
Sąsiedzi 21-22/2015  1

TRUDNY TEMAT

Dopalacze

POMYSŁ NA JÓZEFOSŁAW

WPOMNIENIA Z WAKACJI

Montenegro

Kiermasz Jesienny  
w Acroconie

TEMAT NUMERU                                         

Mój kawałek płotu   

INFORMACJE Z GMINY

O PARKU
O RONDZIE

O SZKOLE

WIADOMOŚCI KULTURALNE              KULINARIA              INFRASTRUKTURA              MODA I OGRÓD              DO POCZYTANIA

Sąsiedzi
MAGAZYN

ISSN 2300-8431    sierpień/wrzesień 2015  [21 /22]

ŚWIADEK 
HISTORII

Wspomnienia  
z Powstania  
Warszawskiego

STR.8

POZNAJMY SIĘ



www.babie-lato.com

ARTYSTYCZNE
TORTY I CIASTA

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

Z NATURALNYCH SKŁADNIKÓW I BEZ KONSERWANTÓW

W JÓZEFOSŁAWIU

Przy zamówieniu powyżej  100 zł świeczki GRATIS!
W określonej strefie dostawa pod wskazany adres GRATIS!

Przyjmujemy zamówienia telefonicznie lub mailowo.
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■  Zmiany, zmiany...

Z wielką przyjemnością pragniemy powiadomić Państwa, że po 

dwóch latach rozwijania lokalnej marki, jaką stał się magazyn 

„Sąsiedzi”, postanowiliśmy wprowadzić w życie ideę budowy 

medium lokalnego, które obejmie swoim zasięgiem szerszy krąg 

odbiorców, wykraczając poza rodzime J&J. Przez dwa lata udało 

nam się wydać 20 numerów pisma, działaliśmy non-profit, nierzad-

ko ryzykując prywatne pieniądze. Reakcje i opinie czytelników były 

dla nas największą nagrodą. Częste sygnały mieszkańców, którzy 

skarżyli się, że „Sąsiedzi” do nich nie docierają i muszą „polować” na 

naszą gazetę w lokalnych punktach usługowych i sklepach zmusi-

ły nas wręcz do odważniejszych ruchów. 

Dlatego teraz idziemy krok dalej. Przede wszystkim zwiększamy 

nakład o kolejny 1000 egzemplarzy (do 5000) i objętość pisma z 24 

do 28 stron. Poza Józefosławiem i Julianowem z wydaniem papie-

rowym chcemy najpierw dotrzeć do Mysiadła, Chylic i części Pia-

seczna. Niezmiennie gwarantujemy ciekawe teksty, aktualności 

pochodzące bezpośrednio od radnych Rady Miejskiej, oryginalne 

i inspirujące porady kulinarne i modowe oraz zalecenia zdrowotne. 

Na naszych łamach prezentują się lokalni przedsiębiorcy, społecz-

nicy i ludzie z pasją, których nam nie brakuje i którzy walnie przy-

czynili się do rozwoju „Sąsiadów”. Mamy nadzieje poszerzyć ten 

krąg wraz z nowym gronem czytelników.

To jednak nie koniec zmian. Pracujemy nad portalem „Sąsiedzi”, 

którego częścią w przyszłości mają się stać rozbudowane treści 

wideo. Już teraz startujemy z ofertą usług produkcyjnych dedyko-

wanych do dystrybucji w sieci (Youtube, Vimeo, Wasze strony www), 

których realizację zapewniamy w standardzie ogólnopolskich  

stacji telewizyjnych. Internet jest medium globalnym, które chce-

my wykorzystać lokalnie. Dla Państwa oznacza to tyle, że reklama 

w Magazynie „Sąsiedzi” ukaże się także w formie PDF na stronie por-

talu, może uzyskać kształt reklamy internetowej, lub powstać w kil-

ku wariantach: od papierowej, poprzez PDF, baner na stronie 

tytułowej portalu lub animację, aż po autonomiczny klip wideo. 

Magazyn „Sąsiedzi” powstawał w układzie naczyń połączonych. 

Wymienialiśmy się z czytelnikami zarówno rolami, opiniami jak i tek-

stami. Tylko dzięki tym przepływom udało nam się stworzyć to wydaw-

nictwo, a w pracy nad jego redakcją znaleźć satysfakcję. Dziękujemy. 

Jacek Sut
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R E K L A M A

10 LAT MRS.SPORTY 
1 MIESIĄC TRENINGÓW 
ZA JEDYNE 
49 ZŁ*
OFERTA WAŻNA DO 31.10.2015 
DLA PIERWSZYCH 30 KLUBOWICZEK

Klub Mrs.Sporty 
Mrs. Sporty Piaseczno
ul. Wojska Polskiego 58 lok. U4
tel. 533 277 950

WWW.MRSSPORTY.PL

*   Do 31.10.2015 przy wykupieniu członkostwa możesz trenować we wszystkich  
uczestniczących klubach Mrs.Sporty przez pierwszy miesiąc za 49 zł.  
Informacje na temat kosztów, pakietu startowego, opłaty administracyjnej  
i naszych atrakcyjnych warunków znajdziesz pod adresem www.mrssporty.pl.

UL. JULIANOWSKA. Jak wszyscy widzimy wykonawca zdążył w pla-
nowanym terminie  wybudować chodniki, zatoki przystankowe 
i wjazdy bramowe na ul. Julianowskiej. Obecnie trwają odbiory tech-
niczne, częściowy zakres prac odebrany zostanie do 30 września 
br. Po wielu latach oczekiwania nareszcie można bezpiecznie dojść 
do szkoły, czy też do lasu.

SZKOŁA. Podobnie prace wykończeniowe i urządzanie wnętrz 
w szkole są już na finiszu. Jednak nowo wybudowane sale sporto-
we i dydaktyczne zostaną oddane do użytkowania z małym przesu-
nięciem czasowym. Mamy nadzieję, że efekt końcowy wynagrodzi 
uczniom oczekiwanie. Dzięki rozbudowie szkoła powiększy się  
o ok. 67 %. Całkowity koszt rozbudowy wyniesie prawie 15,5 mln zł.

PARKING PRZY SZKOLE. Kierownictwo Urzędu Gminy podjęło 
decyzję o dalszej dzierżawie działki, na której funkcjonuje parking 
szkolny. Dodatkowo, na prośbę właścicieli działki, którzy nie zgo-
dzili się na jej wyżwirowanie, zostaną odkupione od firmy budow-
lanej płyty „monowskie”, którymi wyłożone jest podłoże parkingu.

SKLEPIKI SZKOLNE. Nareszcie powstał projekt rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z 16.06.2015, na podstawie którego nie będzie moż-
na sprzedawać w nich niezdrowej żywności. W szczegółowych 
wytycznych królują środki spożywcze o niskiej lub zerowej zawar-
tości cukru i soli, a także tłuszczu. Wskazane jest rozprowadzanie 
w sklepikach szkolnych owoców i warzyw oraz produktów mlecz-
nych. Szczególy na str. 17.

UŁATWIENIA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH. Weszła w życie 
Uchwała Rady Miejskiej, na podstawie której Rodziny 4+ będą mia-
ły możliwość ubiegania się o zwrot 50% kosztu zakupu biletów 
imiennych okresowych (30 i 90 dniowych) ulgowych komunikacji 
publicznej dla dzieci i młodzieży pobierających naukę w Warsza-
wie lub gminach powiatu piaseczyńskiego. Ubiegający się o zwrot 
zobowiązani są złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza.

RODZINA ZASTĘPCZA. Osoby, które chciałyby stworzyć, zawodo-
wy lub niezawodowy, dom dzieciom pozbawionym opieki rodzi-
cielskiej powinny wziąć udział w szkoleniu zorganizowanym przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie. Informacje ul. 
Chyliczkowska 14 pok. 15 lub 17, tel. 22 756 62 44 i 22 756 61 97. 
Szkolenie jest bezpłatne.

PARK PRZY UL. OGRODOWEJ. Trwa budowa i urządzanie parku, nie-
stety utrudnione przez panującą suszę, która dziesiątkuje świeżo posa-
dzone rośliny. Ponadto Firma NIVEA, która ma utworzyć plac zabaw 
dla dzieci przełożyła po raz kolejny termin realizacji placu, niemniej 
jest nadzieja, że oficjalne otwarcie parku nastąpi jeszcze we wrześniu.

ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT. Ruszyła akcja bezpłat-
nej sterylizacji/kastracji psów i kotów pochodzących z terenu naszej 
gminy. Akcja prowadzona jest w 12 gabinetach weterynaryjnych.

I N F O R M A C J E  L O K A L N E

Poruszeni determinacją włascicielki zdecydowaliśmy sie wydruko-
wać jej ogłoszenie. ZAGINĄŁ KOT BOLESŁAW, dwukolorowy, z bia-
łym brzuchem, prążkowanym ogonem, prążkowanymi łatami na 
grzbiecie i pokaźnymi wąsami na pyszczku. Za pomoc NAGRODA. 
Telefon: 668 130 806

ULICA MLECZARSKA W PIASECZNIE ZOSTAŁA ODDANA DO UŻYT-
KOWANIA. Jeszcze „pachnąca świeżością” ulica od 6 sierpnia służy 
zarówno zmotoryzowanym jak też pieszym i rowerzystom. Po mie-
siącach budowy na pewno wszyscy odczują znaczną poprawę kom-
fortu i skrócenie czasu podróży pomiędzy Piasecznem a Warszawą.

KLUB KLASY KOBIET. Od września wznawia swoją działalność Klub 
Klasy Kobiet w Piasecznie, którego misją jest tworzenie ciekawej, 
kobiecej przestrzeni oraz przyjaznego miejsca spotkań, wymiany 
doświadczeń, jak też rozwoju osobistego dla pań w różnym wieku. 
Pierwsze spotkanie w nowym sezonie odbędzie się 22 września 
o godz. 18.oo w Przystanku Kultura ul. Piłsuskiego 9, tel. 508 140 708. 

MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE JUTRO. Miejsko Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w ramach Klubu Integracji Społecznej organizuje bez-
płatny program „Masz tę moc zmienić jutro” dla bezrobotnych kobiet 
z gminy Piaseczno. Ma on na celu nie tylko aktywizację bezrobot-
nych kobiet, ale też przygotować je do procesu planowania przyszło-
ści zawodowej i osobistej, odkrycia własnego potencjału, nauczyć 
poruszania się na rynku pracy i nabycie wielu ważnych umiejętności 
w różnych obszarach życiowych. Zapisy do dnia 18 września, ul. Woj-
ska Polskiego 54, tel. 22 756 72 63 lub 22 750 33 08.

