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■  Kocha, lubi, szanuje…

O statnie dwa miesiące zdominowała walka o Podwórko Nivea. 

Niezależnie od wyniku (9 miejsce!) już w tej chwili jasnym jest, 

że tam, gdzie widać osiągalny cel i nakreślona jest do niego droga 

oraz pojawi się lider (lub liderka!), który porwie resztę, to potrafimy 

się zorganizować, stajemy się twórczy i oddani, nie odmawiając 

osobistego poświęcenia. Aktywność obywatelska, bezinteresowna 

i szczera jest jak „kaczka” puszczona po wodzie – odbija sie wielo-

krotnie, a na tafli powstają coraz szersze kręgi. Zobaczyliśmy się, 

powstały nowe grupy na FB, lawinowo przyboło „lajków” i uczest-

ników. Tego potencjału nie wolno zmarnować. Zaczynamy bowiem 

tworzyć najprawdziwsze społeczeństwo obywatelskie. Tu w J&J. 

Frekwencja wyborcza w Józefosławiu w II turze wyborów prezy-

denckich przekroczyła 79%! To wyniki z pięciu komisji pracujących 

także dla Julianowa, więc sukces jest wspólny. W głosowaniu na 

Podwórko oddawaliśmy tysiące głosów dziennie. Cały czas się 

nawzajem motywowaliśmy, podnosiliśmy na duchu, podtrzymywa-

liśmy entuzjazm. Mam wrażenie, że przebiliśmy szklany sufit, wysta-

wiliśmy głowy ponad dachy naszych domów i na dodatek cieszy 

nas ten widok. Dlaczego nam się udaje? Myślę, że trafnie opisał 

fenomen mieszkańców J&J Kamil z „Samych Swoich”. Przeczyta-

cie to w rubryce „Poznajmy się”.

W tym numerze jeszcze parę słów o nas będzie, a w zasadzie  

o Was. Bedzie też – jak zwykle – o kolejnych akcjach społecznych, 

minionych i przyszłych, przeczytacie sporo o trwających i nadcho-

dzących inwestycjach oraz oddamy w Wasze ręce dodatek waka-

cyjny z pożytecznymi informacjami i poradami na lato. Będzie też 

rozstrzygnięcie konkursu literackiego dla młodzieży, chociaż zain-

teresowanie ze strony nastolatków było mniej niż znikome. Może 

papierowe wydanie gazety trafia częściej w ręce średniego i star-

szego pokolenia i nie każdy odwiedza naszą stronę na FB? Dlatego 

pomyślałem, że „Sąsiedzi” powinni się troszkę rozrosnąć i prze-

kształcić w nowoczesną miniplatformę mediową. Wierzymy w to, 

co lokalne, najbliższe i namacalne. Chcemy być tu, w J&J, stałym 

elementem krwioobiegu i kośćca. Ten numer jest wakacyjny, czyli 

podwójny – będzie więc w czerwcu wolniejsza chwila na rozwija-

nie koncepcji mediowo- internetowych. Mam nadzieję, że po waka-

cjach uraczymy Was jakimś nowym pomysłem. 

Wszystko, co wspólnie (redakcja, mieszkańcy, radni, stowarzy-

szenia i klikający w necie) robimy, bierze się z miłości do tego miej-

sca. Stowarzyszenie Pomysł Na Józefosław planuje wypuścić serię 

koszulek z nadrukiem, który widzicie nad tym tekstem. Liczę, że uda 

się zrobić podobne koszulki dla Julianowa. Jesteśmy w unikalnym 

miejscu na mapie Polski. Lawinowo przybywa inicjatyw, które 

pochodzą „z dołu”, od Was – mieszkańców i sąsiadów. Żadne z tych 

działań nie zrodziło się w teorii, przy stoliku, w ramach „inżynierii 

społecznej”. Wszystko rwie się z pasji i z serca. Instytucje formalne, 

oficjalne dokumenty i pieczątki przychodzą potem, żeby usankcjo-

nować stan faktyczny. To kierunek właściwy. Tak trzymajmy.

Jeśli chodzi o prospołeczne akcje, to odbywają się one nie tyl-

ko coraz częściej, ale skokowo. Z każdą następną aktywnych oby-

wateli przybywa w ciągu geometrycznym, czyli nie dochodzą, a się 

mnożą. Moja perspektywa zaczyna się, kiedy tworzyliśmy gazetę.  

I tylko od tamtej pory odnotowałem dwa takie skoki. Pierwszy Bieg 

i to ostatnie głosowanie. Mam nadzieję, że Drugi Bieg znowy da 

nam solidnego kopa. I potem w naszych społecznych, bezintere-

sownych działaniach zagości już tylko słodka rutyna.

Jacek Sut
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PIKNIK SĄSIEDZKI. Na boisku przy ul. Urbanistów w Julianowie,  

w sobotę, dnia 13 czerwca odbędzie się (jak co roku) piknik z kilku oka-

zji. Zawsze świętujemy tu „hurtem” Dzień Matki, Dzień Sąsiada i Dzień 

Dziecka. Od południa będzie sporo atrakcji, serdecznie zapraszamy!

II BIEG JÓZEFOSŁAWIA I JULIANOWA.  Czekamy na Was! 14 czerw-

ca, ulica Ogrodowa, więcej informacji na str. 9.

LATO W MIEŚCIE. W niektórych szkołach w gminie Piaseczno orga-

nizowane będą zajęcia w ramach akcji „Lato w mieście”. Teraz jest 

dobry czas na zapisy. Także GOSiR (Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-

acji) zaprasza na „Sportowe Lato w Piasecznie”. Propozycja skie-

rowana jest do dzieci urodzonych w latach 2004 – 2008. Cena 

250 zł/tydzień, w tym obiad z dwóch dań + kompot, dodatkowo 

napoje i podwieczorek. 

Zapisy trwają do dnia 15 czerwca, a informacje o terminach znaj-

dziecie pod tel. 22 716 66 00 lub osobiście: GOSiR Piaseczno,  

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20, pokój 44 w godzinach 9.00 – 15.00. 

ZEBRANIE INFORMACYJNO – ORGANIZACYJNE KLUBU SENIO-

RA. Nie jesteś już młody, ale chcesz spotkać się z rówieśnikami, 

pograć w karty lub warcaby, pojechać razem na wycieczkę albo 

do teatru, a może nawet potańczyć? Przybądź, zobacz i odnieś 

zwycięstwo! We wtorek, dnia 16 czerwca planowane jest pierw-

sze, inauguracyjne zebranie nowo powstającego Klubu Seniora dla 

mieszkańców Józefosławia i Julianowa. Spotkanie odbędzie się  

o godz. 17.00 w Klubie Kultury. Wejście od ul. Cyraneczki, II piętro 

(jest winda). Zachęcamy!

INFORMACJE LOKALNE TEMAT NUMERU

T ytuł jest adresem, który został utworzony przez mojego syna, 

dręczonego przez matkę i zmuszanego do klikania na Podwór-

ko Nivea. 

Ale od początku. Zaczęło się stosunkowo niewinnie. Kwiecień 

upłynął na dość regularnym wszakże, ale spokojnym oddawaniu 

głosów na Podwórko. Na godzinę przed końcem głosowania  

w pierwszej turze byliśmy na miejscu 12-tym, wchodziło 20 – poszli-

śmy więc spać spokojnie. Ale inni dopiero wstali. Poranek był spo-

rym zaskoczeniem, ale wiadomość, że zabrakło nam 30 głosów 

zwaliła niejednego zawodnika z nóg.

Przyznam, że bałem się o motywacje, myślałem, że z tej garst-

ki, która głosowała regularnie, odpłyną kolejne dusze. Ale Józefo-

sław zachował się jak rozjuszony słoń, jak Muhammad Ali w walce 

o mistrzostwo z George’m Foremanem w 1974 (okładany przez pra-

wie 8 rund zwyciężył ciężkim nokautem), jak Bruce Willis w „Szkla-

nej pułapce” biegający boso po potłuczonym szkle…

Oczy w ekrany wpatrzone
Agnieszka Podwysocka, zrobiła z nami coś, co można porównać do 

wypchnięcia opornego skoczka z samolotu. Po początkowym prze-

rażeniu, bo przed nami było 30 kolejnych dni walki, stopniowym 

przyzwyczajeniu się do lotu, coraz większej determinacji i w końcu 

brawurowego lądowania, 31 maja w nocy w szkole, wielu domach, 

na niektórych bankietach i w wielu łóżkach (!) nastąpił niezależny od 

wszystkiego, niekontrolowany wyrzut endorfin. Oczy przestały łza-

wić z wysiłku. Zakończyliśmy na 11 miejscu, czyli lepiej niż w pierw-

szej turze i wynik to z ostatniej minuty głosowania (ostatecznie, jak 

wiemy, wbiliśmy się na 9 – red.). Ale jak w znanym wierszyku, w któ-

rym każdy robi swoje (krawiec szyje, murarz buduje itp.) porozbija-

libyśmy sobie nosy, gdyby nie Włodek, Piotr i Wojtek, czyli trzy filary 

informatycznego teamu, którym należą się gigantyczne podzięko-

wania (oni już wiedzą za co). Pozostałych tylko częściowo miałem 

szansę spotkać w realu, nie wszystkich więc wymienię, ale post dzięk-

czynny może powstać przecież na FB. Poznałem Alę Perlińską i Anię, 

która ma Kota (jak się domyślam, bo porównanie fotki profilowej  

z rzeczywistą osobą nie przyniosło jednoznacznego rozstrzygnię-

cia), korzystałem z pomocy Grzegorza, w necie czytałem posty Mag-

dy Taschner, Kasi Aftewicz, Eweliny, Sylwii, Iwony, Aleksandry, Jacka, 

Moniq i wielu innych, których znam tylko z fejsbukowych nicków. 

Niemal wszyscy ostatnio pozmieniali swoje profilowe zdjęcia na zna-

czek motywujący do głosowania, więc wybaczcie, jeśli z kimś z Was 

siedziałem ramię w ramię i nie skojarzyłem.

Specjalne podziękowania
W imieniu magazynu „Sąsiedzi”, Stowarzyszenia Pomysł na Józefo-

sław i własnym chciałbym podziękować też Radzie Sołeckiej p. Iwo-

nie Nowakowskiej z biblioteki w Klubie Kultury i ZSP w Józefosławiu. 

Tu ukłon do p. dyrektor Jolanty Zawadzkiej – Ładeckiej, za pomoc 

i oddelegowanie człowieka, któremu takżo osobno dziękuję za 

wsparcie.

Ostatnie 90 minut głosowania w szkole upłynęło na żartach, 

dyskusjach o samorządzie, plotkach mniejszych i większych (kto 

miał czerwone uszy, ten wie). Słuchaliśmy Mieczysława Fogga, 

muzyki z „Rocky’ego” i Pink Floyd. To, co się z nami i między nami 

wydarzyło, to coś więcej niż walka o Podwórko. Zbudowaliśmy coś 

istotniejszego niż nowe grono znajomych.

Co dalej?
Zaczyna się czerwiec. Połówka roku. Słońce i czereśnie na drze-

wach. Za nami wiele inicjatyw, w tym sławetne głosowanie i bardzo 

udana akcja obsadzenia drzewkami ulicy Cyraneczki. Przed nami 

największa impreza roku czyli 2 Bieg ulicami Józefosławia i Julia-

nowa. Lato to także doskonały czas, aby nacieszyć się otaczającą 

nas przyrodą. Mnie w naturalny sposób czerwiec kojarzy się z Józe-

fosławiem. W zasadzie jest Miesiącem Józefosławia. Pomyśleliśmy, 

że mogłoby tak zostać. To doskonały czas, szkoły wyhamowują, ale 

jeszcze nikt nie zmyka na wakacje. Przesiadujemy w ogrodach, jeź-

dzimy rowerami, biegamy, porządkujemy swoje sprawy. Jesteśmy 

obecni i swobodniejsi w ruchach. Tworzymy coraz silniejszą spo-

łeczność i robimy to bez opiekuńczego ramienia polityków. Oni 

mają pokornie służyć wsparciem. Decydujemy my!

