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●  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

Sami

Swoi

restauracja

ZAPRASZAMY

CODZIENNIE

w godz. 10.00 - 24.00

- tradycyjne dania kuchni polskiej

- dania z grilla

- domowe ciasta i pyszne espresso

- piwo, wino, drinki

Od poniedzia³ku do pi¹tku

w godzinach 12.00-16.00

Zestaw obiadowy w cenie 20 z³.

polub nas na

facebook

Organizujemy 

przyjêcia okolicznoœciowe:

- Chrzty

- Komunie

- Konsolacje

- Urodziny

- Imprezy firmowe

www.facebook.com/SAMISWOI.restauracja.polska
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JÓZEFOS£AW

LAS KABACKI

cukiernia artystyczna

www.babie-lato.com

ARTYSTYCZNE
TORTY I CIASTA

na urodziny, imieniny, rocznice ślubu, komunie...

Z NATURALNYCH SKŁADNIKÓW I BEZ KONSERWANTÓW 
ORAZ BEZGLUTENOWE

W JÓZEFOSŁAWIU

W określonej strefie dostawa pod wskazany adres GRATIS!
Przyjmujemy zamówienia telefonicznie lub mailowo.

cukiernia artystyczna
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 Prawie robi różnicę

T ytuł pochodzi z hasła reklamowego, który wszedł do języka 
potocznego na prawach przysłowia. Wypada pogratulować 

copywriterowi. Hasło „Cukier krzepi!” wymyślił Melchior Wańko-
wicz, a „Coca Cola to jest to!” wypuściła spod swego pióra Osiec-
ka. Kto wpadł na „Prawie robi różnicę”?

Niezależnie od odpowiedzi na powyższe pytanie, powiedzenie to 
przekłada się na poniższy tekst. W planach był on entuzjastyczny. 
30-go kwietnia o godzinie 23-ciej z minutami mieliśmy zagwaran-
towany plac zabaw w nowym parku przy Ogrodowej. W głosowaniu 
internetowym na stornie nivea.pl zajmowaliśmy 12-te miejsce. 
A pierwszych 20 placów ma powstać w pierwszej turze już lada sze-
lest. Jeszcze po południu spotkałem Sąsiada, z którym uznaliśmy, że 
nic już nam tego placu nie odbierze. Wieczorem w Klubie Kultury 
„przybijaliśmy piątki”, choć przy okazji wyszło, że nie wszyscy soli-
darnie oddają głosy. Machnąłem ręką i odpuściłem sobie zrzędze-
nie. Do finału zostało dwie godziny, a my na 12-tym. Byliśmy prawie 
pewni sukcesu. Prawie…

Kilkanaście godzin później byłem już po burzliwej wymianie elek-
tronicznej korespondencji z Nivea, oraz po kilku gorzkich wpisach 
na FB. Nie dostaliśmy się do 20-tki. Zabrakło… 30 głosów! A odda-
liśmy ich ponad 65 000!!! Byliśmy pierwsi „pod kreską”. Dramat! 
Przyznam, że dopadła mnie rezygnacja. Oczami duszy zobaczyłem 
innych Sąsiadów, którzy zawiedzeni zamykają swoje laptopy. Tak 
trudno było się codziennie mobilizować, tak wielu z Was nie gło-
sowało, czy teraz legion nasz się nie zmniejszy?

Czas jednak nie stoi w miejscu. Ruszyła druga tura walki, o następ-
ne i ostatnie (!) 20 placów. Kiedy piszę te słowa jesteśmy na miejscu 

nr 2, za Żyrardowem, goni nas Peplin. Przed nami cały maj głosowa-
nia. Wszystko się może zdarzyć do ostatniej minuty. Wspominany Żyrar-
dów doznał jeszcze większej porażki, bo przez wiele tygodni kwietnia 
był numerem jeden rankingu, a na koniec wylądował niżej niż my. 

Wiem, że to może być irytujące. Codziennie rano dobiega mnie 
głos z głębi domu: „Głosowałeś?” Zwlekam się z łóżka i dzień zaczy-
nam od dziesięciominutowego rytuału wklepywania adresów, lite-
rek i potwierdzania, że ja to ja. Warto jednak wiedzieć, jaka jest 
stawka. W tym roku powstanie u nas park, ale jeszcze bez boisk i pla-
cu zabaw dla dzieci. Gmina nie ma już na to pieniędzy. Szansą jest 
Nivea. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest „offset”. Możemy 
liczyć na imprezy organizowane przez fundatora, kierowane do 
mieszkańców, co zwiększy pulę naszych wiejskich spotkań bez 
dodatkowych kosztów. Jedyne, co trzeba poświęcić to (w moim 
przypadku) urażoną dumę i czas, którego wymaga potwierdzenie 
głosu. W praktyce można się też dogadać ze znajomymi i rodziną 
z całej Polski. Można też odwalić za nich 2/3 roboty. Używamy ich 
adresu mailowego, wypełniamy rubryki, a jedyne, co im pozostanie, 
to kliknąć potwierdzający link, który otrzymają w mailu zwrotnym. 

[wchodzimy na stronę www.nivea.pl/podworka, tam albo od razu 
mamy guzik „głosuj”, albo wchodzimy przez „ranking”, wybieramy 
Józefosław – dalej wszystko podpowie maszyna]

Jacek Sut

PS. W tych nerwach zapomniałbym napisać, że w tym numerze pozna-
cie kolejnego sąsiada z niejedną pasją, przeczytacie o nowych akcjach 
społecznych i dowiecie się jak szybko przyuczyć swojego psa.
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UL. JULIANOWSKA. Tak jak było wcześniej zapowiadane – w kwiet-
niu zostały przestawione wiaty przystankowe, które po wybudo-
waniu chodników i nowych zatok autobusowych znalazły się 
w kolizyjnych miejscach. Jeśli zauważą Państwo jakieś niedorób-
ki lub inne mankamenty wykonywanej przebudowy ulicy, bardzo 
proszę zgłaszać je bezpośrednio do Urzędu Gminy, lub na adres: 
hannakrzyzewska@interia.pl.

PROM W GASSACH. W połowie ubiegłego roku konstanciński prom 
wznowił po sześcioletniej przerwie regularne kursy przez Wisłę do 
Karczewa. Od listopada trwała zimowa przerwa. Przeprawa została 
ponownie uruchomiona podczas pierwszego majowego weekendu.

DLA DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Jedyny w powiecie 
piaseczyńskim ośrodek oferujący rehabilitację społeczno – zawo-
dową dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną 
i fizyczną, Warsztat Terapii Zajęciowej KSNAW w Piasecznie pro-
wadzi dwie placówki. Jedna jest w Górze Kalwarii, a druga w Pia-
secznie przy ul. Modrzewiowej 2. Bliższe informacje można znaleźć 
na stronie www.wtz-piaseczno.pl.

DRUGI BIEG JÓZEFOSŁAWIA I JULIANOWA. Trwają przygotowa-
nia zarówno do biegu, jak i pikniku towarzyszącego. Planowany 
termin imprezy to 14 czerwca br. Grupa organizacyjna prosi o zgło-
szenia firm i osób, które chciałyby zaprezentować na pikniku swo-
je wyroby, lub po prostu zareklamować się. Wzorem roku 
ubiegłego mile będzie widziane zaangażowanie szkół z naszego 
terenu w programie artystycznym, dydaktycznym, informacyjnym. 
Telefon kontaktowy do organizatorów 501760709 lub e-mail:  
sasiedzi@magazyn-mieszkancow.pl 
Ponadto ruszyły już zapisy na udział w biegu, szczegóły na str. 9 
(Liczba miejsc ograniczona).

STRONA WWW JOZEFOSLAWDWAZERO.PL – pojawiła się nowa stro-
na www prowadzona przez radnych Roberta Widza i Katarzynę Krzysz-
kowską-Sut. Strona jest główną platformą komunikacji z mieszkańcami, 
na której sukcesywnie będą umieszczane najważniejsze informacje 
dotyczące Józefosławia i Julianowa. Na stronie można również wyra-
zić swoją opinię w formie komentarza lub głosowania w internetowej 
sondzie. Strona Józefoslaw 2.0 na FB pozostaje dalej aktywna.

PROPOZYCJA ZMIAN ZTM DOT. KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W JÓZE-
FOSŁAWIU I JULIANOWIE – gmina Piaseczno oraz inne podwar-
szawskie gminy otrzymały propozycję ZTM dot. zmian w komu- 
nikacji miejskiej. W odniesieniu do J&J propozycja dotyczy skrócenia 
trasy 739 od metra Wilanowska do szkoły na Kameralnej, co spowo-
duje zwiększenie jej częstotliwości oraz poprowadzenie dodatkowe-
go autobusu od PKP Jeziorki przez ul. Geodetów, Ogrodową, 
Cyraneczki, Julianowską i dalej do Piaseczna. Propozycje są obecnie 
analizowane przez Gminę. Szczegóły na stronie jozefoslawdwazero.
pl, gdzie można również w ankiecie wyrazić swoją opinię na ten temat.

KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER PLANSZOWYCH. 23 maja 2015 r. pomię-
dzy 11.00 a 16.00 Klub Miłośników Gier Planszowych z Józefosła-
wia weźmie udział w pikniku organizowanym przez fundację „For 
Life” w Centrum Zdrowia Dziecka. Impreza organizowana jest dla 
małych pacjentów szpitala po to, aby umilić im wielomiesięczny 
pobyt na oddziałach szpitalnych. Pojawimy się tam oczywiście 
z grami planszowymi i poszukujemy chętnych, którzy chcieliby 
wziąć udział w tej szlachetnej inicjatywie. Zachęcamy Was do udzia-
łu. Szczegóły możecie znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/
Klub.Milosnikow.Gier.Planszowych?ref=hl

INFORMACJE LOKALNE TEMAT NUMERU

Najwięcej przeszkód mamy w głowie
Moim poprzednim miejscem zamieszkania była Łódź. Miasto sece-
syjnych kamienic i fabryk. Zakochałam się w jednej z nich. Zna-
jomi patrzyli z niedowierzaniem – tu?! Okropna dzielnica! Ja 
jednak widziałam ją inaczej. Już wtedy zastanawiałam się, co robić 
i jak działać, by cieszyć się przestrzenią publiczną wysokiej jako-
ści. Małymi krokami przez wiele lat udało się doprowadzić kamie-
nicę do ładu. Trzeba było jednak nie lada osobistego wysiłku. 
Troska o jakość mieszkania i otaczającej nas przestrzeni publicz-
nej nie leżała tam nawet sąsiadom. Łatwiej było śmieć wyrzucić 
lub użyć klatki schodowej jak latryny nie bacząc, że przecież jest 
wspólna. Patrząc z perspektywy czasu nie leżała chyba również 
w interesie wybranych przez społeczność władz lokalnych. Wte-
dy najpierw zrezygnowaliśmy z gminnej administracji zmieniając 
ją na prywatną. I przekonywaliśmy sąsiadów dając przykład same-
mu. To inna tkanka społeczna, kpina była najłagodniejszą odpo-
wiedzią. Dziś już tam nie mieszkamy, ale powiem tylko, że 
sąsiadka, której „standardy“ były wiądące, kiedy się tam wprowa-
dziliśmy (libacje na schodach, śmieci i brud), dziś używa domo-
fonu i grzecznie się kłania. Nie dlatego, że się boi lub przeszła 
duchową przemianę. Poczuła po prostu, że jej się to też opłaca. 
Lata lecą i wygoda rośnie w cenę.

