniwersalna przyprawa niszczy wraż-

liwość na różnorodne smaki, tak samo jak nadmiar cukru i tłuszczów.

Katarzyna Bukol-Krawczyk,

lekarz medycyny rodzinnej, dietetyk kliniczny i sportowy

R E K L A M A
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■  Glutaminian sodu? Z umiarem!
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Z imowe miesiące to okres, kiedy na dobre rozstaliśmy się  

ze wszystkimi roślinami jednorocznymi, a miejsca po nich są już 

dawno posprzątane. I właśnie te puste miejsca, np. skrzynki balko-

nowe, donice na tarasie albo przy wejściu do domu, można wyko-

rzystać do upiększenia naszych domostw ozdobami, które będą „na 

czasie”. Grudzień i styczeń nieodłącznie związane ze świętami Boże-

go Narodzenia i karnawałem dają duże pole do twórczych popisów.

Sztuka zawieszania i oplatania
Komponowanie stroików nie jest trudne. Sztuczne przybrania  

– przede wszystkim bombki, figurki, gwiazdki, łańcuchy, lampki,  

a także kolorowe wstążki same w sobie stanowią ozdobę. Wystar-

czy w fantazyjny sposób poukładać je w donicach, a wokół balu-

strad i drzew rozciągnąć girlandy z lampkami, by dodały blasku 

naszym zimowym ogrodom i balkonom.

Gotowe przybrania z powodzeniem można łączyć z żywymi 

roślinami lub gałązkami drzew. Najczęściej do świątecznych deko-

racji używamy gałązek jodły lub świerka, ale świetnie sprawdzają się 

również inne elementy roślinne, np. mech, szyszki o różnych kształ-

tach i wielkościach, pędy krzewów liściastych, które wyróżnia kolor 

(np. derenie) lub oryginalny kształt (staśmienie u wierzby sachaliń-

skiej lub skręcenie, jak u wierzby mandżurskiej lub leszczyny).  

Ciekawie wyglądają bezlistne gałązki drzew lub krzewów z zawie-

szonymi na nich ozdobami lub lampkami.

Żywe piękno
Nieodłącznym elementem dekoracji świątecznych jest jemioła. To 

zielony kulisty krzew, półpasożyt czerpiący za pomocą ssawek 

wodę wraz z solami mineralnymi z roślin, na których rośnie. Naj-

częściej rośnie na topoli, olszy i brzozie. Jemioły wytwarzają soczy-

ste, białe jagody, chętnie zjadane przez ptaki. W ten sposób ptaki 

OGRÓD

uczestniczą w rozsiewaniu roślin. Szczególne zasługi mają tutaj 

jemiołuszki.

Kule jemioły wieszamy pod sufitem albo na drzwiach. Należy 

zadbać o jej odpowiedni rozmiar, bo jak wieść niesie jemioła przy-

nosi bogactwo w nadchodzącym roku i nie powinniśmy przy zaku-

pie mieć węża w kieszeni! Wedle starego zwyczaju, jemiołę 

zawieszamy w Wigilię i nie zdejmujemy, aż do następnego roku, kie-

dy to w miejsce starej powiesimy nową wiązkę. To ponoć gwaran-

tuje, że jej moc będzie nas ochraniać cały rok. 

Tak drzewiej bywało
Starzęśla (staropolska nazwa) była uważana za niezwykłą roślinę. 

Przed wiekami wierzono, że posiada magiczną moc taką, która 

pomaga uleczyć wszelkie choroby, przynosi pokój, bogactwo,  

zaś drzewo na którym rośnie, należy otaczać szczególną czcią. 

Jemioła od wieków była symbolem płodności, co wynikało z tego, 

że rozwija się i owocuje w zimie, kiedy wszystko wokół obumiera. 

Pod jemiołą stawiano przyszłe młode panny, które chciały cieszyć 

się licznym potomstwem. 

Szczególnym respektem cieszyła się też w krajach skandynaw-

skich, gdzie była symbolem pokoju, zgody i bogactwa – pod jemio-

łą nie można było przelewać krwi, ani też wszczynać zwady. W XVIII 

i XIX wieku w Anglii bardzo popularne stało się całowanie pod jemio-

łą zawieszoną u sufitu. Krzew „nadawał się” do całowania dopóki były 

na nim jagody, a zwyczaj głosił, że po każdym pocałunku należało 

zerwać owoc. Lepiej było nie zwlekać z wyborem oblubieńca, bo 

opieszali mogli już nie znaleźć wśród listków żadnej białej kuleczki.

Nawet podczas sennej, zimowej aury w naszych ogrodach może 

tętnić życie. Wystarczy tylko nieco inwencji twórczej i wyobraźni, 

by cieszyć się nimi o każdej porze roku.

Joanna Widaj

■  Gdy natura na urlopie, weź sprawy w swoje ręce
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■  Wstań od stołu! Idź na spacer!

G dy wstaniemy od świątecznego sto-

łu, albo kiedy obudzimy się po syl-

westrowych zabawach, nic tak dobrze 

nam nie zrobi, jak przechadzka po parku. 

Chociaż w Józefosławiu i Julianowie nie 

mamy jeszcze ogrodu z prawdziwego zda-

rzenia, to w najbliższej okolicy znajdziemy 

taki, a nawet dwa i to duże.

Park Miejski w Piasecznie
Jest to teren wokół dawnego dworu chy-

liczkowskiego, który w XVI wieku należał 

do Anny Mazowieckiej. W późniejszych 

latach dwór i przyległy do niego teren wie-

lokrotnie zmieniał właścicieli. Zmieniały 

się też zabudowania i ukształtowanie par-

ku – przez pewien czas były tu ogrody 

miejskie, park barokowy, później prze-

kształcony na modłę romantyczną. 

