
WYCIECZKA

Wąskotorówka  
wczoraj i dziś

KOLEJNA AKCJA                                         

Sprzątam  
po sobie                            

POZNAJMY SIĘ

Jarek Staniek        
W zgodzie  

z własnym sercem                                

PISZĄ MŁODZI

Podwieź mnie  
na Puławską

Wiadomości kulturalne              Kulinaria              Infrastruktura              Moda i ogród              Do poczytania

numer 17, kwiecień 2015

Sąsiedzi
Magazyn mieszkańców Józefosławia i Julianowa

ISSN 2300-8431

Park
już wkrótce

GŁOSUJEMY NA PLAC ZABAW



Sąsiedzi 17/2015     3

●  zdrowe odżywianie
●  nadwaga i otyłość
●  zaburzony metabolizm
●  zaburzenia hormonalne
●  cukrzyca
●  wysoki cholesterol
●  żywienie w sporcie

lek. med. Katarzyna Bukol-Krawczyk

Piaseczno, ul. Granitowa 18c
tel. 22 750 51 51

www.kbmedica.pl

P-no, ul. Geodetów 176 bud. A, 22 213 85 36, 797 598 405

biuro@trace.pl, www.trace.pl

A4/A3/wielkoformatowe 1440 DPI

REDAKTOR NACZELNY: Jacek Sut 
SEKRETARZ REDAKCJI: Katarzyna Krzyszkowska
ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Magdalena Nehrebecka-Falkiewicz,  
Katarzyna Sierżant, Michał Duraj
WSPÓŁPRACOWNICY: Katarzyna Bukol-Krawczyk, Ewa Mościcka 
Hanna Krzyżewska, Matylda Michałowicz, Alina Staniszewska,  
Monika Rzepka, Aleksandra Szpaderska, Joanna Widaj. 
KONTAKT Z REDAKCJĄ: sasiedzi@magazyn-mieszkancow.pl 
KONTAKT Z DZIAŁEM REKLAMY: Katarzyna Krzyszkowska tel. 501760709; 
Michał Duraj tel. 606809366
WYDAWCA: Mediamount; ul. XXI wieku 9 m. 1, 05-509 Józefosław 
ISSN 2300-8431
SKŁAD I ŁAMANIE: Graffidea, ul. Julianowska 68d, 05-509 Julianów
MAGAZYN BEZPŁATNY REDAGOWANY SPOŁECZNIE

NAKŁAD: 4 000 egzemplarzy

Znajdź nas na: www.facebook.com/sasiedzi.magazyn.mieszkancow

Magazyn „Sąsiedzi” działa pod patronatem Stowarzyszenia „Nasz Józefosław i Julianów” 

Magazyn bezpłatny. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych,  
nie gwarantuje ich zamieszczenia, a także zastrzega sobie prawo dokonywania 
skrótów i korekty językowej publikowanych materiałów. Redakcja nie ponosi 
odpowiedzialności za treści zmieszczone w materiałach reklamowych,  
a także w artykułach sponsorowanych oraz ogłoszeniach płatnych.

■  Czas krytyków

„J eśli chcesz uniknąć krytyki, nic nie mów, nic nie rób, bądź 

nikim” [Arystoteles]. Myśl ta wpadła mi w oczy ostatnio, gdy 

byłem zawodowo w Poznaniu w pewnym gimnazjum, gdzie dzie-

ciaki mają świetną nauczycielkę WDŻ, panią Iwonę, która chcąc edu-

kować dzieci jak należy musi wciąż walczyć z dorosłymi i ich 

uprzedzeniami. To na drzwiach jej klasy wisiała kartka z powyższym 

cytatem. Myślę sobie, że wydrukuję takich więcej i rozdam tym 

wszystkim, którzy nie bacząc na przeciwności walczą o rowerowe 

ścieżki do lasu, starają się o park czy kosze i uruchamiają akcje,  

o których będzie mowa również w tym wydaniu gazety. Bo taki cytat 

na duchu podnosi znacznie.

Kontekst szkoły przywołuję tu nieprzypadkowo. Wokół niej krą-

żą najsilniejsze emocje, czego dowodem była dyskusja, a nawet nie-

wybredna wymianka zdań po moim artykule w ostatnich „Sąsiadach”. 

Dowiedziałem się z niej, że nasz magazyn to „pisemko”, że sam 

jestem ignorantem, a mój artykuł „paszkwilem”. Wiedza rzecz cen-

na, więc przyjmuję z pokorą i kiedyś może zrozumiem. Uspokajam 

jednak, że się nie obrażam – jak mi kiedyś powiedziała Maria Czu-

baszek: „Obraża się tylko służba.”

Mam nadzieję, że mieszkańcy J&J korzystają nie tylko z prawa 

do dyskusji i krytyki, ale też zauważają zmiany. Te mniejsze i te więk-

sze. Niektóre mozolnie pełzną z urzędniczych szuflad na gminne 

nieużytki, inne galopują radośnie w towarzystwie czworonogów  

i ich właścicieli. Wiadomo, że palmę pierwszeństwa dzierżą działa-

nia w obszarze infrastruktury. Julianowska obrasta w chodniki,  

a pewno to nie ostatnia uliczka, która się dorobi jeszcze w tym roku 

trotuaru. Mnie jednak najbardziej cieszą akcje społeczne, których 

zdecydowanie przybywa. Na razie są to proste działania, wymaga-

jące jedynie odrobiny zaangażowania i życzliwości. Piszemy o nich 

w tym numerze. Przyszłość jednak przyniesie większe wyzwania. 

Chcemy wskrzesić prawdziwy, obywatelski czyn społeczny. Plan 

ambitny, zważywszy na dwuznaczne, historyczne konotacje, ale 

niewątpliwie wykonalny. Kiedyś takim ambitnym planem było stwo-

rzenie magazynu społeczno kulturalnego dla dwóch podwarszaw-

skich wsi, w dobrej jakości i z oryginalnymi treściami. Nie było łatwo, 

ale teraz oddajemy w Wasze ręce „Sąsiadów” numer 17! A skoro już 

o samej gazecie mowa, to znajdziecie w niej kolejną sylwetkę nie-

tuzinkowego Sąsiada, poczytacie o nowalijkach i ich związkach ze 

zdrowiem oraz jak uchronić psa przed kleszczami. Poznacie też pla-

ny naszej pączkującej społeczności na następne akcje w J&J.

Jacek Sut
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SAMORZĄD. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis 

powołał swojego II zastępcę, którym została Hanna Kułakowska 

– Michalak. Nowa pani Wiceburmistrz oficjalnie objęła funkcję  

z dniem 1 kwietnia. Do jej kompetencji należą przede wszystkim 

sprawy oświatowe. Zajmować się będzie również sprawami spo-

łecznymi, zarządzając referatem spraw społecznych i polityki 

mieszkaniowej oraz wydziałem świadczeń społecznych. Przypo-

minamy, że I zastępcą burmistrza jest pani Anna Juszczyk, która 

zajmuje się inwestycjami w naszej gminie.

PIASECZYŃSKIE MUZEUM. Muzeum Regionalne mieszczące się 

przy pl. Piłsudskiego k. kościoła św. Anny w Piasecznie można zwie-

dzać tylko do 12 kwietnia.  Po tym terminie Muzeum zostanie 

zamknięte na dłużej ze względu na planowany remont budynku.

ULICA JULIANOWSKA. Prace przy budowie chodnika, ciągu pieszo- 

rowerowego, zatok autobusowych i wjazdów bramowych posuwa-

ją się naprzód. Została przesunięta większość ogrodzeń i nowymi 

chodnikami w wielu miejscach możemy poruszać się już bez proble-

mu. Osoby zaniepokojone informujemy, że w kwietniu też zostaną 

przestawione w nowe miejsca dotychczasowe wiaty przystankowe. 

Także do lata będą naprawione (doprowadzone do stanu poprzed-

niego) fragmenty nawierzchni ulicy, którymi trzeba było poprowadzić 

instalacje elektryczne lub wodno kanalizacyjne z jednej strony ulicy 

na drugą. Planuje się do końca lipca zakończyć prace budowlane, 

odbiory techniczne nastąpią w sierpniu. Gdyby mieli Państwo jakieś 

uwagi lub spostrzeżenia co do jakości wykonanych prac, proszę  

je zgłosić na adres: hannakrzyzewska@interia.pl.

GOSPODARKA ODPADAMI. Przypominamy, że odpady biodegrado-

walne odbierane są w roku bieżącym w ramach ponoszonej opłaty 

- bez limitu, (na naszym terenie w co drugi poniedziałek). Jedynym 

warunkiem jest umieszczenie ich w przeźroczystym, lub opisanym 

worku lub pojemniku. Ponadto jeśli ktoś nie zdążył pozbyć się tzw. 

„gabarytów” (mebli, urządzeń AGD itp.) w marcu, będzie mógł je 

INFORMACJE LOKALNE TEMAT NUMERU

W tym roku przypada 5. rocznica nawiązania przyjacielskich 

kontaktów Piaseczna z leżącą w Państwie Środka gminą 

Huanggang. Z tej okazji na zaproszenie strony chińskiej, położoną 

nad rzeką Jangcy gminę, w marcu odwiedziła 6. osobowa delega-

cja Rady Miejskiej.

Plan wypełniony - co do minuty!
Mimo że licząca ponad 7,5 mln mieszkańców gmina pod względem 

demograficznym i kulturowym znacząco różni się od Piaseczna,  

to oba samorządy stoją przed podobnymi wyzwaniami, choć oczy-

wiście w innej skali. Huanggang podobnie jak Piaseczno swój dyna-

miczny rozwój przeżywa w ostatnich latach. Na jego obszarze  

są zlokalizowane liczne zakłady przemysłowe, miasto intensywnie 

się rozbudowuje, zaś władze ponad połowę budżetu przeznacza-

ją na zadania oświatowe.

W  napiętym planie kilkudniowej wizyty niewiele było czasu  

na relaks. Radni poznali charakter partnerskiej gminy, zwiedzili czo-

łowe zakłady produkcyjne, słynną z wysokiego poziomu nauczania 

szkołę średnią, szkołę sportową, realizowane z rozmachem publicz-

ne inwestycje, jak chociażby ogromny kompleks sportowy, ze sta-

dionem na 25 tys. kibiców, halą sportową i pływalnią. Delegacja 

miała też okazję poznać najważniejsze historyczne miejsca oraz 

bogatą ofertę kulturalną.

Szczególne wrażenie zrobił na nas inkubator przedsiębiorczo-

ści – mówi z uznaniem Piotr Obłoza, przewodniczący Rady, stoją-

cy na czele delegacji z Piaseczna – Miasto finansuje dzięki niemu 

siedzibę oraz koszty administracyjne dla ponad 100 początkujących 

młodych biznesmenów – przez pierwsze 3 lata. Planują już otwar-

cie kolejnych dwóch takich placówek w najbliższej przyszłości.

Plany na przyszłość
Swoistym przypieczętowaniem wyjazdu było podpisanie dokumentu 

intencyjnego o woli dalszej współpracy między gminami. Główny 

nacisk, oczywiście, jest położony na wymiany edukacyjne, językowe, 

sportowe i kulturalne. Otwarto też drogę do organizacji forum gospo-

darczego, o ile znajda się zainteresowani przedsiębiorcy z Piaseczna. 

Przez ostatnie kilka lat byłam dyrektorem departamentu eduka-

cji prowincji Hubei, dlatego tematy związane z oświatą są mi szcze-

gólnie bliskie. Chciałabym żebyśmy zrealizowali jakiś poważny 

projekt wymiany młodzieżowej, będę szukała możliwości wsparcia 

takiego działania ze środków rządowych – przekonywała Chen An’li, 

nowa burmistrz Huanggang.

Nie pierwszy i nie ostatni raz 
Do tej pory gościliśmy w Piasecznie dwukrotnie na występach spek-

takularne grupy kulturalne z Chin. W 2011 r. przyjechała do nas  

z występem Opera Huangmei, oraz młodzi adepci sztuki kung-fu.  