Oficjalne trendy
Obecnie coraz częściej w samorządach pojawiają się wydziały 
„estetyzacji miast”. Zauważono w końcu i na tym szczeblu, że 
potrzebna jest przede wszystkim spójna wizja i koordynacja pra-
cy wszystkich podmiotów władających przestrzenią. Mam tu na 
myśli zakład energetyczny, wodociągi, urząd miasta, zarządy dróg, 
zakłady komunalne, zarządy zieleni, firmy oraz osoby prywatne. 
Koordynacja wszystkich, którzy decydują o swoich planach inwe-
stycyjnych. Niezbędna jest dobra wola i współpraca. Potrzebne 
są także różne inicjatywy, akcje uświadamiające, że przestrzeń 
publiczna jest dobrem wspólnym całej społeczności. W społe-

czeństwach bardziej rozwiniętych niż nasze „wspólne“ znaczy 
tyle samo, co „moje“.

Trudne sprawy
Najbardziej palącym pytaniem niezmiennie  bowiem jest: jak spra-
wić, aby przestrzeń wspólna przestała być „terenem niczyim“? Kawał-
kiem ziemi, który dzieli nasze bramy od przystanku, który zaczyna się 
kilka metrów za furtką, który przyjmie każdy śmieć, psią kupę czy nie-
estetyczne ogłoszenie na płocie. Tam, te kilkanaście metrów od drzwi 
wejściowych do mieszkania, już jest „nie nasze“, „czyjeś“ i niech ten 
„ktoś“ lub to „coś“, do kogo to należy sie tym zajmie. Rolą mieszkań-
ca jest przemierzyć ten teren „suchą nogą“, omijając brązowe „miny“ 
i nie zauważając fruwającej po skwerze foliowej torebki. Wierzę jed-
nak, że tylko dając przykład można przekonać nieprzekonanych.

Wsparcie instytucjonalne
Czyn społeczny nie jest oczywiście jedyną drogą ku poprawie wyglą-
du naszej okolicy. Z autopsji wiem, że Straż Miejska dość energicznie 
reaguje na zgłoszenia dotyczące zaniedbanych działek. Upominani 
właściciele zrobili porządki na wielu z nich – jak choćby na rogu ulic 
Wilanowskiej i XXI wieku, gdzie wycięto w końcu chaszcze i działka 
przestała być wysypiskiem. Muszę Straż Miejską pochwalić, bo na każ-
de moje zgłoszenie działa równie energicznie. Czasem tylko mniej 
energiczni są właściciele zaniedbanych i zaśmieconych terenów.  
To na nich jednak spoczywa obowiązek utrzymania porządku. 

Obowiązki obywatelskie i sąsiedzkie
Nie ma jednak spisanego kodeksu powinności sąsiedzkich. A szko-
da. Dlatego starajmy się działać przez dawanie przykładu. Spotkaj-
my się 30 maja w „Dzień Sąsiada“ zasadźmy razem drzewka przy 
ulicy Cyraneczki i porozmawiajmy co możemy dla naszej wspólnej 
przestrzeni jeszcze zrobić! 

Katarzyna Krzyszkowska-Sut, radna

 Przestrzeń wspólna – przestrzeń niczyja?PRACE W PARKU NA OGRODOWEJ – obecnie są wykonywane alej-
ki i ogrodzenie, w następnej kolejności oświetlenie oraz nasadzenia, 
termin ukończenia prac w czerwcu jest niezagrożony. Niebawem 
rozpoczną się konsultacje z mieszkańcami nt regulaminu parku, głów-
na kontrowersja dotyczy możliwości wyprowadzania psów.

BIEG PIASECZYŃSKA PIĄTKA – 30 maja odbędzie się kolejna edycja 
5-km Biegu „Piaseczyńska Piątka”. Na bieg można się rejestrować 
on-line na stronie Stowarzyszenia Kondycja (www.kondycja.com.pl).

TRWAJĄ ZAPISY NA ZAJĘCIA CERAMICZNE W KLUBIE KULTURY 
W JÓZEFOSŁAWIU – uruchomienie zajęć było możliwe dzięki zaku-
powi pieca ceramicznego sfinansowanemu z Funduszy Sołeckich 
Józefosławia i Julianowa (po 50%)

VII TURNIEJ RYCERSKI W CZERSKU. Odbędzie się 16 – 17 maja 2015 
r. W programie: 12:00 - 12:30 – powitanie uczestników i oficjalne 
rozpoczęcie turnieju, walki 1 vs 1 – eliminacje, pokaz konny Xiążęcej 
Drużyny, występ zespołu muzyki dawnej „Grupa Radnyna”, konku-
rencje rycerskie – walki 1 na 1, pokazy konne – grupa łucznicza, 
manewry lekkiej piechoty i wiele atrakcji. Bezpłatne busy dla tury-
stów będą jeździły na odcinku stadion miejski w Piasecznie – zamek 
w Czersku. 

STOWARZYSZENIE „NASZ JÓZEFOSŁAW I JULIANÓW”. Zapraszamy 
WSZYSTKICH Mieszkańców zainteresowanych inwestycjami i sprawa-
mi dotyczącymi Julianowa i okolic – na otwarte zebranie, które odbę-
dzie się dnia 18 maja br. (wyjątkowo w trzeci poniedziałek miesiąca). 
Spotkamy się jak zwykle w stołówce szkolnej, tym razem o godz. 19.30. 
Główne tematy to: ul. Julianowska, ul. Cyraneczki i ul. Sybiraków, ale 
nie tylko. Swoją obecność potwierdził pan Burmistrz Zdzisław Lis i pani 
Wiceburmistrz Anna Juszczyk – Bednarska wraz z merytorycznymi 
pracownikami Urzędu. Mamy nadzieję także na wizytę odpowiedzial-
nego za infrastrukturę drogową przedstawiciela Starostwa Powiato-
wego. Zachęcamy do licznego udziału.

Redakcja
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NASZE SPRAWY

 Nasza mała Ojczyzna  Dwie sztuki Roberta Moskwy

W czoraj świeciło piękne, wiosenne słońce, które sprowokowa-
ło mnie do spaceru po Julianowie i Józefosławiu. Słuchając 

śpiewu ptaków, które po ucieczce z tego terenu podczas nasilonych 
budów w poprzednich latach znów do nas wróciły, delektowałam 
się nowymi (choć jeszcze nie ukończonymi) chodnikami przy ul. 
Julianowskiej, podglądałam powstające nowe skrzydło naszej szko-
ły. Wiele samochodów ma numery rejestracyjne z całej Polski, co 
pokazuje, jak wielu z nas jest przyjezdnych. Numer rejestracyjny nie 
świadczy o braku zameldowania (np. samochody w leasingu są wła-
snością banków), a brak zameldowania nie świadczy o niepłaceniu 
w J&J podatków. Tę sprawę załatwia się jednym podpisem w urzę-
dzie. Jednak liczby są bezlitosne. Mówi się, że nasza gmina jest „boga-
ta”, ale cóż to za bogactwo, kiedy potrzeb jest ciągle bardzo dużo 
i na wszystko pieniędzy nie starcza. Sama oświata „zjada” blisko 50 
% budżetu, a inwestycje oświatowe (rozbudowa ZSP w Józefosła-
wiu i w Zalesiu Górnym oraz planowane lada chwila rozpoczęcie 
budowy nowej placówki w Piasecznie) – wygenerują w roku bieżą-
cym koszt ok. 30 milionów złotych. W naszej gminie przybywa dzie-
ci lawinowo, jak chyba w żadnej innej gminie w Polsce – nie tylko 
się rodzą, ale przybywają wraz z rodzicami z innych miast. Dlatego 
po przeprowadzce tak ważny jest ten drobny ruch przeniesienia swo-
ich podatków do nowego miejsca zamieszkania.

Kto płaci, ten wymaga – i tylko ten.
Polacy lubią narzekać. Wiadomo, zawsze znajdą się braki i manka-
menty. Ciągle za mało mamy ucywilizowanych ulic, (np. Spacero-

wa), brakuje chodników (np. przy Wilanowskiej, choć już tuż-tuż 
i przy Osiedlowej, na której nie widać na nie miejsca), a te co są  
– wymagają remontów i uzupełnień (np. przy ul. Ogrodowej). Ale 
prawo do narzekania nie przysługuje tym, co nie dokładają się do 
wspólnej kasy, nie dbają o swoją małą Ojczyznę, żeby wszystkim 
żyło się tu wygodniej, lepiej i piękniej. Płacąc podatki w miejscu 
zamieszkania i biorąc udział w głosowaniu (szczególnie w wybo-
rach samorządowych), możemy zrobić coś dobrego dla swojej oko-
licy. Stąd przecież dojeżdżamy do pracy, urzędów, banków, na 
pocztę. Tu spacerujemy i odpoczywamy, cieszymy się zielenią pobli-
skiego lasu, ale też parku, który właśnie powstaje. Wybory samo-
rządowe niedawno były, a kilka dni temu minął termin rozliczeń 
podatkowych. Pomyślmy jednak, żeby za rok dołączyć do grona 
rozliczających swoje dochody właśnie tu, w Piasecznie, bo tylko 
wtedy część naszej daniny zasili gminny budżet.  A za cztery lata 
weźmy bardziej gremialnie swoje sprawy w swoje ręce podczas 
następnych wyborów. Im więcej z nas utożsamiać się będzie z miej-
scem zamieszkania – tym więcej będzie można tu zrobić. Mała 
Ojczyzna cierpliwie czeka na nasze zaangażowanie. 

Na koniec ciekawostka – informacja z sąsiedniej Gminy Leszno-
wola. Otóż tamtejszy Samorząd zdecydował, że do przedszkoli 
gminnych będą przyjmowane tylko dzieci tych rodziców, którzy 
płacą podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie. 
Czy poparlibyście takie rozwiązanie u nas?

Hanna Krzyżewska, radna
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POZNAJMY SIĘ

R obert Moskwa, absolwent wrosławskiej szkoły teatralnej. Naj-
większą popularność przyniosła mu rola lekarza, Artura Rogow-

skiego w serialu “M jak Miłość”. Jest naszym Sąsiadem od wielu lat 
i aktorstwo nie jest jedyną pasją, której się w życiu oddaje.

Sąsiedzi: Dlaczego zostałeś aktorem? 
Robert Moskwa: Nie wiem. Wiem tylko, że marzyło mi się to od 
ósmej klasy szkoły podstawowej. Wtedy to, na zakończenie roku 
wystąpiłem na szkolnym apelu z jakimś tekstem satyrycznym wła-
snego autorstwa. Nie pamiętam czy ktokolwiek się śmiał, ale wiem, 
że to był dla mnie moment przełomowy. W liceum aktorstwo było 
dla mnie na początku sposobem na zwalnianie się z lekcji. Wystar-
czyło z kolegą przygotować fragment „Zemsty” A. Fredry i już bie-
gało się z tym po klasach w godzinach kiedy reszta moich koleżanek 
i kolegów wynudzała się na lekcjach. 

W trzeciej klasie liceum wraz z dwójką przyjaciół założyliśmy 
szkolny kabaret pod dziwaczną nazwą „P.O.D. Jaś”. Nic bardziej 
absurdalnego nie przyszło nam do głowy. Wtedy po raz pierwszy 
poczułem ogromną przyjemność występowania przed ludźmi. 
I pewnie stąd wzięła się moja determinacja, by zdawać do szkoły 
teatralnej aż... cztery razy.

S: Jak długo mieszkasz w Józefosławiu?
RM: Od 2005r.