Z dawnych zabudowań pozostał tu 

drewniany dworek, w którym przez pewien 

czas mieszkał książę Józef Poniatowski, 

odwiedzany często przez króla Stanisława 

Augusta. Jak głosi historia, spacerowali oni 

aleją wysadzaną lipami – dawnym gościń-

cem, który wiódł z Warszawy do Czerska 

będącego w średniowieczu stolicą Mazow-

sza (wycieczkę do Zamku w Czersku pro-

ponowaliśmy w poprzednich wydaniach 

Sąsiadów). Dziś śladem po tej alei jest uli-

ca Królewskie Lipy. 

Pod koniec XIX wieku dobra chylicz-

kowskie kupiła Cecylia Plater-Zyberk  

i założyła w zabudowaniach folwarcznych 

szkołę dla dziewcząt. Wkrótce wzniosła 

neoklasycystyczny budynek Szkoły Gospo-

darstwa Wiejskiego, który stoi tu do dziś. 

Drewniany dwór, w którym mieszkał ksią-

żę Józef Poniatowski został wykorzystany 

na mieszkania dla nauczycieli. 

Pod koniec I Wojny Światowej roku 

zakwaterowano tu żołnierzy niemieckich, 

których 11 listopada 1918 roku rozbroili 

mieszkańcy Piaseczna. Wydarzenie to upa-

miętnia tablica na ścianie budynku.

Po II Wojnie Światowej park został prze-

jęty przez skarb państwa. Dziś gmina Pia-

seczno czyni starania, aby przejąć teren  

i uporządkować go, gdyż jest obecnie dość 

zaniedbany. Wciąż jednak to największy 

park w Piasecznie z pięknymi drzewami  

i szerokimi, długimi alejami. Idealne miej-

sce na spokojny poświąteczny spacer. 

Dojazd: Wjeżdżamy do Piaseczna uli-

cą Puławską, a następnie skręcamy w lewo 

w ulicę Chyliczkowską. Druga przecznica 

to ulica Zgoda, w którą skręcamy w pra-

wo. Park jest po naszej lewej stronie. 

Współrzędne ul. Zgoda: 52°04’30”N, 

21°01’45”E 

Park Zdrojowy  
w Konstancinie Jeziornie
Mieści się wzdłuż rzeki Jeziorki. Został zało-

żony na przełomie XIX i XX wieku jako frag-

ment letniska Konstancin. Na jego terenie 

Park Staromiejski w Piasecznie
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znajdowała się stacja Kolei Wilanowskiej, 

skąd można było dojechać do Warszawy  

i Piaseczna. Do dziś pozostał most i frag-

ment nasypu, którą jeździła kolejka. 

W latach 70. ubiegłego wieku w ogro-

dzie wzniesiono tężnie solankowe, jedyne 

takie na Mazowszu – warto odwiedzić  

je latem. Ostatnio podczas remontu zbu-

dowano tu amfiteatr, kilka nowych ścieżek,  

a także atrakcyjne kładki nad wodą. 

Idąc do parku zimą warto zabrać tro-

chę jedzenia dla kaczek i łabędzi. Jest  

ich tam bardzo dużo, a karmienie ich  

to jedna z tutejszych atrakcji. 

Park jest z pewnością lepiej zagospo-

darowany niż ten w Piasecznie, ale jest też 

trochę dalej.

Dojazd: ul. Julianowską dojeżdżamy do 

ul. gen. Okulickiego i skręcamy w lewo  

w kierunku Konstancina-Jeziorny. 

Jeżeli jedziemy na rowerze (niektórych 

śnieg i mróz nie odstrasza) to przed budyn-

kiem Polskiej Grupy Energetycznej (gdzie 

podpisywaliśmy umowę na odbiór energii 

elektrycznej) skręcamy w prawo. Za zabu-

dowaniami PGE jedziemy prosto drogą  

w głąb lasku, nasypem dawnej linii kolejo-

wej. Za mostkiem jest już park. 

Samochodem najlepiej pojechać z dru-

giej strony: prosto do Konstancina-Jezior-

ny, na rondzie skręcić w prawo (pierwszy 

zjazd), a na drugim rondzie również w pra-

wo (pierwszy zjazd) w ul. Piłsudskiego. Po 

około 500 metrach park będzie po prawej 

stronie. Współrzędne tężni: 52°05’10”N, 

21°06’47”E 

Dziękuję panu Andrzejowi Rutkowskiemu 

za pomoc w zdobyciu materiałów o histo-

rii Parku Miejskiego w Piasecznie

Michał Duraj  

Tężnia w Parku Zdrojowym  
w Konstancinie Jeziorna Samoobsługowy Przystanek Książka
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■  Nasza własna Laponia

M uszę rozczarować wszystkich, którzy myślą, że ten tekst będzie 

narzekaniem na najchłodniejszą porę roku. Nie, bo uwielbiam 

zimę. To mój ulubiony czas. Nie tylko ze względu na Święta Bożego 

Narodzenia czy ferie. Kocham nosić szalik i rękawiczki. Ciepłe futer-

ko, które dostałam od babci, już czeka na minusowe temperatury.

Wiosną wszystko budzi się do życia i są moje urodziny. Latem  

– wakacje, piękne słońce. Jesienią – cieszące oko czerwienie, żółcie  

i brązy, które można spotkać tylko w Polsce. Ale zimą jest coś najpięk-

niejszego – śnieg! Cudowny, biały, puszysty. Rano lśniący i połyskują-

cy, a wieczorem srebrzysty. Można robić aniołki, czy jak kto woli „orły”. 