KONSULTACJE SPOŁECZNE. We wtorek, 8 września o godz. 18.oo 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno odbędą się 
konsultacje dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015  
– 2020 gmin Piaseczno i Lesznowola. Zapraszamy do udziału.

STOWARZYSZENIE „NASZ JÓZEFOSŁAW I JULIANÓW” zaprasza 
na pierwsze po wakacjach spotkanie Członków i Sympatyków w dniu 
7 września (wyjątkowo w pierwszy a nie drugi poniedziałek miesią-
ca) o godz. 20.00 w stołówce szkolnej.

ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW JÓZEFOSŁAWIA. Dnia  
4 września (w piątek) o godz. 19.oo  w szkole planowane jest zebra-
nie mieszkańców, na którym m. in. będzie można zdecydować na 
co przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego, który na rok 2016 
wynosi 37.425.- zł. Zapraszamy.

ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW JULIANOWA. W środę, dnia  
9 września o godz. 19.3o w stołówce szkolnej odbędzie się zebranie 
wiejskie, podczas którego rozdysponowane zostaną przez mieszkań-
ców środki z funduszu sołeckiego na rok 2016, który Julianów ma 
w takiej samej wysokości jak Józefosław. Zachęcamy do przybycia.

Hanna Krzyżewska, radna
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T E M A T  N U M E R U

M ój czy nie mój? O to jest pytanie. Większość ludzi zapewne 

odpowiedziałaby, że mój i mogę z nim robić co chcę.

Czy na pewno? Jednak zewnętrzna strona płotu ma inny cha-

rakter, jest częścią przestrzeni publicznej, która bije po oczach tysię-

cy ludzi. Właśnie ta cecha płotu spowodowała, że został on 

potraktowany jako wielka tablica ogłoszeń i jako źródło dochodu. 

Im bardziej atrakcyjny płot (przy skrzyżowaniu, przy centrum han-

dlowym itp.) tym lepiej. Wtedy płot może być nawet piętrowy, żeby 

tylko było więcej powierzchni do wynajęcia.

Nie chcę tu potępiać właścicieli takich płotów, wykorzystują 

przecież okazję, że ktoś chce coś na tym płocie powiesić. Pominę 

również to, czy banerowy miszmasz jest skuteczną metodą dotar-

cia do klientów. Chodzi mi o wolność w rozporządzaniu naszą wła-

snością. 

Tak sobie myślę co by było, gdyby KAŻDY właściciel płotu, w imię 

tej wolności, potraktował go jako tablicę ogłoszeń. A co tam, wol-

no mu przecież. Wzdłuż naszych ulic ciągnęłyby się szpalery infor-

macji o usługach w okolicy, sklepach w Piasecznie, restauracjach 

w Konstancinie, hotelach w Tatrach, promocjach ryb i mięsa, nie 

wspominając o usługach prania, wyburzeń, rozbiórek, korepetycji, 

nauki hiszpańskiego, kominiarzach, antenach i roletach. I oczywi-

ście warto wiedzieć o co najmniej kilkunastu dostawcach drewna 

kominkowego. W drodze do pracy, szkoły czy podczas spaceru do 

lasu dobrze wiedzieć o tych wszystkich możliwościach.

Są też inne sposoby zagospodarowania płotu – na przykład moż-

na powiesić pranie. Rząd gaci suszących się na sierpniowym słoń-

cu… Tylko za to raczej nikt nie zapłaci. 

Ktoś powie, że się czepiam tych, którzy na tym zarabiają. A gdy-

by Wasz sąsiad wpadł na pomysł dorabiania na puszczaniu przez 

swój głośnik wystawiony na balkon tekstu reklamującego usługę 

prania? Tak od 7 rano do 22.00? 

Przestrzeń publiczna to przestrzeń wspólna, jej wygląd też musi 

podlegać regułom. Problem reklamowego szumu na ulicach 

naszych miast i miasteczek został zauważony, czego efektem jest 

uchwalona w tym roku przez sejm tzw. ustawa krajobrazowa. Daje 

ona gminie możliwości tworzenia reguł i ich egzekwowania w zakre-

■  Mój kawałek płotu

sie zaśmiecania przestrzeni publicznej. W naszej gminie też szyku-

jemy się do takich działań. Uważam, że jest to bardzo potrzebne, 

trzeba patrzeć na przestrzeń jako całość i wypełniać tę przestrzeń 

w uporządkowany sposób. To ona ma pływ na nasze samopoczu-

cie i na atrakcyjność okolicy, która potem przekłada się na wartość 

naszych nieruchomości.

A czy wiecie, że zapisy dotyczące płotów i reklam istnieją już 

teraz, w obecnie obowiązującym miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego? Płoty mogą być ażurowe i nie większe niż 

2.2 m, powierzchnia nośników reklamowych nie większa niż 3 m2, 

wolnostojących znaków informacyjnych i reklam nie dopuszcza się 

wcale (na części Józefosławia). Ale kto by się tym przejmował?

Brak reklam w przestrzeni publicznej powinien wypełnić system 

informacji miejskiej, uporządkowany i spójny system informacji 

o usługach czy wydarzeniach, wykorzystujący tradycyjne (papiero-

we) i nowoczesne (internet, aplikacje mobilne) metody dotarcia 

z informacją do mieszkańców i potencjalnych klientów. Najlepiej, 

gdyby informacja docierała do tych, którzy właśnie jej poszukują. 

Wtedy uliczny chaos reklamowy nikogo nie będzie obchodził i znik-

ną chętni do obwieszania naszych z płotów. 

Robert Widz, radny

FOT.  K.K.S.
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J esień idzie – nie ma rady na to... Ale my jesteśmy miłośnikami jesie-

ni, zwłaszcza w wydaniu wrześniowym! A dlaczego kochamy jesień? 

Bo koniec upałów, natura oszałamia kolorami, wszędzie obfitość owo-

ców i warzyw, bo to czas szykowania przetworów na zimę, pielęgna-

cji ogrodu, wreszcie najlepszy okres na szarlotki. I wszystko to czeka na 

Was na kolejnym Kiermaszu Jesiennym w Józefosławiu planowanym 

na sobotę 26 września (godz. 10-16.30)  w jednym z najpiękniejszych 

miejsc w naszej wsi, czyli w szkółce Acrocona. Kto jeszcze nie zna tego  

miejsca i związanych z nią atrakcji – niech przybywa koniecznie, tych 

którzy znają, na pewno nie trzeba szczególnie zachęcać. 

Podobnie jak w zeszłym roku na Kiermaszu pojawią się lokalni 

wystawcy oferujący ekologiczne produkty spożywcze m.in miody, 

sery kozie, warzywa, owoce, herbatki, przetwory z owoców i warzyw, 

soki, chleby na zakwasie, domowe ciasta i wiele innych. Na miejscu 

będzie można zakupić rośliny i ziemię, rośliny cebulowe, donice 

oraz elementy małej architektury do ogrodu. W osobnym namio-

cie każdy będzie mógł skorzystać z bezpłatnych porad dot. urzą-

dzania i pielęgnacji ogrodów oraz oczek wodnych. Dla tych, którzy 

lubią wiedzieć więcej przewidujemy część edukacyjną: pokazy 

sadzenia roślin oraz cebulek oraz spacery po mateczniku szkółki 

wraz z prezentacją najciekawszych i najpiękniejszych okazów roślin 

prowadzone przez p. Joannę Widaj, właścicielkę szkółki. Odbędą 

się też pokazy wyplatania wikliny połączone ze sprzedażą, warsz-

tat plecenia wianków i wiele innych atrakcji.

Dla najmłodszych, w zacisznej prywatnej części ogrodu prowa-

dzone będą warsztaty o tematyce przyrodniczej oraz liczne kon-

kursy i zabawy. Wszystko to przy akompaniamencie wiolonczeli.

Kiermasz Jesienny jest inicjatywą Stowarzyszenia Pomysł  

na Józefosław, Rady Sołeckiej Józefosławia, redakcji „Sąsiadów” 

oraz szkółki Acrocona. Organizacyjnie wspiera nas jak zwykle  

Gmina Piaseczno.

N A S Z E  S P R A W Y

■  Drugi Kiermasz Jesienny

P rzy okazji Kiermaszu ogłaszamy Jesienny Konkurs Kulinarny na 

Najlepszą Szarlotkę Sąsiedzką. Rozstrzygnięcie konkursu odbę-

dzie się podczas wyżej anonsowanego Kiermaszu w dniu 26 września. 

Aby wziąć udział w konkursie należy upiec blachę szarlotki  

i przynieść ją na Kiermasz na godzinę 11.30. O godzinie 12.00 rozpocz-

nie się ocena ciast, której dokona jury konkursowe przyznając  

3 atrakcyjne nagrody. Laureat 1 miejsca otrzyma tytuł Mistrza Szarlot-

ki Sąsiedzkiej 2015. Regulamin konkursu dostępny na naszych stro-

nach na FB (Stowarzyszenia Pomysł na Józefosław i Magazynu 

Mieszkańców „Sąsiedzi”) oraz na stronach Sołectwa Józefosław i Józe-

fosław 2.0. (www.solectwojozefoslaw.pl, www.jozefoslawdwazero.pl

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w zabawie!

Anna Czerwieniec, Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław

D nia 12 września 2015 w g.10-15 odbędzie 

się w Józefosławiu Jesienne Wietrzenie 

Szaf i Garaży. Serdecznie zapraszamy wszyst-

kich Sąsiadów na zielony skwer przy pizzerii 

Marionetta, przy ul. Julianowskiej 67A.

Jeśli posiadacie w domu rzeczy, które są już 

zbędne, a mogą jeszcze posłużyć innym przy-

nieście je i dajcie im szansę na drugie życie. 

Sprzedajcie, wymieńcie lub kupcie coś dla sie-

bie, dla dzieci lub dla domu. Zapraszajcie zna-

jomych. Im więcej sąsiadów tym weselej. Tym 

większa szansa na udane transakcje i pozytyw-

ną integrację.

Wspiera nas stowarzyszenie Pomysł na 

Józefosław. 

Patronat medialny: Sąsiedzi – Magazyn 

Mieszkańców Józefosławia i Julianowa. 