S: Co się przez ten czas zmieniło?
RM: Pewnie wiele. Tu i ówdzie przybyła ulica, jakiś sklep, kiedyś moje 
okna wychodziły na brzozowy gaik, dzisiaj stoi tam rząd domów 
z oknami wpatrującymi się w moją stronę. Ale dla mnie to wciąż ten 
sam Józefosław. 

S: Dlaczego wybrałeś to miejsce?
RM: Wcześniej mieszkałem na Kabatach. Nie chciało mi się daleko 
szukać. Przeszedłem na drugą stronę Lasku Kabackiego, rozględa-
łem się, patrzyłem... i się zapatrzyłem.

S:Co jest Twoją największą pasją w życiu?
RM: Niewątpliwie karate, któremu jestem wierny od 17-go roku życia. 
Szmat czasu. Mam drugi dan, nawet jakieś medale udało mi się zdo-
być. Obecnie jestem trenerem karate i karate Combat. Pierwsze pole-
cam dzieciakom i młodzieży, a to drugie dorosłym. Swoją drogą obie 
sekcje mam w Józefosławiu i chętnych zapraszam. Ale jestem rów-
nież trenerem biznesu i ta działalność zaczyna mnie pochłaniać 
coraz bardziej. Motywacja, wpływ, perswazja, komunikacja między-
ludzka. To tematy, które intrygowały mnie od zawsze. 

S: Nad czym teraz pracujesz? 
RM: Nad moim wystąpieniem i warsztatami, które przeprowadzę już 
15-go czerwca na ważnej dla mnie konferencji, w której wezmę 
udział wspólnie z trójką wspaniałych coachów, w tym z moją ser-
deczną przyjaciółką, Justyną Dworczyk, którą chyba również bar-
dzo dobrze znacie.  [redakcja potwierdza:-)]

S: Jakie są twoje najbliższe plany?
RM: Najbliższe plany to otworzenie wspólnie z moją narzeczoną klu-
bu, w którym ja będę mógł prowadzić swoje treningi karate i karate 
combat, a ona będzie mogła prowadzić zajęcia Pole Dance Fitness 
oraz przeprowadzać treningi personalne. Znaleźliśmy już miejsce. 
W Józefosławiu – a jakże! Ruszamy z początkiem września!

Z Robertem Moskwą rozmawiał Jacek Sut
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WSPÓLNA SPRAWA

A kcja „Wiosenne porządki w Józefosławiu – Sprzątam po sobie” 
za nami. Niestety nie znalazło się zbyt wielu amatorów sprzą-

tania przestrzeni wspólnej w wyznaczony weekend 25-26 kwietnia. 
Tym bardziej doceniamy fakt, że kilka osób zgłosiło się jednak po 
worek i naklejkę (a mamy nadzieję, że kilka innych osób użyło wła-
snego worka i też sprzątało). Bardzo dziękujemy m. in. p. Agniesz-
ce i p. Monice, które sprzątały okolice Kameralnej, p. Beacie  
z Ogrodowej, p. Ani z Osiedlowej, tacie małej Helenki z XXI wieku 
oraz p. Magdzie i p. Łukaszowi z os. Śnieguliczki. Martwi zupełny 
brak zaangażowania w naszą akcję ze strony szkoły, pomimo tego, 
ze gorąco prosiliśmy o to zarówno dyrekcję jak i radę rodziców. 

My (członkowie Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław), tak jak 
zapowiadaliśmy, posprzątaliśmy m.in. kanał Jeziorki od Wilanowskiej 
do Ogrodowej. Zebraliśmy kilkanaście worków śmieci – głównie toreb 
foliowych, butelek, puszek, plastików, ale także jakichś starych szmat, 
butów i pozostałości budowlanych. Niestety cały ten teren jest 
upstrzony psimi odchodami, których nie sprzątaliśmy, więc nadal jest 
tam „pole minowe”. Myślimy, by teren przy Kanale Jeziorki  wspólny-
mi siłami wyrównać, posiać trawę i utworzyć wybieg dla psów, sko-
ro i tak zwyczajowo ten teren jest tak wykorzystywany.. (już nawet 
został wykonany pierwszy krok w tym kierunku - Starostwo uprząt-
nęło stare betony). Dobrze byłoby gdyby psiarze włączyli się w te pra-
ce. O tej i innych akcjach (np. wspólne sadzenie zieleni na Europejski 
Dzień Sąsiada w maju) będziemy wkrótce informować. 

O tej i innych akcjach informujemy na str. 10 tej.

Anna Czerwieniec, Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław

  Małymi krokami
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ARTYKUŁ SPOSOROWANY

 Wybiegnijmy w przyszłość już teraz!

14 czerwca 2015 roku Stowarzyszenie 
„Pomysł na Józefosław” organizu-

je 2 Bieg uliczny Józefosławia i Julianowa. 
Zawodnicy pobiegną na dystansie 5 km uli-
cami obu wsi. Organizatorzy przygotowa-
li dla biegaczy 300 pakietów startowych. 
Do dnia zamknięcia numeru na liście bie-
gowej jest już 116 osób. 

Start i meta biegu będą na terenie Poli-
techniki Warszawskiej w Józefosławiu przy 
ul. Ogrodowej 2a, tuż przy nowopowstają-
cym parku. Bieg dla dorosłych nastąpi 
o godz. 16.00 (po biegach dla dzieci).

Opłata startowa, jeśli wniesiona zostanie 
do dnia 5 czerwca 2015, wynosi 40 zł. Po 
tym terminie już nieco więcej, bo 60 zł, 
a w dniu zawodów 80 zł. Każdy z uczestni-
ków otrzyma koszulkę techniczną z nadru-
kiem, numer startowy z chipem oraz 
pamiątkowy medal. Odbiór pakietów starto-
wych w tym roku w sklepie sportowym Tri-
Fit, ul. Geodetów 23 c lok. 3 w Józefosławiu. 

Będą także biegi dzieci (od 5-14 lat) na 
dystansie 400 i 800 m. W tym roku dzieci 
także można rejestrować on-line. Opłata 
dla dzieci wynosi 5 zł – dzieci dostaną 

prawdziwe numery startowe z chipem i będą 
miały elektronicznie mierzony czas. 

Imprezie biegowej, podobnie jak 
w zeszłym roku, będzie towarzyszył Piknik 
Rodzinny (godz. 12.30-20.00), który w tym 
roku będzie miał charakter kulturalny. 
Organizatorzy nawiązali współpracę z Cen-
trum Kultury w Piasecznie oraz Klubem Kul-
tury w Józefosławiu, które przygotują 
program artystyczny, tak by przybliżyć 
mieszkańcom lokalną ofertę kulturalną. 

W roku 2014 Piknik odwiedziło ok. 1000 
osób, a w Biegu uczestniczyło prawie 200 
biegaczy. W tym roku liczymy na większa 
frekwencję!

Na piknik zostaną zaproszone lokalne 
szkoły, przedszkola oraz przedsiębiorcy, 
którzy będą mogli włączyć się w przygo-
towanie programu (np. warsztaty) i zapre-
zentować swoją ofertę. Więcej o programie 
pikniku napiszemy w kolejny numerze.

Impreza jest współfinansowana przez 
Gminę Piaseczno w ramach współpracy 
Gminy z organizacjami pozarządowymi. 

Sposorami imprezy są: grupa dewelo-
perska Makdom – Sposor główny oraz 
Bank Mazovia. Patronat medialny objęli 
Sąsiedzi.

Więcej na www.solectwojozefoslaw.pl 
oraz Facebooku.

Stowarzyszenie „Pomysł na Józefosław” 
jest organizacją non-profit. Głównym 
celem działania jest budowa tożsamości 
oraz integracja mieszkańców dynamicz-
nie rozwijających się miejscowości 
Józefosław i  Julianów. 

niedziela, 14.06.2015

Zapisz się!      www.solectwojozefoslaw.pl

Organizatorzy: Sponsor główny: Sponsor:

2.BIEG ULICZNY
JÓZEFOSŁAW JULIANÓW

Partnerzy:
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REJESTRACJA NA BIEG GŁÓWNY I BIEGI DZIECI 
odbywa się poprzez stronę sołectwa Józefosław 
www.solectwojozefoslaw.pl
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AKCJE SPOŁECZNE PRAWO
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 Przedawnienie czyli upływ czasu  
na naszą korzyść

przedawnienia swojego roszczenia. Jednym ze sposobów jest 
zawarcie przez wierzyciela z dłużnikiem ugody, w której ustalone 
zostaną nowe terminy zapłaty lub uzyskanie od dłużnika oświad-
czenia, że dłużnik uznaje swój dług. Uznanie długu powoduje tzw. 
przerwanie biegu przedawnienia, czyli że właściwy dla danego przy-
padku termin liczony jest od nowa. Przerwanie biegu przedawnie-
nia umożliwia również podjęcie przez wierzyciela czynności przed 
sądem lub komornikiem. I tak długo, jak będzie się toczyć jakiekol-
wiek postępowanie, tak długo bieg przedawnienia będzie zawie-
szony. A to oznacza, że jeśli wskutek tego postępowania sąd 
zasądzi spłatę zadłużenia, to bez względu na to, jaki był w tym danym 
przypadku termin przedawnienia, od chwili wydania wyroku będzie 
on wynosić 10 lat.

Trzeba też pamiętać, że bieg przedawnienia w ogóle się nie roz-
poczyna, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:

1)  co do roszczeń dzieci przeciwko rodzicom – przez czas trwa-
nia władzy rodzicielskiej;

2)  co do roszczeń osób niemających pełnej zdolności do czyn-
ności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub 
kuratelę – przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub 
kurateli;

3)  co do roszczeń jednego z małżonków przeciwko drugiemu - 
przez czas trwania małżeństwa;

4)  co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej upraw-
niony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym wła-
ściwym organem – przez czas trwania przeszkody.

Ponadto, przedawnienie względem osoby, która nie ma pełnej 
zdolności do czynności prawnych (np. dziecka lub kogoś, kto został 
ubezwłasnowolniony), nie może skończyć się wcześniej niż z upły-
wem lat dwóch od ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawo-
wego albo od ustania przyczyny jego ustanowienia, chyba że termin 
przedawnienia byłby krótszy niż 2 lata.

To temat na tyle złożony, że nie sposób wyjaśnić go w jednym, 
krótkim tekście. Od tego są prawnicy, żeby się ich takich sprawach 
radzić. W kolejnym artykule pozostaniemy przy temacie przedaw-
nień omawiając te związane z działaniami firm windykacyjnych.

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

B ez względu na źródło naszego zadłużenia, jego wysokość 
oraz to, komu jesteśmy winni pieniądze, po upływie określo-

nego czasu możemy odmówić zapłaty, a nasz wierzyciel, co do 
zasady będzie musiał się pogodzić ze stratą. Jest to instytucja tzw. 
przedawnienia.

W zależności od źródła zadłużenia różny jest okres, po jakim 
przedawnienie może być skuteczne. Okres ten należy liczyć od dnia, 
w którym powinna była nastąpić zapłata. Bez znaczenia jest dzień 
zawarcia umowy. Zgodnie z artykułem 118 kodeksu cywilnego, jeże-
li przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia 
wynosi lat 10, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz rosz-
czeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – lat 
3. Wskazane terminy należy traktować przykładowo, bowiem prze-
pisów szczególnych wprowadzających inne rozwiązania jest wiele. 
Dla swojego bezpieczeństwa – zarówno z punktu widzenia dłuż-
nika, jak i wierzyciela, zawsze warto skonsultować swój, konkretny 
przypadek ze specjalistą.