Jacek Sut

■  mamamikaze@jozefoslaw.net.plBEZPŁATNE PORADY PRAWNE. Mieszkańcy gminy Piaseczno mogą 

korzystać z darmowych porad prawnych. Z taką inicjatywą wystąpił 

radca prawny, pan Marcin Wojciński. Porady udzielane są w Urzędzie 

Miasta i Gminy Piaseczno w każdą środę w godz. 9.00 – 13.00 po 

wcześniejszym umówieniu terminu konsultacji pod nr tel. 508 262 

229. Można rozmawiać na temat wszystkich problemów prawnych, 

z wyjątkiem spraw karnych. Informacje –str. 15.

COŚ NOWEGO DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM. Zespół Szkół im. 

Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie Jeziornie przy ul. 

Mirkowskiej od września będzie kształcić uczniów liceum w nowej 

klasie o profilu rehabilitacyjnym. Ponadto powstaną klasy o profilu 

sportowym oraz kreacji wizerunku. W technikum będzie można 

wykształcić się w takich popularnych zawodach, jak: spedytor, logi-

styk i handlowiec. Szkoły te, jak wszystkie ponadgimnazjalne – są 

powiatowe, a Konstancin niedaleko. Kierunki natomiast godne prze-

myślenia. Życzymy trafnych wyborów.

MOŻNA ODPRACOWAĆ SWOJE DŁUGI WOBEC GMINY. W maju weszło 

w życie zarządzenie burmistrza, które ma ułatwić mieszkańcom Pia-

seczna spłatę zaległości czynszowych z tytułu użytkowania gminnych 

lokali komunalnych i socjalnych. Osoby zainteresowane odpracowa-

niem długu powinny najpierw wypełnić wniosek, który po pozytywnej 

weryfikacji przerodzi się w porozumienie, na podstawie którego będzie 

można pracą zmniejszyć swoje zadłużenie czynszowe. Przeważnie będą 

to drobne prace porządkowe, zamiatanie, koszenie trawy lub temu 

podobne. Współpraca ta ma poprawić sytuację zadłużonych.

Hanna Krzyżewska, radna
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NASZE SPRAWY

■  Co w inwestycjach piszczy ■  Garaż w Samych Swoich

Z bliża się koniec pierwszego półrocza 2015. Nauczeni doświad-

czeniem wiemy już, że najwięcej inwestycji realizuje się zawsze 

w drugim półroczu, bo pierwsze upływa na szukaniu środków 

budżetowych oraz ogłaszaniu i rozstrzyganiu przetargów. Siłą rze-

czy konkretne prace ruszają latem i trwają do jesieni, lub nawet do 

zimy, gdy jest łagodna. Jednakże i teraz sporo się u nas dzieje. Nie-

dawno odbyło się otwarte dla mieszkańców, zorganizowane przez 

stowarzyszenie „Nasz Józefosław i Julianów”, spotkanie z przed-

stawicielami władz Piaseczna, na którym mogliśmy dowiedzieć się 

szczegółów dotyczących naszych najbliższych inwestycji.

Pytaliśmy np. pana wicestarostę Ksawerego Guta o ulicę Cyra-

neczki, którą buduje powiat, a współfinansuje w 50% gmina. Ulica 

ta powstaje powoli, odcinkami. A budowany obecnie kawałek  

w Julianowie przysparza mieszkańcom kłopotów ze względu na 

wysoko posadowione krawężniki, które tam tamują naturalny spływ 

wód deszczowych. Na skutek Państwa zgłoszeń i mojej interwen-

cji – sprawą ul. Cyraneczki w Julianowie zainteresował się PINB 

(Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego). Są w planie działa-

nia doprowadzające do likwidacji niebezpieczeństwa zalewania tere-

nów niżej położonych. Chodzi o uliczki poprzeczne, a w szczegól-

ności o podtopioną po ostatnich deszczach ulicę Zięby. Ponadto 

70-cio metrowy odcinek Cyraneczki wraz ze skrzyżowaniem z ul. 

Julianowską jeszcze czeka na swoją kolej. Skrzyżowanie projektu-

je gmina, a budowa będzie odbywać się we współpracy z powia-

tem. To skomplikowana inwestycja i będzie trwała dłuższy czas. 

Otrzymaliśmy informację, że (nie wdając się w techniczne szcze-

góły) – Starostwo Powiatowe ma pomysł jak, do czasu zakończe-

nia budowy samego skrzyżowania połączyć tę część Cyraneczki  

z Julianowską. Także w roku bieżącym (zgodnie z osobistą dekla-

racją pana wicestarosty) zostanie zaprojektowany odcinek ulicy  

aż do Konstancina i w drugą stronę – do ul. Osiedlowej. Budowa  

w 2016 roku. Trzymamy za słowo! 

Widzimy, że zbliżają się ku końcowi prace przy budowie ścieżki 

rowerowej, chodników, wjazdów bramowych i zatok autobusowych 

przy ul. Julianowskiej. Codziennie możemy zaobserwować nowe 

wyłożone kostką odcinki. Jeszcze tylko uzgodnienia dotyczące prze-

jazdu kolejowego oraz sygnalizacji świetlnej przy ul. Kombatantów/

Wenus i w lipcu planowany finał tych prac. Odbiory techniczne  

w sierpniu, więc już niedługo nasza nowa arteria będzie gotowa.

Opracowywany jest aktualnie projekt budowlany ul. Wilanow-

skiej od ul. Działkowej do Uroczej wraz z chodnikiem, ścieżką rowe-

rową, odwodnieniem i „skablowaniem” (schowaniem w ziemi) 

instalacji sieci elektrycznej. Mamy nadzieję, że w tym roku wreszcie 

rozpocznie się budowa i niedługo przy Osiedlu Miodowa będzie 

można przejść „suchą nogą”.

Jak pewnie pamiętamy – ubiegłej jesieni powstał ciąg pieszo-

-rowerowy na przedłużeniu ul. Kombatantów w kierunku lasu. Dep-

tak więc mamy (są już ławeczki i kosze), czekamy teraz na mostek, 

bo projekt budowlany jest ukończony i trwa procedura uzyskiwa-

nia pozwolenia wodno – prawnego oraz pozwolenia na budowę.

W sprawie projektu budowy ulic Krótkiej i Olchowej nałożono 

na gminę obowiązek zamiany przepustu wodnego na Kanale Jezior-

ki na most. Obecnie mają miejsce uzgodnienia w tym zakresie. Nie-

stety może to wpłynąć na opóźnienie prac.

Ogłoszony został przetarg na opracowanie projektu budowla-

nego i wykonawczego ul. Wenus. W ubiegłym roku mieszkańcy mie-

li okazję zaopiniować koncepcję tej ulicy z przedstawionych im 

kilku wariantów. Ul. Wenus zostanie zbudowana zgodnie z życze-

niami zainteresowanych.

Procedura przetargowa na wykonanie projektu budowy ul. Polnej 

w Chyliczkach wraz z odwodnieniem od ul. Urbanistów do Moniusz-

ki – została rozpoczęta.

Trwają prace budowlane oświetlenia ul. Mirabelki w Józefosławiu.

W rozbudowywanej części Zespołu Szkół Publicznych przy  

ul. Kameralnej wykonywane są wewnętrzne roboty instalacyjne 

i zewnętrze elewacyjne. Problemy z wadliwie zaprojektowanym 

dachem zostały rozwiązane. Nic nie słychać, żeby termin oddania 

do użytkowania nowego skrzydła budynku szkolnego był zagrożo-

ny. Możemy więc mieć nadzieję, że od września uczniowie z JiJ 

będą się uczyć w warunkach lepszych niż do tej pory.

Szanowni Mieszkańcy, większość z tych spraw (i nie tylko tych) 

omawialiśmy na zebraniu. Dlatego, aby być lepiej zorientowanym, 

warto w takich spotkaniach uczestniczyć. Poza inwestycjami dużym 

zainteresowaniem obecnych (a było nas, poza zaproszonymi Gość-

mi z Urzędu Gminy i starostwa – ok. 100 osób) – cieszyła się spra-

wa poprawy komunikacji publicznej w JiJ. Nie będę się w tym 

miejscu na jej temat rozpisywać, ponieważ żadne wiążące decyzje 

nie zapadły. Była propozycja ze strony ZTM, ale nie spotkała się ani 

z akceptacją radnych, ani mieszkańców. Zgłosiliśmy więc swoje 

uwagi, a ZTM ma złożyć nową, poprawioną ofertę. O dalszych losach 

tych ustaleń będziemy Czytelników informować.

Hanna Krzyżewska, radna.
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POZNAJMY SIĘ

Sąsiedzi: Od kiedy jesteś w Józefosławiu?

Od 5 lat.

Kamil Seregiet: A skąd przybyłeś?

Pochodzę z Warszawy, ale tutaj przybyłem z Włoch, gdzie praco-

wałem prawie 20 lat.

S.: A jak już przyjechałeś, to od razu wziąłeś się za gastronomię?

K.: Nie. Najpierw wykonywałem swój podstawowy zawód, czyli 

budowałem, remontowałem, wykańczałem itp. Za to moja narze-

czona bardzo chciała mieć własny lokal, bo z kolei ona w gastro-

nomii przepracowała kilkanaście lat. I tak powstał pub „Garaż” na 

Ogrodowej. Można powiedzieć, że poświęciłem swoją „karierę” 

budowlańca dla wspólnego biznesu.

S.: Ile lat „Garaż” działał?

K.: Dwa lata, ale nie było łatwo w tamtym miejscu. Na szczęście 

pojawiło się to, w którym jesteśmy teraz. Doświadczenie zdobyte 

w “Garażu” ośmieliło mnie, żeby wejść na ten teren. Szczęśliwie też 

przez te dwa lata dorobiliśmy się stałych i wiernych klientów, któ-

rzy polubili nas, naszą kuchnię i atmosferę na tyle, że bez proble-

mu przeszli razem z nami tutaj do „Samych Swoich”, i pozyskaliśmy 

też bardzo dużo nowych. 90% menu jest takie jak w „Garażu”. Hitem 

pozostają pierogi i grochówka. Postarałem się o odpowiedni wystrój 

i nastrój, żeby było ciepło i na luzie, żeby każdy się czuł jak u „Samych 

Swoich”, bo nazwy nie wzięliśmy z filmu tylko z chęci stworzenia 

swojskiego, przyjaznego i otwartego dla wszystkich miejsca.

S.: A czy klienci używają nowej nazwy? Mówią, że idą do „Samych 

Swoich”, a nie do „Garażu”?

K.: No właśnie niekoniecznie (śmiech). W sumie to przyjemne, że  

w zaledwie dwa lata udało nam się tak wrosnąć w Józefosław, że 

często jeszcze ludzie nazywają to nowe miejsce po staremu, czyli 

„Garażem”.

S.: Co ci się najbardziej podoba w Józefosławiu?

K.: Ludzie. Ale to tylko dlatego, że tu jest „zbieranina” z całej Polski. 

Nie dominuje żadne pochodzenie, nie ma przewagi tubylców, czy 

Warszawiaków. Wszyscy się tolerują, każdy tu jest równy. I to jest 

właśnie fajne. W „Garażu” poznało się mnóstwo ludzi. I zżyło zarów-

no ze sobą, jak i z nami. Na Pierwszym Biegu Ulicami Józefosławia 

i Julianowa, kiedy piknik dobiegał końca, to stali bywalcy „Garażu” 

pomagali mi zwijać stoły i sprzęty, żeby zdążyć na wieczorny mecz, 

który chcieli obejrzeć jak zawsze u mnie w pubie. Poza tym sam 

Józefosław bardzo się zmienia. Wzięli się za drogi, powstaje park. 