W 2013 r. gościliśmy zaś muzyków i tancerzy z Uniwersytetu w Huang-

gang. W rewanżu w 2012 r. połączone zespoły Manaus i Parasol Poeti-

ca z Piaseczna wystąpiły przed 10 tys. publicznością podczas 

wielkiego festiwalu Dong Po organizowanego co 3 lata w Huang-

gang. Naszą gminę odwiedziło też kilka delegacji z Huanggang pod-

czas swoich wizyt w Europie. W 2013. r. była to m.in. delegacja 

dyrektorów szkół i przedszkoli, która poznawała nasz system eduka-

cji. Na początku marca, krótką jednodniową wizytę złożyła u burmi-

strza Piaseczna delegacja przedstawicieli urzędu z Huanggang. 

Teraz gmina przygotowuje się na przyjazd 15. osobowej grupy 

pływackiej, która 2 maja weźmie udział w zawodach o puchar pre-

zesa PKOL i burmistrza Piaseczna organizowanych w związku  

z 15-leciem uruchomienia basenu w Piasecznie. W organizację ich 

pobytu zaangażowany jest klub MKS Piaseczno i rodzice. 

Biuro promocji i Informacji Miasta i Gminy Piaseczno

■  Chiński partner Piaseczna
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oddać we wrześniu. W dniach 21, 22, 23 i 24 września br. odpady wiel-

kogabarytowe będą odbierane w Julianowie i Józefosławiu. Dokładny 

spis które ulice obsługiwane będą którego dnia, znajduje się na stronie 

internetowej Urzędu Gminy pod zakładką Gospodarka Odpadami.

AZBEST. Mieszkańcy, którzy zamierzają skorzystać z bezpłatnego 

odbioru i utylizacji azbestu, powinni w kwietniu złożyć odpowiedni 

wniosek (wzór dostępny na stronie www.piaseczno.eu, w kancelarii 

Urzędu oraz w Wydziale Gospodarki Odpadami). Odbiór przygoto-

wanych do transportu odpadów azbestowych będzie następował 

sukcesywnie od maja do końca listopada br.

PALENIE TRAW. Przypominamy, że wiosenne wypalanie traw jest nie 

tylko niebezpieczne ze względu na możliwość pożaru i degradację 

podłoża wraz ze zniszczeniem życia wielu gatunków fauny i flory, 

ale także jest w sprzeczności z obowiązującym prawem. Należy się 

liczyć z interwencją policji i nałożeniem dotkliwych grzywien lub kary 

aresztu. Apelujemy o rozwagę.

BUSPASY NA UL. PUŁAWSKIEJ. A więc jednak będą! Stolica znalazła 

środki na wybudowanie buspasów po obu stronach drogi na obec-

nych poboczach od stacji metra Wilanowska do granicy z Piasecz-

nem. W roku bieżącym ma powstać projekt, w roku 2016 – budowa. 

Wraz z pasami dla autobusów powstaną także ścieżki rowerowe.

DODATKOWY PARKING PRZY DWORCU PKP. Przy ul. Dworcowej  

12 w Piasecznie, przy dworcu PKP od marca działa nowy, dodatko-

wy parking całodobowy na wydzierżawionej przez UG działce. Nie 

rozwiązuje on oczywiście wszystkich problemów z parkowaniem, 

ale znacznie ułatwi znalezienie miejsca postojowego osobom chcą-

cym skorzystać z dojazdu do Warszawy pociągiem.

POWIATOWY URZĄD PRACY W PIASECZNIE przyjmuje wnioski  

o dofinansowanie kosztów kształcenia z Krajowego Funduszu Szkole-

niowego. Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać do siedziby Powia-

towego Urzędu Pracy, Piaseczno ul. Szkolna 20 pok. 13 tel. 22 737 62 12. 

STOJAKI NA ROWERY. Z inicjatywy radnych z Józefosławia i dzięki 

uprzejmości firmy Lukoil, nasz gmina ustawiła stojak na rowery na sta-

cji Lukoil przy ul. Kuropatwy. Dzięki temu można wygodnie zostawić 

rower tuż przy przystanku Dąbrówki i przesiąść się na autobus. Teren 

stacji jest monitorowany, jednakże rower zostawiamy na własną odpo-

wiedzialność.

STOWARZYSZENIE „NASZ JÓZEFOSŁAW I JULIANÓW” zaprasza na 

comiesięczne spotkanie w poniedziałek, dnia  13  kwietnia o godz. 

20.oo w stołówce szkolnej. 

Hanna Krzyżewska, radna
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POZNAJMY SIĘ

■  W zgodzie z własnym sercem

W ierzę w taki rodzaj intuicji, który mi mówi, gdy coś nie dzia-

ła. Że czuję, kiedy coś nie działa. W Czechach mają takie faj-

ne słowo „funguje”. Jak coś nie „funguje”, zaczynam szukać 

przyczyny i idę w tę stronę, którą podpowie mi serce – opowiada 

Jarosław Staniek, reżyser, choreograf, m.in. hip-hopowego projek-

tu teatralnego „12 ławek”, trans-opery „Sen nocy letniej”, filmu „Ubu 

Król” oraz wielokrotny Mistrz Polski w breakdance. – Właśnie wró-

ciłem z próby „Operetki” Gombrowicza i mam takie dziwne uczu-

cie, jakbym robił wszystko pierwszy raz. A zajmuję się tym już prawie 

30 lat! Zastanawiam się zawsze, czy wejście w jakiś projekt coś mi 

daje, czy jakoś się zmieniam, czy dla mnie jest to ważne.

Sąsiedzi: Jak doszedłeś do tego, czym się zajmujesz, kim jesteś 

teraz?

Jarosław Staniek: Przyjechałem do Warszawy z Sandomierza, wtedy 

wiele się tam nie działo. Trafiłem do szkoły sportowej w Warszawie. 

System działał, wybierał nas, żebyśmy byli mistrzami sportu. I tak mia-

łem być kimś, kto będzie biegał, skakał, latał, pływał… nie wiem (śmiech). 

Najważniejsze, że byłem w Warszawie. Ten sport miał mi dać coś, ale 

nie wiedziałem do końca co. I nagle w ówczesnym dzienniku telewi-

zyjnym zobaczyłem dwuminutowy materiał o Stanach Zjednoczo-

nych, w których wybuchło kompletne szaleństwo – degeneraci, 

zepsuta młodzież, wariaci po prostu tańczą na głowach ryzykując życie 

i to wszystko dlatego, że nie mają, co robić i wymyślają głupoty. Jak 

to oglądałem, przestałem słyszeć komentarz, zamurowało mnie. To 

S: Ale jak zacząłeś to robić?

J. S.: Po prostu. Z tych dwóch minut stworzyłem cały świat. Zapa-

miętałem je jako jakiś przebłysk z przeszłości, jakby jakieś poprzed-

nie wcielenie do mnie przemówiło. Nie było wtedy żadnych 

magnetowidów, nic nie było. Zapisałem to wszystko w głowie – te 

obrazki, kiedy jakiś gość robił „szybę” (klasyczna figura w breakdan-

ce polegająca na dotykaniu wyimaginowanej szyby – red.) czy 

„moonwalk” (słynny chód do tyłu rozpropagowany później przez 

Michaela Jacksona – red.). Ja po prostu zacząłem dobudowywać 

do tego resztę. Coś pamiętałem, czegoś nie. Coś sobie „dowyobra-

żałem” i stworzyłem cały repertuar figur i zdarzeń, które mi się wyda-

wało, że zobaczyłem w tym materiale. I normalnie się tym jarałem. 

Wszędzie to robiłem, na korytarzu, w domu, wszędzie… Cały czas 

wymyślałem i coraz bardziej mi się to podobało. Nie zastanawia-

łem się, czy potrafię tańczyć. Po prostu czułem, że to jest to.

S: Ile miałeś lat, kiedy ci się to zaczęło tak składać?

J. S.: Piętnaście-szesnaście. Taniec stał się wtedy przestrzenią 

wyobraźni. Dobrze się uczyłem, więc mogłem pozwolić sobie na 

to, żeby na lekcji całe 45 minut myśleć tylko o tym, że jak wyjdę, to 

zaraz coś wypróbuję.

S: Jakie miałeś wtedy plany?

J. S.: Nie miałem żadnych. Pewnie by się to skończyło jako jakaś 

tam przygoda, gdyby nie program w stylu dzisiejszego „You Can 

Dance”. To nazywało się Ogólnopolski Telewizyjny Konkurs Tańca. 

Był 1984 rok. Ogłosili nabór w TV, a biorąc pod uwagę, że były wte-

dy tylko dwa kanały, wszyscy o tym wiedzieli. Poczułem ogromną 

presję – w szkole, w internacie – wszyscy na mnie patrzyli, ci moi 

koledzy sportowcy z takim: „No co? Idziesz?”. Nawet mój trener 

nazywał mnie „Trawolcik”. Poczułem, że muszę tam jechać, że nie 

mam wyboru. Zgłosiłem się. Pojechałem na Woronicza. Kolejka 

chętnych kończyła się na Puławskiej. Zatańczyłem, wróciłem do 

domu i czekałem. Przyszedł telegram, że zostałem zakwalifikowa-

ny. Potem były kolejne eliminacje, z każdych przechodziło dwóch 

tancerzy do następnych, ale w tych eliminacjach, gdzie ja startowa-

łem, przechodziłem tylko ja. Widzowie i jury głosowali na mnie. 

Wtedy były to jakieś worki listów przychodzące do telewizji. Finał 

był taki sam – zdobyłem wszystko. I to był pierwszy moment, kie-

dy poczułem, że może coś w tym jest, że nie wymyślam sobie cze-

goś tam na swój temat, tylko że to jest coś warte.

S: Czy to wreszcie był przełom?

J. S.: Nie. Nadal nie miałem planu. Nawet teraz nie mam żadnego… 

(śmiech). Wróciłbym pewnie do normalnego życia, ale wtedy wła-

śnie odezwał się do mnie i zaprosił do współpracy, nieżyjący już 

słynny polski tancerz i choreograf, Witold Gruca. Powiedział, że robi 

„Aidę” w Teatrze Wielkim, że jest tam taniec niewolnic i on by chciał, 

żebym nauczył tancerki takiego dzikiego tańca. Dzięki temu trafi-

łem od razu do Teatru Wielkiego i uczyłem baletnice, jak tańczyć 

breakdance. Potem siedziałem na premierze i dopiero wtedy zro-

zumiałem, że to wszystko, co robię może mieć dalszy ciąg. Patrzy-

łem na scenę; tu wchodzi wojsko, balet, orkiestra, soliści, 

nieprawdopodobne sceny i pomyślałem, że też mogę tworzyć takie 

rzeczy. Zakochałem się w teatrze w jednym momencie. Nie rozu-

miałem tego. Wiedziałem tylko, że ten konkurs, to nie jest koniec, 

ale początek. Kiedy zaproponowano mi wynagrodzenie, powiedzia-

łem, że nie chcę żadnych pieniędzy, za to chcę uczyć się tańczyć, 

jak baletnice. Zrobiłem dyplom eksternistyczny z klasycznego bale-

tu. Nigdy bym nie zatańczył w balecie, z szacunku dla samego bale-

tu, ale dyplom mam.

S: A jak jest dzisiaj?