Należy pamiętać, że przedawnienie nie jest brane pod uwagę 
automatycznie po upływie jednego z w/w terminów. Jeśli jesteśmy 
czyimś dłużnikiem i nasz wierzyciel wystąpi do sądu z pozwem 
o zapłatę, sąd weźmie pod uwagę przedawnienie tylko, jeśli oświad-
czymy, że podnosimy zarzut przedawnienia. Jeśli termin przedaw-
nienia skutecznie upłynął, złożenie takiego oświadczenia 
spowoduje, że sprawę wygramy i wierzyciel będzie dodatkowo 
musiał ponieść koszty postępowania.

Dopóki jednak omawiany termin nie upłynie, wierzyciel dyspo-
nuje kilkoma możliwościami, dzięki którym może nie dopuścić do 

Głosujmy na plac zabaw  
w Parku w Józefosławiu!
Przypominamy wszystkim mieszkańcom 
o głosowaniu w II turze na „plac zabaw 
Nivea“. Potrzebujemy Waszych codziennych 
głosów oddanych na Józefosław! Nie udało 
się za pierwszym razem, dlatego nie  
możemy odpuszczać do samego końca,  
czyli 31 maja do godziny 23.59. 

 „Posadź drzewko z sąsiadem”
Zapraszamy na wspólne sadzenie drzewek jabłoni przy  
ul. Cyraneczki na nowym odcinku od Wilanowskiej do 
Ogrodowej w Józefosławiu w dniu 30 maja 2015 w Euro-
pejski Dzień Sąsiada*. Teren przygotuje nam Gmina, a szkół-
ka roślin ACROCONA zapewni sadzonki i narzędzia. Pani 
Joanna Widaj właścicielka szkółki na wstępie pokieruje akcją 
i pokaże zainteresowanym jak posadzić drzewko. Akcja będzie 
promowana poprzez plakaty, na stronie sołectwa i na Face-
booku. Przyjdź koniecznie – wspólna praca to najlepszy spo-
sób na poznanie się i okazja by Józefosław stał się ładniejszy! 

Czekamy na ciebie od 11 do 14 – Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław. *Europejski Dzień Sąsiada 
wypada wprawdzie w wtorek 26 maja, ale my będziemy go świętować w weekend 30 maja. 

Akcja obywatelska  
”Podwieź mnie na Puławską” 

jest inicjatywą mieszkańców J&J w ramach 
budowania społeczeństwa obywatelskiego 

JÓZEFOSŁAW 2.0. Kto chce wziąć udział  
w akcji, a nie odebrał jeszcze do tej pory 

łapki lub ulotki dla autostopowiczów  
i kierowców może to zrobić w Klubie Kultury 

w Józefosławiu, ul. Urocza 14 (wejście od  
ul. Cyraneczki) lub w sklepie z artykułami 

papierniczymi na ul. Julianowskiej 90 F.

Więcej informacji na: www.solectwojozefoslaw.pl oraz Facebooku

30 maja 2015

• Zapraszamy na wspólne sadzenie drzewek na ul. Cyraneczki 
na nowym odcinku od Wilanowskiej do Ogrodowej.

• Teren przygotuje nam Gmina, zaś szkółka ACROCONA 
zapewni sadzonki, narzędzia oraz kierownika robót.

• Przyjdź koniecznie - wspólna praca to najlepszy sposób 
na poznanie się, a przy okazji Józefosław będzie ładniejszy!

POSADŹ

*Europejski Dzień Sąsiada wypada wprawdzie w ostatni wtorek maja (czyli 26 maja), 
ale my będziemy go świętować w sobotę 30 maja.

*

pod hasłem

DRZEWKO SĄSIADEMZ
w godz. 11:00-14:00

w Józefosławiu 
EU E U R O P E J S K I  D Z I E Ń  S Ą S I A D A

A K C J A  O B Y W A T E L S K A  

Podwieź
na Puławską

mnie 

podwiez mnie na pulawska  21/04/2015  13:22  Page 1
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 Rumunia – kraj 
Draculi, bezpańskich 
psów i… stereotypów

W akacje cztery lata temu miały wyglądać zupełnie inaczej. 
Wymarzony urlop „all inclusive” w wygodnym hotelu na 

tureckiej riwierze, basen, drinki z palemką... Już prawie wpłaciliśmy 
zaliczkę, kiedy zadzwoniła koleżanka i, nie owijając w bawełnę, rzu-
ciła: Anka, jedziemy z dzieciakami autem do Rumunii i Bułgarii. Zam-
ki, namiot, zwiedzanie i tydzień plażowania nad Morzem Czarnym. 
Wchodzicie w to? 

Rumunia? Namiot? Dopadło mnie tysiąc wątpliwości. Przecież 
nasza córka ma dopiero cztery lata. Jak zniesie taką podróż? Jak się 
spakować, co zabrać? No i co to za wakacje – tak długo w trasie? 
Co z moimi drinkami z palemką? Popatrzyłam na mojego męża, 
który z wrodzoną sobie oszczędnością w słowach powiedział tyl-
ko jedno zdanie: wiesz, zawsze marzyłem, żeby zobaczyć Transyl-
wanię… Dracula! No tak. Błysk w jego oku mówił wszystko. W tydzień 
rozpracował trasę, zaplanował najważniejsze punkty wycieczki, 
godzinami sprawdzał na forach kwestie techniczne i formalne. 

Pierwsze wrażenia
Pod koniec czerwca wyruszyliśmy. Po długiej, nocnej podróży 

rano znaleźliśmy się w pierwszym rumuńskim mieście leżącym tuż 
przy granicy z Węgrami – Oradei. Kierowcy śpią w samochodach, 

a matki zabierają dzieci i idziemy zwiedzać. Pierwsze wrażenia? 
Kolorowo! I tłumnie! Piękna architektura nadgryziona czasem, a natę-
żenie billboardów prawie jak w naszym Józefosławiu � No i kto je 
kebaby z frytkami w środku? Oradea to tylko przystanek na drzem-
kę. Pierwszy nocleg zaplanowaliśmy w najpiękniejszym mieście 
Transylwanii – Sighisoarze. Docieramy tam późnym popołudniem, 
zbyt zmęczeni, żeby myśleć o rozstawianiu namiotów. Wdrapuje-
my się pod górę (Sighisoara to znakomicie zachowany średnio-
wieczny gród fortyfikacyjny) i… pierwszy problem. Co z noclegiem? 
Zaglądamy do hosteli, ale wszędzie pełno, bo – a to pech! – aku-
rat trwa w mieście festiwal teatralny. Niespodziewanie spotykamy 
pana, który bardziej na migi niż po angielsku mówi, że ma pokoje 
dla turystów, które chce nam pokazać. Pokoje skromne, ale czyste, 
na dodatek w samym centrum starówki. Klimat jak z bajki, a wido-
ki z murów zapierają dech w piersiach. Zachwycone dzieciaki spo-
tykają pierwsze ślady bytności Vlada Palownika, a my degustujemy 
lokalne perełki przemysłu browarnego. 

Kolejny dzień przywitał nas deszczem, ale ruszamy dalej. Cele: 
Sybin, Fagaras i Rasnov. Mamy szczęście – pada jak jedziemy, a kie-
dy tylko wysiadamy z aut, deszcz znika jak za dotknięciem czaro-
dziejskiej różdżki. Sybin to magiczne miasto z piękną, częściowo 
odnowioną starówką, Fagaras to wspaniała twierdza z czerwonej 
cegły pełna tajemniczych zakątków, ale największe wrażenie robi 
na nas Rasnov – monumentalna warownia na szczycie wzgórza, 
znakomicie oznakowana – w iście hollywoodzkim stylu.

Dziki biwak i ryby
Trafiamy na rumuńską riwierę. Mamaia, czyli rumuńskie Miami, to 
klasyczny kurort, który czasy świetności przeżywał lata temu, ale 
teraz zyskuje drugą młodość. Promenada z dziesiątkami stoisk, kolo-
rowe parasole i knajpki w otoczeniu hoteli pamiętających poprzed-
ni ustrój nie spodobają się miłośnikom ciszy i spokoju, za to 
imprezowiczom – jak najbardziej. My do nich raczej nie należymy, 
więc ruszamy wzdłuż wybrzeża na północ, docierając do ruin sta-
rożytnej osady w Histrii. Wykopaliska na świeżym powietrzu i muze-
alne eksponaty na wyciągnięcie ręki, nie pilnowane praktycznie przez 
nikogo… Z Histrii malowniczą drogą wśród pól słoneczników uda-
jemy się w stronę Tulczy – najważniejszego ośrodka przemysłowe-
go i turystycznego w Delcie Dunaju. Po drodze znajdujemy piękną 
polankę w lesie i rozbijamy namioty (w Rumunii można rozbijać się 
„na dziko” bez żadnych konsekwencji). 

Dracula na bogato i droga Ceaușescu
Tulcza nie jest jednak celem naszej wizyty – na strzeżonym par-
kingu zostawiamy samochody, zabieramy najpotrzebniejsze rze-
czy i… wsiadamy na lokalny prom wiodący do Suliny – najdalej 
wysuniętej na wschód i najniżej położonej miejscowości w Rumu-
nii. Sama Sulina to ciche, spokojne małe miasteczko z jedną asfal-
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tową promenadą wzdłuż rzeki i całą masą szutrowych zaułków. 
Główną atrakcją są organizowane wycieczki po Delcie Dunaju, pod-
czas których można obserwować niezliczone w tych rejonach gatun-
ki ptactwa. Następnego dnia wracamy wodolotem do Tulczy 
i kierujemy się lokalnymi drogami w stronę Transylwanii, zaliczając po 
drodze nocleg w namiotach. Czas na Brasov  (Braszów) – średnio-
wieczny gród charakteryzujący się pięknym Starym Miastem i impo-
nującym Czarnym Kościołem stojącym w jego centrum, skąd udajemy 
się do komercyjnego, ale zachwycającego zamku Vlada Draculi w Bra-
nie. Jak dowiadujemy się z przewodnika, Dracula nic z tym zamkiem 
wspólnego nie miał, ale świetnie zachowana budowla stanowi nie lada 
atrakcję turystyczną. Nas zamek nie rozczarowuje – ma fantastyczny 
klimat, ciekawe eksponaty, a komercja, przed którą ostrzegani są tury-
ści w przewodnikach, wcale nie przeszkadza. I po raz kolejny mamy 
szczęście do noclegu – na parkingu poznajemy pana, który oferuje 
nam pokój w bardzo atrakcyjnej cenie pod samym zamkiem! Dobrze 
jest się wyspać, bo plan na kolejny dzień jest bardzo ambitny. 

Wyruszamy z samego rana w stronę prawdziwego zamku Vlada 
Palownika – cytadeli Poenari leżącej na szczycie wzgórza nad doliną 
rzeki Ardżesz. Zdobycie zamku to nie lada wyzwanie – prowadzi do 
niego 1480 schodów! Widok z ruin zamku rekompensuje cały wysiłek 
i zapiera dech w piersiach. Ale to nie koniec naszych zachwytów  
– droga z Poenari to początek słynnej drogi transfogarskiej zbudowa-
nej w latach 70. przez Ceaușescu aby ułatwić przejazd wojsk. Piękna 
tej trasy nie da się opisać żadnymi słowami, wrażenie jest kolosalne. 
Ogrom otaczających nas gór, cudowne atrakcje w postaci gigantycz-
nej tamy czy licznych wodospadów i strumyków na zdjęciach wypa-
dają bardzo blado w porównaniu z rzeczywistością. 