Jeździć na sankach, jabłuszkach, nartach, snowboardzie i cieszyć się 

czerwonym nosem pod koniec dnia spędzonego na zimowym słońcu.

Ciepła czapa kontra moda
Wielu rodziców gimnazjalistów ma co roku ten sam problem. 

Jak nakłonić pociechy do założenia czapek. Są one przecież 

odwiecznymi wrogami grzywek, żmudnie układanych i wystudio-

wanych na bardzo niedbałe. Zarówno u chłopców, jaki dziewcząt. 

Moja mama pokazała ostatnio mojej siostrze (gimbusowi z grzyw-

ką) pewną dziewczynkę, mówiąc: „Jakie to dobre dziecko, słucha 

rodziców i nosi czapkę”. Spowodowało to oczywiście omal grecką 

tragedię. Wielogodzinne obrażenie się i propozycję wymiany 

poszkodowanej (bez czapki) na cudowne dziecko (w czapce). 

Nie tylko rodzice stanowią przeszkodę w niedbałym i nonsza-

lanckim wyglądzie. Moja babcia, po spotkaniach ze mną, już kilka 

razy zadzwoniła do rodziców, ze skargą na moje nieodpowiednie 

do pogody ubranie.

Oczywiście nie uważam, że noszenie czapki Św. Mikołaja już 

pierwszego listopada jest właściwe. Dziwią mnie reklamy świątecz-

ne tuż po święcie zmarłych. Październik i listopad to dla mnie mie-

siące przejściowe. Między fajnym latem, a tak wyczekiwaną przeze 

mnie zimą.

Hu, hu, ha! Nasza zima zła
Ta pora roku w Józefosławiu i Julianowie jest dla mnie szcze-

gólna. Oczywiście wiele osób twierdzi, że jest ślisko. Autobus spóź-

nia się albo w ogóle nie przyjeżdża. Trzeba odśnieżać taras czy 

samochód, skrobać szyby. Dzieci chorują, w przedpokoju tworzą 

się kałuże, a kurtka pogrubia. Ach, jak ja uwielbiam to zimowe zrzę-

dzenie!

Jest jednak wielu naprawdę kreatywnych przeciwników zimo-

wych problemów. Co roku z nieskrywanym podziwem obserwuję 

sąsiadkę, która wsiada do swojego samochodu i nie ceregieląc się, 

opuszcza szyby oraz uruchamia wycieraczki na przedniej i tylnej 

szybie. Trwa to może minutę. Jak widać, naprawdę niewiele trze-

ba, żeby zwyciężyć. Samochód odśnieżony (sic!).

Zatwardziałym przeciwnikom zimy polecam więc przetarcie 

rano oczu i rozejrzenie się po pięknie białych, zaśnieżonych J&J. 

Nasze miejscowości wyglądają niczym prawdziwe wsie, gdzieś 

daleko na północy. Wszystko pokrywa biały puch, słupy skrzą się, 

nie widać szaro-burych elementów krajobrazu. Tak niewiele bra-

kuje nam do Laponii.

Matylda Michałowicz

PISZĄ MŁODZI
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W XVIII wieku biżuteria, a w szczególności naszyjniki, stały się 

domeną kobiecego stroju. W początkach XIX wieku miły już cha-

rakter sentymentalny, gdyż kobiety preferowały medaliony opatrzo-

ne różnymi sentencjami. Popularne stały się także komplety 

biżuterii. Składały się one z naszyjnika, kolczyków, diademu, brosz-

ki i dwóch bransolet – wszystkie z tego samego kruszcu i z iden-

tycznymi kamieniami. 

Początki XX wieku charakteryzuje stopniowy odwrót od szla-

chetnej biżuterii. Na arenę wkraczają imitacje, sznury sztucznej biżu-

terii, wisiory i korale. A wszystko to za sprawą Chanel. 

Najważniejszy trafny dobór
Zanim założysz naszyjnik przemyśl dokładnie dokąd się wybierasz 

i jaka to okoliczność. Bardzo istotne jest dopasowanie go do ubio-

ru, kolorystyki całości stroju, ale przede wszystkim do twojej oso-

bowości. Pamiętaj, że biżuteria jest dodatkiem do ciebie, nie 

odwrotnie. Powinna wydobyć twoje piękno, a nie cię przytłaczać.

Biżuteryjne dodatki (bo przecież to nadal są dodatki!) które zakłada-

my, mają nam służyć. Nie wstydźmy się więc nimi manipulować, na przy-

kład w celu odciągania uwagi od niedoskonałych elementów sylwetki. 

Pamiętaj, że naszyjnik potrzebuje ekspozycji. Najlepszym dla 

nich miejscem jest nieosłonięty dekolt. Drogocenne kolie świet-

nie będą się też czuły w towarzystwie wieczorowych sukien i wyso-

kich obcasów. Naszyjniki większych rozmiarów i o nietypowych 

kształtach, możesz z powodzeniem zakładać do gorsetu. W dzien-

nych stylizacjach proponuję różnego rodzaju wisiory, po kilka 

naraz, w klimacie Chanel. Biżuteria artystyczna, nietypowa,  

np. srebro, szkło i skóra, świetnie będzie się prezentować na gład-

kim kaszmirowym swetrze. Zakładając wyrazisty naszyjnik, pozwól 

mu występować w roli głównej i nie dokładaj już niczego więcej.  

W tym wypadku mniej znaczy lepiej. Chyba, że masz komplet  

po prababce z XIX wieku... Wtedy możesz więcej, pozwól sobie 

zatem jeszcze na kolczyki. 

Zachowaj równowagę
„Bogaty naszyjnik” może zniknąć w momencie zestawienia go  

z „bogatą suknią”. Musisz nauczyć się zachowywać równowagę. 