J. S.: Najważniejsze, co mogę powiedzieć o sobie to to, że wszyst-

ko, co robię, te moje spektakle, choreografie itp. utwierdzają mnie 

w przekonaniu, że ja nie mam potrzeby rozmawiania z publiczno-

ścią. Nie mam potrzeby mówienia innym ludziom, jaka jest moja 

interpretacja tego czy owego. Przy każdym projekcie rozmawiam 

sam ze sobą i jeśli nie ma w nim czegoś, co sprawi, że pójdę sto-

pień wyżej, to go odrzucam. Muszę znaleźć swój własny cel. Jeśli 

nie znajdę wyzwania dla siebie, to tego nie robię. Skala projektu, 

jego prestiż czy miejsce, gdzie się to robi, nie ma znaczenia. Bar-

dzo się staram, żeby nie grać według utartych reguł. Kiedy robiłem 

„Opentańca” (tytuł od open taniec - red.), z Adamem Sztabą wymy-

śliliśmy poloneza na 5/4. Nie wiem, czy ktoś to zauważył, skumał, 

zrozumiał. Nie obchodzi mnie to. Ale my wiedzieliśmy, że to jest 

nasz polonez na 5. To jest coś, co mi zostało po tańczeniu break-

dance na ulicy. Koleś tańczy przed tobą, pach, pach, pach i już. Nie 

wiesz, co się wydarzy, jak ty zatańczysz, ale jedno, co wiesz to to, 

że nie możesz tego zrobić tak samo jak on. Czasem spotykam się 

z zarzutem, że wyważam otwarte drzwi. Ale ja uważam, że tak trze-

ba, bo ja je wyważam na swój sposób.

S: Ile lat mieszkacie tu, w Józefosławiu?

J. S.: (pytające spojrzenie na żonę) Jedenaście?

S: Czyli wielką powódź przeżyliście.

J. S.: Tak. Woda stała do pierwszego stopnia schodów wiodących 

do sypialni. A my wzięliśmy butelkę wina i weszliśmy sobie wtedy 

do wanny. Co mieliśmy robić?

Z Jarosławem Stańkiem rozmawiał Jacek Sut

było dla mnie połączenie energii – tej sportowej, do której byłem przy-

zwyczajony i tego tańca, który uważałem dotąd bardziej za takie coś 

nie „cool”. Zawsze tańczyłem, ale to było dla mnie jakieś niepoważne.

S: Co to znaczy, że zawsze tańczyłeś?

J. S.: Już od przedszkola. Kiedyś podczas jakiejś choinki czy innej 

zabawy byłem przebrany za Indianina. Każdy chciał być wtedy  

Winnetou. Mama zrobiła mi strój. I wszystko było dobrze, byłem 

dumny i szczęśliwy jako Winnetou do momentu, kiedy nie zaczęły 

się pląsy. No, i zacząłem pląsać, i natychmiast zostałem królem, 

więc mi zabrali pióropusz i zrobili ze mnie króla balu. A ja chciałem 

być Winnetou! Płakałem, nie chciałem tańczyć z dziewczynkami – 

przekleństwo po prostu. Wtedy zakumałem, że ten taniec jest taki 

no… niedobry. Że owszem czuję go, ale nie mogę tego ekspono-

wać, bo zaraz będzie jakiś problem.

S: I nagle pojawia się ten breakdance z dziennika TV.

J. S.: Tak. I te dwie energie się we mnie złączyły. Plus muzyka. Dla 

mnie muzyka jest najważniejsza. Kiedy słyszę muzykę, odpływam. 

Zaraz wyłapuję jakieś basy, jakieś instrumenty, linie melodyczne, 

cały chodzę. Nie mogę prowadzić samochodu, kiedy słyszę muzy-

kę, bo nie wiem, co się dzieje dookoła. Dlatego w aucie słucham 

wyłącznie wiadomości albo audiobooków. Kiedy słyszę muzykę, 

trudno się ze mną komunikować, to jest automatyczne. To się dzie-

je poza mną. Breakdance wszystko połączył i zacząłem to robić. FO
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NASZE AKCJE NASZE SPRAWY

■  Wiosenne porządki w J&J!

■  Szykuj formę!  
W czerwcu znów pobiegniemy  
naszymi ulicami!

W gazecie „Nad Wisłą” z dnia 26 lutego ukazała się notatka pt. 

„Miejskie linie dla Piaseczna” w sprawie uruchomienia nowych 

linii typu „P”. Dwie z nich, całkiem nowe, pomogłyby mieszkańcom 

poruszać się po mieście i okolicach oraz dowiozły ich do dworca 

PKP, a pacjentów do szpitala Św. Anny w Piasecznie. Linie oczeki-

wane i potrzebne. 

Uwaga, nastąpiła pomyłka
W zapowiedzi o „dodatkowym autobusie w Józefosławiu i Juliano-

wie”, który miał być „odpowiedzią na od dawna zgłaszane zapo-

trzebowania mieszkańców” wkradł się zasadniczy błąd. Otóż jest to 

wyłącznie kontynuacja dotychczasowej linii dowożącej już od daw-

na dzieci do szkoły przy ul. Kameralnej. Zmienione zostało tylko 

miejsce początku trasy z bazy PKS przy ul. Okulickiego na przysta-

nek przy Cmentarzu Komunalnym. 

Wyłoniono nową firmę, która będzie tę linię obsługiwać, wpro-

wadzono także opłatę za przejazd w wysokości 3 zł (1,50 zł za bilet 

ulgowy). Cztery kursy dziennie w godzinach pracy szkoły (dwa rano 

i dwa we wczesnych godzinach popołudniowych) oraz trasa – pozo-

stały bez zmian. Tak samo jak dotychczas, autobus ma kursować 

jedynie w dni szkolne, poza weekendami, feriami i wakacjami. 

Starania trwają
Nie zmienia to faktu, że radni z J&J wraz z mieszkańcami rzeczywi-

ście od dawna zgłaszają zapotrzebowanie na dodatkową, nową linię 

komunikacji publicznej typu „L” obsługującą rejony pozbawione 

dotychczas tego udogodnienia. Proponowana trasa dowieźć ma 

pasażerów od szkoły w Chylicach, przez Chyliczki (część Julianowa 

i całe Chyliczki należą do obwodu tej szkoły), dalej ulicą Julianow-

ską, zahaczając o szkołę w Józefosławiu, potem ul. Cyraneczki, 

Ogrodową i Geodetów, przekraczając ul. Puławską aż do stacji PKP 

Jeziorki lub Nowa Iwiczna. Trasa ze wszech miar potrzebna, także  

z tego względu, iż istniejący autobus 739 kursuje zbyt rzadko,  

a w godzinach szczytu po prostu pęka w szwach. ZTM podobno nie 

może dołożyć wozów, bo brakuje im tzw. „króciaków”. Autobusy 

przegubowe nie są dostosowane do pokonywania skrzyżowań 

występujących w naszych miejscowościach.

Plusy dla wszystkich
Musimy mieć także na uwadze to, że dzieci z naszego rejonu dora-

stają (a jak wiemy już jest ich wiele i ciągle zwiększa się ta liczba ze 

względu na przybywające w okolicy osiedla). Nie buduje się u nas 

szkół ponadgimnazjalnych, więc cała grupa absolwentów, z roku na 

rok coraz liczniejsza, udaje się po nauki do Warszawy. A przecież jakoś 

trzeba się tam dostać. Jeśli nie pociągiem, to którymś z autobusów. 

Trasa, którą proponujemy dla nowego autobusu, będzie mogła 

także pomóc wiernym w dostaniu się do kościoła zarówno w Chy-

licach, jak i przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu, gdyż przebiegała-

by obok obu tych świątyń. Ułatwi także transport osób z dziećmi 

do parku, który powstaje przy ul. Ogrodowej. Mamy więc nadzieję 

na realizację tego nowego i oczekiwanego połączenia autobuso-

wego najpóźniej w przyszłym roku.

Hanna Krzyżewska, radna

Z pierwszym dniem wiosny zainaugurowaliśmy ją rozdając odbla-

skowe kamizelki (jak na zdjęciu). Stawiliśmy się w najbardziej 

chyba ruchliwym punkcie wsi, czyli na skrzyżowaniu ul. Wilanow-

skiej i Cyraneczki, i zdaje się, że byliśmy bardzo widoczni nie tylko 

dla spacerowiczów, ale także dla kierowców. Inauguracja bardzo 

udana, sporo życzliwego zainteresowania, mieszkańcy chętnie wkła-

dali lub brali ze sobą seledynowe kamizelki. Teraz pytanie czy będą 

w nich chodzić na spacery z psem świecąc dobrym przykładem? 

Oby tak było – na tym w końcu ma polegać ta akcja.

Przy okazji rozmów z mieszkańcami utwierdziliśmy się w prze-

konaniu, że akcja „Sprzątam po swoim psie” powinna być jak naj-

szybciej uzupełniona akcją „Sprzątam po sobie”, bo wszędzie, 

pomimo licznych koszy, papiery, foliowe opakowania, puszki i butel-

ki. Taką akcję nasze stowarzyszenie zamierza zorganizować jesz-

cze w kwietniu z okazji Dnia Ziemi, który wypada, co prawda  

w środku tygodnia, ale obchody organizowane są w całej Polsce  

w weekend czyli 25 i 26 kwiet-

nia. Akcja „Sprzątam po sobie” 

będzie polegać na tym, że indy-

widualnie lub grupowo, sprząta-

my zalegające śmieci wzdłuż ulic  

i chodników. 

Można użyć własnych worków na śmieci lub 

odebrać worki gminne, które będziemy rozdawać na ul. Cyranecz-

ki, gdzie nasze Stowarzyszenie sprzątnie teren przy rowie Jeziorki.

Napełnione worki należy zawiązać i ustawiać obok koszy gmin-

nych – gmina odbierze je przy najbliższej okazji. Jeśli chcesz być 

koordynatorem akcji na swojej ulicy lub osiedlu – napisz do redak-

cji sasiedzi@magazyn-mieszkancow.pl, żeby omówić szczegóły 

techniczne.

Do zobaczenia wkrótce!

Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław

J uż wiadomo, 14 czerwca (niedziela) orga-

nizujemy 2. Bieg ulicami J&J wraz z towa-

rzyszącym mu piknikiem sportowo-rodzinnym. 

Podobnie jak rok temu, impreza odbędzie się 

na terenie Politechniki Warszawskiej, przy  

ul. Ogrodowej 2a. 

Trasa naszego biegu to ulice: Ogrodowa-

-Działkowa-Spacerowa-Cyraneczki-Ogro-

dowa – nieco ponad 5 km. Dzieci będą mogły 

pobiec na dwóch dystansach: 400 i 800 m 

ulicą Ogrodową.

Organizację biegu bierze w tym roku na 

siebie Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław, 

które otrzymało już z gminy grant na ten cel. 

Praca organizacyjna rozpocznie się tuż po 

świętach wielkanocnych. O szczegółach 

będziemy informować w kolejnym numerze 

oraz na stronie internetowej sołectwa.
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■   Autobus autobusowi nie równy

FO
T.

  
K

A
TA

R
Z

Y
N

A
 S

IE
R

Ż
A

N
T

FO
T.

  
K

A
TA

R
Z

Y
N

A
 S

IE
R

Ż
A

N
T



Sąsiedzi 17/201510 Sąsiedzi 17/2015     11

NASZE SPRAWY PRAWNIK PIERWSZEGO KONTAKTU

K toś z mieszkańców Józefosławia niedawno zdziwił się, że przy 

ul. Ogrodowej powstaje park i dlaczego tak nagle? A mnie zdzi-

wiło to zadziwienie. Od kilku lat na spotkaniach władz z mieszkań-

cami J&J, czy to organizowanych przez stowarzyszenie „Nasz 

Józefosław i Julianów”, czy też tzw. „wiejskich”, a ostatnio inicjowa-

nych przez radnych – regularnie omawiane są bieżące inwestycje na 

naszym terenie. Zaskoczenie mieszkańca skłoniło mnie, żeby przy-

bliżyć nieco ten temat osobom, które z reguły na takich zebraniach 

nie bywają, więc nie wiedzą nic także o naszym wymarzonym parku.

Kiełkujący pomysł
Mieszkańcy od dawna narzekali, że oprócz lasu Kabackiego, do któ-

rego z powodu braku chodników nie można było dojść z dziećmi, 

nie było tu cywilizowanego miejsca wypoczynku. Mijałam wielo-

krotnie teren Politechniki Warszawskiej (PW) i zachwycałam się pięk-

nym, starym drzewostanem za ogrodzeniem. Bujne chwasty 

dawały dowód na to, że nikt z tego miejsca nie korzystał. Pomyśla-

łam, że może warto spróbować coś z tym zrobić. 