Więcej szczegółów na https://www.face-

book.com/events/952122541517920/. 

Kontakt: swap.jozefoslaw@gmail.com

■  Jesienny Konkurs Kulinarny

■  Wietrzenie Szaf  
i Garaży w Józefosławiu

NAJLEPSZA  
SZARLOTKA  
SĄSIEDZKA
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■  Wieczór karaibski■  Drugi Kiermasz Jesienny

■  Nasz Klub Seniora

N A S Z E  S P R A W Y

O  tym, że jesienią przyroda dostarcza nam kolorów piszemy tu 

nie raz, ale w tym sezonie do malowniczo przebarwiających 

się liści i traw dodamy też mnóstwo żywych i wyrazistych barw 

rodem z tropików. Już 19 września w restauracji Lawenda odbędzie 

Karibski Wieczór organizowany wspólnie przez Instytut Sollares, 

Magazyn „Sąsiedzi”, Stowarzyszenie „Pomysł na Józefosław” i oczy-

wiście gospodarzy spotkania, czyli Lawendę. Będzie sporo karaib-

skiej kuchni, wystąpi zespół Los Tres, a dla najodważniejszych 

(którym zapewne pomogą w decyzji egzotyczne napoje) zadedy-

kujemy konkursy, pokazy taneczne i warsztaty salsy. Nie zpomnij-

cie – 19.09.2015 o godzinie 19 w „Lawendzie” na ul. Działkowej 54 

przy stadninie koni. Zapraszamy!

K lub Seniora dla mieszkańców Józefosławia i Julianowa powstał 

jeszcze przed wakacjami. Dnia 16 czerwca odbyło się pierwsze 

inauguracyjne zebranie, na które przyszło ponad 30 osób w wieku 

pow. 60 lat, do których skierowana była oferta. Podczas tego i następ-

nego roboczego spotkania deklarację członkowską wypełniło 30 

osób (w tym 13 z Julianowa). Wybrane zostały władze Klubu: Pre-

zes - pani Felicja Drogowska z Józefosławia, Wiceprezes pan Sta-

nisław Witas także z Józefosławia, skarbnik – pani Grażyna 

Żórawska z Józefosławia i sekretarz - pani Barbara Chyb z Juliano-

wa. Spisane zostały wstępne cele, a wśród nich: wyjazdy do kina 

i teatru, wycieczki krajoznawcze, zorganizowanie ruchowych zajęć 

dla osób starszych, a także kurs komputerowy, na który zgłaszano 

bardzo duże zapotrzebowanie. Patronat nad Klubem Seniora obej-

muje MGOPS (Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), któ-

ry w swoim zakresie ma m. in. zapobieganie wykluczeniom 

społecznym, także ze względu na wiek. Organizacja ta, poza doradz-

twem i wyznaczeniem opiekuna Klubu, dysponuje przyznawanymi 

corocznie przez Radę Miejską środkami na swoją działalność. Może-

my z tego funduszu otrzymać ok. 450 PLN na osobę rocznie. Zwy-

czajowo także ustanawia się miesięczną składkę członkowską w wys. 

5 PLN na doraźne potrzeby Klubu. Postanowiliśmy, że będziemy się 

spotykać w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca o godzinie 19.00 

w sali Klubu Kultury (ul. Urocza 14, wejście od Cyraneczki, II piętro, 

jest winda). Oczywiście można się jeszcze do naszego grona zapi-

sać. Zachęcamy wszystkich chętnych, mających trochę czasu 

i dobre pomysły na integrację Seniorów. A więc do zobaczenia we 

wtorek, 8 września o godz. 19.00!

Hanna Krzyżewska, radna
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■  Perły są wśród nas  
– Dr Danuta Koziej Wrzosińska

T en jesienny poranek nie rozpoczął się optymistycznie. Padał 

deszcz i na domiar złego o mało nie spóźniłam się na autobus 

o wdzięcznej nazwie Roj Bus, który wówczas (ok. 15 lat temu) kur-

sował do Warszawy. Myślałam, że jestem jedyną pasażerką mokną-

cą na przystanku Srebrne Świerki w Julianowie, ale głośne stukanie 

w zamykające się za mną drzwi autobusu szybko wyprowadziło 

mnie z błędu. „Uf, zdążyłam” – zakrzyknęła z ulgą starsza, drobna 

pani, siadając obok mnie i z tym samym entuzjazmem wymieniła 

swoje nazwisko – Danuta Koziej Wrzosińska. „Jadę z wykładem do 

Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie jestem honorowym 

członkiem Działu Historii Mówionej”- wyjaśniła. Mój grzeczny 

uśmiech przyjęła jako zezwolenie na rozpo-

częcie konwersacji i w ciągu 40 minut dowie-

działam się, że mam przed sobą obywatelkę 

Polski pochodzącą z królewskiego miasta Rze-

czypospolitej Obojga Narodów – Wołkowy-

ska, urodzoną tam w roku uroczystego 

podpisania w Warszawie przez pokonaną Rosję 

bolszewicką OSTATECZNEGO  (o ironio!)  pro-

tokołu o przebiegu granicy Polski z tym kra-

jem, czyli w 1924 r.; że jej ojciec, Franciszek 

był legionistą i żołnierzem 1. pułku Szwoleże-

rów im. J. Piłsudskiego, że przyjaźnił się 

z generałem Władysławem Andersem i że za 

udział w wojnie 20 roku został bestialsko roz-

strzelany w Katyniu przez bolszewickich sie-

paczy. Z ożywieniem wspominała swoją 

edukację najpierw w Wołkowysku, a później 

maturę u Urszulanek Szarych na Powiślu w War-

szawie. Z dumą pochwaliła się swoimi studiami medycznymi, spe-

cjalizacjami z położnictwa, ginekologii i seksuologii a także 

podkreśliła trud włożony w uzyskanie stopnia naukowego doktora 

nauk medycznych („a na emeryturę przeszłam dopiero po 72 roku 

życia” dodała). Gdy dojeżdżałyśmy do stacji metra, rozpoczęła snuć 

wspomnienia z Powstania Warszawskiego. Nie zdążyła. Niestety tam 

musiałyśmy się rozstać. Minęły kolejne miesiące. Od czasu do cza-

su widywałam panią Danutę, niestety chodzącą o kulach, gdyż zmo-

gła ją osteoporoza, która spowodowała różne złamania, także 

kręgosłupa. Rozmawiałyśmy na nurtujące nas tematy. To wtedy wła-

śnie dowiedziałam się i zareagowałam szczerym oburzeniem na 

nieludzkie decyzje administracji osiedla Willa Nowa w Józefosła-

wiu, która z uporem wartym lepszej sprawy do dzisiaj nie zgadza się 

na otwarcie dodatkowej furtki na Julianowską, co zdecydowanie 

skróciło by („o ponad tysiąc kroków!”) drogę  starszym mieszkań-

com tej zamkniętej enklawy do lekarza, apteki i autobusu. 

Mijały lata. Ja miałam swoje pasje, zajęcia i spo-

łeczne fascynacje, a Pani Doktor swoje zaintere-

sowania hipnoterapią, patologią więzi 

międzyludzkich czy też zwalczaniem bólu i uza-

leżnień. („Bo, pani Haneczko, do seksuologa w moim 

wieku pacjenci raczej nie przyjdą, ale do hipnote-

rapeuty jak najbardziej”- uśmiecha się). Aż wresz-

cie przyszedł czas na dokończenie rozmowy, tej 

sprzed lat, prowadzonej w autobusie. Opowieść 

była bardziej niezwykła, niż się spodziewałam: 

„W okresie okupacji zostałam zaprzysiężona przez 

major Ewę Grodecką na wierność Armii Krajowej 

i skierowana do podchorążówki. Powstanie War-

szawskie zastało mnie w czasie wykonywania  

obowiązków służbowych przy doręczaniu pocz-

ty. Po wielu tarapatach dotarłam do Poczty Głów-

nej, gdzie zostałam przydzielona do oddziału 

Łączności Specjalnej. Dostarczałam różne mate-

riały ze Śródmieścia na Stare Miasto. Wkrótce, ze względu na wzrost 

– 152 cm, zostałam zakwalifikowana jako przewodniczka kanało-

wa. Było to miejsce dobre dla szczurów, a nie dla ludzi”  

– kwituje Pani Danuta. W pierwszej fazie zrywu dziewczyny musia-

ły walczyć nie tylko z wrogiem, ale przede wszystkim same z sobą. 

Dostarczałam różne 

materiały ze Śródmieścia 

na Stare Miasto. Wkrótce, 

ze względu na wzrost  

– 152 cm, zostałam 

zakwalifikowana jako 

przewodniczka kanałowa. 

Było to miejsce dobre dla 

szczurów, a nie dla ludzi” 
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P O Z N A J M Y  S I Ę

Musiały pokonywać strach przed ciemnością, nie ulegać przeraże-

niu, gdy obok piszczały przepływające szczury. („Tych bałam się naj-

bardziej, a najwięcej ich było pod placem Piłsudskiego” -wspomina 

moja rozmówczyni). Kanał miał 60 cm szerokości, około metra 

wysokości i był do połowy wypełniony fekaliami. W związku z tym 

marsz odbywał się w kucki, z poprzecznym drążkiem w obu dło-

niach, żeby łapać równowagę i zapierając się nim o ścianki boczne 

podciągać tułów i nie utopić się w cuchnącej mazi.  Ona musiała 

to wszystko pokonać. Każdy napotkany po drodze odkryty właz 

oznaczał przyczajonego z bronią niemieckiego bandytę. Wtedy 

Koziejówna wiedziała, że czas jej życia należy mierzyć przeskokiem 

pomiędzy wybuchającymi granatami i szła dalej z Daniłowiczow-

skiej na Mazowiecką i z powrotem, bo koledzy czekali na środki opa-

trunkowe, na broń, amunicję (można jej było przenieść 

w woreczku na piersiach zaledwie do 4 kg), no a dowódcy oczywi-

ście liczyli na pocztę. Tak było do 25 sierpnia, gdyż właśnie wów-

czas gen. Bór-Komorowski wraz z Komendą Główną opuścił 

Starówkę i przeszedł kanałami do Śródmieścia. Poczta przestała się 

liczyć. Zbliżała się ostatnia faza powstania, w której najważniejszym 

zadaniem była bezpieczna ewakuacja powstańców. Dziewczyny 

przeprowadzały całe oddziały… Zasłuchana w opowieść pani Danu-

ty zdałam sobie nagle sprawę, że tuż obok włazu do kanałów na 

Daniłowiczowskiej, w ruinach kościoła św. Andrzeja walczył i zgi-

nął 26 sierpnia 1944, „trafiony w środek czoła”, (jak to zdarzenie opi-

sał Jarosław Iwaszkiewicz 

w „Odach Olimpijskich”), kuzyn 

mojego męża, poeta Juliusz 

Krzyżewski. Jego, niestety, kana-

łowe kruszyny nie zdążyły już 

ewakuować żywego. Ale wśród 

wycofujących się powstańców 

zdarzali się ludzie, którzy dzielnie 

walczący na powierzchni, 

w kanałach załamywali się ner-

wowo i dochodziło nawet do 

samobójstw. W tym kontekście 

poświęcenie i odwaga przewod-

niczek kanałowych nabiera 

zupełnie innego wymiaru.