Dla młodych tu jest raj, moim zdaniem. Chociaż nie wszystkim się 

pomysł parku podoba, czego zupełnie nie mogę zrozumieć. Powin-

no być więcej takich miejsc, gdzie mają kobiety z dziećmi chodzić, 

a młodzież się spotykać. Do mnie ludzie przychodzą i wciąż pyta-

ją, kiedy będzie park. Nieoficjalnie wiem, że przed końcem czerw-

ca, ale to od kierownika budowy. Sam byłem budowlańcem, to 

szybko znaleźliśmy wspólny język. Nie wiadomo co prawda, czy 

wygramy ten plac zabaw dla dzieci (rozmowa miała miejsce 26-go 

maja – red.), ale gdyby się nie udało, to myślę, że dałoby radę zro-

bić zrzutę, po 50 złotych od rodziny i samemu sobie taki placyk 

zafundować. 

S.: Co robisz w wolnym czasie?

K.: Nie mam wolnego czasu (śmiech). Jak widzisz jestem tutaj cały 

czas. 7 dni w tygodniu. Jeśli już naprawdę trafi się wolna chwila  

to jadę z ojcem sportowo postrzelać lub przelecę się motorem.  

To moje hobby – strzelectwo i motor.

Z Kamilem Seregietem rozmawiał Jacek Sut
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WSPÓLNA SPRAWA

Sobotnia akcja zakończyła się 

sukcesem. Posadziliśmy 30 drzewek 

dostarczonych przez p. Joannę Wi-

daj, właścicielkę Acrocony. Entu-

zjazm, jaki akcja wzbudziła zdecy-

dowanie przrósł nasze oczekiwania. 

`Doszło do tego, że musieliśmy 

powstrzymywać przybyłych miesz-

kańców przed zbyt szybkim zakoń-

czeniem sadzenia. Koniec końców 

30 drzewek posiada 30 różnych 

„patronów“. Być może z czasem 

pojawią się tabliczki. W imieniu wła-

snym oraz Stowarzyszenia Pomysł 

na Józefosław – dziękujemy!

■  Fotorelacja z akcji „Posadź drzewko z Sąsiadem“

CO NOWEGO

■  Drugi bieg…

J uż 14 czerwca 2015 po raz kolejny spo-

tkamy się na 2 Biegu Ulicznym Józefo-

sławia i Julianowa oraz Pikniku Rodzinnym. 

Impreza odbędzie się na terenie Politech-

niki Warszawskiej, ul. Ogrodowa 2.

Biegowi głównemu (5 km) towarzyszyć 

będą biegi dzieci na dystansie 400 i 800 

m. Na wszystkie biegi rejestrujemy się 

on-line poprzez stronę sołectwa www.

solectwojozefoslaw.pl. Tam też znajdzie-

cie szczegóły dotyczące wysokości oraz 

terminów wpłat.

Pakiety startowe zawierające: koszulkę 

techniczną oraz numer startowy z chipem 

odbieramy w sklepie sportowym TRIFIT, ul. 

Geodetów 23 c lok. 3 w Józefosławiu od 

8 do12 czerwca (godz. 12-19) oraz 13 

czerwca od 10-14. Można będzie także 

odebrać swój pakiet w dniu zawodów (14 

czerwca) w Biurze Zawodów, ale zachę-

camy wszystkich do wcześniejszego 

odbioru, żeby uniknąć kolejek. Każdy 

zawodnik, który ukończy bieg otrzyma 

pamiątkowy medal, a na zwycięzców cze-

kają puchary oraz upominki od sponsorów.

Obok głównych kategorii nagrodzimy 

także: najszybszego biegacza i biegaczkę 

zarówno Józefosławia jak i Julianowa, naj-

starszego i najmłodszego uczestnika, naj-

liczniejszą i najszybszą drużynę (drużyną 

może być np. osiedle), a także najszybszą 

drużynę uczniowską. Zwycięzcy kategorii 

drużynowych otrzymają dyplomy.

Piknik rodzinny
Bieg będzie okazją do spotkania się w 

sąsiedzkim gronie na pikniku. W tym roku 

będzie on miał charakter kulturalny. Cen-

trum Kultury w Piasecznie oraz Klub Kultury 

w Józefosławiu odpowiadają za cały pro-

gram. Zobaczymy między innymi: występ 

Martyny Malepszy z Józefosławia, pokazy 

tańca i emisji głosu, chór Quasi Coro, Piase-

czyńską Orkiestrę Dętą, Kolorofonię, Maria-

chi Los Amigos i wiele innych atrakcji.

Na pikniku będzie także okazja do 

odwiedzenia stoisk lokalnych firm i spotka-

nia lokalnych artystów. Będą organizowa-

ne liczne warsztaty. Po raz pierwszy będzie 

można zajrzeć do parku przy Ogrodowej. 

Zachęcamy do przybycia na piknik pie-

szo lub rowerem (będzie dozorowany par-

king rowerowy), bowiem nie będzie 

parkingu dla samochodów. Podobnie jak 

w zeszłym roku planujemy strefę kulinar-

ną oraz strefę „leżakowania”, ale leżaki 

trzeba przynieść własne.

Impreza jest organizowana przez Stowa-

rzyszenie Pomysł na Józefosław i Gminę  

Piaseczno. 

Sponsorami imprezy są: grupa dewelo-

perska Makdom – Sponsor Główny oraz 

Bank Mazovia, firma Unilogo International 

i Dacpol.

Partnerzy imprezy to m. in: Rada Sołec-

ka Józefosławia, Starostwo Powiatowe, Poli-

technika Warszawska, ZSP w Józefosławiu, 

magazyn Sąsiedzi, Stowarzyszenie Kondy-

cja, Punkt Europe Direct w Piasecznie, PWiK, 

marka Lirene, sklep sportowy Trifit.

Ramowy program imprezy 12.30-20.00:

12.30-14.30 – Program artystyczny

14.30-15.00 – Biegi dla dzieci na dystan-

sie 400 i 800 m

15.00-15.30 – Dekoracja zwycięzców

16.00 – 17.00 – Bieg główny 5 km

17.00 – Dekoracja zwycięzców

17.30-20.00 – Program artystyczny

Zapiszsię!www.solectwojozefoslaw.pl

niedziela14.06.2015,godz.12:30-20:00

Józefosław,ul.Ogrodowa2

2.PIKNIKRODZINNY
BIEGULICZNY

JÓZEFOSŁAWJULIANÓW

Organizatorzy: Sponsorgłówny: Sponsorzy:Organizator
programuartystycznego:

Nagrody
ufundowała:

marka:
Powiat Piaseczyński

Partnerzy:
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■   Audiofilskie Czwartki w Józefosławiu  
u Roguli (w TR Studios)

W iosna, jak co roku owocuje inicjatywami mieszkańców. Nie-

dawno natrafiliśmy na kolejny przejaw ciekawej aktywności 

naszych sąsiadów mających kontakt ze sztuką. Spotkaliśmy się 

ponownie z Panem Tomaszem Rogulą by opowiedział nam o tej 

intrygującej, muzyczno-artystycznej, sąsiedzkiej inicjatywie.

REDAKCJA: Czym są pańskie „Audiofilskie Czwartki w Józefosławiu”?

Są prywatnymi, w pewnym sensie zamkniętymi i nie ukrywam, że eli-

tarnymi spotkaniami audiofilskimi z wybranymi mieszkańcami Józe-

fosławia i Konstancina, których łączy jedna wspólna cecha  

– kochają muzykę, ale wymagają najwyższej możliwej jakości jej 

odsłuchiwania. Takiej, której nie znajdzie się nawet w najlepszym skle-

pie audio, a już na pewno nie uzyska się z najlepszego telewizora ani 

z komputera. Tak jak ponad 200 lat temu organizowane przez króla 

Stanisława Augusta Poniatowskiego na wzór paryskich salonów inte-

lektualistów i wynalazców, nasze spotkania audiofilskie mają też jeden 

cel: poznawania i kontemplowania piękna – w naszym wypadku  

– muzyki, na najwyższym nazwijmy to szczeblu rozwoju technolo-

gii służącej do jej odtwarzania. Czasem też muzyki żywej – ostatnio 

gwiazdą takiego muzycznego wieczoru u nas (na którym pojawił się 

nawet audiofil z Indii), była wspaniała polska harfistka – słynna Anna 

Faber. Niedługo planujemy powtórzenie tego cudnego wieczoru  

w naszym ogrodowym plenerze z szerszym gronem sąsiadów.

R.: Pisaliśmy o Pana pasjach konstruktorsko – dźwiękowych. 

Domyślam się, że korzysta Pan w tym względzie ze swego wspa-

niałego zaplecza sprzętowego w tym sztandarowych kolumn gło-

śnikowych Zeta Zero? 

Oczywiście tak – to podstawa technologiczna naszego pomysłu 

Spotkań Czwartkowych. Zależało nam, aby odtwarzanie odbywało 

się w warunkach wręcz wzorcowych i wymarzonych przez audio-

fili. Zatem kolumny Zeta Zero stały się sercem systemu idealnie 

sprawdzającym się nie tylko w domu, ale dzięki ich osiągom także 

i w ogrodzie.

R.: No właśnie – to znaczy że gracie głośno?

Niekoniecznie. Audiofilskie piękno jakości muzyki polega także na 

tym że obojętnie jak głośno lub jak cicho, zawsze brzmieć ona 

powinna perfekcyjnie i urzekająco. To akurat podobno fantastycz-

na cecha stworzonych przeze mnie przetworników wstęgowych 

nowej generacji, jakie pracują w każdej kolumnie Zeta Zero. Może 

się to wyda nieprawdopodobne, ale do ich napędzania w czasie 

odsłuchów używamy wzmacniaczy nie tylko kilowatowych, ale tak-

że często np. m.in. lampowca o mocy ”aż” 5,5 Watta! 

R.: Gdzie taki wzmacniacz – maleństwo Pan znalazł i czy się spraw-

dza w wymagających warunkach dla audiofila?

Tu wielkie zaskoczenie: kolejny raz z Józefosławia – otóż po sąsiedz-

ku mamy innego zdolnego elektronika pana Dionizego Konieczne-

go budującego dla odmiany znakomite ekskluzywne wzmacniacze 

lampowe G-LAB też klasy ewidentnie high-endowej. Wzmacniacze 

te urzekły mnie swą finezją i pięknym brzmieniem, zatem pozosta-

ły u nas w salonie odsłuchowym wspaniale współpracując z naszy-

mi kolumnami Zeta Zero. A zapewniam że jestem bardzo 

wymagającym słuchaczem i nie każdą „lampę” zaakceptuję. Ta jest 

rewelacyjna.

R.: Czy na takie AUDIOFILSKIE CZWARTKI grono słuchaczy jest 

zamknięte?

Jak wspomniałem są to prywatne spotkania. Wystarczy jednak do 

nas po sąsiedzku zadzwonić i się przedstawić, coś o sobie opowie-

dzieć, a miejsce dla nowych sąsiadów-melomanów z pewnością 

się znajdzie. Numer telefonu do mnie jest zawsze na naszej stronie 

www.audio-high-end.com. Zatem zapraszam, jeśli ktoś kocha świet-

ną muzykę podaną w najdoskonalszej wysublimowanej dźwięko-

wo formie.

R.: Mam nadzieję, że niedługo w kolejnym odcinku opowie Pan  

o tym czego i jak słuchacie.

O tak – wielu rarytasów muzycznych, wspomnę tylko teraz, że na 

pierwszy ogień pójdą płyty Petera Gabriela ”Passion”, Hanza Zim-

mera – „Gladiator” i „Incepcia”, Pavarotti oraz Vangelis „Alexander”.

Historia pewnego miejsca…

N a początku powstał Salon Veris… 

Jednak po 5 latach owocnej działal-

ności chciałyśmy stworzyć coś jeszcze. 

Pierwszy pomysł okazał się najlepszy – 

postawiłyśmy na butik z ciuchami. Wyszłyśmy z założenia, że 

mieszkając i pracując w Józefosławiu rzadko wyprawiamy się 

do Warszawy, a zwłaszcza do centrum gdzie można kupić nasze 

ukochane marki.