W październiku 2011 r. wystąpiłam z wnioskiem do p. burmi-

strza Zdzisława Lisa o wydzierżawienie części terenu PW pod park 

oraz o ciąg pieszo-rowerowy od strony ul. Wilanowskiej prowa-

dzący zarówno do parku, jak i w kierunku kościoła. Rozmowy  

z Politechniką trwały długo, ale zaowocowały w 2014 r. podpisa-

niem umowy dzierżawy terenu o powierzchni 2,5 ha na 15 lat.  

W ubiegłym roku rozpoczęto prace projektowe, a Rada Miejska 

zabezpieczyła środki. 

Ważne, że się dzieje
Przed zimą gotów był projekt i zrobiono kontrolę dendrologiczną 

drzew. Wyznaczone do wycinki drzewa słabe, chore lub zagraża-

jące bezpieczeństwu zostały szybko usunięte zanim wiosna dała  

o sobie znać. Pośpiech był wskazany, żeby zdążyć przed okresem 

lęgowym ptaków. Szkoda mi tych pięknych, starych drzew, ale sko-

ro zagrażały – to trzeba było się ich pozbyć. Zapewniono mnie jed-

nak, że posadzone zostaną nowe. Niedawno rozstrzygnięty został 

przetarg na budowę parku. Jeszcze tej wiosny powstanie ogrodze-

nie, parking, stojaki na rowery, alejki, oświetlenie, mała architektu-

ra. Pojawią się ławki, kosze na odpady i nowe nasadzenia (nie tylko 

drzewa).  Niestety część przetargu obejmująca budowę placu zabaw 

dla maluchów, park linowy, siłownię zewnętrzną oraz boiska – zosta-

ła unieważniona, ponieważ ceny oferentów znacznie przewyższa-

ły kwotę przeznaczoną przez gminę na ten cel. Na urządzenia 

rekreacyjne trzeba znaleźć dodatkowe pieniądze. 

Siła w grupie
Gmina zgłosiła plac zabaw w Józefosławiu do konkursu organizo-

wanego przez firmę NIVEA pt. „Podwórko NIVEA” (www.nivea.pl/

podworko). Teraz od nas, mieszkańców, zależy, czy zaangażujemy 

się w głosowanie i wywalczymy ten plac jeszcze w tym roku. Gło-

sowanie internetowe rozpoczęło się 1. kwietnia. Im więcej z nas 

weźmie udział, tym większe będą szanse. Każdego dnia w kwietniu 

można oddać jeden głos. Zachęcam – głosujmy! To przecież dla 

naszych dzieci i wnucząt. Naprawdę warto.

Hanna Krzyżewska, radna
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■  Zasiedzenie nieruchomości,  
czyli od posiadacza do właściciela

dą jej właściciela na podstawie odpowiedniej umowy (np. najmu 

lub dzierżawy). Ważne jest, aby także nasi sąsiedzi uważali wła-

śnie nas za właściciela takiej nieruchomości przez cały okres 

wymagany do zasiedzenia, o czym mowa poniżej;

∞  wspomniane posiadanie samoistne musi trwać co najmniej 20 lat, 

jeśli jest to posiadanie w tzw. dobrej wierze lub co najmniej 30 lat, 

jeśli jest to posiadanie w tzw. złej wierze (między 1.01.1965 r.  

a 30.09.1990r. terminy te wynosiły odpowiednio 10 i 20 lat).Z dobrą 

wiarą mamy do czynienia, kiedy posiadacz z usprawiedliwionych 

powodów był przekonany, że naprawdę jest właścicielem, np. 

nabył nieruchomość na podstawie aktu notarialnego i dopiero po 

jakimś czasie okazało się, że z jakiegoś powodu ten akt notarial-

ny okazał się nieważny. W pozostałych przypadkach mamy do 

czynienia ze złą wiarą.

∞  do okresu swojego posiadania możemy doliczyć czas, przez jaki 

nieruchomość posiadali nasi poprzednicy (np. rodzice). Jeśli więc 

ktoś posiada nieruchomość w tzw. złej wierze przez 15 lat i po 

tym czasie odda nieruchomość innej osobie, która będzie ją posia-

dać przez kolejne 15 lat, to już po tym czasie (w sumie 30 lat) 

następca będzie mógł żądać stwierdzenia, że ją zasiedział. Pew-

ne różnice występują w przypadku, gdy prawowitym właścicie-

lem nieruchomości jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu 

terytorialnego, np. gmina.

Uwaga, ważne!
Nie można zasiedzieć nieruchomości, jeśli w okresie wymaganym 

do zasiedzenia właściciel wystąpił do sądu o odzyskanie nierucho-

mości lub jeśli w tym okresie, choćby przez krótki czas, wiązała nas 

z właścicielem jakakolwiek umowa dotycząca tej nieruchomości.

Przygotowanie musi być perfekcyjne
Poprzez zasiedzenie można stać się również właścicielem całej nie-

ruchomości, kiedy już jest się jej współwłaścicielem. W takim przy-

padku trzeba jednak udowodnić, że w sposób widoczny dla 

pozostałych współwłaścicieli oraz tzw. otoczenia, czyli przede 

wszystkim sąsiadów, pokazaliśmy że traktujemy ją w całości, jak 

swoją własność.

Aby zasiedzieć nieruchomość należy wystąpić do sądu z odpo-

wiednim wnioskiem. Prawidłowe przygotowanie się do postępo-

wania sądowego jest niezmiernie ważne, bowiem jeśli popełnimy 

jakiś błąd i sąd nie uwzględni naszego wniosku, stracimy możliwość 

zasiedzenia nieruchomości. Ewentualnie dopiero po zakończeniu 

postępowania będziemy mogli przedstawić nowe okoliczności.

Radca prawny Marcin Wojciński, 

Kancelaria Radców Prawnych  

Kalinowski Wojciński Korzybski Sp. jawna. 

ul. Elektoralna 11 lok. 8, 00-137 Warszawa; tel.: 22 652 31 15;

e-mail: sekretariat@radcowie-prawni.waw.pl; 

www.radcowie-prawni.waw.pl

Zapraszamy do skorzystania z darmowych porad prawnych  

w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, których udzielamy w każdą 

środę po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.

C zy to możliwe, żeby zostać właścicielem nieruchomości, do 

której nie ma się żadnych praw? Zdarza się, że posiadamy jakąś 

działkę, budynek lub mieszkanie nie będąc ich właścicielem, ani też 

nie mając do nich praw, które wynikałyby z jakiejś umowy (np. umo-

wy najmu). W zależności od okoliczności istnieją różne sposoby, 

aby nabyć prawo do. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki insty-

tucji zasiedzenia.

Kiedy nie jest się właścicielem?
Dzieje się tak np. w wyniku „kupienia” nieruchomości bez podpisa-

nia aktu notarialnego. Wtedy osoba, z którą podpisaliśmy taką nie-

prawidłową umowę w dalszym ciągu formalnie pozostaje 

właścicielem tej nieruchomości. Z kolei osoba, która na podstawie 

takiej wadliwej umowy otrzymała tę nieruchomość, zaczyna trak-

tować ją tak, jakby była jej własnością. Korzysta z niej (np. mieszka 

w niej), nie płaci właścicielowi czynszu, nie pyta go o zgodę, sama 

płaci podatek od nieruchomości i w nią inwestuje. W takich przy-

padkach także sąsiedzi z czasem nabierają przekonania, że to wła-

śnie ta osoba jest właścicielem. 

Innym przykładem może być sytuacja, w której zwyczajnie nie 

możemy udowodnić, że nieruchomość jest naszą własnością, ponie-

waż zaginęły związane z nią dokumenty i nie ma księgi wieczystej.

Kryteria do spełnienia
Bez względu na to, z jakiej przyczyny posiadamy nieruchomość nie 

będąc jej właścicielem, możemy stać się nim dokonując jej zasie-

dzenia, po wypełnieniu następujących warunków:

∞  trzeba być tzw. posiadaczem samoistnym, tzn. który zachowuje 

się tak, jakby już był właścicielem. Nie może być to zatem najem-

ca lub dzierżawca, ponieważ posiadają oni nieruchomość za zgo-

■  Krótka historia parku w Józefosławiu
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■   Wąskotorówka  
– wczoraj i dziś

W ielokrotnie wspominaliśmy już, że historia Piaseczna jest nie-

rozerwalnie związana z koleją wąskotorową. Czas ją odwie-

dzić. Pod koniec XIX i na początku XX wieku powstały dogodne 

warunki do stworzenia prywatnych kolei dojazdowych wokół War-

szawy. Drogi były wówczas fatalne, a kolej stanowiła dogodny spo-

sób komunikacji oraz umożliwiała wygodny sposób na transport 

towarów. Realizacją pomysłu zajęły się dwie konkurencyjne firmy 

przewozowe, które później, po licznych perypetiach, połączyły się 

w jedno przedsiębiorstwo. 

Nad Pilicę i do Piaseczna
Powstała sieć kolejowa, która zaczynała się na pl. Unii Lubelskiej  

w Warszawie. Jedna linia schodziła ul Spacerową w kierunku ul. Bel-

wederskiej, skąd przez Wilanów kierowała się do Papierni w Jezior-

nie i do Skolimowa-Konstancina, a następnie wzdłuż szosy, którą 

jeździmy i dziś, prowadziła do Piaseczna. Tu łączyła się z linią, któ-

ra również rozpoczynała się na pl. Unii Lubelskiej, ciągnęła wzdłuż 

ulicy Puławskiej do Piaseczna, a następnie biegła dalej, przez Zale-

sie, Tarczyn, Grójec, Mogielnicę aż do Nowego Miasta nad Pilicą.

Ruszyła infrastruktura
Kolej wąskotorowa miała kolosalny wpływ na życie mieszkańców 

podwarszawskich miejscowości. Przede wszystkim umożliwiała 

transport żywności do Warszawy z rolniczych okolic Grójca. Uła-

twiła też transport cegieł z licznych cegielni rozmieszczonych 

wokół Piaseczna. Usprawniła dojazd do Warszawy z Konstancina  

i Zalesia, dzięki czemu miejscowości te stały się dogodnym miej-

scem do mieszkania dla osób chcących opuścić zwartą zabudo-

wę Warszawy. 

Stało się modne posiadanie willi pod miastem. Ale żeby w takiej 

willi mieszkać, najpierw trzeba było do niej dojechać. Dlatego wil-

lowe osiedla powstawały tam gdzie dojeżdżała kolej – innego trans-

portu wówczas nie było: samochody były bardzo drogie i należały 

do rzadkości, a zaprzęgi konne były powolne i grzęzły na nieutwar-

dzonych drogach. 

W latach 30. XX wieku dokładnie w ten sam sposób powstały  

i rozbudowały się miejscowości takie jak Grodzisk Mazowiecki, Pod-

kowa Leśna i Milanówek – wzdłuż linii Elektrycznej Kolei Dojazdo-

wej (dziś WKD). 

Czas świetności przeminął
Wraz z rozwojem Warszawy i rozbudową linii tramwajowych „spy-

chano” kolej wąskotorową na obrzeża miasta. W latach 30. XX wie-

ku linia wilanowska zaczynała się w okolicach obecnego 

skrzyżowania ul. Gagarina i Belwederskiej, a Piaseczyńska – na Sta-

cji Szopy, zwanej później Dworcem Południowym, gdzie obecnie 

znajduje się stacja Metro Wilanowska. 

Lata 60. XX wieku to na całym świecie czas odchodzenia od 

transportu szynowego. Tendencja ta nie ominęła również Polski. 

Wierzono wówczas, że transport kołowy zastąpi szynowy – ofiarą 

takiego myślenia stało się wiele linii tramwajowych i dojazdowych 

wąskotorówek. Również mieszkańcy Piaseczna i Konstan- 

cina bez żalu pożegnali się z dojazdami wąskotorówką do War-

szawy, która niedoinwestowana, nie stanowiła wówczas atrak-

cyjnej alternatywy wobec autobusów (a trzeba pamiętać, że przed 

II Wojną Światową rozkładowy czas przejazdu pociągu z Mysia-

dła do obecnego przystanku Metro Wilanowska był krótszy niż 

obecnie autobusu 709). 