Po Rumunii i Bułgarii przyszedł czas na Czarnogórę z fragmenta-
mi Chorwacji, Bośnię i Hercegowinę, Macedonię, Albanię, a w ostat-
nio Toskanię. Ale o nich – już wkrótce. Gdyby ktoś z Państwa planował 
podróż w tamte rejony i potrzebował dodatkowych informacji – słu-
żymy radami, trasami, namiarami. 

Ania Pilip 
ania.pilip@gmail.com

TRASA TRANSFOGARSKA BRASZ

DELTA DUNAJU
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PISZĄ MŁODZI

 Słowa ranią jak noże (hejt)

W ielu ludzi słysząc słowo „hejt” myśli: „Nie, mnie to nie doty-
czy”. Nie „hejtuję”, tylko wyrażam mocne, kontrowersyjne 

opinie. Pomagam innym zrozumieć świat, który przecież tylko ja 
znam i nie można zakazywać konstruktywnej krytyki. Co zrobić jed-
nak, kiedy krytyka staje się narzędziem abstrakcyjnej, bo pozbawio-
nej przecież realnych przyczyn, nienawiści? Nienawiść rodzi się 
w głowie bardzo łatwo – cyfrowa, „anomimowa” osobowość jest 
na nią jeszcze bardziej podatna. Pomimo, że wciąż tylko od nas 
zależy, czy nienawiść zostanie wygaszona na czas lub czy poszy-
buje w świat i kogoś zrani. To niełatwe do przyjęcia, ale słowo „hejt” 
traktujemy lżej niż „nienawiść”. A przecież oba znaczą to samo.

“Hejt” jak chleb
Wydawać by się mogło, że hejtowanie rodzi się i umiera w interne-
cie. Przecież występuje tylko pod postacią komentarzy i memów, 
których są niezliczone ilości. Niektóre są naprawdę intrygujące, bo 
przewrotnie krytykują samo hejtowanie, np.: „Hejtuję, więc jestem”, 
czy: „Po czym poznać hejtera? – Po podłączeniu do internetu”. Czę-
sto „myślę” oznacza, że „hejtuję”. Mocne słowa, złośliwe popisy, 
inteligentne docinki, kpina i szydera plus “lajki” od kibiców potrafią 
zabić najmocniejszy temat i najpoważniejszą dyskusję. Młodzi po 
prostu nie postrzegają „hejtu” jako przemocy. Wychowali się z inter-
netem, więc „hejt” jest dla nich czymś jak brudna kałuża, którą albo 
ominą szerokim łukiem, albo w nią wdepną. Tylko dwoje na 100 
dzieci szuka pomocy, gdy staje się ofiarą internetowej agresji.

Najbardziej niepokojące jest jednak to, że wbrew powszechnej 
opinii, to wcale nie dzieci i młodzież hejtują najmocniej. Naprawdę 
nie trzeba szukać daleko, aby znaleźć kłótnie dorosłych na forach 
internetowych, czy w grupach na Facebooku, nawet w tych naszych, 
lokalnych. Dziwne, bo przecież w codziennym życiu ci sami ludzie 
rzadko „rąbią prawdę w oczy” i obrażają. Jak widać monitor kom-
putera daje poczucie bezkarności. Naukowcy zbadali, że co piąty 
komentarz w internecie jest pełen negatywnych uczuć.

Łatwo powiedzieć…
Młodzi, którzy jeszcze szukają siebie, starają się być ostrożniejsi 
w ocenianiu. Moje rozmowy ze starszą i młodszą młodzieżą wyka-
zały, że wielu z nich stara się unikać sytuacji konfliktowych w inter-
necie. Większość deklarowała, że lepiej coś tworzyć samemu. Ich 

zdaniem słabi są ci, którzy nic nie robią, ale zioną nienawiścią. Nikt 
nie chce współpracować z tymi, którzy są ciągle na “nie”. 

Nie jesteś sam!
Warto włączyć się w zapobieganie hejtowi. Jest w tej kwestii sze-
rokie pole do działania. Najgłośniejszą ostatnio akcją przeciw hej-
towaniu w sieci okazała się kampania edukacyjna Fundacji Dzieci 
Niczyje „Dodaj znajomego – nie hejtuj”. Powstały spoty, które 
wyświetlano w kinach sieci Helios, Cinema City, Multikino. Kanały 
telewizyjne dla dzieci i młodzieży, Disney Channel i Disney XD rów-
nież włączyły się w tę akcję. Młode gwiazdy opowiadały o swoich 
negatywnych doświadczeniach związanych z agresją w necie. 
W wielu odcinkach seriali familijnych bohaterowie zachęcali do 
porzucenia złego nawyku hejtowania. Zorganizowano nawet kon-
kurs na najlepszą piosenkę przeciwko hejtowaniu. Wszystkie te dzia-
łania spotkały się z pozytywnym odzewem młodych odbiorców. 
W jednej z telewizji śniadaniowych ulubieniec młodzieży Dawid 
Kwiatkowski powiedział, że hejtowanie nastolatków może dopro-
wadzić do tragedii. 16 kwietnia zainaugurowana została kolejna 
kampania wspomnianej fundacji przeciwko przemocy werbalnej 
w sieci „Przytul hejtera”, której partnerem został Facebook. Patro-
natem objęła ją żona Prezydenta Polski p.  Anna Komorowska. 
Następną ciekawą akcją, nominowaną w konkursie NGO (portal 
organizacji pozarządowych), jest kampania, której celem jest oczysz-
czenie przestrzeni publicznej z antysemityzmu, homofobii, rasizmu 
i ogólnej nienawiści – HejtStop. Polega ona na zamalowywaniu 
obraźliwych napisów na murach, słupach czy ścianach budynków.

Powstało także kilka piosenek o tym niepochlebnym procede-
rze. Popularna ostatnio „Shake It Off” Taylor Swift, w której usłyszeć 
można słowa: „And the haters gonna hate, hate, hate, hate”. Zachę-
cam także do posłuchania „Opluj PL” Meza i Kasi Skrzyneckiej, w któ-
rej można usłyszeć wersy: „Nie chodzi już o portalu cel najgorszy, 
wstyd to, że po kropce jest PL” czy „Oszkaluj i opluj, przelewaj jad 
na ten szczytny cel”. Natomiast znana z ciętego języka raperka Wdo-
wa śpiewa w jednym ze swoich utworów „Więc plotkuj, opluj, 
zbesztaj kotku, ja i tak się będę śmiała”. Zamień też klawisz hejt/
destroy na zwykły przycisk enter!

Matylda Michałowicz

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

dłużenie efektu działania wypełniacza lub innych technik (laser itd.). 
Zabieg polega na stymulacji skóry twarzy, szyi i dekoltu, po zniesie-
niu jej ochronnej bariery naskórkowej. 

Wskazania do zabiegu: 
∞  skóra ze słabą tkanką łączną 
∞  skóra cienka i delikatna z drobnymi zmarszczkami 
∞  skóra naczyniowa 
∞  skóra wymagająca regeneracji i pobudzenia. 

Opis zabiegu: 
∞  demakijaż delikatnym żelem o odświeżającym jabłkowym zapa-

chu nie zawierającym parabenów.
∞  złuszczenie naskórka koktajlem kwasów owocowych 10% (rozja-

śniający kwas cytrynowy, złuszczające kwasy mlekowy i glikolo-
wy). Peeling może być stosowany do każdego rodzaju cery, w tym 
bardzo wrażliwej, suchej, atroficznej, tłustej i świecącej się. 

∞  tymulacja naskórka głowicą z mikroigłami. Specyficzny kształt 
mikro igieł eliminuje bolesność. Zabieg pobudza krążenie oraz 
wymusza procesy regeneracyjne. W czasie 1 minuty na skórze 
powstaje 78 tyś. mikrootworów bez wysięku krwi, ryzyka aler-
gii i zagrożenia bakteriologicznego. 

∞  suplementacja zewnętrzna Hyaluron Complex dzięki czemu 
skóra zaczyna produkować swój własny kwas hialuronowy. Hia-
luron Complex wygładza powierzchnię skóry i głęboko nawil-
ża i uspokaja.;

∞  zabezpieczenie skóry kremem Final Care, który koi i łagodzi, 
nawilża, działa przeciwzapalnie. Skóra utrzymana w dobrej kon-
dycji to dowód na to, iż potrafimy o siebie zadbać. Czasu nie da 
się cofnąć, ale oznaki jego upływu można spowolnić!

P rawie każda kobieta stosuje różne kosmetyki: mleczka, toniki, 
żele, kremy… Cel jest ten sam – chcemy zachować młody 

wygląd i spowolnić proces powstawania zmarszczek. Na starzenie 
mają wpływ dwa rodzaje czynników: wewnętrzne, czyli genetycz-
nie zaprogramowane starzenie oraz zewnętrzne – tzw. fotostarze-
nie. Na czynnik pierwszy, genetykę, niestety nie mamy żadnego 
wpływu. Inaczej jest w przypadku czynników zewnątrzpochodnych 
takich jak promieniowanie UV, stosowane używki, dieta, styl życia, 
poziom stresu, ale także ilość i jakość stosowanych kosmetyków. 
Czy można cofnąć lub zatrzymać proces starzenia się skóry? Nie-
stety, nie. Gdyby było inaczej, po ulicach chodziliby wyłącznie ludzie 
młodzi i piękni. To, co możemy zrobić dbając o swój wygląd, to spo-
wolnić ten proces. Możemy zmieniać się ładnie i powoli. W gabi-
netach kosmetycznych od zawsze wykonywane były zabiegi 
odmładzające. Zainteresowanie tego typu zabiegami stale rośnie 
i dlatego też firmy kosmetyczne stale rozszerzają ich wachlarz.  

Salon Pimavell stara się nadążać za trendami i dlatego z ogrom-
ną przyjemnością prezentujemy nasz nowy zabieg biorewitalizacji 
twarzy, szyi i dekoltu urządzeniem Dermia Solution Medilift. Medi-
lift to całkowita nowość wśród aparatur do mezoterapii mikroigło-
wej. Jest to zabieg całoroczny, przeznaczony dla każdego rodzaju 
cery. Biorewitalizacja poprawia cechy fizjologiczne tkanek i pozwa-
la na szybszą odbudowę skóry po np. peelingu, wpływa też na prze-

  Zachować młody wygląd!
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 Nauka przez zabawę, zabawa przez naukę

 22q11

P sy w toku ewolucji nauczyły się współpracować z człowiekiem 
i większość czworonogów naprawdę bardzo to lubi. Wiele pro-

blemów z zachowaniem wynika z niedostatecznej dla nich dawki 
zajęć i atrakcji oraz faktu, że nie pozwalamy psu na bycie psem, trak-
tując go jak rozpieszczane dziecko, element podwórka czy zabaw-
kę noszoną w torebce. 

Wbrew obiegowej opinii, psy w każdym wieku można szkolić, może 
to zająć trochę więcej czasu, ale efekty są takie same jak u młodziaków. 

Dlaczego warto uczyć psa komend? 
Pierwszy powód jest oczywisty – dla bezpieczeństwa na spacerze 
i wygody w domu. Dzięki dobrze utrwalonym komendom możemy 
ufać, że w sytuacji zagrożenia lub stresu zapanujemy nad psem, 
a w domu zwierzak nie wejdzie nam na głowę. To bardzo ułatwia 
życie z czworonogiem.