Dzisiaj pani Danuta szczyci się 

stopniem wojskowym majora. 

Jeszcze od czasu do czasu  

spotyka się z koleżankami 

z powstania, utyskują razem na 

nie-ubłagany los, który co chwi-

la wyrywa z ich szeregów kolej-

ną osobę stawiając ją na ho- 

norowym, wiecznym posterun-

ku. („Ze służb łączności AK zosta-

ło już nas tylko 6 osób” – wzdycha). 

Czynnie działa też w środowisku 

rodzin Koziejów. Spotykają się, 

odwiedzają, organizują cykliczne 

zjazdy, a było ich już 11.  Ostat-

nio otrzymała nawet honorowe 

odznaczenie rodzinne „Kozieja 

Roku”. 

Tę ciekawą rozmowę odbyły-

śmy w mieszkaniu Pani Danuty, 

w którym mieszka sama, choć nie-

daleko syna (on jest mieszkańcem 

Julianowa). Z nieukrywaną satys-

fakcją pokazała mi praktyczne udogodnienia życiowe, m. in. „chwy-

tak rzeczy upadłych”, żeby nie trzeba było się schylać, czy „tampon 

na wysięgniku” do pielęgnacji trudno dostępnych części ciała, np. ple-

ców. Regularnie Pani Danuta korzysta z Internetu, ciągle pogłębiając 

swą medyczną wiedzę, („teraz z geriatrii na użytek własny i rodzi-

ny” – wyjaśnia), a elektroniczna waga pozwala na co dzień kontrolo-

wać masę ciała naciskającą na „moje rzeszotowate kości i stawy 

– zauważa.  Jak tylko przybędzie mi 200 gram – ograniczam jedze-

nie pieczywa i ziemniaków. Choć przecież ziemniaki są zdrowe, zawie-

rają dużo witaminy C i soli mineralnych a przede wszystkim potasu. 

„Pani Haniu, ja nauczyłam wszystkie moje pacjentki, aby wywaru 

z ziemniaków nie wylewały bezmyślnie do zlewu. Do gotowania moż-

na dodać np. czosnek, koper lub inne zioła, a potem po prostu ten 

wywar wypić. Lub też potraktować jako bazę do zrobienia sosu, albo 

dodać do zupy. Nie można marnotrawić takiego bogactwa!” dzieli się 

Pani Danuta ze mną odrobinką swojej wiedzy, którą z wdzięcznością 

przyjmuję i przekazuję dalej. Jeśli można mi tu wyrazić swoje odczu-

cia po spotkaniach z Panią Doktor – to moim zdaniem jest już rzad-

ko spotykanym przykładem Człowieka ciepłego, pogodnego, 

życzliwego, mądrego, a ponadto wyrażającego się piękną, popraw-

ną polszczyzną. Dumni z TAKIEJ Sąsiadki życzymy Jej wszystkiego 

najlepszego, ciągłej przebojowości, witalności i jeszcze długich lat 

w zdrowiu. 

Hanna Krzyżewska 

...ojciec, Franciszek był legionistą i żołnierzem 1. pułku Szwoleżerów  

im. J. Piłsudskiego, przyjaźnił się z generałem Władysławem Andersem  

i za udział w wojnie 1920 roku został bestialsko rozstrzelany w Katyniu  

przez bolszewickich siepaczy
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■  Park przy Ogrodowej

W yczekiwana strefa relaksu i rekreacji wkrótce dostępna będzie dla 

mieszkańców Józefosławia i Julianowa.

– Jeszcze kilka miesięcy temu teren ten wyglądał jak dżungla – mówi 

Daniel Putkiewicz, pełnomocnik burmistrza do spraw rozwoju gminy. 

– Dzięki porozumieniu z Politechniką Warszawską udało nam się stwo-

rzyć w Józefosławiu miejsce spotkań i odpoczynku na świeżym powie-

trzu, jakiego bardzo brakowało w tej miejscowości – dodaje 

pełnomocnik burmistrza.

Przestrzeń parkowa zyskała ciekawie ukształtowane alejki o szero-

kości 2 metrów, nowe nasadzenia i oświetlenie. Spacerowicze będą 

mogli piknikować przy stołach rekreacyjnych rozlokowanych w róż-

nych częściach parku, a także przysiąść na jednej z 36 wolno stojących 

ławek z oparciem i bez. Wzdłuż alejek zostało ulokowanych 20 koszy 

stalowych, a także tablice z regulaminem. Wejście do parku jest możli-

we poprzez furtkę i bramę przesuwaną. Na tych, którzy zdecydują się 

przyjechać do parku autem, czeka 13 miejsc postojowych w układzie 

ukośnym i jedno równoległe dla osób z niepełnosprawnością. Zamon-

towane zostały również stojaki na rowery.

Miejsce przyjazne jest fanom rekreacji na świeżym powietrzu. Oprócz 

joggingu na przygotowanych ścieżkach, można też poćwiczyć na urzą-

dzeniach siłowych. Wykonane zostało też boisko do siatkówki plażo-

wej oraz boisko do koszykówki.

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych gmina planuje uzu-

pełnienie zieleni i przeprowadzenie nowych nasadzeń. W ramach 

dokończenia prac uzupełnione mają być też brakujące fragmenty chod-

ników wewnątrz parku jak i te doprowadzające do niego od strony  

ul. Wilanowskiej.

Podwórko Nivea
Najprawdopodobniej na początku września, na terenie parku, wybudo-

wany zostanie plac zabaw, którego realizacja możliwa jest dzięki ogrom-

nej ilości głosów oddanych przez mieszkańców i sympatyków 

Józefosławia podczas konkursu na Podwórko Nivea. Gmina przekaza-

ła w połowie sierpnia Nivei wszelkie potrzebne dokumenty. Teraz cze-

kamy na ekipę wykonawczą, za którą odpowiada Nivea. Dzieci na placu 

zabaw będą miały do dyspozycji m.in. tunel rurowy „królicza norka”, 

piaskownicę z daszkiem, huśtawkę wahadłową, „ważkę” i „bocianie 

gniazdo”, kiwak dwuosobowy, grę balance, zjeżdżalnię i karuzelę. Po 

zakończeniu prac budowlanych planowane jest uroczyste otwarcie par-

ku i Podwórka Nivea.
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I N F O R M A C J E  Z  G M I N Y

■  Rondo turbinowe

R ozpoczęło się projektowanie przebudowy ul. Geodetów w Pia-

secznie wraz z fragmentem ul. Energetycznej.

Głównym projektantem przebudowy ul. Geodetów została wyło-

niona w przetargu firma Robimart s.c. Obecnie znamy wstępną kon-

cepcję konsultowaną z mieszkańcami, sąsiednią gminą Lesznowola 

oraz z firmą Auchan, która deklaruje udział finansowy w pracach 

budowlanych. Na spotkaniach przedstawiciele gmin oraz projektan-

ta prezentują mieszkańcom propozycje rozwiązań inżynieryjnych, 

które będą składnikami projektu przebudowy tej niezwykle ważnej 

dla Piaseczna inwestycji. Jednym z tych rozwiązań jest lokalizacja 

ronda turbinowego na skrzyżowaniu ulic Wilanowskiej, Geodetów 

i Energetycznej.

Rondo turbinowe jest innowacyjnym rozwiązaniem układu 

pasów ruchu ronda dwupasowego. Wymyślono je w 1998 roku 

w Holandii. Jego organizacja wymaga dokonania wyboru kierunku 

jazdy oraz właściwego pasa ruchu przed wjazdem na rondo. Jest 

to tu szczególnie ważne, gdyż z założenia, przez wyniesione wysep-

ki i separatory kanalizujące ruch nie ma później możliwości zmiany 

pasa ruchu z zewnętrznego na wewnętrzny lub odwrotnie. Pojaz-

dy poruszające się po rondzie turbinowym są w naturalny sposób 

kierowane bezkolizyjnie do odpowiedniego wylotu ronda, przez co 

całkowicie wyeliminowano przeplatanie się strumieni ruchu i zmniej-

■  Otwarcie nowej części szkoły

W ramach rozbudowy szkoły w Józefosławiu powstało nowe 

skrzydło z halą sportową i nowymi salami lekcyjnymi, a tak-

że zagospodarowano teren wokół szkoły.

We wrześniu nastąpi oficjalne otwarcie nowej części szkoły z sala-

mi dydaktycznymi i halą sportową o łącznej powierzchni 2,7 tys. m2 

Inwestycja sprawiła, że istniejący budynek szkoły powiększył się aż 

o 67 proc.

Oprócz głównej hali sportowej, powstały trzy mniejsze sale gim-

nastyczne do ćwiczeń fitness, ćwiczeń korekcyjno-kompensacyj-

nych oraz jedna dostosowana do ćwiczeń dla osób niepełno- 

sprawnych. Obok małych sal usytuowano zaplecze socjalne  

i sanitariaty.

W hali głównej powstały boiska do siatkówki, koszykówki i piłki 

ręcznej oraz trybuny, które łącznie będą mogły pomieścić 140 osób. 

Na ścianie zamontowano elektroniczną tablicę wyników oraz sys-

tem nagłośnieniowy. Na głównym boisku przewidziano kosze do 

szono tym samym ryzyko kolizji. Ustąpienie pierwszeństwa nastę-

puje tylko przy wjeździe na rondo, po czym w żadnym punkcie na 

rondzie, także przy zjeździe z niego, nie występują już punkty koli-

zyjne z innymi pojazdami.