Ślady wciąż widoczne
Jedynie wojska lotnicze nie zgodziły się na likwidację kolei – żąda-

jąc pozostawienia możliwości dowozu paliwa lotniczego na lot-

nisko wojskowe w Nowym Mieście nad Pilicą. Zachowano więc 

z całej sieci jedynie odcinek trasy Piaseczno-Nowe Miasto, a resz-

tę torów rozebrano. Tam gdzie torów już nie ma, pozostało jedy-

nie kilka zabudowań przypominających dawną świetność 

wąskotorówki: budynek stacji Wilanów (obecnie mieści się tam 

urząd pocztowy), budynek stacji Klarysew (również poczta), kil-

ka mostków nad Jeziorką, ulica Torowa w Konstancinie-Jezior-

nie, budynek parowozowni w Chylicach (okolice skrzyżowania 

ul. Pułaskiego i Śniadeckich). 

Ludzie, którym było żal
W latach 90. XX wieku na PKP postanowiły zawiesić przewozy na 

pozostałej w ruchu siedemdziesięciokilometrowej linii wąskoto-

rowej z Piaseczna do Nowego Miasta. Dzięki pasjonatom ze sto-

warzyszenia Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei 

Wąskotorowej udało się zachować infrastrukturę kolei i część 

taboru. Po przedłużających się problemach proceduralnych mają-

tek dawnej Kolei Grójeckiej przejęły cztery gminy, przez które 

przebiega trasa kolejki. Operatorem jest Stowarzyszenie, które od 

lat dba o utrzymanie przejezdności szlaku kolejowego oraz spraw-

ności taboru.
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Już nie praca, ale relaks
Dziś wąskotorówka nie pełni roli transportowej, ale jest atrakcją turystyczną 

nie tylko dla mieszkańców gminy Piaseczno, ale dla całej aglomeracji War-

szawskiej – jest to najbliższa Warszawy funkcjonująca kolej turystyczna. 

W sezonie trwającym od wiosny do jesieni, w każdą niedzielę  

o godzinie 11 ze stacji Piaseczno-Miasto odjeżdża pociąg, który dojeż-

dża do stacji Tarczyn, a w drodze powrotnej zatrzymuje się na pola-

nie w Runowie, gdzie na ognisku można piec kiełbaski, pograć  

w piłkę, czy spróbować swoich sił w jeździe drezyną i lokomotywą. 

Dodatkową ciekawostką jest możliwość obejrzenia makiety kolejowej 

na stacji Piaseczno-Miasto przed odjazdem pociągu.

Co, gdzie i jak
Niedzielne wyjazdy wąskotorówką są doskonałą zabawą dla całej rodziny, 

która cieszy się dużą popularnością, dlatego należy przed wyjazdem zadbać 

o rezerwację miejsc przez stronę internetową: kolejka-piaseczno.pl.

W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość przygoto-

wania specjalnego pociągu na zamówienie. Rezerwacja biletów  

i dodatkowe informacje: www.kolejka-piaseczno.pl

Dojazd do stacji Piaseczno-Miasto: komunikacją miejską: autobu-

sem 727 z przystanku Mysiadło do przystanku Kolejka Piaseczyńska; 

samochodem lub rowerem: ul. Puławską wjeżdżamy do centrum Pia-

seczna, jedziemy prosto, gdy ul. Puławska przechodzi w Kościuszki. 

Następnie skręcamy w prawo (drogowskaz na Grójec) w ul. Sienkie-

wicza. Po około 200 metrach, po prawej stronie będzie widoczny teren 

kolejki i parking dla samochodów.

Michał Duraj

 Osobom zainteresowanym tą historią polecam  

książkę Bogdana Pokropińskiego „Kolej Grójecka”,  

wyd. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności 2002.
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3 URODZINY SALONU WERBENA ECO SPA
ul.Wilanowska 5, Józefosław, 25.04.2015, godz. 15:00
W programie przewidziane są niespodzianki, które umilą Państwu chwilę spędzone w naszym salonie:

- zabieg pokazowy- mezoterapia igłowa i masaż bańką chińską

-badanie włosa i skóry głowy mikrokamerą

- trendy w makijażu Douglas i wiele innych atrakcji

 możliwość zakupu kosmetyków w atrakcyjnych cenach

Urodziny rozpoczniemy lampką szampana oraz tortem.

Zapraszamy

Zespół Werbena eco spa

■  Nowalijki – jeść je czy nie?

ZWIERZAKI POROZMAWIAJMY O ZDROWIU

W iosna za oknem coraz bardziej staje się realna. W nas samych 

budzą się wiosenne nastroje. Z chciwością rozglądamy się 

za zielonymi pędami, młodymi roślinkami, nie tylko tymi wychyla-

jącymi się z ziemi, ale i tymi, które z przyjemnością położylibyśmy 

na talerzu. Po długiej zimie nie sposób przejść obojętnie wśród lad 

sklepowych, na których zaczynają gościć świeże i pachnące nowa-

lijki. Nęcą swoją soczystą zielenią, jędrną skórką i chrupkością. I tu, 

jak co roku, pojawia się pytanie: czy nowalijki są zdrowe?

Te pierwsze tylko szklarniowe
Według zaleceń zdrowej diety, połowę talerza powinny zajmować 

warzywa lub owoce. To znaczy, że codziennie należy zjeść ich 

około 0,5 kg.

Po kilku miesiącach mrożonek oraz leżakujących warzyw i owo-

ców, nowalijki bardzo kuszą. Warto jednak pamiętać, że wyhodo-

wanie wczesną wiosną rzodkiewek, sałaty, szczypiorku, pomidorów 

w naszym klimacie jest możliwe tylko w szklarni. Trzeba zapewnić 

im odpowiednią wilgotność, temperaturę i oświetlenie. 

Konieczne jest nawożenie
Do prawidłowego wzrostu rośliny niezbędny jest azot. Jeżeli rośli-

ny są odpowiednio nawożone plon jest obfity i dorodny, a jarzyny 

smaczne i zdrowe. 

Problem pojawia się wówczas, gdy dojdzie do tzw. przenawo-

żenia. Jeśli w glebie jest zbyt dużo dostępnego azotu, rośliny go 

pobierają, ale nie są w stanie wbudować w białko i dochodzi do 

kumulacji azotu. Azotany z nawozów przekształcane są do azoty-

nów, które są ogniwem w powstawaniu rakotwórczych nitrozamin. 

Nie warto popadać w paranoję
Najlepszym rozwiązaniem i najbezpieczniejszym byłyby zakupy  

u sprawdzonego rolnika. Nie wszyscy jednak mamy takie możliwo-

ści. Na szczęście istnieją sposoby, żeby na naszym stole pojawiały 

się zdrowe nowalijki. Trzeba nauczyć się je wyszukiwać.

∞  Wybierajmy warzywa raczej mniejsze niż bardzo dorodne. 

∞  Zwróćmy uwagę, czy rośliny nie są uszkodzone, nie ma na nich 

pleśni i śladów gnicia. 

∞  Przyjrzyjmy się liściom – żółte przebarwienie mogą świadczyć  

o przenawożeniu. 

Żeby mieć już całkowitą pewność, że mamy „bezpieczną” zie-

leninkę, zachęcam do własnej produkcji wiosennych smakołyków. 

W domu możemy bez problemów hodować kiełki, rzeżuchę, szczy-

piorek i sałatę.

Przechowywanie i przygotowywanie
Warzywa i owoce muszą mieć odpowiednie warunki, by na dłużej 

zachować świeżość i zdrowie. Szczelne zamknięcie w torebkach  

i pojemnikach, pozbawia rośliny tlenu, a jego brak przyspiesza 

powstawanie niekorzystnych azotynów. 

Młode jarzyny, przed spożyciem, zawsze starannie trzeba umyć 

i obierać, bo najwięcej szkodliwych substancji znajduje się tuż pod 

skórką. I co najważniejsze, nie traktujmy nowalijek jako głównego 

źródła warzyw w okresie wczesnej wiosny, ale jako urozmaicenie. 

Umiar w ich jedzeniu jest bardzo wskazany.

Katarzyna Bukol-Krawczyk,

lekarz medycyny rodzinnej, dietetyk kliniczny i sportowy

■    Taki kleszcz straszny, jak go malują

N iestety kleszcze są groźne. Mogą zarazić psa bardzo niebez-

piecznymi chorobami – przede wszystkim boreliozą i babeszjo-

zą. Mieszkamy w regionie, w którym populacja kleszczy jest 

wyjątkowo duża, w dodatku szacuje się, że aż około 60 proc. jest 

nosicielami boreliozy, więc prawdopodobieństwo zarażenia jest bar-

dzo duże. Nie jest prawdą, że szybko wyciągnięty kleszcz nie sta-

nowi zagrożenia, chociaż faktycznie rośnie ono wraz z czasem,  

w którym pasożyt pozostaje na skórze psa. 

Kleszcze są wszędzie, również w mieście i zazwyczaj czekają  

na swoją ofiarę w trawie lub na niewysokich krzakach – na takiej 

wysokości łatwo jest im zaczepić się o sierść zwierzęcia.

Jak rozpoznać objawy choroby?
Babeszjoza – jest chorobą wywołaną przez pierwotniaka, który ata-

kuje czerwone krwinki. Początkowo pies jest osowiały, traci apetyt, 

nic go nie cieszy, gorączkuje (pierwsze objawy mogą wystąpić już 

2 dni po zarażeniu). Kolejnymi objawami są wymioty, brązowe zabar-

wienie moczu, niewydolność układu oddechowego i krążenia. Cho-

roba rozwija się bardzo szybko i jeżeli natychmiast nie 

rozpoczniemy leczenia, najczęściej jest śmiertelna. Lekarz podaje 

leki przeciwpierwotniacze, kroplówki nawadniające organizm, środ-

ki moczopędne i przeciwgorączkowe. 

Pamiętaj, że objawy mogą być nietypowe i najważniejsza jest 

codzienna obserwacja zachowań psa, szczególnie, jeżeli niedaw-

no miał kleszcza. Chociaż ja nie znalazłam kleszcza, który u moje-

go psa wywołał babeszjozę, zapewne odpadł krótko po „posiłku”, 

dlatego zawsze zachowujmy czujność.

Borelioza – to infekcja bakteryjna, występuje rzadko i trudno  

ją zauważyć od razu, a objawy bywają zróżnicowane, aż u 95 proc. 

psów występuje bezobjawowo. Najczęściej są to gorączka i osła-

bienie, po kilku tygodniach, a nawet miesiącach kulawizny wywo-

łane stanem zapalnym stawów, problemy z nerkami i objawy 

neurologiczne, czasami niewydolność krążeniowa i oddechowa. 

Boreliozę diagnozuje się na podstawie badań krwi i moczu, leczy 

się antybiotykami i środkami przeciwzapalnymi, bywa, że bardzo 

długo i niestety nie zawsze skutecznie.

Lepiej zapobiegać
Przede wszystkim stosuj preparaty przeciwkleszczowe. Jeżeli wasze 

tereny spacerowe to łąki lub lasy, najlepiej zabezpieczaj psa przez 

cały rok, a już koniecznie stosuj środki odstraszające od marca do 

listopada. 

∞  Pierwsza grupa to środki typu spot-on, czyli niewielka ilość pre-

paratu w płynie, który należy zaaplikować na skórę między łopat-

kami, zazwyczaj co 4 tygodnie. Preparat dobieramy na podstawie 

wagi zwierzęcia. Według mnie to najlepsza opcja. 

∞  Kolejna grupa to obroże, o krótkim lub długim okresie działania 

(nawet 8 miesięcy). Skonsultuj z lekarzem, jak dobrać obrożę  

najlepszej jakości i obserwuj psa, czy na pewno nie denerwuje  

go zapach obroży. 