Tak Veris Butik stał się multibrandowym butikiem oferującym 

ubrania i dodatki od polskich projektantów i nie tylko od nich. 

Do tej pory udało nam się zaprosić do współpracy takie marki 

jak Bunny the Star, Vzoor, Tatami, Laladu, Bettrfly. W najbliższym 

czasie do naszej oferty dołączą kolejni.

W Polsce nastała moda na szycie ubrań w krótkich seriach i 

niemal manufakturowym sposobem. Powstają małe firmy zapeł-

niające nisze, często rodzinne i często w efekcie realnej pasji. 

Dzięki takiemu podejściu na rynku pojawia się wiele oryginal-

nych pomysłów, krojów i materiałów, które obrabiane ręcznie 

zyskują unikalny, osobisty charakter. Staramy się wyszukiwać 

takie perełki, a najważniejszymi kryteriami są jest dla nas jakość 

i niepowtarzalność wzorów. Krótkie serie, dobre tkaniny, cieka-

we projekty – to niezbywalne atuty. Wartością dodaną jest fakt, 

że wybierając wśród tego typu propozycji szansa, że na impre-

zie firmowej spotkają się dwie panie w takich samych sukien-

kach jest w zasadzie zerowa. 

W tak rozumianej koncepcji butiku ubrania marek włoskich 

są właściwie tylko uzupełnieniem. Znajdziecie u nas ubrania 

firm takich jak Imperial, Please i Kontatto oraz baleriny amery-

kańskiej marki Oka-B.  Wisienką na torcie są kosmetyki mine-

ralne Mii. To marka, która weszła na nasz rynek stosunkowo 

niedawno i jest dostępna wyłącznie w salonach kosmetycz-

nych, ale kto raz ich spróbuje nie sięgnie już po nic innego.

Zapraszamy do Centrum Marcredo Józefosław obok Bliklego.

Wiosenne przebudzenie, czyli SOS dla włosów

wypadają lub pojawia się łupież – to już nie wystarczy dobry szam-

pon czy odżywka, bo problem tkwi głębiej niż nam się wydaje. 

Jego źródło pomoże nam odnaleźć trycholog, czyli specjalista 

zajmujący się diagnostyką oraz pielęgnacją skóry głowy i włosów. 

Skóra głowy pod lupą
Zanieczyszczenie środowiska oraz substancje chemiczne zawar-

te w kosmetykach wywierają negatywny wpływ na stan skóry 

głowy. Kumulują się na niej różnego rodzaju substancje, takie 

jak osady z zanieczyszczonego powietrza, pozostałości środ-

ków do stylizacji oraz martwy naskórek. Warstwa tych nieczy-

stości nie jest widoczna gołym okiem – można ją zobaczyć 

tylko za pomocą mikrokamery przy około 60-krotnym powięk-

szeniu – mówi Weronika Słupek, trycholog kosmetyczny, współ-

założycielka Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego.

Maj z Trychologiem
Stylista fryzur Mariusz Szymojko, właściciel Akademii Stylu i Stu-

dia Fryzur Mariusz Szymojko mówi „Sąsiadom”: Miesiąc Maj  

z Trychologiem to seria spotkań z ekspertem, które organizu-

jemy dla naszych klientów. Poprzednie konsultacje cieszyły się 

ogromnym powodzeniem, dlatego postanowiliśmy organizo-

wać je cyklicznie, aby każdy miał szansę sprawdzić stan swo-

ich włosów i skóry głowy. Zapraszamy do salonu przy ulicy 

Julianowskiej 68D w Julianowie.

W iosną, kiedy wszystko budzi się do życia, warto przyjrzeć 

się kondycji swoich włosów. Po zimie mogą być prze-

suszone, łamliwe i matowe. Może i one potrzebują zastrzyku 

energii? Jak zapewnić im odpowiednią pielęgnację i sprawić, 

by były odżywione, lśniące i perfekcyjnie gładkie? 

Kiedy włosy zaczynają wysyłać sygnał SOS, czyli szybko się 

przetłuszczają, łamią się podczas czesania, są suche i matowe, 
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Lato pełne smaków

K ofiko to miejsce, które powstało  

z rodzinnej pasji do dobrych smaków. 

Dzięki zaangażowaniu i pomysłowości 

naszych kucharzy, udało nam się stworzyć miejsce przyjazne, 

smaczne, idealne na spotkanie z przyjaciółmi, biznesowy lunch 

czy rodzinny obiad. Nasza różnorodna i bogata w ciekawe smaki 

kuchnia jest przygotowana na bazie tylko wysokiej jakości produk-

tów. Śniadania, które dają energię na cały dzień, świeże, zdrowe 

sałatki, włoskie makarony, ciekawie podane ryby i sycące mięsa, 

każdy znajdzie coś dobrego dla siebie, pysznie skomponowane  

i różnorodne lunche (12 do 16). Dajcie się zatem zarazić pozytyw-

ną energią, miłością do dobrych smaków i aromatycznej kawy.

Przepis od Kofiko na lato:
Roladka z kurczaka z serem korycinskim, sosem z brusznicy  

i owoców bzu, pure z batatów i młodymi warzywami na palo-

nym maśle, autor: Kamil Górski, szef kuchni w Kofiko

SKŁADNIKI:  ∞ 300 g filetu z kurczaka zagrodowego ∞ 100 g 

masła ∞  100 g świeżej lub mrożonej borówki ew. w słoiku ∞ 100 

ml czerwonego półwytrawnego wina ∞ 50 g sera korycińskie-

go ∞ 50 g musu z owoców czarnego bzu ∞ pół szklanki czer-

wonego wina  ∞ 2 bataty  ∞ sezonowe warzywa( młoda marchew, 

por, szparagi, rzodkiewka)

Kurczaka rozklepać, doprawic solą morską i grubo mielonym 

pieprzem, ułóżyć ser, zwinąć w roladkę, piec ok 15 min w 150 stop-

niach z termoobiegiem. Nastawić  słodkie ziemniaki na pure, ugo-

tować i zmiksowac z łyżką masła. W rondelku nastawić wino, dodać 

borówkę i zredukować  o połowe, następnie dodać mus z owo-

ców bzu. Resztę masła sklarować, a nastepnie podgrzewać ok 15 

min do wydobycia charakterystycznego orzechowego posmaku. 

Warzywa bez szparagów lekko obgotować a następnie wszystkie 

przesmażyć na palonym maśle. Bon appetit. Tak przyrządzone 

danie, już w letnim menu.

KOFIKO.Restaurant – Home Made Food

Ul. Geodetów 23C, 05-509 Józefosław, tel. 609 41 56 46

Otwarte pon. – niedz. 9-21

POLUB NAS na https://www.facebook.com/KOFIKO.CAFE  

– bądźmy w kontakcie!

Dla kogo bikini?

P omiędzy 1900 rokiem a latami 50 -tymi kobiecy strój kąpielowy 

przeszedł olbrzymią metamorfozę. Na początku XX wieku cały świat 

oszalał na punkcie nadmorskich uzdrowisk i zażywania w nich kąpieli. 

Początkowo nie było tu mowy o pływaniu, tylko raczej zanurzaniu się 

w falach morskich (praktycznie w ubraniu). Kobiety miały na sobie weł-

niane kombinezony (nierzadko w szerokie, poziome pasy) szczelnie 

zapinane na guziczki, z troczkami przy szyi i wiązaniem w pasie, naj-

częściej za kolana. Niektóre panie wchodziły do wody nawet w sukni  

i pantalonach. Możecie sobie wyobrazić wygodę takiego kostiumu, kie-

dy ciężka wełna nasiąknęła wodą? Te czasy już za nami! W tym sezo-

nie do łask wraca bikini. 

No cóż, byłabym kłamczuchą gdybym napisała, że pasuje wszystkim 

dziewczynom. W tym kusym kostiumie musicie czuć się dobrze. Wasza 

sylwetka nie musi być idealna, ale rozmiar XL z pewnością nie sprzyja temu 

modelowi. Popatrz na swoje ciało jak na najlepszą przyjaciółkę i nie porów-

nuj go z innymi. Masz do wyboru wiele wariantów innego stroju: szorty, 

w jakich pływają surferki, kostiumy retro z wysokim stanem lub gorsetem. 

Najważniejsze bowiem, żebyś mogła bez stresu spędzić czas na plaży! 

Kiedy decyzja już zapadła, że ma to być jednak bikini, szczególną uwagę 

należy poświęć wielkości. Nie sugeruj się tym, co jest napisane na metce, 

tylko przymierz minimum trzy rozmiary. Ten właściwy, mniejszy i więk-

szy. Zerknij czy nic się nie marszczy lub nie zwisa (szczególnie na pupie). 

Potem już tylko słońce i plaża. 

fashionmagenta.com

Kajaki na Jeziorce

Indywidualny program, nauka poprzez zabawę
Studenci instytutu to zarówno dzieci, młodzież, osoby dorosłe 

jak również seniorzy. Instytut prowadzi kursy ma wszystkich 

poziomach zaawansowania. Nauka poprzez zabawę: gry plan-

szowe, kalambury, zajęcia plastyczne a nawet taneczne, zinte-

growane z procesem nauki języka szybciej przynoszą widoczne 

efekty. Prowadzimy również zajęcia indywidualne np. przygoto-

wujące do egzaminów, podróży lub zajęcia biznesowe dla osób, 

które współpracują z firmami hiszpańskojęzycznymi.

Program wakacyjny
Sollares uruchamia też specjalną ofertę letnią, zarówno dla dzie-

ci jak i osób dorosłych. Jeden semestr w jeden miesiąc, to kurs 

intensywny dla osób, które chcą zrobić szybkie postępy. Program 

przewiduje 24 godziny zajęć językowych w ciągu miesiąca.

Dla najmłodszych Instytut przygotował wakacyjny program 

obejmujący 3 spotkania w tygodniu. Miłośnicy muzyki i futbo-

lu także znajdą coś dla siebie, a kursy salsy i flamenco popro-

wadzą zawodowi tancerze. Zapraszamy do kontaktu.

Sollares 

Instytut Kultury Latynoamerykańskiej

ul. Wilanowska 19, 05-509 Józefosław, 

tel. 723 33 33 45

instytut@sollares.pl, www.sollares.pl

Jeziorka to dość krótki dopływ Wisły płynący przez Piasecz-

no i Konstancin-Jeziorną. Spływy najczęściej obywają się wła-

śnie między tymi dwiema miejscowościami: tu rzeka jest 

najciekawsza. Na początku jest dość dzika – meandruje pomię-

dzy drzewami i zaroślami. Gdzieniegdzie czasem widać na brze-

gu domy, ale więcej tu śladów bobrów niż ludzi. Właściwie 

tylko dzięki rozpoznawaniu mostów można zorientować się 

gdzie jesteśmy. Świat od strony rzeki wygląda zupełnie inaczej! 

Im bliżej Konstancina tym więcej ludzkich siedzib. Spływ koń-

czymy przy zaporze koło Starej Papierni. 

Spływ trwa od 3 do 5 godzin Sami decydujemy o jego tem-

pie: możemy szybko wiosłować, albo powoli rokoszować się 

pięknem rzeki. Organizator spływu zapewnia nam dwumiej-

scowe kajaki wraz z wyposażeniem. Trasa spływu nie jest trud-

na, w jednym miejscu kajaki trzeba przenieść koło progu 

wodnego. Organizator odbiera nas z kajakami z końca trasy  

i zawozi z powrotem na początek trasy gdzie np. zaparkowali-

śmy samochód. 

I na koniec pamiętajmy: Jeziorka to piękna, ale i dzika rze-

ka – może się wydawać płytka, ale rozsądek w jej pokonywa-

niu jest niezbędny, a alkohol zakazany.