Rzucająca się w oczy biżuteria, idzie w parze ze skromnym, pro-

stym strojem (efektowniejsze dodatki dodadzą mu charakteru). 

Natomiast delikatne naszyjniki załóż do sukni z błyszczącej, broka-

towej tkaniny. Do pracy, szczególnie w biurze, lepiej wkładaj biżu-

terię minimalistyczną. 

Nie zapominaj również o swojej sylwetce. Jeśli masz krótszą szy-

ję, nie powinnaś nosić olbrzymiej kolii, ani tym bardziej obroży. Włóż 

raczej delikatny wisior z jakimś akcentem w postaci kamieni. Przy 

bardzo kobiecych kształtach i niewielkim wzroście, pozwól sobie 

na długi wisiorek, sprawisz wtedy wrażenie wyższej i szczuplejszej.

CIEKAWOSTKA
Najdroższe naszyjniki na świecie

Chopard Magnificent Diamond and Emerald Necklace – to najdroż-

szy naszyjnik świata. Kolia składa się ze 191 karatów kolumbijskich 

szmaragdów i 16 karatów diamentów. Jego cena waha się na gra-

nicy 3 mln dolarów. Naszyjnik od Cartier’a z 1936 roku składający 

się z szafirów, rubinów, diamentów, na platynowym łańcuszku  

– został sprzedany na aukcji Christie’s za 56 tys. dolarów.

Katarzyna Krzyszkowska

fashionmagenta.com

W listopadowym numerze poruszyłam wątek bransoletki. Teraz czas 

na naszyjnik szczególnie, że zbliżają się Święta – pora prezentów 

oraz Sylwestrowe imprezy!

Odrobina historii
Pierwsze naszyjniki powstały w czasach prehistorycznych. Prócz 

bransolet i siatek na włosy, stały się podstawowym uzupełnieniem 

stroju ówczesnych kobiet. W muzeach można oglądać modele  

w niczym nie odbiegające od tych, które widzimy na szyjach mło-

dych dziewczyn noszących się w stylu boho czy hippie. Bursztyny 

gęsto nawleczone, jeden przy drugim robią niesamowite wrażenie. 

Z czasem naszyjniki zaczęto robić także ze złota. Składały się  

z kilku sznurów okrągłych paciorków, ozdabianych dodatkowo kół-

kami. Materiały do wyrobu naszyjników stawały się coraz bardziej 

wymyślne. Paciorki tworzono z lapis lazuli, agatu, ametystu, krwaw-

nika, kryształu górskiego i z metalowych blaszek. Wykonywane były 

z elementów w kształcie amforek i głów zwierząt. 

Przez wszystkie tysiąclecia naszyjnik był nieodzownym elemen-

tem biżuterii każdej kobiety. W średniowieczu ogromną wagę przy-

wiązywano do symboliki kamieni. Chwilę później, wraz z rozkwitem 

złotnictwa, rozpowszechniono wzorniki książkowe z najmodniej-

szymi przykładami biżuterii. W całej Europie zaczęto wytwarzać 

klejnoty w podobnym stylu. W XVII wieku najpopularniejsze stały się 

diamenty, w związku z tym, inne kamienie zeszły na drugi plan. 

MODA

■   Korale, łańcuszki, wisiory
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KSIĄŻKI SUBIEKTYWNIE WYCZYTANE

Monika Rzepka 

poraczytania.pl

„Pyszne 25.  
Nowa porcja przepisów”

Anna Starmach

Wydawnictwo Znak

Kuchnia Ani Starmach pozytywnie mnie 

zaskoczyła – swojska, ale ciekawa. Prosta 

i codzienna raczej, niż odświętna. Przepi-

sy są nieskomplikowane – każdy, nawet 

niezbyt zaawansowany kucharz poradzi 

sobie z ich przygotowaniem. I co ważne, 

dania nie są drogie – zakup potrzebnych 

składników nie nadwyręży naszych kiesze-

ni ponad miarę. Trzeba pochwalić pomy-

słową ideę przyświecającą tej książce  

– 25 minut na przygotowanie i 25 zł kosz-

tu potrawy. Nie traktowałabym jej jednak 

bardzo dosłownie, efekt w postaci pysz-

nych posiłków i tak jest osiągalny.

Książka zawiera 30 przepisów na dania 

słodkie i 40 na słone. A różnorodność ich 

jest bardzo duża – od śniadań, poprzez 

sałatki, makarony, dania obiadowe i dese-

ry. Bardzo podoba mi się fotograficzny spis 

dań – od razu można zorientować się  

w zawartości książki. Apetyczne zdjęcia 

potraw kuszą i nie ułatwiają nam wyboru, 

co ugotować najpierw. Znajdziecie tu  

np. sałatkę z rostbefem i truskawkami, 

kaszę jęczmienną z grzybami, wieprzowi-

nę w sosie śliwkowym. Ciekawe połącze-

nia składników obok nieco unowocze- 

śnionych przepisów na całkiem codzien-

ne potrawy, jak kluski leniwe, tatar ze śle-

dzia, czy racuchy. 

Na końcu książki znajdziemy podsta-

wowy niezbędnik z kuchennymi dobrymi 

praktykami. Takie dania po prostu nie 

mogą się nie udać, sprawdzą się szcze-

gólnie, kiedy potrzebujemy zjeść szybko 

i niedrogo. Praktyczna pomoc, przydatna 

każdej pani domu. 

Serdecznie polecam!

„Przyjaciele żyrafy.  
Bajki o empatii”

Joanna Berendt,  
Aneta Ryfczyńska

Wydawnictwo CoJaNaTo

Poznajcie uroczych przyjaciół żyrafy Bibi 

i szakala Zenona z Leśnego Zakątka! Ich 

przygody są lekturą w sam raz do wspólne-

go czytania wraz z przedszkolakami lub 

uczniami początkowych klas podstawówki.