∞  Są również aerozole, którymi spryskujemy ciało zwierzęcia  

(niektóre działają około 1 miesiąca), ale ich aplikowanie może być 

dla psa stresujące. 

∞  Z kolei preparaty doustne zabijają kleszcze, które już wbiły się  

w skórę. 

∞  W sklepach są dostępne również odstraszacze ultradźwiękowe, 

opinie na ich temat są różne, nie ufam do końca ich skuteczno-

ści i neutralności dla słuchu psa, ale w przypadku problemów  

z tolerancją na środki chemiczne, może jest to rozwiązanie.

Żaden środek nie zapewnia ochrony w stu procentach, więc 

codziennie oglądaj psa, szczególnie głowę, pierś, łopatki i pachwi-

ny, usuwając jak najszybciej źródło zagrożenia ograniczysz możli-

wość zarażenia i problemów skórnych.

Psa można zaszczepić przeciwko boreliozie i babeszjozie, ale szcze-

pionka przeciw babeszjozie nie chroni całkowicie przed chorobą, jedy-

nie łagodzi objawy, więc budzi sporo dyskusji wśród właścicieli 

czworonogów, najlepiej poradź się zaufanego lekarza weterynarii. 

Nowością jest test na boreliozę, który możesz samodzielnie przepro-

wadzić na wyciągniętym kleszczu i sprawdzić czy jest nosicielem.

Jak usunąć kleszcza?
Możesz użyć urządzenia działającego na zasadzie pęsety, haczyka 

lub urządzenia próżniowego przypominającego strzykawkę. Ja naj-

bardziej lubię haczykowaty przyrząd 

przypominający kształtem narzędzie 

do wyciągania gwoździ. Pęsetą łatwo 

jest przy braku wprawy zgnieść cia-

ło kleszcza, a urządzeń próżniowych 

nie należy stosować przy silnym 

odczynie skórnym i w bardzo wraż-

liwych miejscach. 

Kleszcza nie należy zgniatać, 

smarować masłem lub czymkolwiek 

innym. Napinając skórę trzeba go 

lekko przekręcić w lewo i pociągnąć 

do góry. Przygotuj sobie wcześniej 

wacik ze spirytusem, którym zdezyn-

fekujesz miejsce natychmiast po 

wyciągnięciu pasożyta (potem 

możesz go nie znaleźć). 

Jeżeli nie czujesz się pewnie i nie 

masz wprawy, możesz pojechać do 

weterynarza.

Aleksandra SzpaderskaFO
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■  Akcja obywatelska  
– Podwieź mnie na Puławską!

M yślę o społeczeństwie obywatelskim, o którym ostatnio dużo 

się mówi, nie tylko w kontekście ostatnich i nadchodzących 

wyborów. Dla mnie taka postawa, to coś więcej niż chodzenie na 

wybory czy śledzenie bieżących wydarzeń w swojej okolicy. To taka 

aktywność, która sprawia nam radość, ale także czyni zadowolony-

mi ludzi wokół nas. Pozwala zrobić coś dla siebie i dla innych. Tak-

że zmienić i ulepszyć miejsce, gdzie mieszkamy. W naszych 

miejscowościach jest naprawdę wiele płaszczyzn i możliwości two-

rzenia prawdziwej wspólnoty lokalnej. Jeśli masz własne pomysły, 

realizuj je! A jeśli nie, to pomóż, stań się częścią akcji społeczności 

JÓZEFOSŁAW 2.0 „Podwieź mnie na Puławską”.

Ten rodzaj aktywności istnieje w J&J już od dawna. Tyle, że bez 

odpowiedniej oprawy graficznej i określenia tego akcją. Potrzebne jest 

jednak odpowiednie nagłośnienie, koordynacja, zachęcenie i zazna-

czenie, jak ważna jest to inicjatywa. Wiele osób zapytanych czy pod-

wozi albo czy są podwożone, odpowiada twierdząco. Potrzebna jest 

jednak świeża krew, następni społecznicy, chętni do działania. Cza-

sem jest tak, że sąsiedzi umawiają się i jeżdżą razem do pracy. Rodzi-

ce na zmianę wożą kilkoro dzieci do szkoły czy zajęcia dodatkowe. 

Innym razem są to po prostu przypadkowe podwożenia.

Moja mama, przez długi czas jeżdżąc o tej samej porze w tym 

samym kierunku podwoziła pewnego starszego pana, który za każ-

dym razem miał to samo wytłumaczenie - ”śpieszę się do żony”. Widać, 

że nie tylko praca, szkoła czy zajęcia dodatkowe, zmuszają do złapa-

nia przysłowiowego „stopa”. Również wielu nastolatków, spiesząc się 

rano, bo nie mają budzika, który by ich obudził, łapie „stopa” zamiast 

czekać na 739. Powrót czy dojazd do szkoły lub pracy często z powo-

dów losowych może się wydłużyć. Pomóż komuś innemu, może sam 

będziesz kiedyś w podobnej sytuacji. Dobro wraca!

Założenie akcji „Podwieź mnie na Puławską” („Puławska” w nazwie 

jest oczywiście symboliczna) jest bardzo proste. Jeśli jesteś kierow-

cą i masz wolne miejsce w samochodzie albo jesteś podróżującym 

do Józefosławia lub do Warszawy czy Piaseczna możesz stać się jej 

uczestnikiem. Kierowcy, którzy wyrażają chęć podwożenia, mogą 

odebrać łapkę – symbol akcji , którą przykleją na przedniej szybie 

lub położą na desce rozdzielczej, aby w ten sposób zaznaczyć swo-

ją gotowość do zatrzymania się. Natomiast przyszli pasażerowie 

powinni zaopatrzyć się w taką samą łapkę do machania, aby zako-

munikować kierowcy z naklejką chęć bycia podwiezionym.

Podsumowując, kierowcy proszeni są o rozglądanie się w poszu-

kiwaniu potencjalnych pasażerów. Natomiast autostopowicze ener-

gicznie machają „łapką”. Jeśli nigdy nie podwoziłeś albo nie byłeś 

podwożony, zmień to. Weź udział w tej akcji. To super inicjatywa. 

Naprawdę warto! , „łapka” i w drogę. Do zobaczenia na trasie J&J-

-Puławska i w przeciwnym kierunku. Szerokiej drogi!

Akcja obywatelska “Podwieź mnie na Puławską” jest inicjatywą miesz-

kańców J&J w ramach budowania społeczeństwa obywatelskiego 

JÓZEFOSŁAW 2.0. Łapki dla autostopowiczów i kierowców można 

odbierać w Klubie Kultury w Józefosławiu, ul. Urocza 14 po wcześniej-

szym kontakcie mailowym (sasiedzi@magazyn_mieszkancow.pl)

Matylda Michałowicz

PISZĄ MŁODZI
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czujność i niepostrzeżenie dochodzi do stanu przewlekłego, który 

z kolei jest niebezpieczny dla ogólnego zdrowia dziecka. Może spo-

wodować choroby wielu odległych narządów, takich jak mięsień 

sercowy, tęczówka oka czy nerki.

Lepiej nie zwlekać
Przewlekły stan często również wiąże się z koniecznością usunię-

cia zęba, a zbyt wczesne usunięcie zęba mlecznego powoduje zaha-

mowanie wzrostu kości i za małą ilość miejsca dla zębów stałych. 

Prowadzi to do powstania wad zgryzu, a w przyszłości konieczno-

ści leczenia ortodontycznego. Stan zapalny wokół korzenia zęba 

mlecznego może również uszkodzić zawiązki zębów stałych.

Dorośli muszą świecić przykładem
Zdrowie dzieci jest w naszych rękach, zatem kontrolujmy, czy nasze 

brzdące myją dokładnie zęby, czy sięgają szczoteczką do ostatnich 

trzonowców, a nie myją tylko tych z przodu. Zwróćmy uwagę rów-

nież na to, czy maluchy szczotkują tak samo starannie ząbki po lewej, 

jak i po prawej stronie. Pomagajmy, poprawiajmy, myjmy zęby razem 

z dziećmi, niech widzą, że my też się przykładamy do tej czynności. 

Z zegarkiem w ręku
Bardzo istotny jest również czas szczotkowania. Żeby był bliski ide-

ału, powinien zająć około 2 minuty. Maluch nie potrafi jeszcze okre-

ślać upływającego czasu, dlatego można ułatwić mu odliczanie 

nastawiając np. minutnik do jajek. Taka samokontrola to nie tylko 

dobra zabawa, ale też sposób na „przemycanie” dobrych nawyków.

Wizyty wpisane w grafik
To, co możemy zrobić jeszcze dla zdrowych zębów naszych dzie-

ci to regularne kontrole stomatologiczne oraz profilaktyka, czyli 

lakierowanie fluorem i lakowanie bruzd. Im więcej razy nasze dziec-

ko odwiedzi stomatologa i będą to wizyty przyjemne, niezwiązane 

z bólem to tym większa szansa, że w razie sytuacji awaryjnej, czyli 

bólowej, nasz maluch poradzi sobie ze stresem.

Zapraszamy Państwa do nowo otwartego gabinetu przy ul. Julia-

nowskiej 67a, gdzie otoczymy Wasze pociechy szczególną troską  

i profesjonalną opieką. „Stomatologia Familijna” znajduje się na 

pierwszym piętrze domu handlowo-usługowego, tuż obok znanej 

wszystkim sali zabaw dla dzieci „Kulka”.

Odpowiemy na wszystkie pytania. Oferujemy darmowe przeglą-

dy stomatologiczne dzieci i dorosłych. A w marcu i kwietniu pro-

wadzimy akcję darmowej fluoryzacji wszystkich dzieci do 15 roku 

życia. Profilaktyka jest przecież najważniejsza!

O dpowiedź jest tylko jedna – próchnicę zawsze trzeba leczyć! 

Na dowód tego można przytoczyć wiele argumentów. Nale-

ży zdać sobie sprawę z faktu, iż próchnica jest chorobą zakaźną.  

A w mleczakach rozwija się bardzo szybko, gdyż te są wyjątkowo 

mało odporne. Często rodzice są zaskoczeni, że „ta mała plamka” 

okazuje się być tak olbrzymim ubytkiem.

Okres wymiany zębów u dzieci trwa kilka lat. Próchnica w nie-

leczonych mleczkach ma zatem sporo czasu, żeby zaatakować 

świeżo wyrżnięte zęby stałe.

Częsta jest sytuacja, gdy rodzice dzieci 5-6 letnich mówią, że 

ich pociechy mają same mleczaki, a podczas badania stomatolo-

gicznego okazuje się, że maluch jest już posiadaczem stałych trzo-

nowców, tzw. szóstek. Bardzo łatwo je przeoczyć, ponieważ 

kształtem przypominają ostatnie trzonowce mleczne i ustawiają 

się tuż za nimi.

Generalnie powinniśmy zawsze dbać, aby w jamie ustnej dziec-

ka, bądź dorosłego, nie było żadnych ognisk próchnicy. 

Zęby mleczne mogą nie boleć 
Bywa, że zapalenie miazgi (następstwo próchnicy) przebiega bez-

objawowo, dziecko nie skarży się, a tymczasem dochodzi do mar-

twicy miazgi i któregoś dnia malec zaczyna cierpieć z powodu 

silnego bólu bądź ropnia. Podanie np. środka przeciwbólowego 

może złagodzić dyskomfort, ale jednocześnie zmniejszyć naszą 

■   Czy warto leczyć mleczaki? Przecież wypadną...
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to najpopularniejsze z usług w SPA. Często są to specjalistyczne 

zabiegi wymagające zaawansowanego sprzętu, ale w Tuan Day SPA 

można też przyjść na solarium, do bardzo utalentowanego fryzje-

ra albo dietetyka. Wszystko jest więc w jednym miejscu zgodnie z 

holistyczną filozofią, aby trening szedł w zgodzie z troską o urodę 

oraz relaks.