Więcej informacji i rezerwacje na www.kajaki-piaseczno.pl 

Miejsce startu: Górki Szymona w Zalesiu Dolnym (mapa 

dojazdu na powyższej stronie)

S OLLARES – Instytut Kultury Latynoamerykańskiej to nowy 

punkt edukacyjny na mapie Józefosławia, działający od 

września ubiegłego roku. 

Oferta Instytutu to przede wszystkim nauka języka hiszpań-

skiego i portugalskiego. Szkoła współpracuje z doświadczony-

mi lektorami z Ameryki Południowej i Hiszpanii, co gwarantuje 

najwyższy poziom prowadzonych zajęć. Lekcje muszą być cie-

kawe, interaktywne, angażujące. To motto firmy. Język to inte-

gralny element kultury a rozpoczynając jego naukę, często 

nieświadomie, sięgamy do jego korzeni.

Z bliżają się upragnione wakacje. Oprócz kierunków egzo-

tycznych, na które najchętniej wyprawiłyby nas biura 

podróży, wielu z nas jednak myśli o tym, aby wyruszyć nad pol-

skie wody – nad morze lub na Mazury. Tymczasem wspaniale 

czas na wodzie można spędzić nie tracąc wielu godzin w podró-

ży! Przygoda czai się tuż obok nas! Czy próbowaliście kiedy-

kolwiek spływu Jeziorką?

SOLLARES – instytut Kultury Latynoamerykańskiej
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Trening na siłowni versus plener. Pozorny konflikt.

Z a oknami coraz cieplej, coraz bardziej kusząca jest wizja 

spędzania czasu w plenerze – bieganie, rower, a może rol-

ki? Czy warto zatem w planie tygodnia uwzględniać siłownię 

lub ćwiczenia na sali fitness? Czy jazda na rowerze lub rolki 

mogą zastąpić trening w klubie?

Jakkolwiek ćwiczenia w plenerze są cenne i szczególnie 

atrakcyjne w miesiącach letnich, to nadal regularnie ćwiczyć na 

siłowni warto. Kluczowe bowiem są dwa zagadnienia: różno-

rodność bodźców oraz prawidłowe wzorce ruchowe.

Różnorodność bodźców jest warunkiem wypracowania  

i utrzymania sprawności aparatu ruchu, na którą składają się 

takie aspekty jak siła, wytrzymałość, wydolność krążeniowo-

-oddechowa i gibkość, a wybór jednej tylko aktywności rucho-

wej tę różnorodność bardzo ogranicza. Przyjrzyjmy się 

chociażby coraz bardziej popularnemu bieganiu. 

Wybór tylko tego sportu nie tylko nie wspomaga, a wręcz 

ogranicza pełny, wielowymiarowy rozwój mięśni kończyn dol-

nych, ponieważ wymusza pracę ciągle tych samych grup mię-

śniowych przy zaniedbaniu innych. To skutek stosowania tego 

samego wzorca ruchowego przez dłuższy czas. Trening na siłow-

ni jest więc w takiej sytuacji niezbędnym uzupełnieniem, które 

pozwoli odpowiednio wzmocnić całe ciało. Jest to niezwykle 

istotne, ponieważ – wbrew pozorom –aktywności plenerowe, 

takie jak bieganie, wymagają całościowego przygotowania orga-

nizmu do wysiłku,

Druga bardzo istotna kwestia to wspomniane wyżej wzorce 

ruchowe. U człowieka, od wczesnego dzieciństwa, kształtuje 

się siedem podstawowych wzorców ruchowych: chód, przy-

siad, pociąganie do siebie, odpychanie od siebie, wyprost tuło-

wia, zgięcie tułowia i skręt tułowia. Badania pokazują, że  

w wielu wypadkach te wzorce ukształtowane są nieprawidło-

wo, co wpływa negatywnie na aktywność fizyczną. Każda 

bowiem „patologia” ruchu w znacznym stopniu przyczynia się 

do zwiększenia ryzyka urazu i wystąpienia dolegliwości bólo-

wych wynikających z przeciążeń. Odpowiednio dobrane ćwi-

czenia na siłowni pozwalają w sposób kontrolowany wzmacniać 

najbardziej eksploatowane i narażone na kontuzje grupy mię-

śniowe i stawy. Ponadto wykwalifikowany trener już na podsta-

wie obserwacji wychwyci nieprawidłowości i asymetrie we 

wzorcach ruchowych, a testy FMS (ang. Functional Movement 

Screen) pozwolą doprecyzować diagnozę i ustalić odpowiedni 

sposób postępowania. W efekcie takiej „korekty” aktywności 

plenerowe będą nie tylko bezpieczne, ale też efektywniejsze. 

Ćwiczenia pod okiem wykwalifikowanej kadry są formą reedu-

kacji w zakresie wyżej wymienionych wzorców oraz pozwalają 

wypracować zdolność do świadomego i kontrolowanego ruchu. 

Planując zatem regularne bieganie, jazdę na rowerze czy rol-

kach, nie zapominajmy o siłowni. Dobrze opracowany plan tre-

ningowy pozwoli zadbać o wszystkie aspekty sprawności 

fizycznej, zapewni konieczną różnorodność bodźców, pozwo-

li wzmocnić osłabione lub zaniedbane grupy mięśniowe oraz 

skoryguje nieprawidłwości we wzorcach ruchowych będących 

podstawą każdego w istocie sportu. W rezultacie działania ple-

nerowe będą nie tylko bardziej satysfakcjonujące ale także 

wydajniejsze, a co najważniejsze – bezpieczne.

■   Przedawnienie czyli upływ czasu  
na naszą korzyść

PRAWO

widłowo doręczony, wówczas sprawa jest dość prosta i trzeba 

jedynie prawidłowo przygotować i wysłać do sądu tzw. sprzeciw. 

Trzeba pamiętać, że firmy windykacyjne nader często wykorzy-

stują niewiedzę dłużników. Dłużnik musi wskazać, że jego zadłu-

żenie się przedawniło. Sąd nigdy nie uwzględni tego sam z siebie.

Może się jednak zdarzyć, że o sprawie sądowej dowiemy się 

dopiero od komornika, co teoretycznie oznacza, że nakaz zapłaty 

jest już prawomocny i tym samym straciliśmy szansę na obronę.

Jeśli jednak stało się tak z przyczyn wskazanych powyżej,  

tj. z powodu wysłania przez sąd nakazu zapłaty na niewłaściwy adres 

(a warto wspomnieć, że musi być to aktualny adres zamieszkania), 

wówczas nie wszystko jest jeszcze stracone. W takim przypadku nale-

ży złożyć wniosek o przywrócenie terminu lub skargę o wznowienie 

postępowania, a najlepiej od razu zasugerować Sądowi, że skoro 

nigdy nie otrzymaliśmy prawidłowo nakazu zapłaty, to oznacza, że 

formalnie nadal mamy 2-tygodniowy termin na wniesienie sprzeci-

wu, co od razu czynimy. Jeśli uda nam się przekonać sąd, wówczas 

nakaz zapłaty zostanie uchylony i o ile nasz zarzut przedawnienia 

okaże się uzasadniony, wygramy sprawę. Jeśli natomiast komornik 

zdąży już wcześniej wyegzekwować od nas należność, to w przy-

padku uchylenia nakazu zapłaty i wygrania sporu możemy skutecz-

nie starać się o zwrot takiego wyegzekwowanego świadczenia.

Firmy windykacyjne często kupują roszczenia od banków. O ile 

banki mogą wystawiać tzw. bankowe tytuły egzekucyjne i bez kie-

rowania sprawy do sądu mogą powierzyć sprawę komornikowi,  

o tyle firma windykacyjna musi uzyskać sądowy wyrok lub nakaz 

zapłaty. W takim przypadku warto pamiętać, że roszczenie, które 

komornik egzekwował w imieniu banku na podstawie bankowego 

tytułu egzekucyjnego przedawnia się po 3 latach. 

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

W poprzednim wydaniu „Sąsiadów” zwróciliśmy Państwa uwa-

gę na instytucję przedawnienia roszczeń. Poniżej poświęci-

my temu zagadnieniu więcej uwagi

i skoncentrujemy się wykorzystaniu tego „narzędzia” w sytuacji, 

kiedy sprawa jest już w sądzie – na przykładach związanych z dzia-

łaniami tzw. firm windykacyjnych.

W większości przypadków w sprawach o zapłatę dłużnicy dowia-

dują się o tym, że sprawa jest już w sądzie w chwili, kiedy otrzymują 

sądowy nakaz zapłaty. Jeśli dłużnik w terminie 2 tygodni nie wniesie 

do sądu sprzeciwu od otrzymanego nakazu zapłaty, co do zasady 

traci okazję, żeby sąd zbadał jego stanowisko w sprawie. Nakaz zapła-

ty staje się prawomocny, czyli ostateczny i jeśli nie zapłaci się zasą-

dzonej w nim należności, trzeba się liczyć z wizytą komornika. 

Niestety dość często się zdarza, że firmy windykacyjne wskazu-

ją nieprawidłowy adres zamieszkania dłużnika i pod ten adres sąd 

wysyła nakaz zapłaty. W konsekwencji często sąd uznaje, że taki 

nakaz zapłaty został prawidłowo doręczony, gdyż przesyłka była 

dwukrotnie awizowana, a listonosz nie odnotował, że adresat jest 

nieznany lub że się wyprowadził. Firmy windykacyjne dysponują 

często, jeśli nie przeważnie przedawnionymi roszczeniami i kieru-

ją je do sądu licząc na to, że dłużnik nie wniesie sprzeciwu i nakaz 

zapłaty zasądzający takie przedawnione roszczenie się uprawomoc-

ni. Można się zastanawiać, na ile wskazywanie nieprawidłowych 

adresów jest umyślnym działaniem, a na ile wynika z faktu, że firmy 

te dysponują zazwyczaj starymi danymi dłużników, jednak zjawisko 

takie jest faktem. W sytuacji, kiedy firma windykacyjna żąda on nas 

zapłaty, warto więc w pierwszej kolejności sprawdzić, czy roszcze-

nie nie jest już przedawnione. Jeśli nakaz zapłaty zostanie nam pra-
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■  Pies w samochodzie
N a szczęście jest coraz więcej miejsc, w których możemy spę-

dzać wakacje z ukochanym czworonogiem. Jak więc podró-

żować z psem, aby zapewnić sobie i jemu jak największy komfort?

Najważniejsze jest aby pies podróżował w specjalnie do tego 

przystosowanych pasach bezpieczeństwa. Pasy składają się z sze-

lek oraz zapięć zabezpieczających. Szelki powinny być bardzo solid-

nie uszyte, z zapięciami plastikowymi, które posiadają dodatkowe 

blokady. Wpięcia do pasów bezpieczeństwa powinny być metalo-

we i mieć podwójną konstrukcję – zatrzask do automatycznego 

zamknięcia (takie jak końcówka naszego pasa bezpieczeństwa) oraz 

wpięcie na drugi, zapięty pas. Najlepiej je kupić w wyspecjalizowa-

nych sklepach, które szyją na zamówienie szelki oraz uprzęże spor-

towe. Hipermarketowe pasy rwą się jak papier przy zderzeniu  

z prędkością 50 km/h. Trzymanie psa na kolanach nie jest  rozwią-

zaniem – przy uderzeniu wypuścisz go z rąk, a najgorsza sytuacja 

czeka was gdy wystrzeli poduszka powietrzna, wtedy ogromne 

ciśnienie dosłownie wprasuje psa w twoją twarz.

Klatka lub transporter to też nie jest dobre wyjście, bo w razie 

zderzenia po pierwsze kontener bezwładnie się przemieszcza, po 

drugie pies zostaje nadziany na metalową kratę.

Jeżeli nie trafiają do ciebie argumenty dotyczące bezpieczeń-

stwa psa, niech przekona cię bezpieczeństwo ludzi – średniej wiel-

kości pies po prostu zmiażdży osobę siedzącą przed nim. 