Na spotkaniu z mieszkańcami zaprezentowano dwa warianty 

skrzyżowania ulicy Wilanowskiej, Energetycznej i Geodetów: skrzy-

żowanie z sygnalizcją świetlną i właśnie rondo turbinowe. Gmina 

na bieżąco organizuje konsultacje społeczne w tej sprawie i sta-

ra się wypracować kompromis pomiędzy oczekiwaniami miesz-

kańców, a możliwymi rozwiązaniami technicznymi. Projektowanie 

powinno zakończyć się do końca przyszłego roku, a prace budow-

lane przewidziano na 2017 r.

koszykówki z regulacją wysokości oraz wykonano specjalne otwo-

ry do montażu słupków do siatkówki i tenisa ziemnego. 

W nowej części szkoły na piętrach znajdują się sanitariaty oraz 10 

sal dydaktycznych m.in. pracownia biologiczna i informatyczna. Na 

placu wokół szkoły powstało 35 miejsc postojowych dla samocho-

dów osobowych. W części sportowej powstała bieżnia lekkoatle-

tyczna z trzema torami oraz bieżnia do skoku w dal. Jest też nowy 

plac zabaw. W obszarze już istniejących boisk zostały ustawione 

nowe słupy oświetleniowe zapewniające eksploatację obiektów rów-

nież po zmierzchu. Zasadnicze prace budowlane i wykończeniowe 

już się zakończyły, obecnie trwa wyposażanie sal oraz procedura 

uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. – Jeszcze we wrześniu 

obiekt będzie gotowy do przyjęcia uczniów. Mam nadzieję, że nowa 

inwestycja w Józefosławiu stworzy dogodne warunki do nauki  

– mówi burmistrz Zdzisław Lis.  

Całkowity koszt rozbudowy szkoły wyniósł blisko 15,4 mln zł.
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■  U nas zawsze świeci słońce

Skąd się wziął pomysł na szkołę języko-
wą? Przecież jest ich dużo, a sezonowo 
rosną wręcz jak grzyby po deszczu.

Zawsze chciałam uczyć się języka hiszpań-

skiego. Zaczęłam szukać szkół w okolicach 

Piaseczna. Jest ich sporo, ale ja szukałam 

placówki kameralnej, która specjalizuje się 

tylko w tym języku i okazało się, że w naszych 

okolicach takich szkół nie ma.

Tak się zrodził pomysł na szkołę, a wła-

ściwie na… Instytut. Od razu założyłam, że 

jeżeli ktoś świadomie rozpoczyna naukę 

języka hiszpańskiego, to z reguły interesuje 

się też kulturą Hiszpanii lub Ameryki Połu-

dniowej. Tak było ze mną. Można powie-

dzieć że Instytut zrodził się z mojej pasji.

Co jest unikalną cechą Sollares?
W Instytucie zatrudniam tylko doświadczo-

nych native speakerów. Obecnie współpra-

cuję z lektorami z Hiszpanii, Wenezueli, 

Kolumbii, Meksyku, Peru i Brazylii. Jest to 

ważne z wielu powodów. Native speaker 

nie tylko efektywniej uczy języka, ale także 

podczas zajęć „przemyca” bezcenne infor-

macje na temat życia, tradycji i kultury 

regionu, z którego pochodzi. Tego nie moż-

na dowiedzieć się z książek czy Internetu. 

Zajęcia są kameralne, prowadzone w gru-

pach do 6 osób. Dodatkowo prowadzimy 

warsztaty muzyczne Violetta oraz warsz-

taty dla miłośników piłki nożnej „O futbo-

lu po hiszpańsku”. Nauka języka może być 

zabawą. To ważne szczególnie dla dzieci.

Działalność Instytutu nie skupia się jedy-

nie na kursach językowych. Współpracuję 

ze szkołami podstawowymi w Mysiadle 

i Nowej Iwicznej. W ramach programu 

„Poznawanie Świata” organizuję warsztaty 

i konkursy plastyczne, których tematem jest 

oczywiście Ameryka Południowa. Laureaci 

tych konkursów otrzymują stypendia języ-

kowe w Instytucie. Współpracuję również 

z Konstancińskim Domem Kultury. W ubie-

głym roku były tam prowadzone bezpłat-

ne lektoraty dla seniorów. W tym roku będę 

ubiegać się o patronaty Ambasad krajów 

Ameryki Południowej, z którymi chciała-

bym rozwijać program poświęcony zbliża-

niu kultur i propagowaniu wiedzy o tym 

kontynencie wśród dzieci i młodzieży.

Od września uruchamiam także szkołę 

tańca. Zatańczymy flamenco, tańce karaib-

skie i capoeirę. Chcę też zorganizować, we 

współpracy ze Stowarzyszeniem Pomysł  

na Józefosław oraz restauracją Lawenda 

w Józefosławiu, cykliczne spotkania pod 

hasłem „Fiesta Latina” z udziałem zespołów 

muzycznych i tancerzy. Pierwszą imprezę 

organizujemy już 19 września, mam nadzie-

ję, że spodoba się mieszkańcom. Marzę też 

o bibliotece z literaturą hiszpańskojęzycz-

ną i ten projekt zrealizuję na pewno, ale już 

w przyszłym roku.

Na II Pikniku Rodzinnym i Biegu Józefo-
sławia i Julianowa bardzo nalegała pani, 
co nas – nie ukrywam – zaskoczyło, na 
możliwość wystawienia stoiska kulinarne-
go. Jak wyglądają pani plany na populary-
zacje kuchni latynoamerykańskiej?

Kuchnia, obok muzyki, jest najważniejszym 

elementem tej kultury. Na Piknik zaprosi-

łam zaprzyjaźniony catering brazylijski  

Brasil on the Plate, z pobliskiego Mysiadła. 

Dla mieszkańców Ameryki Południowej 

kuchnia to nie tylko spożywanie posiłków. 

To biesiadowanie, rozmowy, spędzanie 

czasu ze sobą, bycie blisko siebie. Na kolej-

nych imprezach będzie można popróbo- 

wać także  oryginalnych potraw kuchni 

meksykańskiej, argentyńskiej, peruwiań-

skiej czy kolumbijskiej. W Polsce, a zwłasz-

cza w Warszawie mieszka liczna społe- 

czność z Ameryki Południowej.

Jakim miejscem dla tego rodzaju biznesu 
są, według pani, Józefosław i Julianów?

To znakomite miejsce na tego typu dzia-

łalność. Moi uczniowie podkreślają, że to 

niezwykle wygodne mieć szkołę blisko 

domu. Poza tym okoliczni mieszkańcy  

to ludzie nastawieni na rozwój. Zarówno 

swój jak i swoich dzieci. Mieszkając tutaj 

doskonale znam potrzeby tej okolicy. 

Widać rosnące zapotrzebowanie na  kli-

matyczne miejsca, gdzie można posłuchać 

muzyki na żywo, potańczyć i zjeść orygi-

nalne danie. Stąd idea imprez latynoskich.

Zapraszam wszystkich do skorzystania 

z oferty Sollares, każdy w niej znajdzie coś 

dla siebie. To może być doskonały sposób 

na przetrwanie jesiennej pluchy. A
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■   Administrowanie 
nieruchomościami

N ieruchomości są osią rozmów i działań większości mieszkań-

ców naszych miejscowości. Sprowadzamy się tutaj, kupujemy 

domy i mieszkania, usiłujemy zorganizować sobie w nich życie. Kie-

dy już tynki wyschną, a z nowych baterii poleci ciepła woda zaczy-

namy mysleć, co dalej. Jedną z decyzji, którą dość szybko trzeba 

będzie podjąć jest (w wypadku osiedli i bloków) zawiązanie wspól-

noty mieszkaniowej i wybór administratora. Ceny nieruchomości 

u nas znacznie się różnią od tych w centrum, naturalnym więc się 

zdaje także niższy koszt obsługi administracyjnej. Tymczasem tak 

nie jest. O to dlaczego tak się dzieje zapytaliśmy pana Leszka Abra-

towskiego, właściciela firmy ABL Serwis.

Standardy zarządzania nieruchomościami niezależnie od miej-

sca, w którym się je wykonuje, są identyczne i sprowadzają się do 

takiego gospodarowania zgromadzonymi środkami, aby w efekcie 

uzyskiwać maksimum efektu przy relatywnie niskich kosztach. Każ-

da nieruchomość generuje swoje indywidualne koszty eksploatacji 

związane nie tylko z jej obsługą serwisową, ale również przyjętymi 

rozwiązaniami technologicznymi – jak np. sposób docieplenia ścian, 

przyjęte rozwiązania w zakresie wykorzystania energii elektrycznej 

czy zaopatrzenia budynków w media. Modernizowanie nierucho-

mości w tym zakresie wiąże się z wydatkami bieżącymi, ale wyko-

nane modernizacje sprzyjają nie tylko np. 

zwiększeniu termoizolacyjności w przyszło-

ści, ale również podnoszą wartość budyn-

ku. Standardy administrowania budynkami 

są więc niezależne od miejsca ich położe-

nia, a uzyskiwane efekty zawsze są wyni-

kiem jakości współpracy administratora  

z zarządem budynku i pozostałymi właści-

cielami.

Po czym poznać dobrego administratora? 
Czym się kierować w wyborze?

Wybór administratora nigdy nie jest sprawą 

prostą. Składane oferty są z reguły podob-

ne, ponieważ dotyczą praktycznie tego 

samego zakresu działania. W praktyce czę-

sto jest tak, że decydującą rolę przy tego 

typu rozstrzygnięciach odgrywa oferowa-

na cena. Takie podejście nie zawsze powo-

duje właściwy wybór. Pamiętajmy o tym,  

że liczy się przede wszystkim rzetelność 

obsługi. Warto więc dokładnie sprecyzo-

wać ilość i czas wizyt administratora  

na terenie nieruchomości i dowiedzieć się 

iloma nieruchomościami w ramach danej 

firmy zarządzającej będzie się on jednocze-

śnie zajmował. Im więcej będzie miał „na 

głowie”, tym może mieć mniej czasu dla 

naszego obiektu. Dużym udogodnieniem 

jest też możliwość korzystania z tzw. elek-

tronicznej kartoteki lokali, gdzie każdy wła-

ściciel może sprawdzić na bieżąco stan 

swoich rozliczeń ze wspólnotą. W mojej fir-

mie można w ramach miesięcznej opłaty 

wynegocjować także prowadzenie windy-

kacji zadłużeń na poziomie wspólnoty i Sądu Rejonowego wraz 

z przygotowaniem wniosków o nakaz zapłaty w trybie upominaw-

czym. Powyższa oferta powoduje redukcję kosztów wspólnot o obsłu-

gę prawną w tym zakresie. Sami również składamy wnioski do 

komornika o windykację i ewentualną licytację zadłużonych lokali.