Empatia, emocje – to pojęcia niełatwe 

do wyjaśnienia naszym pociechom. Dla 

dorosłych rozmowy o uczuciach bywają 

trudne, a co dopiero dla maluchów.  

Niełatwo im nazwać i opisać, co czują.  

Nieocenione więc nasze starania, by poka-

zać im, jak pomieścić w sercu dobre i złe 

emocje, jak je wyrazić.

Autorki podjęły się w książce ważnego 

zadania. Poprzez łatwe w odbiorze historie 

o zwierzętach starają się przybliżyć dzie-

ciom bogaty świat emocji, które targają  

każdym z nas. Książka zawiera 16 bajek  

o empatii, czyli o tym, jak sobie radzić z uczu-

ciami. Każda z nich opowiada inną historię. 

Grzeczny czy niegrzeczny, co to właściwie 

znaczy? Czasem nie lubię się witać, czyli  

o niechcianych buziaczkach. Nikt mnie nie 

lubi, czyli jak sobie radzić z trudnymi myśla-

mi. Zwierzątka przeżywają prosto i zrozu-

miale przedstawione wesołe i smutne 

sytuacje. Wspólnie radzą, jak oswajać i roz-

poznawać swoje prawdziwe uczucia, dając 

przykład dzieciom, jak się komunikować. 

Cenną pomocą dla rodziców mogą być 

zamieszczone po każdej bajce pytania  

do dzieci. Łagodnie pomagają dziecku 

odnieść do siebie przeczytaną historyjkę.

Autorki książki – obie doświadczone 

mediatorki i trenerki – prowadzą blog 

„Przyjaciele żyrafy”, na którym można zna-

leźć dalsze empatyczne bajki i rozważania 

o emocjach. We wszystkich bajkach uczą 

komunikacji opartej na szacunku i idei 

porozumienia bez przemocy. 

„Opowieści z meekhańskiego 
pogranicza. Północ - Południe”

Robert M. Wegner

Wydawnictwo Powergraph

Fantasy to podobno najpopularniejszy 

w Polsce podgatunek fantastyki. Właśnie 

tam zabiera nas w podróż zbiór opowia-

dań polskiego autora, skrywającego się za 

pseudonimem Robert M. Wegner.

Przenikliwie lodowata, górzysta Północ 

kontra parzące gorącem pustynne Południe. 

Cztery opowiadania, toczące się w każdej 

krainie, luźno łączą się ze sobą we wciąga-

jącą fabułę. Autor wykreował spójny, dopra-

cowany z detalami fantastyczny świat 

olbrzymiego Imperium Meekhańskiego. 

Powołał do życia ciekawych bohaterów, za 

którymi chcemy podążać. Na Północy 

bohaterstwem i braterstwem wykazuje się 

Szósta Kompania Straży Górskiej dowodzo-

na przez porucznika Kennetha-lyw-Dara-

wyta. Na Południu poznajemy nie mającego 

nic do stracenia dzielnego Yateha z plemie-

nia wyklętych wojowników Issar. 

Sugestywnie przedstawione walki zarów-

no szpiegów, jak i całych armii, pełne są szczę-

ku żelaza, przemocy i śmierci. Zapamiętale 

opadające miecze i topory wypełniają pola 

bitew. Obok bitewnego spustoszenia autor 

jednak podkreśla wartości, jak wytrwałość, 

męstwo, honor. W ludzkie sprawy mieszają się 

tu bogowie i nadprzyrodzona moc, zdolna 

powstrzymać nawet żywioły. Całość tworzy 

epicką, literacko dopracowaną pierwszą część 

historii o pradawnych plemionach, czarowni-

kach, surowym świecie.

„Opowieści...” będące debiutem książ-

kowym Roberta M. Wegnera, zostały uho-

norowane w 2009 roku w konkursie na 

najlepszą książkę fantastyczną, a jedno  

z zawartych w zbiorze opowiadań otrzy-

mało nagrodę Zajdel dla najlepszego opo-

wiadania fantastycznego. Wegner silnie 

pobudza wyobraźnię i potrafi skutecznie 

oderwać czytelnika od rzeczywistości.
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LOKALNE SMAKI

■  Sałatka śledziowa
Nie wyobrażam sobie wigilii bez śledzi  

na stole. Ten przepis z matiasami w roli 

głównej pozwala jednak na nowo odkryć 

przyjemność jedzenia tej polskiej ryby. 

SKŁADNIKI

∞  3 sporej wielkości śledzie matiasy

∞   50 dag żółtego sera  

(ostrzejszego)

∞   pół krążka miękkiego  

sera pleśniowego 

∞  4-5 korniszonów

∞  4 suszone pomidory (nie z zalewy!)

∞  3 jajka

∞  1 spora cebula

∞  majonez

∞  keczup

∞  musztarda delikatesowa

∞  musztarda francuska

∞  pieprz czarny

WYKONANIE

Śledzie namocz w wodzie przez godzi-

nę, następnie osusz i pokrój w średniej 

wielkości kostkę. Jajka ugotuj i posiekaj. 

Korniszony, suszone pomidory oraz 

cebulę także pokrój. Ser żółty zetrzyj  

na tarce na dużych oczkach.
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Sos do sałatki przygotuj łącząc majo-

nez i jogurt naturalny w proporcjach 2:1, 

dodaj łyżkę keczupu, łyżeczkę musztar-

dy delikatesowej i łyżeczkę musztardy 

francuskiej.