Jeżeli twój pies wcześniej nie jeździł samochodem, należy go 

zacząć przyzwyczajać przynajmniej kilka miesięcy wcześniej. Naj-

pierw tylko pokazujemy psu wnętrze samochodu, potem wsiadamy 

na chwilę, aż dojdziemy do przejażdżki. Pierwsza jazda powinna 

trwać minutę, potem sukcesywnie ją wydłużamy. Najważniejsze jest, 

aby oswajanie pupila z samochodem odbywało się w dobrej atmos-

ferze, czyli to ty musisz być rozluźniony i nie spieszyć się nigdzie, 

inaczej osiągniesz odwrotny efekt. 

Na problemy z nudnościami i wymiotami pomoże na pewno brak 

posiłku lub bardzo niewielki posiłek, podany minimalnie 3 godziny 

wcześniej. Możesz też poprosić weterynarza o leki. 

W samochodzie unikaj silnych zapachów i głośnej muzyki. Zadbaj 

o ustawienia klimatyzacji – strumień powietrza nie może wiać prosto 

na psa (czy to zimny, czy gorący). Rób przerwy co około 2 godziny, idź 

na chociaż mały spacer, daj wodę. Nie zostawiaj pod żadnym pozorem 

psa samego w samochodzie! Nigdy! Latem po 10 minutach w słońcu 

wnętrze pojazdu może osiągnąć temperaturę 60 stopni, co u psa może 

wywołać udar cieplny i śmierć w straszliwych męczarniach. 

Jeżeli psiak nie ma jeszcze czipa lub adresatki, jest to dobra oka-

zja aby załatwić te niezbędne akcesoria. Zabierz ze sobą także ksią-

żeczkę zdrowia. Możesz kupić specjalną matę do przewożenia psa, 

aby nie brudzić siedzeń, warto też zawiesić na szybach osłony prze-

ciwsłoneczne. Udanych wakacji z psem!

Aleksandra Szpaderska – współzarządzająca grupą marketin-

gową EditEnter, agentka Doroty Sumińskiej. Współpracuje z funda-

cją Karuna – Ludzie dla Zwierząt. Absolwentka socjologii na UŁ  

i zarządzania menadżerskiego na UW. Jest dyplomowanym trese-

rem – zoopsychologiem. W domu prym wiodą trzy czarne, adop-

towane czworonogi – 2 psy i kot.
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■  „Po sąsiedzku” czyli kilka słów o Unilogo

ZWIERZAKI

J esteśmy lokalną firmą z Piaseczna projektującą i produkującą 

urządzenia do kosmetyków i chemii gospodarczej (nalewarki, 

zakręcarki i etykieciarki oraz całe linie produkcyjne). Obsługujemy 

największe firmy kosmetyczne i chemiczne w kraju i za granicą. 

Prawdopodobnie niejeden z produktów w Państwa domach jest 

zaetykietowany, lub zakręcony przez jakieś z naszych urządzeń.

Zaczynaliśmy jako mała, lokalna firma i od niewielkiej, niemal „gara-

żowej” produkcji. Rozwój i wzrost Unilogo był możliwy dzięki najwięk-

szemu zasobowi, jakim są PRACOWNICY. W tej chwili zatrudniamy 

■  Truskawki

U prawiane na wszystkich kontynentach jeśli tylko klimat na to 

pozwala, Polska jest siódmym ich producentem na świecie. Przez 

wszystkich uwielbiane za wyjątkowy smak i aromat. Truskawki! 

Niestety nie są to bardzo wartościowe owoce. Pełna ich szklanka, 

czyli około 150g, to blisko 140g wody, a resztę stanowi cukier (około 

10gr), co w przeliczeniu na kuchenną miarę daje aż 2 łyżeczki! Pozo-

stałe składniki nie przekraczają 2 g łącznie, z czego najwięcej, bo oko-

ło 90mg stanowi witamina C, co pokrywa 1/3 naszego dobowego 

zapotrzebowania na tę witaminę. Taka porcja to około 45 kcal, niewie-

le, jeśli oczywiście nie dodamy cukru i śmietany. Duża zawartość wody 

w owocach dobrze nawadnia i jeśli zjemy kilogram to tak jakbyśmy 

wypili dodatkowe 900 ml wody, dlatego ilość wizyt w toalecie jest 

większa. Czerwony kolor zawdzięczają antocyjanom, barwnikom dla 

nas działającym jako antyoksydanty. Jest ich jednak niewiele więc i siła 

antyoksydacyjna truskawek jest nikła. Ciekawym za to składnikiem w 

truskawkach dojrzałych jest bromelina – enzym proteolityczny, czyli 

rozkładający białko. Ma szerokie zastosowanie w medycynie; hamuje 

zlepianie się płytek krwi, co jest korzystne w chorobach wywołanych 

miażdżycą, ma działanie przeciwzapalne wykorzystywane w choro-

bach stawów, zmniejsza obrzęk i zasinienie tkanek wywołane urazem 

lub zabiegiem chirurgicznym. Trwają badania nad działaniem przeciw-

nowotworym bromeliny i stosowaniu w połączeniu chemioterapią. 

Oczywiście w badaniach dawki bromeliny są wielokrotnie większe niż 

te, które znajdziemy w truskawkach. Dużo większe ilości bromeliny 

mieszczą się w innym ciekawym owocu – w ananasie. Kulinarne zale-

ty truskawek są jednak nie do przecienienia. Są świetnym dodatkiem 

do sałatek z młodego szpinaku lub takiej z ananasem i listkami mięty. 

Sprawdzają się w składzie kanapki z ciemnego pieczywa z białym serem. 

Dlatego lubię je jako dietetyk. Są pyszne, a niewielka wartość odżyw-

cza bywa zaletą w wielu rodzajach diety. 

Bardzo jestem ciekawa, jakie jeszcze tematy zdrowotne lub doty-

czące diety Was, drodzy Czytelnicy, interesują? Piszcie na adres redak-

cji, a postaram się na Wasze pytania szybko odpowiedzieć.

Katarzyna Bukol-Krawczyk,

lekarz medycyny rodzinnej, dietetyk kliniczny i sportowy
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ponad 80 osób. Nasz zespół to grupa entuzjastów projektujących 

wymagające urządzenia, zawsze dopasowane do specyficznych opa-

kowań Klienta, oraz doświadczony zespół montażowy i serwisowy.

Dzięki temu możemy dostarczać na rynek najbardziej innowa-

cyjne rozwiązania w swojej branży. Przede wszystkim jednak nasi 

pracownicy lubią to, co robią i miejsce, w którym pracują. Cieszy-

my się, że w chwili obecnej w naszej firmie pracuje już drugie poko-

lenie tych, którzy kiedyś zaczynali z nami budować markę.

Poza pracą pasjonujemy się sportem i angażujemy społecznie: 

wspieramy Piaseczyńską Fundację Ekologiczną, angażujemy w lokal-

ne imprezy, jak np. Bieg Józefosławia i Julianowa oraz organizuje-

my praktyki dla studentów Politechniki Warszawskiej. Część z nich 

zostaje naszymi “wychowankami” i dołącza potem do działu pro-

jektowego firmy. Kładziemy duży nacisk na rozwój pasji naszych 

pracowników, starając się zarażać ich sportowym bakcylem. I takich 

ludzi też poszukujemy do naszego zespołu. Wielu z naszych pra-

cowników, to zapaleni maratończycy i thriatloniści, bijący kolejne 

„życiówki” w zawodach.

Nieustannie poprawiamy wyniki – nie tylko sportowe, czego 

dowodem jest dwukrotna nominacja firmy do grona Gazel Biznesu.

Aby dowiedzieć się więcej o nas, zapraszamy na: www.unilogo.

com.pl lub osobiście, na Julianowską 45, w Piasecznie. W końcu 

mieścimy się „po sąsiedzku”…    

Unilogo 
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■    Ten stary dom…

O d zawsze niezmiernie ciekawiło mnie to miejsce. Wielki teren, 

pełen roślin i w jakiś sposób mocno zagadkowy. Niby przy coraz 

ruchliwszej ulicy Wilanowskiej, ale za murem gęstej zieleni. Tuż obok, 

ale jakby z całkiem innego świata. Tyle się wokół niego ostatnio zmie-

niło, a Acrocona pozostała jakby niczym nie naruszona enklawa natu-

ry. Od zgiełku i ruchu oddzielone prawie bajkowym roślinnym płotem. 

Za nim skrywa się duży, stary, jakby z dawnej epoki dom. 

Już czekając na właścicielkę Panią Joannę Widaj, z którą miałam 

odbyć wspominkową rozmowę na temat Józefosławia, przeszłam 

się po całym, 4-hektarowym terenie. Czułam się prawie jak w Tajem-

niczym Ogrodzie. Całkiem sama, może nie licząc kilku taczek i zra-

szaczy, które zdążyły mnie ochlapać. Ale bez obaw. Na moją prawie 

profesjonalną rozmowę reporterską poszłam już zupełnie sucha.

Siedząc w biurze i przyglądając się regałom pełnym książek o rośli-

nach, dostrzegłam liczne dyplomy za zasługi w dziedzinie ogrodnic-

twa. Zaraz potem Pani Joanna zaprosiła do salonu swej skąpanej  

w zieleni siedziby. A dom to nie byle jaki. Wybudowany w tak odle-

głym 1863 roku. Czyli jeden z najstarszych w Józefosławiu. Mimo, że 

już wyremontowany, robi niemałe wrażenie. Zwłaszcza korytarz 

z łukowym sklepieniem w fantastyczne żółto – białe pasy oraz 

wielki piec – kiedyś wędzarnia, zajmujący prawie całą powierzch-

nię piętra. Na ścianie salonu wisi zdjęcie ślubne dziadków Pani 

Joanny, czyli pierwszego pokolenia, do którego należał dom. 

Wcześniej był on własnością jednej z rodzin niemieckich kolo-

nistów, którzy licznie zasiedlali w XIX wieku te tereny, a od 1947 

roku zamieszkali w nim babcia i dziadek obecnej gospodyni. Dziś 

adres domu to Wilanowska 1, 05-509 Józefosław. Kiedyś: wieś 

Józefosław 4, gmina Iwiczna, powiat warszawski. Nie wiem czy 

ze względu na wiek czy wygląd domu, ale czułam w nim ślady 

poprzednich pokoleń. Jest pewne, że mieszkanie w domu, któ-

ry ma aż 151 lat, to niezwykłe uczucie.

Pani Joanna opowiadała mi także o swoim spędzonym  

w Józefosławiu dzieciństwie. O tym, jak chodziła do Piaseczna 

do szkoły podstawowej. Kilka kilometrów przez pola, o każdej 

porze roku. Gdy tego słuchałam, obiecałam sobie, że nigdy już 

nie będę narzekała na kochany 739. Więcej: że za mój nieco 

prześmiewczy artykuł o naszym autobusie pójdę kilka razy pie-

szo do szkoły. W ramach pokuty.

Kiedyś Józefosław miał ciche, spokojne, wiejskie oblicze. 

Dziś to gwarne, ruchliwe przedmieście stolicy. Na przestrzeni 

niecałych 15-20 lat Józefosław zmienił się nie do poznania. 

Wcześniej było tu tylko parę daleko od siebie położonych 

gospodarstw i niekończące się pola. Teraz mamy drogi, skle-

py, szkołę oraz wiele osiedli i szeregi domów. Jedyne co się 

nie zmienia to nieprzemijający, urokliwy charakter naszej oko-

licy. Było pięknie, jest i będzie. Wciąż obserwujemy wiele pozy-

tywnych zmian. Sami dodawajmy uroku naszej „wsi nie wsi” 

dbając i rozwijając nasze ogrody! Właścicielka okazała się tak-

że przykładem lokalnego przedsiębiorcy, który swoją aktyw-

nością wspiera naszą okolicę. Również rośliny i zieleń 

wybieramy do naszych przydomowych ogródków inspirując 

się „ogrodem botanicznym” Józefosławia, czyli Acroconą

Matylda Michałowicz

OGRÓD KSIĄŻKI SUBIEKTYWNIE WYCZYTANE

„Tak sobie myślę...”