Kiedy można zmienić administratora i z czym to się wiąże?

Rozwiązanie umowy o administrowanie nieruchomością może być 

podjęte w każdej chwili z zachowaniem określonego w umowie ter-

minu. Należy przy tym pamiętać, że rozwiązanie umowy wiąże się 

z dodatkowymi czynnościami, bez których skuteczne przekazanie 

nieruchomości nowemu zarządcy może być bardzo uciążliwe.  

Jedną z nich jest przygotowanie protokołu przekazania budyn-

ku – kluczowego dokumentu, bez którego takie przekazanie jest 

praktycznie i prawnie bezwartościowe. 

Wspólnoty mieszkaniowe mają szereg praw, z których nie korzy-
stają, dlaczego? 

Z praktyki wynika, że w ostatnich latach członkowie wspólnot miesz-

kaniowych coraz więcej wiedzą o swoich prawach, co nie oznacza, 

że jest to sytuacja powszechna.  Ustawa o Własności Lokali jest dość 

przestarzała i nie przewiduje niestety wszystkich przypadków jakie 

niesie ze sobą życie. Myślę jednak, że mieszkańcy podwarszawskich 

nowych osiedli nie mają zwyczajnie czasu, aby zajmować się jesz-

cze i tymi sprawami. Stąd tak ważna jest rola administratora, jako 

organu doradczego w większości spraw prowadzonych przez zarzą-

dy wspólnot mieszkaniowych. A
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■   Dziedziczenie – korzyści i zagrożenia

P R A W O

kobierca otrzymał w spadku np. samochód o wartości 5.000 zł, 

a długi wynosiłyby np. 20.000 lub dowolną inną kwotę wyższą niż 

wartość samochodu, wówczas odpowiedzialność spadkobiercy  

za te długi byłaby ograniczona jedynie do tych 5.000 zł. Z dniem 

18 października 2015 r. wchodzą w życie przepisy, zgodnie z który-

mi niezłożenie w terminie 6 miesięcy żadnego oświadczenia 

w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku będzie oznacza-

ło automatyczne przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

Aktualnie dzieje się tak jedynie w przypadku osób niemających peł-

nej zdolności do czynności prawnych (tu przede wszystkim osoby 

do czasu ukończenia 18 roku życia), osób co do których istnieje 

podstawa do ich całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osób 

prawnych. 

Sytuacja może się nieco bardziej skomplikować, gdy okaże się, 

że spadkodawca dokonał w swoim życiu darowizn. Jeśli takie daro-

wizny były dokonane na rzecz osób będących spadkobiercami albo 

uprawnionymi do zachowku, wówczas traktuje się je w praktyce 

tak, jakby te osoby otrzymały je jako spadek. W przypadku innych 

osób uwzględnia się darowizny dokonane nie dawniej niż przed 

dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku. Jeśli zatem mamy 

do czynienia z darowizną, którą uwzględnia się zgodnie z w/w zasa-

dami i któryś ze spadkobierców ustawowych nie otrzyma części 

majątku spadkowego (z uwzględnieniem wartości dokonanych 

darowizn), może żądać od obdarowanej osoby zachowku, czyli 

połowy tego, co by otrzymał, gdyby darowizna nie została doko-

nana. Jeśli któryś ze spadkobierców otrzymał w spadku jedynie 

część majątku odpowiadającego należnemu mu zachowkowi, może 

wtedy żądać uzupełnienia tego zachowku. Z drugiej jednak strony 

osoba zobowiązana do zapłaty takiego zachowku sama jest upraw-

niona do zatrzymania tej części darowizny, która odpowiada 

zachowkowi jej należnemu.

Takie same zasady związane z zachowkiem będą mieć miejsce 

w przypadku, gdy spadkodawca pozostawił testament i pominął 

w nim któregoś ze spadkobierców ustawowych. W takiej sytuacji 

takiemu pominiętemu spadkobiercy przysługiwać będzie zachowek 

i również wtedy bierze się pod uwagę opisane powyżej darowizny.

Zapraszam do lektury następnego wydania magazynu, gdzie 

będziemy kontynuować temat dziedziczenia.

Radca prawny Marcin Wojciński

Kancelaria Radców Prawnych  

Kalinowski Wojciński Korzybski Sp. jawna. 

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

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

www.radcowie-prawni.waw.pl

Zapraszamy do skorzystania z darmowych porad prawnych  

w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, których udzielamy w każdą 

środę po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.

J ednym z najczęściej poruszanych zagadnień w ramach darmo-

wych porad prawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno są 

niewątpliwie szeroko rozumiane sprawy spadkowe. Z uwagi na 

obszerność tego tematu, w niniejszym artykule poświęcimy uwagę 

jedynie najczęściej poruszanym problemom.

Śmierć człowieka wiąże się w sferze prawa cywilnego przede 

wszystkim z ustaleniem, kto jest spadkobiercą zmarłego, co spad-

kobierca dziedziczy i z jakimi zobowiązaniami może się to wiązać.

Najprostsza sytuacja ma miejsce, gdy spadkodawca nie pozo-

stawił testamentu i następuje dziedziczenie ustawowe. W takiej sytu-

acji spadkobiercy ustawowi (w pierwszej kolejności dzieci 

i małżonek, w dalszej wnuki, rodzice, rodzeństwo i dalsi krewni) 

nabywają z mocy prawa odpowiednią część spadku, chyba że spa-

dek ten odrzucą, na co mają 6 miesięcy od kiedy dowiedzieli się, że 

są spadkobiercami. Odrzucenie spadku powoduje, że osobę taką 

traktuje się tak, jakby nie dożyła otwarcia spadku (czyli śmierci spad-

kodawcy) i w jej miejsce wstępują dalsi spadkobiercy. Tytułem przy-

kładu: jeśli spadek odrzuci syn zmarłego, który sam ma dziecko, 

wówczas spadek nabędzie właśnie to dziecko. Warto zwrócić na to 

szczególną uwagę, bowiem odrzucenie spadku jest zazwyczaj skut-

kiem tego, że zmarły pozostawił po sobie długi. W takim przypad-

ku odrzucenie spadku nie rozwiązuje problemu, bowiem 

odziedziczone długi przechodzą na dalszego spadkobiercę, czyli 

wnuka zmarłego. Taki dalszy spadkobierca może odrzucić spadek 

w terminie 6 miesięcy od kiedy sam się dowiedział, że został spad-

kobiercą, czyli zazwyczaj termin ten będzie liczony od chwili odrzu-

cenia spadku przez osobę powołaną do spadku w pierwszej 

kolejności. Należy również pamiętać, że na odrzucenie spadku  

w imieniu małoletniego potrzebna jest zgoda sądu rodzinnego  

i uzyskanie takiej zgody zajmuje pewien czas. Warto więc wystąpić 

o taką zgodę jak najszybciej.

Poza odrzuceniem spadku lub przyjęciem go wprost (czyli z peł-

ną odpowiedzialnością za długi spadkowe) możliwe jest także przy-

jęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W takim przypadku 

odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe ograniczona 

jest do wartości otrzymanego w spadku majątku. Gdyby zatem spad-
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■  Dopalacze

W lipcu br. przeszła przez Polskę fala zatruć  
dopalaczami, wśród których znalazły się również 
zatrucia ze skutkiem śmiertelnym. Dopalacze są 
groźne i o tym wiedzą już chyba wszyscy. Ostatnimi 
czasy często się o nich słyszy. Czy wiesz jednak 
czym są dopalacze i jak się przed nimi ustrzec?
Dopalacze to substancje psychoaktywne o zróżnicowanym składzie 

chemicznym. Pozyskuje się je z setek roślin o charakterze halucy-

nogennym, jak również ze skóry jadowitych gadów i płazów, 

a następnie łączy ze związkami chemicznymi. Część dopalaczy 

robiona jest na bazie legalnych, dostępnych bez recepty leków 

z pseudoefedryną lub kodeiną. Kryją się pod takimi nazwami jak Desi-

gner Drugs (DD) czy Research Chemicals (RC) i często pod tymi 

nazwami można je nabyć w sklepach internetowych jako przedmio-

ty kolekcjonerskie lub legalne środki chemiczne przeznaczone 

wyłącznie do celów naukowych. Sprzedaje się je w probówkach jako 

odczynniki chemiczne, ale młodzi „chemicy” dobrze wiedzą, że ich 

przeznaczenie jest inne. Najczęściej jednak występują pod postacią 

białego proszku lub mieszanek ziołowych (kanabinoidów). 

Na polskim rynku dopalacze oferuje kilkadziesiąt e-sklepów. Czę-

sto działają one pod przykryciem komisów komputerowych, skle-

pów ze „śmiesznymi rzeczami”, z zapachami i kadzidełkami itp. 

Zażycie dopalaczy niesie za sobą nieprzewidywalne skutki. Wciąż 

nie ma badań, które wprost pokazałyby, jak konkretny produkt wpły-

wa na organizm. Po zażyciu tylko jednej dawki zdarzają się przy-

padki śmiertelne albo głębokiego uszkodzenia układu nerwowego. 

Użytkownicy nie wiedzą, w jakich dawkach je stosować, tym bar-

dziej, że zawartość substancji czynnej w sprzedawanych produk-

tach podlega znacznym wahaniom. Lekarze, nie znając składu 

substancji nie wiedzą, jak leczyć. Podstawowe objawy zażycia,  

to rozszerzone źrenice, wytrzeszcz oczu, słowotok, nadmierna 

ruchliwość, zaburzenia snu, zmienność nastrojów, trudności w kon-

centracji uwagi, niepokój, ataki agresji, krwotoki z nosa lub nietypo-

wy zapach włosów i ubrania, nadmierna wesołość, przekrwione 

oczy, kaszel, zwiększony apetyt, zaburzenia koordynacji ruchowej.