Drugi powód to rozrywka dla psa. Tak – pies również potrzebuje 
stymulacji umysłowej, rozwoju i zmęczenia intelektualnego, nie tyl-
ko fizycznego. To mit, że psu wystarczy wybieganie. Szczególnie 
mądrze należy postępować, jeżeli mamy psa nadpobudliwego, ponie-
waż dostarczając dużą dawkę podniet ruchowych możemy uaktyw-
nić jeszcze większą nerwowość lub nawet wywołać problemy 
zdrowotne. Podobnie działa częste aportowanie, na które wiele psów 
się fiksuje, reagując nadmiernym podnieceniem, które utrzymuje się 

jeszcze długo po spacerze. Oczywiście każdemu psu, zależnie od 
stanu zdrowia, wieku i rasy potrzebne jest około 60-120 minut spa-
cerów dziennie (pamiętaj, że pobyt na podwórku to nie spacer), ale 
niech to będę spacery tzw. „węchowe”, czyli raczej długie, o średniej 
aktywności, niż krótkie wybieganie z intensywnym aportowaniem. 

Jakie komendy są najważniejsze?
Każdy pies powinien znać cztery podstawowe komendy – do mnie, 
stój, zostaw i siad. Są one najważniejsze, ponieważ decydują o bez-
pieczeństwie psa i opiekuna. Kiedy pies już zna te polecenia i wyko-
nuje je w każdych warunkach, możemy zacząć wprowadzać nowe 
komendy. W metodzie pozytywnej (jedynej uznawanej przez świa-
domych szkoleniowców) opieramy się na nagradzaniu pożądanych 
zachowań i dobrych emocjach towarzyszących szkoleniu. Nagro-
dą najczęściej są małe smakołyki, trzymamy je w saszetce na bio-
drach albo w kieszeni, aby móc szybko po nie sięgnąć. Jeżeli 
twojego psiaka nie interesują smakołyki, może być to ulubiona 
zabawka lub pochwała i pieszczota.

Najistotniejsze jest wybranie JEDNEGO polecenia głosowego, któ-
rego będziemy używać. Dla psa „siad”, „usiądź” i „siad, no siad, siad” to 
są trzy różne polecenia i on naprawdę nie wie czego od niego ocze-
kujemy. Możemy wzmacniać polecenie głosowe gestem (szczególnie 
gdy twój pies się starzeje i wkrótce może słabiej słyszeć), ale należy 
uważać, żeby zwierzak nie uwarunkował się tylko na gest.

Drugą sprawą jest nagradzanie NATYCHMIAST po wykonaniu 
polecenia, inaczej albo psu będzie trudno zrozumieć za jakie zacho-
wanie go nagradzamy albo nauczy się zupełnie czegoś innego. 

Trzecia zasada to rozpoczęcie uczenia komendy w spokojnym 
miejscu, które pies dobrze zna, więc najczęściej polecam start nauki 
w domu. Znaczenie ma również fakt, że ty jesteś spokojny i zrelak-
sowany. Kiedy już komenda jest wyćwiczona w stabilnym otocze-
niu, zaczynamy ją hartować, czyli powtarzać w coraz bardziej 
urozmaiconych warunkach. 

Aleksandra Szpaderska

współzarządzająca grupą marketingową EditEnter, specjalista marketingu i PR, 
agentka Doroty Sumińskiej. Współpracuje z fundacją Karuna – Ludzie dla Zwierząt. 

Absolwentka socjologii na UŁ i zarządzania menadżerskiego na UW. Psy to jej 
największa pasja po marketingu, jest dyplomowanym treserem – zoopsychologiem. 

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

ZWIERZAKI
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 Nie kichaj na wiosnę

 Okulary – chronią i dodają uroku!

POROZMAWIAJMY O ZDROWIU

D la alergików zaczyna się trudny okres pylenia roślin. Część nie-
szczęśników odczuwa objawy już od połowy lutego, kiedy zaczy-

nają pylić wczesne drzewa, głównie olcha i leszczyna. Jednak 
największe żniwo zbiera brzoza, jeden z najsilniejszych “polskich” aler-
genów. Swoją aktywność rozpoczyna w ostatniej dekadzie kwietnia 
wzmagając działanie w okresie majówki. Objawy alergii, czyli kichanie, 
wodnisty katar, zablokowany nos, pieczenie oczu i często krwawienia 
z nosa nasilają się niestety przy pięknej pogodzie, kiedy cieszymy się 
z uroków przebywania na świeżym powietrzu. Alergia na pyłki brzozy 
często wywołuje krzyżową alergię pokarmową na orzechy i owoce 

O kulary przeciwsłoneczne, to jeden z tych dodatków bez które-
go nie da się przetrwać słonecznych dni na plaży lub w mieście. 

Decydując się na modne oprawki musisz przede wszystkim rozważyć 
czy pasują do twojego kształtu twarzy. Powinnaś pamiętać o kilku 
zasadach: 

∞  nie kupuj w biegu 
∞  nie kupuj tylko dlatego, że jest atrakcyjna obniżka
∞  przymierzając zawsze przeglądaj się w dużym lustrze 
∞  idealna para powinna układać się pod linią brwi 
∞  kolor powinien współgrać z barwą oczu oraz karnacji 
∞   jeśli znalazłaś model w którym czujesz się perfekcyjnie możesz 

go nosić przez całe życie bez zwracania uwagi na trendy.  
Nieustająco modne są ogromne muchy, a także „kocie” modele 

z delikatnie wyciągniętymi kącikami do góry, stylowe aviatorki i lenon-
ki. Super trend to lustrzanki w różnych odcieniach - od lazurowonie-
bieskich, poprzez ognistoczerwone, aż po delikatne i pastelowe. 
Możesz postawić również na klasyczny szylkret lub zestawienia 
w kolorze czerni i nude lub całkiem przezroczyste. 

Zdecydowanie okulary powinni nosić alergicy. Tu warto skorzy-
stać z porad okulisty, który  doradzi, jak latem dbać o oczy i pomo-
że wybrać okulary przeciwsłoneczne z filtrem. Okulary uchronią 
oczy alergika przed ostrym światłem, a co za tym idzie łzawieniem 
oraz przed pyłkami roślin. 

Katarzyna Krzyszkowska 
fashionmagenta.com

z rodziny śliwowatych – głównie jabłka, gruszki, wiśnie, czereśnie, 
brzoskwinie i nektarynki. Większość reakcji krzyżowych związanych 
jest z podobnymi do alergenów substancjami białkowymi występują-
cymi w owocach lub warzywach. Jednak dotyczy to tylko surowych 
owoców i warzyw. Każdy rodzaj obróbki termicznej te uczulające biał-
ka skutecznie neutralizuje. Walka z alergią nie jest trudna, jednak trze-
ba być konsekwentnym w przyjmowaniu leków, aby nie dopuścić do 
rozwinięcia objawów i na przykład bakteryjnych powikłań kataru. Pod-
stawą są leki antyhistaminowe, czyli blokujące reakcje alergiczne. 
Nowoczesne leki przyjmuje się raz na dobę, mają małe przenikanie 
przez barierę krew-mózg, czyli zaburzają w niewielkim tylko stopniu 
koncentrację, powodując wzmożoną senność lub zwiększony apetyt. 
Wybór leków jest duży, część z nich kupimy bez recepty, warto jednak 
pamiętać, że pod różnymi nazwami handlowymi kryją się te same sub-
stancje chemiczne. Blokadę nosa najlepiej zwalczają aerozole do nosa 
zawierające sterydy. Są bezpieczne, praktycznie nie przenikają poza 
nos. Dużo mniej bezpieczne są leki na katar w sprayu lub tabletki zawie-
rające pesudoefedrynę. Ich szybkie działanie jest krótkotrwałe, gdyż 
polega na zmniejszeniu przepływu krwi w sluzówce nosa. Stosowane 
dłużej niż 3-5dni powodują jednak zaburzenia odżywiania i nawilże-
nia tejże śluzówki. Warto również przemyśleć leczenie przyczynowe 
alergii, czyli odczulanie. Leczenie takie trwa zwykle kilka lat, ale ogra-
nicza konieczność stosowania leków, a przede wszystkim rozwoju 
nowych alergii i astmy oskrzelowej. Nowoczesne odczulanie jest też 
dużo mniej uciążliwe niż kiedyś, dostępne są szczepionki podawane 
pod język samodzielnie przez pacjenta w domu, co pomaga uniknąć 
zastrzyków.

Zachęcam czytelników do pisania na adres redakcji o jakich zdro-
wotnych tematach chcielibyście porozmawiać.

Katarzyna Bukol-Krawczyk,
lekarz medycyny rodzinnej, dietetyk kliniczny i sportowy
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C zy słyszeliście kiedyś o Zespole Delecji 22q11? Pewno wcale lub niewiele, a jest to druga po 
Zespole Downa przyczyna niepełnosprawności intelektualnej wśród dzieci – inaczej zwana 

Zespołem DiGeorge’a. Jakież miłe nazwy mają te niemiłe choroby. 
Jestem genetyczką, zajmuję się tym schorzeniem już 5 lat. Ponieważ nie jest wystarczająco „popu-

larne”, to bardzo trudno organizować środki i wsparcie. A jest ono potrzebne już na etapie diagno-
zowania, z którym są olbrzymie problemy. Dlatego nasza fundacja organizuje Międzynarodowy Dzień 
Świadomości o Zespole Delecji 22q11. Potrzebne jest na to 20 000 złotych. Dużą część kwoty już 
zebraliśmy, ale wciąż jeszcze budżet się nie domyka i impreza jest zagrożona. Na wszystkie ewentu-
alne pytania odpowiem osobiście. Mój adres to: beata.nowakowska@med.kuleuven.be

Ale jeśli już teraz zdecydujecie się pomóc, to można wykonać przelew na: 
Fundacja Instytutu Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
nr konta: 97106000760000321000232016
W tytule przelewu trzeba napisać „22q11”

Beata NowakowskaFO
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   Witaj maj, piękny maj…

M aj – jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku, kiedy cała przy-
roda jest w pełnym rozkwicie (i to często niezależnie od pogo-

dy). Jedynym minusem jest to, że wszystko dzieje się bardzo 
szybko. Często dosłownie z godziny na godzinę, na naszych oczach, 
z maleńkich, ledwie widocznych pączków rozwijają się przepiękne 
kwiaty – zachwycają nas swoim kolorem, kształtem, zapachem, 
a przede wszystkim – obfitością.

Czas kwiatów i młodych liści i igieł
To właśnie w maju „zwykłe”, pospolite śliwy, jabłonie i grusze stają 
się na moment niezwykłe, a obsypane chmurą kwiatów wprost 
zachwycają. Piękne są również młode, jeszcze nie do końca 
wykształcone liście, które mają  różną intensywność kolorów zie-
lonego, żółtego i czerwonego. Wiosną „królują” rośliny liściaste, 
cebulowe i niektóre byliny, głównie one są widoczne i skupiają naszą 
uwagę.  A przecież rośliny iglaste również w tym czasie „budzą” się 
do życia i na ten właśnie moment czekają miłośnicy i znawcy igla-
ków. Uwagę zwracają głównie świeże, młode przyrosty świerków, 
które - w zależności od gatunku i odmiany - przybierają różne kolo-
ry. Najbardziej znane i najczęściej spotykane są jasnozielone, bar-
dzo gęste końcówki karłowych odmian świerka:  Conica, Nidiformis 
czy Alberta Globe. Rzadziej spotykany jest świerk odmiany Aure-
ospicata – to z kolei duże drzewo o ciemnozielonych, krótkich igłach 
wiosną zdobią jasnokremowe przewieszające się przyrosty. Prze-
pięknie prezentują się prawie białe końcówki rosnących pędów 
świerka kłującego odmiany Białobok na tle srebrzystych, starszych 

igieł. Ale prawdziwym rarytasem są odmiany świerków pospolitych 
o przyrostach w kolorze czerwonym: Rydal, Cruenta czy Rubra Spi-
cata. Regułą jest fakt, że w ciągu ok. 2 tygodni barwne przyrosty 
wszystkich świerków przechodzą w kolor charakterystyczny dla 
danej odmiany. I teraz nie pozostaje nic innego, jak czekać do 
następnej wiosny.