Jerzy Stuhr

Wydawnictwo Literackie

W swoich pamiętnikach, zainspirowa-

nych walką z chorobą nowotworową, 

Jerzy Stuhr z aktora zamienia się w obser-

watora. Korzystna to zamiana, a może po 

prostu odsłona innego oblicza znanego 

artysty. Pokazuje się on czytelnikom jako 

obserwator przenikliwy, skupiony nie na 

sobie, a na otoczeniu. Celnie komentuje 

paradoksy i niekonsekwencje kultury, 

teatru, literatury, wspomina swą karierę 

zawodową i poznanych ludzi. Dzieli się 

swoimi przenikliwymi przemyśleniami na 

temat życia, przemijania, różnic pokole-

niowych, a także polityki, sportu, spraw 

społecznych. Potrafi być dowcipny i tole-

rancyjny, innym razem bezkompromiso-

wy, a najczęściej refleksyjny. Swą opo- 

wieścią pokazuje nam, że można skryty-

kować używając argumentów, a nie plo-

tek czy pomówień, że można pochwalić 

nie podlizując się. Niby to proste zasady,  

a nie zawsze w użyciu. „Tak sobie myślę...” 

to książka autobiograficzna, z której bije 

dużo życiowego optymizmu i wiary  

w człowieka i jego możliwości. Choroba 

aktora szczęśliwie nie zdominowała opo-

wieści, choć na uznanie zasługuje sposób, 

jak zawzięcie podjął z nią walkę. Chciał ją 

pokonać w rok i wytrwać do urodzin swo-

jej wnuczki. Wnuczkę przytulił i chorobę 

udało się pokonać. Jego przeżycia i reflek-

sje z czasu walki o zdrowie mogą dać 

innym nadzieję i wiarę w pozytywne 

zakończenie. Stuhr pokazuje się jako 

mądry, głęboko refleksyjny, elokwentny 

człowiek. Prawdziwy, z troskami jak każdy 

z nas, stąd autentyczny. Polecam, miłej 

refleksji!

Monika Rzepka, poraczytania.pl

„Gregor i niedokończona 
przepowiednia”

Suzanne Collins

Wydawnictwo IUVI

Suzanne Collins kojarzyła mi się do tej 

pory z bestsellerowymi „Igrzyskami Śmier-

ci”. Okazuje się, że równie udany też jej 

debiut literacki „Gregor i niedokończona 

przepowiednia”,  który teraz ukazał się  

w Polsce. Jest to pierwsza część pięcioto-

mowej sagi Kronik Podziemia, skierowanej 

do starszych dzieci. Także mnie, osobie 

dorosłej, czytało się ją świetnie. Seria 

zasłużenie znajdowała się przez wiele 

tygodni na listach bestsellerów New York 

Times`a. Przygoda łączy się tu z fantazją. 

Wartka akcja pełna jest niespodziewanych 

wydarzeń i od początku do końca trzyma 

w napięciu. Rozgrywa się w mrocznym, 

choć dobrze zorganizowanym świecie 

Podziemia, usytuowanym pod... Nowym 

Jorkiem. Główny bohater, 11-letni Gregor 

wraz z dwuletnią siostrą Botką spada krat-

ką wentylacyjną do tajemniczej krainy. Tam 

bierze udział w misji związanej z niedo-

kończoną przepowiednią, która zaważy na 

dalszych losach całej podziemnej społecz-

ności. Tworząc oryginalny, fantastyczny 

świat, autorka przesyciła go uniwersalny-

mi wartościami takimi jak przyjaźń, miłość, 

poszanowanie rodziny. Dzięki temu saga 

zyskuje walor edukacyjny. Gregor to bar-

dzo pozytywny bohater, wykazujący się 

wielką odpowiedzialnością, inicjatywą  

i odwagą. Nawet malutka Botka pokazuje 

czytelnikom jak być tolerancyjnym  

i zarażać optymizmem. Rówieśnicy głów-

nego bohatera, jeśli tylko lubią przygody  

i nieco fantastyki, mogą śmiało dać się 

porwać lekturze. Serdecznie polecam!  

Za egzemplarz recenzencki dziękuję 

Wydawnictwu IUVI.

„Szybko, świeżo, prosto”

 Donna Hay

Wydawnictwo Albatros

Szybko, świeżo, prosto – brzmi zachę-

cająco, szczególnie gdy chodzi o gotowa-

nie. „Iść na skróty – to moja dewiza”  

– twierdzi Donna Hay, australijska ikona 

domowego gotowania, autorka wielu 

nagradzanych książek kucharskich, których 

sprzedała do tej pory ponad cztery milio-

ny egzemplarzy na całym świecie. Książka 

podzielona jest niestandardowo na trzy 

główne działy: „szybko” – tu znajdziecie 

codzienne dania obiadowe do szybkiego 

przygotowania oraz desery. W „świeżo” 

autorka proponuje nowocześniejsze wer-

sje klasycznych potraw, takich jak steki  

z trzema warzywami czy pieczone kurcza-

ki czosnkowo-cytrynowe oraz odświeżo-

ne desery, np. placek brzoskwiniowy  

z kruszonką czy babeczki czekoladowe  

z wiśnią. Trzeci dział „prosto” zawiera wie-

le trików kulinarnych, wypracowanych 

przez Donnę w ciągu wieloletniej prakty-

ki. Jak sama pisze, tutaj droga na skróty 

zawsze prowadzi do celu. A mogą nim być 

pomidory pieczone z mozarellą, sałata  

z pieczonymi ziemniakami, fetą i miętą czy 

lody kajmakowe. Pycha i palce lizać! 

Jasnoniebieska kolorystyka apetycznych 

zdjęć potraw i przepisów nadaje świeżo-

ści i nowoczesności książce. Potrawy  

w większości są nieskomplikowane i do 

wykonania rzeczywiście w krótkim czasie. 

Nieliczne egzotyczne składniki są opisane 

w rozdziale „glosariusz”. Dodatkowo, co 

może być pomocne przy braku tradycyj-

nego podziału przepisów, na końcu jest 

alfabetyczny indeks potraw. Jednym sło-

wem to nowoczesna kuchnia, lekka i ape-

tyczna do kwadratu. Zapowiada się 

smakowicie, koniecznie wypróbujcie! 
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■   Ciasteczka brownie z truskawkami

■   Lemoniada z rabarbaru

U wielbiam łączyć truskawki z czekola-

dą. Proponuję więc brownie w nieco 

innej, nietradycyjnej formie. Ciasteczka są 

kolorowe, apetycznie wyglądają, a smaku-

ją… bosko!

SKŁADNIKI

∞   2 tabliczki gorzkiej czekolady (200 g)

∞  200 g masła 

∞  100 g mąki pszennej 

∞  2 szklanki cukru

∞  6 jaj

∞  kubeczek śmietany 30 proc.

∞  1/2 szklanki cukru pudru

∞  truskawki

WYKONANIE

Czekoladę połam na kawałki, rozpuść  

w garnuszku razem z masłem na małym 

ogniu. Przez cały czas mieszaj składniki. 

Zostaw do przestygnięcia. Oddziel żółtka 

od jajek, z białek ubij pianę, dodając 

szczyptę soli, a żółtka utrzyj z cukrem. Na 

końcu dodaj mąkę. Przestudzoną rozpusz-

czoną czekoladę wlej do miski z ciastem, 

rozmieszaj mikserem, a następnie dodaj 

pianę i delikatnie wymieszaj łyżką. Piecz 

ciasto w brytfannie wyłożonej pergami-

nem przez około 20 minut w 200 st. C.  

W tym czasie ubij śmietanę z cukrem 

pudrem, umyj i dokładnie osusz truskaw-

ki, pokrój je na małe kawałki. Upieczone  

i ostudzone ciasto pokrój na kwadraty  

o boku 5–6 cm, ozdób śmietaną, wyko-

rzystując szprycę. Na czubku kleksa śmie-

tanowego połóż kawałek truskawki.

Ewa Mościcka

miodimalina.pl

Lemoniada z rabarbaru to idealna prpozycja na wakacyjny letni napój. 

Jest lekko kwaskowa z cudownym aromatem mięty i melisy oraz  

z dodatkiem soku z limonki. Cudownie orzeźwia. Najlepsza gdy aro-

maty się lekko przegryzą, a do tego naprawdę robi sie sama! Zpra-

szam na wakacyjną lemoniadę, czyli coś w stylu naszych babcinych 

kompotów.

SKŁADNIKI

∞  500g rabarbaru

∞  800 ml wody

∞  100g cukru

∞  1 limonka

∞  listki mięty

∞  listki melisy

∞  kostki lodu

WYKONANIE

Rabarbar kroimy na kawałki, wkładamy do garnka, zalewamy wodą, 

dodajemy cukier i doprowadzamy do wrzenia.Następnie zmniejszamy 

ogień i gotujemy przez 10 min. Odstawiamy do całkowitego wystu-

dzenia. Rabarbar odcedzamy, lemoniade przelewamy do dzbanka, 

dodajemy wyciśniety sok z limonki i lekko roztarte w dłoni listki mięty 

i melisy. Jeśli lubimy zimną lemoniadę dodajemy kostki lodu.

Agata Witowska

kulinarneprzygodygatity.pl

■   Rozwijamy się na wiosnę

■   Konkurs
Dwa światy, jedna rola.

 

Od najmłodszych lat czułam, że coś mnie obserwuje. Ale nigdy nie 

mogłam zobaczyć, kto lub co, to robi. Za każdym razem, gdy wycho-

dziłam ze szkoły lub byłam gdziekolwiek indziej, miałam takie wra-

żenie, które na początku bardzo mi przeszkadzało. Po jakimś czasie 

przyzwyczaiłam się. Nawet czułam się w pewien sposób związana, 

z tym czymś. Pamiętam, że gdy miałam siedem lat, inne dzieci na 

podwórku wyśmiewały się ze mnie, ponieważ lubiłam rozmawiać 

z każdą rzeczą. Czy to drzewo, czy biedronka albo grabki. Zawsze 

prowadziłam bardzo poważną konwersację. Najdziwniejsze było 

to, że przedmioty mi odpowiadały i to wcale nie była moja wyobraź-

nia. Jeden z chłopców, którego nigdy nie lubiłam, śmiał się z moich 

rozmów. Było mi przykro. Wtedy huśtawka, na której się bujał, dziw-

nie się zakręciła, uniemożliwiając jakikolwiek ruch małemu chłop-

cu. Ręka wygięła mu się pod dziwnym kątem. Zaczął krzyczeć  

i płakać. Podbiegłam do niego i uwolniłam go z „rąk” huśtawki. Pew-

nie pomyślał, że mam jakieś nadprzyrodzone moce, bo już nigdy 

się ze mnie nie śmiał.

Takich sytuacji było więcej. Niektóre bardziej zauważalne, inne 

mniej. Najczęściej, gdy ktoś sprawiał mi przykrość. Wtedy tej oso-

bie zawsze się coś przytrafiało. Nikomu o tym nie mówiłam, ani nikt 

tego nie widział. Jednak bałam się, że ktoś mógłby sobie pomyśleć, 

że jestem dziwna. Dopiero, gdy miałam dwadzieścia sześć lat dowie-

działam się, o co chodzi. 

Miałam już męża i 3-letnią córeczkę. Poszłam z malutką do par-

ku. Trzymałam ją za rączkę  i rozmawiałam z koleżanką, którą spo-

tkałam po drodze. Mała uklęknęła przy mnie i zaczęła rysować 

patykiem po piasku. Zagadałam się, spojrzałam w dół, a jej tam nie 

było. Wystraszona, rozejrzałam się dookoła. Moja córeczka biegła 

za wiewiórką prosto na ulicę. Gdy już prawie wchodziła na drogę, 

niespodziewanie jakaś niezwykła siła, odepchnęła ją w druga stro-

nę. Stałam jak zaklęta, nie wierząc w to co widziałam. Długo nad 

tym rozmyślałam. Postanowiłam działać.