Niepokojące jest to, że co czwarty uczeń przyznaje, że przynaj-

mniej raz zażył substancję psychoaktywną. Jeśli zatem dziecko 

zaczyna nagle oddalać się od rodziny, kłamie, odpowiada półsłów-

kami, mimo że dotychczas umieliście się z sobą porozumieć, jeśli 

opuszcza się w nauce, jest ciągle zmęczone, rozdrażnione lub agre-

sywne, porusza temat śmierci czy samobójstwa, wychodzi często 

i nocuje poza domem, a z domu znikają pieniądze oraz cenne przed-

mioty – sprawdź, co się dzieje, gdyż to wszystko razem lub każde 

zachowanie z osobna może wskazywać na to, że dziecko zażywa 

dopalacze lub inne środki narkotyczne.

Jak zatem postępować,  
gdy okaże się, że tak faktycznie jest? 
Nie unikaj problemu. Postaraj się zachować spokój (to czasem bar-

dzo trudne). Nie oskarżaj. Dowiedz się jak najwięcej o substancjach 

psychoaktywnych. Przygotuj odpowiedni czas i miejsce do spokoj-

nej rozmowy. Skoncentruj się na uzyskaniu istotnych 

informacji i przede wszystkim słuchaj. Nie obwiniaj i nie atakuj, nie 

wypominaj innych, dawniejszych zachowań. Zastanówcie się wspól-

nie nad nowymi zasadami życia domowego. Ustalcie reguły postę-

powania i dyskretnie stosuj zasadę ograniczonego zaufania. Jeśli 

uznasz, że dziecku to pomoże – nawiąż kontakt ze szkołą oraz inny-

mi rodzicami i wspólnie opracujcie dalsze środki zaradcze. W razie 

wątpliwości lub nadmiernego obciążenia zwróć się do specjalistycz-

nej placówki leczenia uzależnień. Pracujący tam specjaliści na pod-

stawie rozmowy i testów ocenią sytuację i w razie potrzeby 

zaproponują leczenie albo skierują do oddziału toksykologicznego.  

Anna Kośmicka
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■   Szkolny sklepik

O d września w chodzi w życie znowelizowana ustawa o bez-

pieczeństwie żywności i żywienia, która dotyczy również skle-

pików szkolnych. Zniknie z nich „śmieciowa” żywność, a pojawi się 

możliwość wyboru jedynie zdrowych produktów. Nie będzie sło-

dyczy, słonych przekąsek, napojów z dodatkiem cukrów oraz napo-

jów energetyzujących i izotonicznych. Co więc konkretnie będzie 

można kupić w szkolnym sklepiku?

•   Kanapki z pieczywa razowego, pełnoziarnistego i mieszanego 

z chudą wędliną, jajkiem, serem, rybą wraz z dodatkiem świe-

żych warzyw

•  Świeże owoce i warzywa pokrojone na porcje, w postaci sała-

tek i surówek

•  Soki, nektary i przeciery owocowo-warzywne, ale bez dodat-

ku cukru

Fundacja	  AUDEMUS	  AUDIRE	  zaprasza	  na	  Terapię	  słuchową	  
metodą	  TOMATISA	  

Jeśli	  Twoje	  dziecko	  ma:	  

1. Problemy	  w	  uczeniu	  się	  i	  zakłócenia	  językowe
2. Zakłócenia	  uwagi
3. Zaburzenia	  afektywne	  i	  emocjonalne
4. Problemy	  w	  komunikacji
5	  .Trudności	  psychomotoryczne
6. Całościowe	  zaburzenia	  rozwoju

Metoda	  Tomatisa	  jest	  dla	  Niego.

Jeśli	  zależy	  Ci	  na:	  
1. Rozwoju	  osobistym	  i	  dobrym	  samopoczuciu
2. Poprawa	  jakości	  głosu	  i	  muzykalności
3. Przygotowaniu	  do	  porodu
4. Przyswajaniu	  języków	  obcych

Fundacja	  AUDEMUS	  AUDIRE	  
ul.	  Energetyczna	  9	  lok.	  522	  

05-‐500	  Piaseczno	  
Tel:	  22	  643	  78	  90	  

www.audemusaudire.pl	  	  
www.tomatis.com	  	  Na	  hasło	  SĄSIEDZI	  zniżka	  na	  pierwszą	  sesję	  30%.	  
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•  Suszone owoce, warzywa, orzechy i nasiona oczywiście bez 

cukru, soli i tłuszczu

•  Mleko, jogurty, kefiry, desery mleczne, ale nie zawierające wię-

cej niż 2,5 łyżeczki cukru w 100g

•  Chrupkie pieczywo, wafle ryżowe, maca, chrupki zbożowe, 

musli, oczywiście o obniżonej zawartości soli i bez cukru

•  Naturalna woda mineralna

Takie rozwiązanie cieszy rodziców dzieci szkolnych, bo nawet 

jeśli w domu dba się o zdrowe żywienie, nie karmi dzieci bezwar-

tościowymi produktami, to możliwość kupienia ich w w szkole sta-

nowi dla naszych pociech zbyt dużą pokusę. Program nauczania 

już od najmłodszych klas obejmuje zasady zdrowego żywienia, dla-

tego tym lepiej, że niezdrowe produkty znikną ze szkoły. Będzie 

jeden spójny przekaz – NIE! DLA NIEZDROWEJ ŻYWNOŚCI.

Lament podnieśli jedynie właściciele szkolnych sklepików, oba-

wiając się utraty zarobków. 

Ale czy słusznie? Z takiej listy produktów można zrobić koloro-

we i smaczne menu. Różnorodne kanapki ze świeżego pieczywa 

z wędliną, jajkiem, sałatą, papryką, ogórkiem. 

Pojemniki z krojoną marchewką, ogórkiem, papryką z dipem 

jogurtowo-ziołowym.

Kubek z ułożonym w warstwy jogurtem naturalnym, owocami 

i orzeszkami. Różnego rodzaju smoothie z owoców i warzyw, z mle-

kiem lub bez. I wiele, wiele innych. Trzeba tylko  trochę wysiłku i kre-

atywności. Najważniejsze, aby wszystko cieszyło oko, było kolorowe, 

smaczne, no i niezbyt drogie. Trzeba będzie pewnie zrobić degusta-

cję, dać spróbować i poznać nowe przekąski. Dzieci to polubią, bo 

to nieprawda, że pragną jedynie tego, co przesłodzone lub słone.

Katarzyna Bukol-Krawczyk
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Piaskowa Góra

Joanna Bator 

wydawnictwo W.A.B.

Książka Joanny Bator przenosi czytelni-

ka w PRL-owską rzeczywistość. W rzeczy-

wistość burą, siermiężną, słodko-gorzką 

z naciskiem na gorzką, taką jaką wielu z nas 

wciąż pamięta. Bohaterowie są wyraziści, 

żywcem wyjęci z tamtej epoki. Główną rolę 

grają tu kobiety, dzielnie walczące z codzien-

nością pierwszych, powojennych lat, 

a potem z szarzyzną komunistycznej Polski 

Ludowej. Zdają się silniejsze od mężczyzn. 

Akcja, skupiona w górniczym Wałbrzychu, 

obejmuje kilkadziesiąt lat losów ludzi wra-

cających na Ziemie Odzyskane i kolejnych 

pokoleń. Piaskowa Góra to nowe wałbrzy-

skie blokowisko, gdzie najwyższy budynek 

zwany jest Babel. Poniekąd słusznie, tu krzy-

żują się małe i duże ambicje mieszkańców 

głodnych społecznego awansu. Spojrzenie 

na to osiedle to przejmujący widok na Pol-

skę tamtych lat. Autorka trafnie oddaje kli-

mat życia i mentalność ludzi, dla których 

szczytem marzeń był mały fiat, fototapeta 

czy meblościanka, zakupy w Pewexie i boga-

ty zięć z Enerefu dla córki.  Z drugiej strony 

przejmujące są, choć przecież tak prawdzi-

we, realia tych trudnych czasów – pustki 

w sklepach, kolejki, kartki na żywność, bie-

da, nijakość, brak perspektyw. Powieść uję-

ła mnie epickim rozmachem, a także 

celnością i bogactwem refleksji społecz-

nych, od aborcji, przez alkoholizm, homo-

seksualizm, po zakazane związki partnerskie. 

Jest tu trochę śmiesznie czasami, ale czę-

ściej smutno. Dla tych, co nie boją się odku-

rzyć wspomnień i tych, co chcą wiedzieć jak 

było. Polecam.

Monika Rzepka 

Poraczytania.pl

Bycie miłym to przekleństwo

Jacqui Marson 

wydawnictwo Muza

Okazuje się, że bycie miłym nie zawsze 

jest miłe, szczególnie dla ...miłych. Może 

być przekleństwem dla mających pro-

blem z „nie”. Dlatego, jeśli umiejętność 

mądrego odmawiania jest dla Ciebie trud-

na, sięgnij po tę książkę. Autorka, doświad-

czona brytyjska terapeutka i psycholożka 

Jacqui Marson oparła swój poradnik na 

latach doświadczeń z pracy klinicznej 

z pacjentami. Miły myśli, ze zawsze trzeba 

być dzielnym, pomocnym, uprzejmym. 

Czyż to nie wspaniała cecha? Okazuje się, 

że staranie się za wszelką cenę spełniać 

oczekiwania innych, nie sprawiać nikomu 

przykrości, nikogo nie rozczarować nie 

jest wspaniałe, jest wręcz przekleństwem. 

Przekleństwem dla miłego, któremu 

ogromnie utrudnia życie. Uszczęśliwia-

nie świata czy zaciskanie zębów to fak-

tycznie droga donikąd. Autorka wyjaśnia 

genezę problemu, tłumaczy mechanizm 

bycia miłym, jak miły postrzega otacza-

jący świat i ludzi. Jednocześnie daje 

wskazówki poparte licznymi przykładami 

swoich pacjentów, jak zacząć zmieniać 

życie, by myśleć mniej o innych, a więcej 

o sobie. Instruuje czytelnika, jak lepiej 

poznać siebie i ustanowić własne grani-

ce. W książce znajdziemy liczne ćwicze-

nia, które każdy może wykonywać 

samodzielnie oraz praktyczne wskazów-

ki terapeutyczne, jakich błędów unikać 

na drodze do zmiany. Pomogą w znale-

zieniu złotego środka między altruizmem, 

a zdrowo rozumianym egoizmem. Całość 

przekazana lekko i z humorem, acz 

poparta faktyczną wiedzą. Warto spróbo-

wać. Polecam. 