Coś do kubka – rózwnież smakowego
Inny gatunek rośliny iglastej – sosnę –właśnie wiosną możemy wyko-
rzystać do zrobienia syropu, który stosuje się jako lekarstwo na kaszel 
i przeziębienie. W tym celu można użyć młodych przyrostów (do 
momentu kiedy nowe igły jeszcze nie odchylają się od pędów) lub 
szyszek. Do tego zajęcia warto złożyć gumowe rękawice, ponieważ 
o tej porze roku bardzo intensywnie jest wydzielana żywica.

∞  zebrane części roślinne myjemy, następnie kroimy na 1-cen-
tymetrowe kawałki. 

∞  w szklanym słoju układamy 3-cemtymetową warstwę pędów 
lub szyszek, przesypujemy 2 łyżkami cukru. Na koniec można 
dodać odrobinę wody.

∞  Słoik zakręcamy i odstawiamy w nasłonecznione miejsce na 
minimum tydzień

∞  Następnie syrop zlewamy i przechowujemy w chłodnym i ciem-
nym miejscu.

Tak przygotowany zachowuje właściwości nawet przez kilka lat!

Joanna Widaj 
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  Zielone pulpeciki z jarmużem

  Tarta jabłecznik

N ie spodziewałam się, że to ekspery-
mentalne danie zrobi w naszej rodzi-

nie aż taką furorę. Jedliśmy je i na obiad, 
i na kolację. Zostały wykorzystane i jako 
składnik burgerów, i jako mięso do kaszy. 

Zachęcający wygląd nadaje im zielonkawy 
kolor z jarmużu – tak rzadko wykorzysty-
wanego w naszych kuchniach. Zachęcam 
do wypróbowania!

SKŁADNIKI
∞   ½ kg łopatki wieprzowej  

(może być już zmielona)
∞  1 średnia cebula
∞  8-10 liści jarmużu
∞  1 kajzerka pszenna
∞  ¼ szklanki mleka
∞  1 jajko
∞  sól, pieprz
∞   gotowa mieszanka przypraw: pomidory  

z cebulą i czosnkiem niedźwiedzim
∞  bułka tarta 
∞  oliwa

WYKONANIE

Mięso dobrze umyj pod bieżącą wodą, 
osusz. Obierz cebulę, przekrój na ćwiart-
ki. Do miseczki wlej mleko, namocz w nim 
bułkę. W maszynce do mielenia przez 
średnie sitko zmiel wszystkie składniki: 
mięso, cebulę, jarmuż i rozmoczoną kaj-
zerkę. Do zmielonych składników wbij całe 
jako, dodaj przyprawy (w ilości wedle uzna-
nia) i wyrób masę ręką tak, by składniki 
dokładni się przemieszały. Formuj pulpe-
ty, obtaczaj bułką tartą i smaż na dobrze 
rozgrzanej oliwie po jednej i po drugiej 
stronie, aż się zrumienią. Obsmażone 
kotleciki przełóż na patelnię i duś pod przy-
kryciem jeszcze ok. 10 minut, podlewając 
odrobiną wody i dodając pół łyżeczki 
prawdziwego masła.

Czas na wykorzystanie ostatnich jesiennych dżemów! Mus jabłkowy 
będzie idealny do przygotowania tarty.

SKŁADNIKI
∞   2 szklanki mąki pszennej
∞   1 szklanka cukru
∞   ¾ masła
∞   4 jajka

∞   ½ łyżeczki proszku  
do pieczenia

∞   2 łyżki śmietany 12 proc.
∞   dżem jabłkowy

WYKONANIE

Składniki do ciasta zagnieć. Odkrój część ciasta wielkości pięści, ufo-
muj 6–8 cienkich wałeczków, po czym rozgnieć je palcem tak, by 
powstały płaskie paski. Ostrożnie poukładaj na folii aluminiowej, zawiń 
je nią i włóż do zamrażarki na około godzinę. Pozostałym ciastem 
wyłóż wysmarowaną tłuszczem i oprószoną bułką tartą formę do tar-
ty i ponakłuwaj widelcem na dnie. Zapiecz spód tarty w piekarniku roz-
grzanym do 180 st. C przez ok. 15–20 minut. Na zapieczonym spodzie 
równomiernie rozprowadź dżem jabłkowy, możesz posypać warstwę 
jabłek cynamonem lub cukrem cynamonowym. Wyjmij z zamrażarki 
paseczki odłożonego wcześniej ciasta, poukładaj je w kratkę, wstaw 
jeszcze raz do piekarnika i piecz ok. 20 minut, aż kratka z ciasta się zru-
mieni. Wyjmij ciasto z piekarnika. Można pałaszować od razu.

Ewa Mościcka
miodimalina.pl
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KSIĄŻKI SUBIEKTYWNIE WYCZYTANE

„Stulatek, który wyskoczył 
przez okno i zniknął”

 Jonas Jonasson

wydawnictwo Świat Książki

Od razu szczerze polubiłam tytułowe-
go stulatka Allana Karlssona. Powiedzieć, 
że nieźle namieszał w swoim życiu, to 
mało. Ta pozytywna i prześmieszna histo-
ria zaczyna się od brawurowej ucieczki 
sympatycznego Szweda z domu opieki 
w dniu swoich setnych urodzin. W dodat-
ku tylko w kapciach i tuż przed oficjalną 
uroczystością. Ha, ha! Potem jest już tylko 
śmieszniej i bardziej przewrotnie. Stulat-
kowi przytrafia się cała masa niespodzie-
wanych przygód, okraszona dużą dozą 
ironii, absurdu i czarnego humoru. Lego 
losy, głównie dzięki zamiłowaniu do mate-
riałów wybuchowych i wrodzonej jowial-
ności, doprowadziły go na areny 
przełomowych wydarzeń w historii XX wie-
ku. Obracał się wśród ważnych postaci, 
takich jak Stalin, Churchill czy Mao Zedong, 
co dostarcza nam ciekawych obserwacji 
społeczno - historycznych na temat 
minionego stulecia. Jednak jest to przede 
wszystkim książka wspaniale rozweselają-
ca i poprawiająca nastrój. Błyskotliwa fabu-
ła, pełna ciepła, inteligentnego humoru 
i afirmacji życia bawi od początku do koń-
ca. Zdziwicie się, ile niepozorny stulatek 
może narobić zamieszania, jak wiele razy 
udawało mu się wyjść cało z opresji życia! 
Wystarczy tylko nieco przymknąć oko, by 
z przyjemnością zanurzyć się w lekkich 
oparach absurdu i kontynuować podróż 
z Allanem Karlssonem. Czyta się wybornie, 
można i trzeba śmiać się w głos. Takiego 
życiorysu, nie tylko u stulatka, ze świecą 
szukać! Serdecznie polecam!

Monika Rzepka 

poraczytania.pl

„Wróg”

Davide Cali

wydawnictwo Zakamarki

Wojna, to temat szczególnie trudny do 
rozmowy z dziećmi. Jak wytłumaczyć, 
dlaczego jeden kraj napada na inny? Jak 
mówić o okrucieństwie i przemocy? 
Polecam sięgnąć po książkę światowej 
sławy włoskiego bajkopisarza Davide Cali 
„Wróg”. To książka antywojenna, reko-
mendowana przez Amnesty Internatio-
nal. Ta przejmująca opowieść silnie 
oddziałuje swym słownym i ilustracyjnym 
minimalizmem. Autor wrzuca nas w temat 
nagle, tak jak zazwyczaj pojawia się kon-
flikt zbrojny. Jest wojna. Pustkowie. Poja-
wia się jedynie dwóch żołnierzy w dwóch 
okopach. Mają rozkaz walczyć ze sobą 
i nie dać się zabić. Z krótkich, lakonicz-
nych mogłoby się wydawać zdań, wyła-
niają się tryby wojennych mechanizmów. 
Pojawiają się dezorientacja i sprzeczne 
uczucia targające walczącymi żołnierza-
mi. Brak poczucia sensu i celu, zagubie-
nie, brak dopływu informacji, konieczność 
polegania na narzuconej, propagandowej 
instrukcji działania. Zamiast nienawiści 
pozostaje samotność, tęsknota i obawa 
o rodzinę. Znamienne, że uczucia te są 
identyczne dla obu stron konfliktu. 
Dowódcy, choć nieobecni na polu walki, 
snują swoje wizje, niekoniecznie przysta-
jące do rzeczywistości. Autor pokazuje, 
że wszyscy żołnierze są tylko pionkami 
w większej rozgrywce. Choć nie opowia-
da o bitwach i śmierci, to każde zdanie 
i każdy rysunek pokazują dobitnie bez-
sens i grozę wojny. Na koniec okazuje się, 
że wróg to też człowiek. Książka z prze-
słaniem, pacyfistyczna. Wydawnictwu  
Zakamarki dziękuję za udostępnienie 
egzemplarza recenzenckiego.

„Jedwabnik”

]Robert Galbraith

Wydawnictwo Dolnośląskie

Zachciało mi się lekkiej, acz intrygują-
cej lektury. No i proszę - mój wybór padł 
na „Jedwabnika” niejakiego Roberta Gal-
braitha, czyli… J.K. Rowling, autorki serii 
o Harrym Potterze. Nie zawiodłam się, 
książka ma mnóstwo atutów dobrego kry-
minału - świetnie skonstruowana i wcią-
gająca intryga, wartka akcja, celny, 
ironiczny humor autorki i ciekawie zaryso-
wane postaci. Co najważniejsze, sieć intryg 
jest tak gęsto utkana, że niemożliwością 
jest odgadnięcie kto jest winny! Prawie każ-
dy miał tu motyw i okazję, by dokonać 
okrutnej zbrodni. Prawie do końca jeste-
śmy skutecznie wodzeni za nos, co w tym 
przypadku jest oznaką dobrej pisarskiej 
roboty autorki. Trudno rozpoznać, kto 
mówi prawdę, a kto mataczy. Ale spokoj-
nie, od tego mamy sympatyczną parę 
bohaterów - detektywa Cormorana Stri-
ke`a oraz jego ambitną asystentkę Robin. 
Krok po kroku, zagłębiając się w arkana 
branży literacko-wydawniczej Londynu, 
dążą do wyjaśnienia zagadki tajemnicze-
go zniknięcia pisarza Owena Quine`a. 
Atmosferę zagęszcza skandal wokół nie-
publikowanej ostatniej książki Quina, w któ-
rej rozprawia się z dawnymi przyjaciółmi, 
literatami i wydawcami. Wątek kryminalny 
autorka słusznie wzbogaciła osobistymi 
perypetiami detektywa z byłą sympatią 
oraz konfliktem asystentki z narzeczonym, 
w których roi się od trafnych i dowcipnych 
obserwacji stosunków damsko-męskich 
i relacji rodzinnych. Wszystkie te elemen-
ty składają się na świetną, lekką lekturę. 
Dobrze skomponowana intryga, auten-
tyczni bohaterowie, nie będziecie się 
nudzić.  Serdecznie polecam!