Sałatkę możesz podać na dwa sposo-

by. Pierwszy, bardziej fantazyjny: ułóż  

w szklanej przezroczystej misce war-

stwowo, na przemian, np. najpierw 

kawałki śledzi doprawione pieprzem, 

potem kolejno – cebulkę, starty ser żół-

ty, korniszony, posiekane jajka, kolejną 

warstwę matiasów doprawioną pieprzem 

i znów cebulę, ser żółty, następnie suszo-

ne pomidory, pokrojony ser pleśniowy  

i na wierzch ponownie śledzie posypane 

pieprzem i resztką cebuli. Udekoruj 

kawałkami suszonych pomidorów. Sałat-

kę polej sosem.

Drugi, szybki i tradycyjny: zmieszaj  

ze sobą wszystkie pokrojone składniki 

sałatki i połącz sosem. 

Oba sposoby podania gwarantują nie-

zwykłą przyjemność smakową!

Ewa Mościcka

www.miodimalina.pl

■  Ekspresowe tiramisu
SKŁADNIKI

∞  250 ml śmietany 30 proc.

∞  0,5 szklanki cukru pudru

∞  500 g serka mascarpone

∞   200-400 g podłużnych biszkoptów,  

tzw. języczków (w zależności  

od wielkości naczynia) 

∞   2 łyżki rozpuszczalnej słodkiej  

kawy cappuccino

∞  2-3 łyżki kakao

∞   3-6 łyżek rumu lub wódki (w zależności 

od ilości biszkoptów)

WYKONANIE

Ukręć krem: ubij śmietanę z cukrem 

pudrem, dodaj serek mascarpone i ponow-

nie zmiksuj, ale na wolnych obrotach. Przy-

gotuj 2 szklanki kawy cappuccino. Ostudź. 

Chłodną kawę wymieszaj z alkoholem  

i wlej na głęboki talerz. Biszkopty zama-

czaj w przyrządzonej miksturze i układaj 

ścisło obok siebie w brytfannie lub w szkla-

nym płaskim naczyniu. Na tak przygoto-

waną warstwę biszkoptów nałóż połowę 

kremu, równomiernie rozprowadź i posyp 

kakao. Następnie ułóż drugą warstwę 

nasączonych ciasteczek równolegle do 

pierwszej, nałóż pozostałą część kremu  

i ponownie posyp kakao. Teraz wystarczy 

schłodzić w lodówce przez około pół 

godziny i można podawać!

FO
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WITAJ W KLUBIE

■   Oj, dzieje się! Raport Klubu Kultury

■   Konkurs na najładniejszą Iluminację Świąteczną!

Dzieci odwiedzały wraz z rodzicami salę plastyczną, gdzie mogły 

stworzyć prace plastyczne z masy solnej lub namalować obraz wyra-

żając swoje emocje. Do Państwa dyspozycji był także pan Wojciech 

Różycki, instruktor szachów oraz pani Agnieszka Szewczyk  

od Aktywnego Malucha. Na sali widowiskowej instruktorzy tańca, 

panowie Jarosław Chodyra i Kamil Przepiórowski, prezentowali swo-

je zajęcia dla dużych i małych. Nie zabrakło również propozycji  

dla Aktywnych 50+ z panią Gabrielą Helak. Następne Dni Otwarte  

planujemy urządzić w lutym 2015 r. 

Szachy okazały się strategiczne
Mile zaskoczyło nas zainteresowanie dzieci zajęciami szachowymi. 

Chętnych było tak dużo, że postanowiliśmy otworzyć drugą grupę 

dla dzieci w wieku 7+ i już powstaje nowa lista rezerwowa. W grupie 

szachowej dla młodzieży i dorosłych jest jeszcze miejsce dla 3-4 

osób. Zapraszamy na turniej. Chcąc zachęcić innych do udziału  

w takiej formie aktywności, Uczniowski Klub Sportowy (UKS) Szachy-

lice organizuje u nas w Klubie Kultury 13 grudnia 2014 r. w godzinach 

10.00- 16.00 Turniej szachowy dla dzieci i dorosłych. Wszyscy chęt-

ni proszeni są o zarejestrowanie się na stronie www.chessarbiter.com 

w zakładce „turnieje”. Link dostępny jest także na facebooku Klubu 

Kultury w Józefosławiu. Wpisowe płatne w dniu turnieju u sędziego. 

Koszt: dzieci – 10 zł, dorośli – 15 zł. Liczba miejsc – 40 osób. 

Karnawał w Klubie
Dla naszych wiernych klubowiczów mamy również niespodziankę! 

W sobotę, 10 stycznia 2015 r. odbędzie się Bal Karnawałowy orga-

nizowany dla dzieci należących do Klubu Kultury w Józefosławiu. 

Szczegóły na temat tej imprezy będą dostępne wkrótce w Klubie 

Kultury oraz na stronie klubowej na facebooku.

Alina Staniszewska, Kierownik Klubu Kultury

T o dopiero drugi miesiąc naszej działalności w nowej siedzibie, 

a już tak wiele się wydarzyło! W Klubie funkcjonuje ponad  

12 rodzajów zajęć, na które uczęszczają dzieci, młodzież i dorośli, 

razem aż 28 grup. Prowadzimy również zajęcia indywidualne.  

A z tygodnia na tydzień nasza oferta jeszcze się powiększa.

Ogłaszamy Dni Otwarte
Wielu z Państwa słusznie sugerowało, że brakuje w naszym Klubie, 

tzw. pierwszych zajęć bezpłatnych dla zapoznania się z tematem 

spotkań i sposobem, w jaki są prowadzone. Wychodząc naprzeciw 

Państwa potrzebom, raz na pół roku będą organizowane Dni Otwar-

te, w czasie których będzie można wziąć udział w bezpłatnych zaję-

ciach i zapisać się na wybrane propozycje. 