Gdy mąż wyjechał w delegację, a malutka bawiła się u sąsiadki  

i zostałam sama w domu, pomyślałam, że już koniec ze wszystkimi dzi-

wadłami w moim życiu. Stanęłam na środku pokoju i powiedziałam:

Szanowni Mieszkańcy

Za nami pierwszy sezon w nowej, nowoczesnej placówce. Przez 

ten rok wiele się zmieniło i wydarzyło. 

Klub Kultury zyskał większą powierzchnię, co pozwoliło na zwięk-

szenie godzin pracy Klubu, oferty zajęć poszerzając ją o zajęcia dla 

wszystkich grup wiekowych, oraz nawiązania współpracy z nowymi 

instruktorami. Rozpoczęły się nowe zajęcia tj. ceramiki, jogi , Aktyw-

ni 50+, rysunku i malarstwa, rękodzieła oraz zajęcia dla maluchów. 

W Klubie odbył się także cykl Spotkań Kulturalnych, na których mogli-

śmy podziwiać  umiejętności naszych uczestników, którzy przez ten 

rok rozwijali swoje pasje w naszej placówce. Do tej pory byli to uczest-

nicy tańca, capoeiry, zajęć muzycznych indywidualnych oraz teatral-

nych. W czerwcu mamy jeszcze plan wystawić przedstawienie 

teatralnej  grupy dorosłych.  Nawiązaliśmy także stałą współpracę  

z tak bardzo znanym i lubianym w Józefosławiu Klubem Miłośników 

Gier Planszowych. Zbliża się zakończenie roku szkolnego, a wraz  

z nim koniec sezonu zajęć w Klubie. Na czas wakacji Centrum Kul-

tury przygotowało wiele atrakcji dla młodszych i starszych, zapra-

szam do zapoznania się z nimi na stronie www.kulturalni.pl oraz na 

Facebook ’u Centrum Kultury. Nasza placówka także przewiduje 

warsztaty dla dzieci i młodzieży. Informacje na ten temat będą zawar-

te na plakatach, na stronie www.kulturalni.pl zakładka Kluby Kultury, 

oraz na Facebook’ u Klubu Kultury w Józefosławiu. Zapisy na nowy 

sezon zajęć 2015/2016 rozpoczną się najprawdopodobniej w poło-

wie sierpnia. Proszę więc śledzić wszystkie wyżej wymienione nasze 

źródła informacji. Mamy nadzieję, że sukcesywnie będzie przybywać 

uczestników zadowolonych z zajęć i wydarzeń jakie planujemy  

na najbliższy sezon. Życzymy udanych wakacji i do zobaczenia  

na Pikniku połączonym z 2 biegiem Józefosławia i Julianowa 

(14.06.2015). Na scenie wystąpią m.in. uczestnicy zajęć emisji głosu 

pod opieką Pani Barbary Żarnowieckiej oraz dwie grupy taneczne 

Pana Kamila Przepiórkowskiego.

Kierowniczka Klubu Kultury

Alina Staniszewska

– Kimkolwiek lub czymkolwiek jesteś, pokaż się. Wiem, że ktoś 

tu jest.

Nagle przy oknie coś zamigotało i pojawiła się dziwna postać. Był 

to mężczyzna niewiele starszy ode mnie. Jednak jego ubiór wskazy-

wał na to, że raczej nie żył w dwudziestym pierwszym wieku. Wyda-

wało mi się, że przez jego brzuch prześwituje drugi koniec pokoju. 

– Jestem Albert – powiedział – Nie patrz się tak na mnie. Myślę, 

że domyślasz się, o co chodzi – mruknął.

– Nie do końca – szepnęłam – Kim jesteś? Czemu cię nie widać? 

Dlaczego mnie śledzisz?

– Nie śledzę cię – odpowiedział oburzony – Jeśli chcesz wie-

dzieć, mam w tym konkretny cel.

– A jaki – zapytałam. Tajemniczy Albert zaczął opowiadać.

– Żyłem dawno, dawno temu. Byłem bogaty. Wywyższałem się 

nad innymi. Nie obchodzili mnie ludzie, a tym bardziej im nie poma-

gałem. Zginąłem mając trzydziestu lat, w katastrofie lotniczej. Wła-

ściwie to jestem w trudnej sytuacji. Może mi nie uwierzysz, ale 

obecnie jestem zawieszony pomiędzy światem żywych, a umar-

łych. Popełniłem w życiu zbyt dużo błędów i teraz muszę za nie 

odpokutować. Moim zadaniem jest pomóc jednemu, żyjącemu 

człowiekowi. Niestety ciągle mi się nie udaje. Jesteś już piątą oso-

bą, a nadal nie wiem co robię źle – wykrzyknął na końcu.

Zapadła cisza. Przez chwilę zastanawiałam się, a potem przy-

szło mi coś do głowy.

– Wiem, co robisz źle – powiedziałam – Traktujesz pokutę i pomoc 

jako obowiązek. Wcale tak być nie musi. Możesz zmienić to w radość 

i zabawę. Zauważyłam, że pomagając mi, karałeś innych. Nie rób tak. 

Spójrz na zwykłe, codzienne sprawy. Każdego dnia się pomaga, na 

różne i cudowne sposoby. Dobrze o kimś pomyślisz. Przytrzymasz 

komuś drzwi. Znajdziesz zgubioną rzecz i ją oddasz. Nie szukaj dawa-

nia pomocy gdzieś daleko, ale blisko, wśród rodziny i przyjaciół. Gwa-

rantuję, że będzie ci to sprawiało ogromną przyjemność.

Następnego dnia obudziłam się i czułam, że Albert jest już szczę-

śliwie w świecie umarłych. Uśmiechnęłam się. Może on tak napraw-

dę nie istniał, może to właśnie ja miałam uświadomić sobie, że 

pomaganie to radość, wielka radość.

Telimena Michałowicz

Na ogłoszony konkurs nadeszła tylko jedna praca, szczęśliwie na tyle interesująca,  
że z czystym sercem przyznajemy jej pierwsza nagrodę. Oto obszerny jej fragment.
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 ZYSKASZ: C  nowoczesne projekty graficzne
C  pomoc copywritera
C  terminową realizację
C  brak limitu zmian w projektach
C  poprawnie przygotowane pliki do druku
C  wydruki próbne
C  druk w 24h

fresh look
by Graffidea

Czy Twoje 

KATALOGI, FOLDERY, REKLAMY
są tak 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.

WYDARZENIA KULTURALNE

 WYDARZENIA 

12 czerwca (piątek) – Piaseczyńskie Teatralia Sobótkowe

20.00 – Koncert zespołu Łysa Góra –  scena plenerowa na Rynku  

– Pl. Piłsudskiego

21.30 – „Orfeusz” – teatr Domino  – Skwer Kisiela

22.00  – „POZA CZASEM” – TEATR AKT – parking ul. Sierakowskiego

wstęp wolny

13 czerwca (sobota)- Piaseczyńskie Teatralia Sobótkowe

18.00 – Wieczorynki – scena plenerowa na Rynku – Pl. Piłsudskiego

 „Antybajki” cz1. – teatr Taka Paka , „O rybaku i złotej rybce”  

– teatr Nie Gadaj,

„Antybajki” cz2. – teatr Mini Exponad, „Zabawa w Śpiącą Królewnę”   

– teatr  Za Minutę, „Jak strach na wróble szukał posady” – teatr 

Zgraja z Zielonej, „Calineczka” – teatr Rodziców przedszkola Incy 

Wincy, „Brzydkie Kaczątko” – teatr  Za Minutę

20.30 – Koncert  zespołu Muzyka Sfer – „Zakątek Kultury”  

– parking Przystanku Kultura 

21.30 – „Jak Gyom zostawał starszym panem”  

– Teatr Z Zielonej – scena plenerowa na Rynku – Pl. Piłsudskiego

22.00 –  „Poruszyciel”  – Teatr Minimalny – Skwer  Kisiela

wstęp wolny

14.06 – godz. 12.30 – II Bieg Józefosławia i Julianowa 

Obserwatorium Politechniki Warszawskiej,  

ul. Ogrodowa 2 Józefosław, wstęp wolny

14.06 – godz. 12.30 – XIV JARMARK HUBERTOWSKI

Boisko KS „Hubertus”,ul. Pionierów, Zalesie Górne, wstęp wolny

15.06 – godz. 9.30 , 10.30 i 11.30 – Wiolinka i Basik

Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49, wstęp 8 PLN

15.06 – godz. 19.30 – piaseczyńska  premiera Zabawy  

w DZIEWCZYNKĘ Z ZAPAŁKAMI 

Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49, wstęp wolny

19.06 – godz. 10.30, 11.30, 12.30 – Filharmonia

Dom Kultury w Piasecznie, Kościuszki 49, wstęp 7 PLN

19 czerwca (piątek) – Piaseczyńskie Teatralia Sobótkowe

20.00 – Koncert zespołu Chwila Nieuwagi  

– scena plenerowa na Rynku

21.15 – „Mały Książę” – Teatr Mały Exponad  

– sala teatralna Przystanku Kultura

22.00 – „Hotel Palace” – Teatr Minimalny  

– „ Zakątek Kultury” – parking Przystanku Kultura

22.30  – „Legenda o kwiecie paproci” wg. Kraszewskiego  

– Teatr STUU – Skwer Kisiela

Wstęp wolny

20 czerwca (sobota) – Piaseczyńskie Teatralia Sobótkowe

18.00 – Wieczorynki – Skwer Kisiela

 „Złota Rybka” –Teatr Dzieciarnia pl. ,  

„Nie ma tego złego” – Teatr z International School,  

„Calineczka” – Teatr Bez Obciachu, „Osiołek” – Teatr I Spółka, 

„Czerwone Kapturki” – Teatr Zmora z Zimowej ,  

„Królowa Śniegu” – Teatr NicPoNie 

20.30 – Obrzęd  Nocy Świętojańskiej – Orkiestra Św. Mikołaja  

oraz Teatr Etna, zespoły piaseczyńskie – scena plenerowa na Rynku i  

Park Miejski w Piasecznie

Wstęp wolny

21.06 – godz. 12.15 – Zakątek Kultury – Beata Co Bajki Wyplata

Dziedziniec Przystanku Kultura, Pl. Piłsudskiego 9, wstęp wolny

26.06 – godz. 19.30 – Świeczowisko w plenerze

Pl. Piłsudskiego 9, Dziedziniec Przystanku Kultura, wstęp wolny

27.06 – godz. 9.00 – Powitanie Lata

Klub Kultury w Bogatkach – boisko, ul. Królewska 91, wstęp wolny

27.06 – godz. 15.00 – „POWITANIE LATA” – Piknik Rodzinny

Plac rekreacyjny w Orzeszynie przy ul. Klonowej, wstęp wolny

27.06 – godz. 15.00 – WAKACYJNE SPOTKANIE W PLENERZE 

Plac rekreacyjny w Runowie, wstęp wolny

27.06 – godz. 17.00 – Housepital Festival 2015

Organizator: Martin Rosa Records, współorganizatorzy:  

Ośrodek Wisła, Centrum Kultury w Piasecznie. 

Ośrodek Wisła, Zalesie Górne

Bilety w cenie: 25 PLN dostępne www.housepital.evenea.pl

 WYSTAWY 

WYSTAWA „ NIESAMOWITA PODRÓŻ KAZIMIERZA NOWAKA 

PRZEZ AFRYKĘ”

Termin wystawy: 5.06 – 27.07.2015*

Muzeum Regionalne, pl. Piłsudskiego 10

DARIUSZ KĄKOL

Rzeka Jeziorka i okolice

Wystawę można oglądać do 10.06

Przystanek Kultura, Pl. Piłsudskiego 9, Piaseczno

MICHAŁ SZUSZKIEWICZ

CZARNE OBRAZY

17.05 – 05.07.2015

Przystanek Kultura, Pl. Piłsudskiego 9, Piaseczno



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!