WYDARZENIA KULTURALNE

Sąsiedzi 18/201520

 WYDARZENIA 

15.05 – godz. 19.00 – Rap Rewir
Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49, Wstęp 10 PLN

16.05 – godz. 18.00 – koncert najmłodszych uczniów  
Ogniska Muzycznego z okazji „Dnia Matki”
Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49, Wstęp wolny

16.05 –godz. 19.30 – PIASECZYŃSKA WIOSNA MUZYCZNA
WĘDRÓWKI Z PUZONEM – kwintet instrumentów dętych TROM-
BASTIC; Scena plenerowa na Rynku, Pl. Piłsudskiego, Wstęp wolny

18.05 – godz. 9.30, 10.30, 11.30 – Wiolinka i Basik
Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49, Wstęp 8 PLN

18.05 – godz. 19.30 – Teatr Łups! – Premiera „Najżałośliwszej 
Komedii o Piramie i Tyzbe”
Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49, Wstęp wolny

19.05 – godz. 19.00 – PROJEKCJA FILMU „Paderewski człowiek 
czynu, sukcesu i sławy” w reż. Wiesława Dąbrowskiego
Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49, Wstęp wolny

21.05 – godz. 10.00 – EKOFESTIWAL 
Dom Parafialny Parafii Św. Anny w Piasecznie
Centrum  Kultury w Piasecznie zaprasza na XXI  Festiwal Piosenki 
Ekologicznej i Turystycznej. 

21.05 – godz. 17.00 – Teatr Chachahihihehe – Generalna z publicz-
nością ZABAWA W DZIEWCZYNKĘ Z ZAPAŁKAMI
Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49, Wstęp wolny

22.05 – godz. 20.00 – „Hotel Palace”
Spektakl Teatru Minimalnego w reż. Moniki Iwanow
Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49, Wstęp wolny

23.05 –  godz. 12.00 – Bajki z Kliszy oraz Święto Mamy!
Mamy dla Was moc ciekawych i zaskakujących atrakcji.
Wstęp wolny, zapisy pod numerem: 22 716-79-62 lub wszechnica.
rodzica@kulturalni.pl, Przystanek Kultura, Pl. Piłsudskiego 9

23 maja – godz. 19.30 - PIASECZYŃSKA WIOSNA MUZYCZNA
 „KONCERT PIOSENKI WłOSKIEJ I NEAPOLITAŃSKIEJ”;  
Scena plenerowa na Rynku, Pl. Piłsudskiego 9, Wstęp wolny

26.05 – godz. 19.00 – OLD SPICE GIRLS – Babski Kabaret
Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49, Bilety w cenie 35 zł  
do nabycia w kasach Centrum Kultury w Piasecznie od 4 maja!
29.05 – godz. 10.30, 11.30, 12.30 – Filharmonia 
Cykl koncertów muzyki poważnej dla dzieci. 
Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49, Wstęp 7 PLN

29.05 – godz. 19.30 – Świeczowisko
Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49 Wstęp wolny

31 maja – godz. 12.00 – PIKNIK RODZINNY – Park Miejski
W programie m.in. wioska teatralna, Kraina Tolkienowska, Strefa 
Bezpieczeństwa, warsztaty kuglarskie, spotkanie ze stowarzysze-
niami i placówkami oświatowymi, konkursy, eko warsztaty, zawo-
dy sportowe, spektakle. Na finał Pikniku zapraszamy na scenę 
plenerową na Rynku – o godzinie 19.00 koncert muzyki kubańskiej 
w wykonaniu TRIPULACION CUBANA.
Centrum Kultury w Piasecznie informuje, że wystawcy zaintereso-
wani udziałem w Pikniku proszeni są o kontakt z Katarzyną Resiak 
na adres katarzyna.resiak@kulturalni.pl lub Pawłem Górskim na adres 
pawel.gorski@kulturalni.pl 

PIASECZYŃSKIE TEATRALIA SOBÓTKOWE – 12, 13, 19, 20 czerwca 
– Rynek, Skwer Kisiela, Parking przy Urzędzie Miasta, Park Miejski. 

KONKURS POETYCKI DLA MŁODZIEŻY
Prześlij krótki utwór poetycki na adres:
sasiedzi@magazyn-mieszkancow.pl

do dnia 31 maja. Trzy najciekawsze utwory nagrodzimy książkami ufundowanymi przez 
wydawnictwo Nasza Księgarnia, oraz utwór, który zdobędzie pierwsze miejsce opubliku-
jemy na łamach magazynu „Sąsiedzi“.

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO.
• Konkurs jest skierowany do młodzieży w wieku podstawowym oraz gimnazjalnym • Konkurs trwa do 31.05.2015 roku do 

godziny 23.59. Zwycięzcy (trzy osoby) zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową do dnia 1.06.2015 r. • Nagroda-

mi w konkursie są książki: Anna Łacina „Dzika jabłoń”, Beata Wróblewska „Wszystko świetnie”, Gayle Forman „Zostań, jeśli 

kochasz” • Zgłoszeniem do udziału w konkursie jest nadesłanie drogą e-mail na adres sasiedzi@magazyn-mieszkancow.pl 

jednego utworu poetyckiego, w okresie trwania konkursu. Pierwsze miejsce zostanie nagrodzone również publikacją na 

łamach magazynu „Sąsiedzi”• W mailu należy wpisać imię i nazwisko oraz wiek autora utworu, a także tel. kontaktowy.  

• Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody • O wyło-

nieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Komisję powołuje 

Organizator. Skład Komisji ustala Organizator (Redakcja Magazynu Mieszkańców „Sąsiedzi”). • Warunkiem koniecznym  

do odebrania nagrody jest podanie imienia i nazwiska w treści wiadomości i potwierdzenie swojej tożsamości w chwili 

odbioru nagrody. • Laureaci konkursu będą mogli odebrać nagrody w Bibliotece w Józefosławiu na ul. Uroczej 14 (wejście 

od ul. Cyraneczki). • Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym regulaminie
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WITAJ W KLUBIE

  Rozwijamy się na wiosnę

  Marzyć każdy może…

Ś wiat gier planszowych to grubo ponad 70 tysięcy tytułów. Wśród 
nich są gry, o których nie warto pisać i dlatego my czynić tego 

nie będziemy. Jednak znajdują się także takie, bez których ciężko 
sobie wyobrazić konwent planszówkowy, weekendowe spotkanie 
w większym gronie znajomych, lub porządną „planszówkową” 
biblioteczkę.

Niewątpliwie jednym z takich tytułów jest gra „Dixit”, dostępna 
w dwóch wersjach. Pierwotnie w wersji dla 6 graczy, ale po sukce-
sie jaki odniosła, ukazała się także w wersji dla 12 osób. Z biegiem 
czasu, w kolejnych odsłonach ukazały się 4 dodatki w postaci 
nowych kart.

„Dixit” jest grą skojarzeń, w której można (a nawet trzeba) puścić 
wodze fantazji. Gracze dysponując kartami próbują odgadnąć hasło 
podane przez jednego z nich lub sami takowe podają. To właśnie 
tu można wymyślać co nam się tylko podoba. Jako osoba wymy-
ślająca hasło punktujemy tylko wtedy, gdy hasło zostanie odgad-
nięte przez przynjamniej jednego gracza, ale nie przez wszystkich. 
Natomiast jako gracz odgadujący punkty dostajemy zawsze w przy-
padku, gdy odgadniemy kartę gracza wymyślającego hasło. I to wła-
śnie jest główny mechanizm gry.

Choć mechanicznie prosta, „Dixit” jest grą genialną, pozwalają-
cą na grę zarówno dzieciom, młodzieży i dorosłym. Oczywiście 
każdy z nas ma inne skojarzenia i właśnie to jest ciekawe w tej grze. 
Przepięknie wykonane ilustracje z głębią w tle pozwalające na 
wymyślanie przeróżnych haseł, drewniane pionki w kształcie kró-
liczków i ciekawy system zaznaczania odpowiedzi tworzą niesa-
mowity klimat, który czujemy od samego początku rozgrywki.

Wszystkie te fakty czynią tę grę jedną z pierwszych jakie powin-
niśmy nabyć na początku przygody z grami planszowymi. Bo któż 
nie lubi bujać w obłokach…

Marcin
Klub Miłośników Gier Planszowych w Józefosławiu

  https://www.facebook.com/Klub.Milosnikow.Gier.Planszowych

Szanowni Mieszkańcy,
Z każdym miesiącem staramy się 

poszerzać naszą ofertę i wychodzić 
naprzeciw Państwa oczekiwaniom.

Stworzyliśmy nowe grupy zajęć dla 
dzieci do 4 roku życia w godzinach 
popołudniowych. Są to zajęcia plastycz-
ne oraz taneczne. Miejsca jeszcze są, 
więc zapraszamy. Rozpoczęliśmy także 
współpracę z Klubem Miłośników Gier 
Planszowych, który gościmy u siebie 
w Klubie w każdą środę w godzinach 
17:45-19:45. 

Na długo oczekiwane zajęcia cera-
miczne zapisy ruszyły już 9 kwietnia do 

czego zachęcają nasze plakaty i informacje zamieszczane na Face-
book’u Klubu Kultury jak i na www.kulturalni.pl - zakładka Kluby Kul-
tury. Centrum Kultury chcąc unowocześnić i usprawnić zapisy na 
zajęcia zawarte w swojej ofercie chce wprowadzić z czasem inter-
netowy system zapisów czego właśnie próbą są zajęcia ceramicz-
ne w Józefosławiu. Nasza palcówka jako pierwsza udostępnia ten 

system dla Państwa. Zapisów można dokonać na stronie www.kul-
turalnezajecia.pl/zapisy . Program jest łatwy i przyjazny w obsłudze, 
wiec zachęcam. W grupie musi być 7 osób, by zajęcia ruszyły. 

Jeżeli chodzi o imprezy kulturalne to za nami już dwie. W Kwiet-
niu odbył się Koncert Inspiracje Muzyczne, podczas którego uczest-
nicy zajęć indywidualnych, pod opieką swoich instruktorów 
zaprezentowali swoje umiejętności. Dzieci i młodzież zaprezento-
wała się przez grę na gitarze, pianinie oraz śpiew. Było nam bardzo 
miło, że tylu z Państwa zaszczyciło nas swoją obecnością, to dla 
nas ważne i motywujące. Kontynuacją naszych Spotkań Kultural-
nych  23 maja będzie występ dwóch grup teatralnych dzieci pod 
opieką reżyserską Pani Mai Borkowskiej – Złoch, na który już dziś 
Państwa serdecznie zapraszamy. 

Kierowniczka Klubu Kultury
Alina Staniszewska

 ZYSKASZ: →  nowoczesne projekty graficzne
→  pomoc copywritera
→  terminową realizację
→  brak limitu zmian w projektach
→  poprawnie przygotowane pliki do druku
→  wydruki próbne
→  druk w 24h
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Czy Twoje 

KATALOGI, FOLDERY, ULOTKI  
są tak samo doskonałe   

jak Twoje produkty?

MASZ WĄTPLIWOŚCI?

UMÓW SIĘ  
NA SPOTKANIE

STUDIO GRAFICZNE & DRUKARNIA

www.graffidea.pl

Korzystamy z narzędzi Apple  
oraz oprogramowania Adobe.

Własny produkcyjny system  
druku cyfrowego Heidelberg.