Było twórczo i ciekawie
W tym semestrze takie dni odbyły się 22 i 23 listopada. Było nam 

bardzo miło gościć wszystkich przybyłych. Dla dzieci, jak i doro-

słych znalazło się wiele zajęć, w których mogli wziąć udział, spró-

bować swoich sił w capoeirze, grze na instrumentach, czy  

też sprawdzić się wokalnie na emisji głosu. 

W zeszłym roku, w lutowym  numerze  przedstawialiśmy nasze 

józefosławsko-julianowskie iluminacje świąteczne! Dwie 

dziewczyny z redakcji w dość mroźny dzień i całkiem po ciemku 

biegały po ulicach dwóch naszych wsi z aparatem fotograficznym 

i sporym statywem i szukały (tu powinnam napisać guza) ilumina-

cji świetlnych. Nie było tego wiele... Na zamknięte osiedla nie dało 

się wejść, pozostało więc przedzierać się w niektórych przypadkach 

przez krzaki jednak udało się co nieco uwiecznić, co zresztą zosta-

ło opublikowane. Zachwyciły nas dwie iluminacje: balkonu z różo-

wymi kulami na ul.Enklawy oraz w Julianowie cały rząd cudnie 

przystrojonych domków rodem z amerykańskiego miasteczka.  

W tym roku przekazujemy inicjatywę samym mieszkańcom  

i ogłaszamy KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ ILUMINACJĘ ŚWIĄ-

TECZNĄ Józefosławia i Julianowa.

CO ZROBIĆ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE:

1. Sfotografuj swój balkon lub ogród (3 ujęcia)

2.  Fotografie (3 sztuki) prześlij na adres: sasiedzi@magazyn-

-mieszkancow.pl do 20 stycznia 2015 roku

Autorzy 3 najpiękniejszych iluminacji zostaną nagrodzeni,  

a ich zdjęcia zostaną zamieszczone w magazynie Sąsiedzi w nume-

rze lutowym. 

Organizatorzy: Sąsiedzi, Pomysł na Józefosław, 

Partnerzy: Fashionmagenta, Kofiko.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ ILUMINACJĘ ŚWIĄTECZNĄ  NA TERENIE JÓZEFOSŁAWIA I JULIANOWA. • Konkurs jest skierowany do osób dorosłych (ukoń-
czone 18 lat). • Konkurs trwa do 20.01.2014 roku do godziny 23.59. Zwycięzcy (trzy osoby) zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową do dnia 25.01.2015 r. • Nagro-
dami w konkursie są: I miejsce bon do Fashionmagenta (www.fashionmagenta.com) o wartości 200 zł, II miejsce bon o wartości 50 zł do wykorzystania w Restauracji Kofiko,  
III miejsce świetny kryminał „Śnieżka musi umrzeć” Nele Neuhaus, • Bony są ważne przez 2 miesiące od odebrania ich w siedzibie organizatora.  Zgłoszeniem do udziału  
w konkursie jest nadesłanie drogą e-mail na adres sasiedzi@magazyn-mieszkancow.pl trzech fotografii z iluminacją świetlną własnego balkonu/ogrodu w okresie trwania kon-
kursu. • W mailu należy wpisać imię i nazwisko, adres oraz tel. kontaktowy. • Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przy-
znania nagrody • O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator. Skład Komisji 
ustala Organizator (Redakcja Magazynu Mieszkańców „Sąsiedzi” oraz Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław). • Warunkiem koniecznym do odebrania nagrody jest podanie 
imienia i nazwiska w treści wiadomości oraz adresu i potwierdzenie swojej tożsamości w chwili odbioru nagrody. • Laureaci konkursu będą mogli odebrać nagrody w siedzi-
bie Organizatora. • Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie. 
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WYDARZENIA KULTURALNE

 WYDARZENIA 

6.12 – godz.11.00 – Kiermasz Bożona-
rodzeniowy oraz Mikołajki na Rynku 
W programie: występy świąteczne, piecze-

nie pierników z Panią Mikołajową, spotka-

nie ze Świętym Mikołajem, spektakle 

zimowe, Magiczna kostka – rodzinne 

pocztówki, rodzinna gra miejska, warszta-

ty w Muzeum Regionalnym (13.00 - 15.00), 

animacje dla dzieci, ODPALENIE CHOINKI

Rynek, Pl. Piłsudskiego

7.12 – godz. 19.00 – Niedziela z Jazzem
RAFAŁ SARNECKI BROOKLYN QUINTET
Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

Wstęp: 15 PLN

10.12 – godz. 11.00 – spotkanie Uniwer- 
sytetu Trzeciego Wieku – Sławomir 
Drygalski „Niemen na nowo odkrywany”
Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

11.12 – godz. 12.00 – spotkanie 
świąteczne Związku Niewidomych 
Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

Wstęp wolny

12.12 – godz. 10.30, 11.30, 12.30 
– Filharmonia – Perkusja i akordeon  
– odkrycie XX wieku / stroiki, guziki, 
pałeczki, szczoteczki..., Dom Kultury  

Piaseczno, Kościuszki 49, Wstęp: 7 PLN

12.12 – godz. 20.00 
– recital Stanisławy Celińskiej
Artystce towarzyszy artysta, Dom Kultury 

w Piasecznie, Kościuszki 49, Bilety w cenie 

40 złotych już od 17 listopada w kasach 

CK – pl. Piłsudskiego 9 i Kościuszki 49.