Tak wyglądały 6. urodziny – dołącz do nas!
W niedzielę 22 marca Tuan świętował 6-lecie istnienia – z tej oka-

zji, w klubie odbyły się liczne atrakcje, m.in. zawody pływackie, mara-

ton cycling, zajęcia crossfit oraz BODY PUMP®. Czym firma może 

się pochwalić po tych kilku latach funkcjonowania?

,,Jedną z rzeczy, z których jestem szczególnie dumny jest współ-

praca ze szkołami w Piasecznie, dzięki której dzieci mogą rozwijać 

swoje pasje do sportu. Ważne są także nasze szkółki: tenisa ziem-

nego, badmintona, tańca czy pływania, mam nadzieję, że dzięki nim 

uda się nam wychować talent na skalę międzynarodową” – opo-

wiada Minh Anh Tran, menedżer Tuan. – ,,Ponadto, udało nam się 

stworzyć kompleksową ofertę na bardzo wysokim poziomie, utrzy-

mując jednocześnie bardzo przystępne ceny – każdy znajdzie tu 

pakiet dopasowany do swoich potrzeb.”

Jakie cele przyświecają firmie w najbliższych miesiącach?
,,Zależy nam na ułatwieniu rekreacji oraz wypoczynku całym rodzi-

nom, dlatego wprowadzamy wspólne zajęcia dla rodziców oraz 

dzieci, a także mocno pracujemy nad regularnymi imprezami  

ze specjalnymi zajęciami, warsztatami oraz konkursami, na które  

od razu chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich czytelników 

Sąsiadów”– zachęca Minh Anh Tran.

W niedzielę 22 marca Tuan obchodził wyjątkowe święto. Kom-

pleks sportowy & SPA działa w Piasecznie już 6 lat. Z tej oka-

zji, warto bliżej przyjrzeć się działalności tego nowoczesnego 

kompleksu i zobaczyć, co można znaleźć w jego ofercie na wiosnę.

Jeśli ktoś z Was ma wątpliwości o jakim miejscu traktuje powyż-

szy wstęp, śpieszymy z wyjaśnieniami. Tuan to ośrodek przy ul. Geo-

detów 23e stworzony z myślą o sporcie i rekreacji, który posiada 

również cały segment dedykowany wyłącznie usługom SPA. Każ-

da osoba zainteresowana zdrowiem, aktywnym trybem życia, spor-

tem i urodą znajdzie tam coś dla siebie, żeby jednak w pełni poznać 

skalę możliwości, znajdujących się w naszym bezpośrednim sąsiedz-

twie, warto przejść krok po kroku po ofercie firmy.

Holistyczne podejście do treningu i SPA
Niewątpliwą zaletą obiektu jest szeroki wachlarz dyscyplin oraz form 

rekreacji, jakie Klient dostaje do wyboru. Tenis, squash i badminton 

to idealne propozycje dla osób chcących poczuć ducha rywaliza-

cji, a zainteresowani lepszą kondycją i sylwetką poczują się jak ryba 

w wodzie w świetnie wyposażonej siłowni, sali fitness, sali do cyc-

lingu oraz, jakżeby inaczej, na basenie. 

Dobre warunki to tylko wstęp do najmocniejszej strony Tuan  

– trenerów i instruktorów z najwyższej półki, którzy nadają rytm 

prowadzonym zajęciom oraz odpowiadają za indywidualny trening 

Klienta. Jednym z trenerów, których możesz spotkać i wspólnie ćwi-

czyć w Tuan jest mistrzyni fitness, Martyna Rapp, która prowadzi 

zajęcia w małych grupach oraz treningi personalne.

Równie ciekawie prezentuje się oferta Tuan Day SPA, które mie-

ści się na najwyższym piętrze obiektu. Pielęgnacja twarzy, ciała, dło-

ni i stóp oraz profesjonalne zabiegi z zakresu medycyny estetycznej 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

■   Tuan świętuje 6. urodziny  
i zaprasza czytelników ,,Sąsiadów”

■    By darń stała się dywanem

K wiecień jest jednym z piękniejszych miesięcy roku, to właśnie 

teraz przyroda na dobre budzi się z zimowego snu i robi to bar-

dzo intensywnie: pojawiają się kolory, zapachy i śpiew ptaków. Dla 

mnie to czas magiczny, kiedy z dnia na dzień, czasem wręcz z godzi-

ny na godzinę, świat się zmienia.

Sygnał do pracy
Kiedy tylko pierwsze symptomy nadchodzącej wiosny stają się 

zauważalne, to znak, że nastał czas na porządki w ogrodzie. To wła-

śnie teraz jest najlepszy moment, by zadbać o trawnik, żeby w okre-

sie wegetacji móc cieszyć się jego soczystą zielenią i miękkością.

Na początku należy wygrabić go przy użyciu sprężystych gra-

bek. Jeśli ma więcej niż 2 lata warto przeprowadzić wertykulację – 

czyli naciąć darń na głębokość 4-10 cm. Jest to zabieg 

wzmacniający trawnik, poprawiający jego kondycję. Podczas wer-

tykulacji usuwa się filc powstały ze zbitych resztek roślinnych 

obumarłej trawy, blokujący dostęp powietrza, składników pokar-

mowych i wody do korzeni.

Jak przeprowadzić odmładzanie
Trawa jest byliną, która bardzo dobrze reaguje (tj. krzewi się i lepiej 

rośnie) na różnego rodzaju nacinanie. 

Wertykulację przeprowadza się zanim ruszy wegetacja, a ziemia 

jest lekko osuszona – gdy jest zbyt mokro, podczas zabiegu wyszar-

pywane są duże kępy trawy, co w efekcie niszczy darń. Na małym 

trawniku można to zrobić ręcznym wertykulatorem, gdy powierzch-

nia jest większa niż 200 metrów kwadratowych lepiej posłużyć się 

mechanicznym. Trawnik nacinamy na krzyż, prowadząc urządze-

nie raz wzdłuż, raz w poprzek murawy. Resztki roślinne starannie 

grabimy. Po wykonaniu wertykulacji trawnik można posypać pia-

skiem, co powoduje lepsze napowietrzenie darni.

Zabiegi koniecznie potrzebne
Uzupełniamy ubytki – miejsca, gdzie nie ma trawy lekko spulchnia-

my i wysiewamy nasiona trawy, mieszając je z wierzchnią warstwą 

ziemi lub zastosujemy gotową mieszankę nasion z ziemią i mul-

czem, dostępną w sklepach ogrodniczych.

Nawozimy przygotowany trawnik – najbezpieczniej jest użyć 

nawozu wieloskładnikowego (np. Azofoska) lub długo działających 

(np. Substral). Nawóz musi być równomiernie rozsypany (warto użyć 

siewnika). Stosuje się go na skoszony, wygrabiony i suchy trawnik, 

który trzeba obficie podlać tuż po nawożeniu.

Pamiętamy o odchwaszczaniu – najlepiej wykonywać je na bie-

żąco, w miarę możliwości ręcznie. Środki chemiczne (np. Chwa-

stox) stosujemy, gdy nastąpi masowy wysyp chwastów.

Napowietrzamy trawnik – przeprowadza się to przynajmniej raz 

w roku przy pomocy areatora, który robi w darni otwory doprowa-

dzające tlen do korzeni. 

Odcinamy krawędzie – ostatnim szlifem trawnika może być 

odcięcie jego krawędzi, które sąsiadują z rabatami, ścieżkami i nasa-

dzeniami.

Po tych wszystkich zabiegach pozostaje już „tylko” koszenie traw-

nika, które wykonuje się, gdy jego wysokość jest większa niż 5 cm 

(świeżo założony trawnik nadaje się do koszenia, kiedy osiągnie 10 

cm wysokości).

Joanna Widaj

OGRÓD

FO
T.

  
K

A
TA

R
Z

Y
N

A
 K

R
Z

Y
SZ

K
O

W
SK

A
-S

U
T

FO
T.

  
A

R
C

H
IW

U
M

 T
U

A
N



Sąsiedzi 17/2015     21

KSIĄŻKI SUBIEKTYWNIE WYCZYTANE

Monika Rzepka,  

poraczytania.pl

„Opowiadania z lumpeksu”

Marta Hanna Precht

Wydawnictwo Bernardinum

Tytułowy lumpeks, czyli sklep z używaną 

odzieżą, to punkt przesiadkowy rzeczy. Wraz z 

każdym nowym właścicielem pisze się od nowa 

historia i przedmiotu, i niejednokrotnie czło-

wieka. Właśnie takich sześć niedługich opowie-

ści zawarła w tomiku „Opowiadania  

z lumpeksu” autorka, Marta Precht. W każdej 

historii występuje inny przedmiot, od męskich 

pantofli i markowej torebki, po uszatą czapkę. 

Każda opowieść dzieje się w innym zakątku 

świata, od Paryża, poprzez Kopenhagę, Nowy 

Jork, kończąc na fińskim Rovaniemi. Bohate-

rów, rozrzuconych po całej kuli ziemskiej, łączy 

coś więcej poza byciem kolejnym właścicielem 

przechodniej rzeczy. Choć tak różni, tak odda-

leni, nurtują ich podobne problemy i pragnie-

nia. Kochają, cierpią, tęsknią, pragną wolności, 

pragną być kochanymi.

Wszystkie sześć historii porusza, w gruncie 

rzeczy, bardzo uniwersalne tematy, potrzeby 

i nadzieje, bliskie ludziom na całym świecie. 

Autorka bardzo zręcznie kreśli frapujące fabu-

ły i nietuzinkowych, psychologicznie ciekawie 

zarysowanych bohaterów. Podglądamy ich 

pogmatwane losy, trudne relacje, w jakich 

funkcjonują. To wszystko wydaje się takie zna-

jome... Skąd? Przecież życie doświadcza nas 

podobnie we wszystkich, nawet najbardziej 

oddalonych zakątkach świata. To właśnie uni-

wersalizm jest siłą tych pełnych wnikliwej 

obserwacji ludzkiej natury opowieści. Zwi-

chrzone losy bohaterów intrygują, skłaniają do 

zadumy, przywołają i uśmiech, i łzę. Zachę-

cam do lektury!

„Jadłonomia. Kuchnia  
roślinna. 100 przepisów  

nie tylko dla wegan”
Marta Dymek 

Wydawnictwo Dwie Siostry

Kuchnia roślinna, tak brzmi tytuł! Bardzo 

mnie to hasło zaintrygowało, więc z ciekawo-

ścią zajrzałam, co oferuje książka znanej blo-

gerki kulinarnej. Sama nieustannie ekspery- 

mentuję w swojej kuchni, oczekiwałam więc 

inspiracji i... znalazłam. To książka warta pole-

cenia, zainspirowała mnie. Przepisy są nie-

skomplikowane, i co ważne, do przygotowania 

w rozsądnym czasie. 

Bałam się, że znajdę tu potrawy z trudno 

osiągalnych składników – są, ale to zaledwie 

garstka i w większości przypadków można użyć 

zamienników. Składniki proponowanych 

potraw są wyłącznie roślinne, bez nabiału, jaj, 

ryb, jakichkolwiek produktów odzwierzęcych, 

czyli wegańskie. Ponieważ sama wypróbowa-

łam, to stwierdzam – pyszne, sycące. 

Apetyczne zdjęcia potraw pobudzają moją 

wyobraźnię, a jestem wszak kulinarnym wzro-

kowcem. Książka jest bardzo solidnie wydana 

– twarda oprawa, gruby, matowy papier. 

Masywna, dobrze leży w ręku. Przepisy 

podzielone zostały wg rodzajów składników 

– są tu m. in. dania z dyń, z warzyw zielonych, 

strączkowych czy tofu. Są też bardzo przydat-

ne w mojej ocenie przepisy podstawowe – 

np. bulion warzywny, domowy ketchup czy 

majonez, rożne rodzaje pesto. Osobny dział 

jest o bakaliach, zbożach i nasionach. Znaj-

dziecie tu sałatki, lemoniady i przeróżne sma-

rowidła. Warto wypróbować roślinne 

przepisy, sami będziecie zadziwieni, jak dobrze 

smakują. Bezmięsna grochówka? Wegański 

smalczyk? Palce lizać! Zajrzyjcie też na bloga 

Jadłonomia.com.