14.12 – godz. 14.30 i 16.00 
– Bajkowa Niedziela – TEN TEATR  
– „Podróż do Laponii”, Dom Kultury  

Piaseczno, Kościuszki 49, Wstęp: 10 PLN

15.12 – godz. 9.30 , 10.30 i 11.30 
– Wiolinka i Basik - cykl spotkań 
muzycznych dla dzieci – Śmiechu  
i Płakuś / klarnet, Dom Kultury  

Piaseczno, Kościuszki 49, Wstęp: 8 PLN

 

16.12 – godz. 20.00 – Klub Podróżnika
W trampkach przez Kanadę
Prelegent: Angelika Charycka; prowadzi: 

Tomasz Pakuła, Dom Kultury w Piasecz-

nie, Kościuszki 49, Wstęp wolny

17.12 – godz. 11.00 – spotkanie 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Dr Izabela Tomaszewska „Giuseppe  
Verdi” – Marek Gerard Jaros „ Wpływ 
krajobrazu na psychikę człowieka”
Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

20.12 – godz. 11.00 – Bajki z Kliszy 
Najpiękniejsze Baśnie Braci Grimm 
Przystanek Kultura, Pl. Piłsudskiego 9

Wstęp wolny

 WYSTAWY 

Michał Dębski ,,Światy nierzeczywiste’’
Wernisaż: 05.12.2014 godz. 19.00
Przystanek Kultura, Pl. Piłsudskiego 9,  

Piaseczno

JÓZEFOSŁAW 
Paweł Rupińskie „Bez dystansu”
Wernisaż: 14.12. 2014 godz. 17:00 
Galeria Rokokoko, ul.Osiedlowa 48,  

Józefosław

7.01 – godz. 18.00 
– odprawa sztabu WOŚP
Zebranie wszystkich wolontariuszy

Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

9.01 – godz. 10.30, 11.30 i 12.30 
– Filharmonia – „Karnawał w Wenecji”
Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

Wstęp: 7 PLN

11.01 – godz. 14.30 i 16.00 
– Bajkowośpowa Niedziela
Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

Wstęp: 10 PLN – dochód przeznaczony na 

23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy

11.01 – godz. 18.30 – koncert finałowy 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Gość specjalny Dawid Kwiatkowski 
Godz. 20.00 – pokaz sztucznych ogni, 

Światełko do nieba – Parking przy Urzę-

dzie Miasta – Wstęp wolny

13.01 – godz. 12.00 
– spotkanie Związku Emerytów
Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

13.01 – godz. 20.00 – Wtorek Teatralny
„Żona do adopcji” Teatr Old Timers 
Garage – Dom Kultury w Piasecznie, 

Kościuszki 49 – Wstęp: 15 PLN

 KULTURALNA ZIMA 

16.01 – godz. 20.00 – Piosenki Jonasza 
Kofty – Anna Stankiewicz: wokal, 
Janusz Strobel: gitara, Dom Kultury w 

Piasecznie, Kościuszki 49, Wstęp: 15 PLN 

17.01 – godz. 12.00 – Bal Karnawałowy 
dla dzieci w wieku 4 – 7 lat
Ilość miejsc ograniczona – bilety do naby-

cia w kasach Centrum Kultury w Piasecznie.

Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

Wstęp: 10 PLN

19.01 – godz. 11.00 
– Teatranek – spotkanie dla dzieci  
z animatorami teatru – „Beata co bajki 
wyplata”, Dom Kultury w Piasecznie, 

Kościuszki 49, Wstęp wolny

21.01-24.01  godz. 10.00  
– Ferie na ludowo  – Zajęcia  
warsztatowe z etnografem 
Muzeum Regionalne w Piasecznie,  

Pl. Piłsudskiego 10, Wstęp 5 zł 

22.01 – godz. 11.00 – Mała Filharmonia 
– koncert dla dzieci, Dom Kultury 

Piaseczno, Kościuszki 49, Wstęp wolny

 

23.01 – godz. 19.00 – KONTAKT #9
Koncert zespołów TUPILAK,  WHITE 
HIGHWAY, Dom Kultury w Piasecznie, 

Kościuszki 49, Wstęp wolny

25.01 – godz. 14.30 i 16.00 
– Bajkowa Niedziela – Krakowski 
Zespół KOP „Opowieść zimowa”
Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

Wstęp: 10 PLN

26.01 – godz. 11.00 – Teatranek  
– spotkanie dla dzieci z animatorami teatru
Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

Wstęp wolny

27.01 – godz. 20.00 – Wtorek Wydarzeń 
– Pokaz dwóch filmów niemych  
z muzyką na żywo – Niemy Movie
Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

Wstęp wolny

30.01 – godz. 19.00 – koncert zespołu 
SALVATOR ELVIS – Koncert promujący 
płytę „Not yet not now”
Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

Wstęp wolny

Bardzo dziękuję Wyborcom z okręgu 16 (Julianów, Chylice, Chyliczki, Pólko),  

którzy oddali swój głos na moją kandydaturę. Dzięki Waszemu zaufaniu będę mogła 

ponownie jako radna godnie reprezentować  Wasze potrzeby podczas kadencji 2014 

– 2018 w Radzie Miasta i Gminy Piaseczno, a także dokończyć rozpoczęte już tema-

ty. Postaram się dobrze wypełnić powierzone mi zadania. Wielkie dzięki za reelekcję!

Ponadto Wszystkim Czytelnikom życzę powodzenia i zdrowia w Nowym, 2015 Roku!

Hanna Krzyżewska

    PODZIĘKOWANIA

Sąsiedzi 13/14-2014/2015     23



GRAFFIDEA, ul. Julianowska 68D
tel. (22) 716 89 09, 601 388 999

www.graffidea.pl

STUDIO  
GRAFICZNE

 
DRUKARNIA 

CYFROWA