„Życie, co to takiego?”
seria „Dzieci filozofują”

Oskar Brenifier

Wydawnictwo Zakamarki

Ale seria, dla mnie bomba! Z przyjemno-

ścią przedstawiam cykl czterech książek 

„Dzieci filozofują”, autorstwa doktora filozo-

fii, Oskara Brenifiera. Życie, co to takiego? 

Uczucia, co to takiego? Dobro i zło, co to 

takiego? Ja, co to takiego? – ciekawe tema-

ty, prawda? Każdy, kto zagłębi się w choć 

jeden tom, stanie się poszukiwaczem, 

wędrownikiem. Sam będzie chciał odkryć, 

dokąd zawiodą go odpowiedzi. Nie są to jed-

nak książki dla leniuchów. Z pewnością nie 

raz nie znajdziecie gotowej odpowiedzi, 

trzeba będzie postarać się o nią we wspól-

nej rozmowie. Na prawdę warto, szczegól-

nie że żyjemy zalewani ogromną ilością 

schematów, myślowych gotowców, psycho-

logicznej łatwizny. Zajrzyjcie wspólnie  

z dziećmi pod powierzchnię, poszukajcie 

drugiego dna. Niejedno tam odkryjecie. 

W każdej książce autor stawia 6 pytań  

i proponuje 6 odpowiedzi. Te odpowiedzi 

prowadzą do dalszych pytań... i tak powsta-

je przestrzeń do dociekania. Tu nie ma błę-

dów, złych odpowiedzi. Uwaga! Te książki 

skłaniają do niepokornego i samodzielnego 

myślenia. Ich się nie czyta tak po prostu, trze-

ba je przedyskutować, przemyśleć. 

Znakomite, dowcipne ilustracje dosko-

nale opisują i ożywiają pytania. Co może 

sprawić, że będziesz szczęśliwy, dlaczego  

i po co żyjemy, dlaczego umieramy, czy kie-

dyś będziesz mistrzem? Filozofowanie wszak 

polega na stawianiu pytań, co pomaga ćwi-

czyć szare komórki, nazywać uczucia, drą-

żyć w głąb siebie. A to fundament każdej 

świadomej istoty. Serdecznie polecam!

LOKALNE SMAKI

WYDARZENIA KULTURALNE
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■   Sałatka wiosenna z pomelo
Ten nieco przypominający z wyglądu grejp-

fruta owoc coraz częściej gości w naszych 

kuchniach. Pomelo ma zwarty miąższ, lek-

ko gorzki, choć słodkawy smak. Dla mnie 

wspaniale smakuje z wędzonym łososiem, 

boczkiem i zieleniną. Spróbujcie sami!

SKŁADNIKI

∞  ½ pomarańczy ∞  3 cząstki pomelo

∞  rukola ∞  wędzony łosoś

∞  wędzony boczek

NA SOS

∞  4 łyżki oliwy z oliwek

∞  2 łyżki soku z cytryny

∞  ½ łyżeczki miodu

∞  ½ łyżeczki musztardy

WYKONANIE

Rukolę opłucz i osusz. Pomelo i pomarań-

czę obierz, podziel na cząstki, a każdą z nich 

przekrój na 4 części. Plastry wędzonego 

łososia i boczku pokrój na podłużne paski. 

Następnie boczek podsmaż na oliwie tak, 

żeby się zrumienił. Potem kolejno układaj na 

rukoli wszystkie składniki. Na koniec skrop 

sałatkę sosem (dokładnie wymieszanym, np. 

mieszadełkiem).

Ewa Mościcka

miodimalina.pl
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 WYDARZENIA 

15.04 – godz. 18.00 – spotkanie autorskie z poetką Ewą Jowik

Wydarzenie uświetni koncert Iwony Manisty – Kutryś. 

Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49, Wstęp wolny.

17.04 – 18.04 – godz. 9.00 – 21.00 – Festiwal Małych Form  

Teatralnych EFFKA, Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

19.04 – godz. 19.00 – Kabaret Pod Wyrwigroszem

Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49, Bilety wyprzedane.

22.04 – godz. 11.00 – spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2014/2015

Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

24.04 – godz. 10.30, 11.30 i 12.30 – Filharmonia Narodowa

Śpiew, dudy galicyjskie, flety irlandzkie, bodhran, skrzypce,  

mandolina, gitara klasyczna , instrumenty perkusyjne.

Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49, Wstęp: 7 PLN

24.04 – godz. 19.00 – Kontakt #12, Dom Kultury w Piasecznie, 

Kościuszki 49, Wstęp wolny

26.06 – godz. 19.00 – Niedziela z Jazzem

Jerzy Bokłażec Trio w składzie: Jerzy Bokłażec – gitara;  

Wojciech Ruciński – kontrabas; Paweł Gębicki – perkusja

Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49, Wstęp: 15 PLN

27.04 – godz. 10.00 – Piaseczyński Festiwal Piosenki Angielskiej 

Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49

 WYSTAWY 

10 IV – 13 V 2015 – Wojciech Koć – Twarze Indii

Wernisaż: 10.04.2015, piątek, godz. 19.00

Przystanek Kultura, Pl. Piłsudskiego 9, Piaseczno

Zapraszamy na wystawę fotografii podróżniczej autorstwa 

Wojciecha Kocia, zauroczonego Indiami fotografa, podróżnika, 

menadżera i przedsiębiorcę. 

19.04 – 20.05.2015 – Aleksandra Bujnowska – Nieustające 

wakacje, Wernisaż: 19.04.2015, niedziela, godz. 18.00-20.00

Galeria przystanek, pl. Piłsudskiego 9, Piaseczno

 JÓZEFOSŁAW   – Galeria Rokokoko, Józefosław, ul. Osiedlowa 48

25 kwietnia  (sobota)  godz. 11:00 – Spotkanie z  p. Katarzyną 

Ewą Kozubską,  autorką książek dla dzieci, min. opowieści  

o mysiej rodzinie i jej zwariowanych przygodach pt.:„Myszka 

Chrapiszka”, „Myszka Trapiszka i Dom pod Kocią Łapką”.
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WITAJ W KLUBIE

■   Klub Kultury rozkwita

■   Gry planszowe nieco inaczej – „Dobble”

G ry planszowe przez ostatnie kilkanaście lat przeszły gruntow-

ne zmiany i choć nadal kojarzone są jako forma zabawy 

wyłącznie dla najmłodszych, zasługują na większą niż do tej pory 

uwagę. Są one bardziej wymagające niż kultowy „Chińczyk”, tym 

samym dają zdecydowanie więcej możliwości – od aspektów towa-

rzyskich po edukacyjne. To właśnie taką wartość nowoczesnych 

gier planszowych będziemy starać się pokazać, rozpoczynając serię 

artykułów mających zachęcić Was do sięgania po ciekawe tytuły (a 

także do uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Klub 

Miłośników Gier Planszowych w Józefosławiu). A zaczniemy od 

ciekawej propozycji dla całej rodziny.

Emocje na stole
Gry imprezowe charakteryzują się krótkim czasem rozgrywki, dużą ilo-

ścią graczy oraz ogromnym „ładunkiem emocjonalnym”. Wszystkie te 

cechy posiada niepozornie wyglądająca gra „Dobble”. W estetycznie 

wyglądającym poręcznym metalowym pudełku (umożliwiającym łatwe 

przenoszenie) producent dostarcza nam 55 okrągłych ładnie wyko-

nanych kart z różnymi symbolami. Patrząc na opakowanie trudno przy-

puszczać, że ta gra może być jednym z ciekawszych tytułów wśród 

gier odpowiednich na imprezę. A jednak…

Szybkość jest zaletą
Rozgrywka przeznaczona jest dla 2 do 8 graczy w wieku powyżej 

6 lat i trwa ok. 10 minut. Polega na odnalezieniu jednego (jedyne-

go) wspólnego symbolu na porównywanych dwóch kartach i odło-

żeniu własnej karty na stos (w jednym z wariantów rozgrywki). Grę 

I dzie wiosna, a z nią nowe. U nas w Klubie także nowe propozy-

cje. W kwietniu ruszają zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych. 

Mamy już piec ceramiczny zakupiony z funduszy sołeckich Józe-

fosławia i Julianowa oraz wyposażenie pracowni dzięki dodatko-

wym funduszom rady sołeckiej Julianowa, za co dziękuję bardzo  

w imieniu swoim oraz uczestników. 

Czas dla malucha
W godzinach popołudniowych zapraszamy wszystkie dzieci do  

4 roku życia na zajęcia plastyczne i taniec malucha. W naszych gło-

wach rodzą się już kolejne pomysły na rozsze-

rzenie propozycji dla najmłodszych. 

Impreza na szczeblu kulturalnym
Za nami pierwsze wydarzenie z cyklu „Spotkań 

Kulturalnych” pt. „Sztuka Ruchu”, podczas któ-

rych uczestnicy zajęć tanecznych z naszego Klu-

bu, pod opieką pana Kamila Przepiórkowskiego, 

przedstawili swoje umiejętności. W spotkaniu 

wzięli udział również uczestnicy zajęć tanecz-

nych z innych placówek Centrum Kultury. W cza-

sie tej imprezy mogliśmy także podziwiać 

półroczne zmagania uczestników zajęć capo-

eiry, podopiecznych pani Dominiki Rembelskiej 

oraz pani Martyny Pyl.

Spotkajmy się znowu
Już w kwietniu pod hasłem „Muzyczne inspiracje”. Podczas tej impre-

zy zaprezentują się uczestnicy zajęć indywidualnych: nauki gry na 

pianinie, których uczą u nas trzej instruktorzy, pani Agnieszka Lis, pani 

Katarzyna Marcinkowska oraz pan Fryderyk Babiński; nauki gry na 

gitarze pod opieką pana Mirosława Łączyńskiego oraz emisji głosu, 

uczniowie pani Barbary Żarnowieckiej. „Spotkanie Kulturalne” odbę-

dzie się 25 kwietnia w sobotę, na które już dziś zapraszamy. 

Alina Staniszewska

kierownik Klubu Kultury w Józefosławiu

wygrywa ten uczestnik, który pierwszy pozbędzie się swoich kart.

Autor gry zadbał, aby można było ją rozegrać aż na 5 sposobów. 

Dzięki temu gra nie nudzi się zbyt szybko. Krótki czas zabawy oraz 

szata graficzna (na wysokim poziomie i rewelacyjnie pasująca do 

klimatu gry) są dodatkowymi atutami.

„Dobble” polecam każdemu kto lubi dobrą zabawę i potrafi przegry-

wać (niestety w tej grze raz się wygrywa a następnym razem nie). Z całą 

pewnością wyrabia ona refleks oraz spostrzegawczość i sprawdza się 

doskonale na imprezach, spotkaniach dla dzieci oraz w rozgrywkach 

rodzinnych. Zdecydowanie, dla osób rozpoczynających przygodę z gra-

mi planszowymi, powinna to być jedna z pierwszych gier.

Marcin, 

Klub Miłośników Gier Planszowych w Józefosławiu

WYDRUKI  
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POPRAWNE  
PLIKI DO DRUKU

ul. Julianowska 68D, tel. 22 716 89 09, 601 388 999
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GreenUp Fitness Club
ul. Puławska 45B, Piaseczno
tel.: 22 701 42 07
tel.: +48 668 298 50
www.greenup-fit.pl

Polepsz swoje nawyki żywieniowe!Polepsz swoje nawyki żywieniowe!

Nasi dietetycy pomogą osobom, które pragną 
zmienić swoje dotychczasowe nawyki żywieniowe. 
Zajmują się szeroko pojętym poradnictwem 
żywieniowym i dietoterapią chorób,  w leczeniu 
których żywienie odgrywa kluczową rolę. Za 
pomocą prawidłowo dobranych posiłków  
skomponują smaczne i zdrowe menu.

Chcesz skutecznie 
schudnąć?  Umów
się z dietetykiem!