Browar

Tomek P. Chenczke 

wydawnictwo Wielka Litera

Tak niedawne czasy transformacji go- 

spodarczej i powstawania wolnego rynku 

w Polsce są tłem akcji  „Browaru”. To wie-

lowątkowy, bardzo udany prawno-finan-

sowy thriller polskiego autora. Tomek  

P. Chenczke, z zawodu prawnik i finansista, 

po latach kariery w biznesie poświęcił się 

pisarstwu. To wykształcony w USA były 

asystent Henry`ego Kissingera, doświad-

czony biznesmen i inwestor, który polskie 

transakcje finansowe zna od podszewki.  

Jego książkę czyta się jednym tchem, opi-

suje ona świat, który pamięta i zna wielu 

z nas. Na uwagę zasługują: nieprzewidy-

walna i misternie utkana intryga wokół 

sprzedaży tytułowego browaru, plejada 

barwnych postaci, czy ciekawy, dobry lite-

racko język. Wartka akcja pokazuje nam 

pikantne kulisy biznesu i przemian gospo-

darczych nad Wisłą, iskrzące styki świata 

polityki, finansów, seksu i pieniędzy. W tle 

migają obrazki z Warszawy, Brukseli, Lon-

dynu, Wiednia czy Australii. Czy dowiemy 

się, co łączy śmierć młodej modelki z wie-

lomilionową transakcją, działaniami orga-

nizacji feministycznej oraz szantażem 

seksualnym urzędników wysokiego szcze-

bla? Fabuła thrillera potrafi zaskakiwać, 

a nawet wcisnąć w fotel. Postaci Tomka P. 

Chenczke konfrontują swe moralne dyle-

maty z wielkimi pokusami i równie wielki-

mi niebezpieczeństwami rodzącego się 

kapitalizmu. Na koniec nie wszyscy okażą 

się godni swego człowieczeństwa. Wielkie 

pieniądze, wielkie ambicje i przestępcy 

w białych kołnierzykach. Spróbujcie pol-

skiego, dobrego pisarstwa sensacyjnego. 

Polecam!
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le sposobów. Luźną, wpuszczoną w spodnie, albo wprost przeciw-

nie – lekko dopasowaną. Możesz włożyć do niej wąski krawat lub 

szelki, które też możemy sobie pożyczyć. Ciekawa stylizacja będzie 

również z elementami stylu bluesowego, czyli czarny kapelusz, 

męska marynarka i oczywiście biała koszula. Idealnie ze sobą wszyst-

ko współgra. Możesz zamiast oxfordów włożyć dowolne szpilki. 

Prekursorką takiego stylu była Diane Keaton w filmie Woodiego Alle-

na „Annie Hall”, który zresztą uwielbiam.

Katarzyna Krzyszkowska

Fashionmagenta.com

■   Biała koszula – powrót do pracy!

C zas wakacji za nami, ponownie wbijamy się w uniformy kor-

poracyjne, warto więc przypomnieć sobie to i owo o klasyku 

w ubiorze – białej koszuli.

Krótka historia
Parę stuleci wstecz publiczne pokazywanie się w koszuli mogło być 

uznane za przejaw rażącej nieprzyzwoitości. Traktowana była 

bowiem jak bielizna i jedynym elementem który z niej wystawał był 

kołnierzyk. Jej historia sięga starożytności, a nazwa wywodzi się 

z języków romańskich – camisia (obecnie w jęz. franc. chemise). 

Przez wieki ewoluuje  i cyklicznie zmienia – mia-

nowicie jest raz krótsza a raz dłuższa, ciagle jed-

nak jest okryciem spodnim. Wytwarzane oraz 

szyte były w domach, w tych bardziej zamoż-

nych przez najemne krawcowe. Materiał na 

koszule krojony był bardzo oszczędnie, dlatego 

pierwsze egzemplarze nie były zbyt wygodne. 

Około XVI wieku zaczęto ulepszać modele 

koszuli. Przykładano się do zdobenia kołnierzy-

ków i mankietów. Elegantki i eleganci pojawiali 

się w koszulach jedwabnych i kolorowych, boga-

to zdobionych. Coraz bardziej koszula wycho-

dziła na wierzch. Widoczne co prawda były w tym 

czasie tylko rękawy, które nierzadko były dłuż-

sze od rąk, ale z czasem zaczął się zmieniać 

przód koszuli. Pojawiały się żaboty i różne 

marszczenia. U schyłku XIX wieku szczególnie 

u mężczyzn, koszula znów chowa się pod mary-

narkę. Bez okryć wierzchnich jej widok godził 

w dobre obyczaje. Mężczyżni ciągle nie poka-

zywali się w samej koszuli.

Koszula przez wieki była w kolorze białym i mia-

ła znaczenie symboliczne. Symbolizuje intymne 

„ja”, i była też symbolem czystości – duszy.

Kiedy weszła do mody damskiej
Europejczycy uważali koszulę za intymną część 

garderoby i uważali za wielce niestosowne, by 

koszula, zwłaszcza damska, mogła być gotowym 

ubraniem, a już nieprawdopodobnym było, by 

kobieta mogła paradować w męskiej garderobie. 

Na początku XX wieku za sprawą Chanel, coraz 

więcej elementów ubrań męskich przeniknęło 

do mody damskiej. Sama Chanel mieszkając 

w wiejskiej posiadłości swego kochanka, nosiła 

z upodobaniem jego garderobę, uważając ją za 

zdecydowanie wygodniejszą. To ona pierwsza 

nosiła męską koszulę i wąskie spodnie do kon-

nej jazdy, czego żadna kobieta w tym okresie nie 

odważyła by się zastosować.

Jak nosić i z czym łączyć białą 
koszulę, by wyglądać elegancko  
i stylowo?
Jak każde ubranie, również i koszula powinna 

być dobra jakościowo. Jeżeli chcesz mieć pew-

ność, że włożyłaś właściwą, to najlepiej wyjmij 

ją bezpośrednio z męskiej szafy. Noś ją na wie-
Kampania SIMPLE jes ień-zima 2015-2016
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■  Aronia  
– pigułka z ogródka

K ontynuując cykl o antyoksydantach, które jak już wcześniej 

wspominałam, występują we wszystkich roślinach, jako ich natu-

ralna ochrona przed szkodnikami i zarazkami, pragnę przedstawić 

dzisiejszą bohaterkę – aronię.

Bomba witamin i mikroelementów
Ten niewielki owoc pochodzi z terenów Ameryki Północnej. Krze-

wy aronii nie wymagają specjalnych zabiegów i nawożenia. Dosko-

nale znoszą trudne warunki glebowe i suszę. Są niezwykle odporne 

na choroby i szkodniki. Dlatego uprawa aronii jest bioekologiczna, 

a owoce nie kumulują pierwiastków ciężkich, za to posiadają całą 

masę cennych składników.

Występują w nich antyoksydanty, garbniki, witaminy C, B2, B6, 

E, PP, P i składniki mineralne takie jak miedź, kobalt, bor, lit, man-

gan, molibden, będące dla człowieka pierwiastkami śladowymi.

Owoce zawierają ogromną ilość silnych antyoksydacyjnych poli-

fenoli (nawet 4 razy więcej niż czarna porzeczka) i to właśnie one 

decydują o jej szczególnych właściwościach. Spośród wszystkich 

polifenoli, aż 25 proc. stanowią antocyjany, które nadają ciemno-

granatowo-fioletową barwę owocom. Stężenie jest tak duże,  

że nawet dwudziestokrotne rozcieńczenie soku nadal ma niebie-

sko-różowy kolor. Procyjanidy, czyli taniny, których jest najwięcej, 

wpływają na charakterystyczny, cierpki smak owoców.

Szerokie spektrum działania
Antocyjany zawarte w jagodach aronii uwalniają tlenek azotu roz-

szerzający naczynia krwionośne, hamują zlepianie płytek krwi, czy-

li przeciwdziałają tworzeniu się blaszek miażdżycowych, obniżają 

poziom złego cholesterolu (LDL) i trójglicerydów, wpływają na obni-

żenie ciśnienia krwi poprzez regulację poziomu hormonu angio-

tensyny. Są więc szczególnie polecanie dla osób z chorobą 

wieńcową, miażdżycą i nadciśnieniem.

Owoce aronii doskonale regulują poziom glukozy, co ma istot-

ne znaczenie w kontrolowaniu cukrzycy. Udowodniona jest także 

ich skuteczność w profilaktyce raka jelita grubego, a być może rów-

nież raka piersi. Zmniejszają też skutki uboczne terapii przeciwno-

wotworowych. 

Aronia ma silne działanie ściągające. Stosuje się ją przeciwobrzę-

kowo oraz przeciw niewielkim krwawieniom przy drobnych skale-

czeniach. Skuteczna jest również w biegunkach i zatruciach 

pokarmowych oraz chorobie wrzodowej. Jednak trzeba pamiętać, 

iż w dużych ilościach może drażnić przewód pokarmowy, a jej meta-

bolizm jest toksyczny dla wątroby. 

Natomiast obecny w jagodach lit działa uspokajająco i prze-

ciwdepresyjnie.

Do jedzenia i do picia
Największe stężenie aktywnych substancji występuje w świeżym soku 

z aronii. Jednak ze względu na ryzyko podrażnienia układu pokar-

mowego polecane jest spożywanie nie więcej niż szklankę dziennie.

By zmniejszyć cierpkość soku, można go z powodzeniem mie-

szać z innymi, np. jabłkowym. Taką mieszankę chętniej wypiją dzie-

ci, ale często i dorośli szybciej się wtedy na nią skuszą.

Przetwory takie jak konfitury i dżemy z dodatkiem aronii również 

są godne polecenia.

Ciągle trwają badania nad wykorzystaniem wytłoków z aronii 

pozostających po wyciśnięciu soku, które zawierają dodatkowe dzia-

łanie prozdrowotne. Istotne jest, by podczas produkcji przetworów 

mięsnych czy pieczenia chleba nie utracić cennych składników.

Profilaktyka przede wszystkim
Czekając na wyniki doświadczeń naukowców pójdźmy śladem Indian 

z Ameryki Północnej, którzy przygotowywali pożywny pemmnican, 

pastę z suszonego mięsa, tłuszczu i owoców aronii. Albo po prostu 

zaopatrzmy nasze spiżarnie w sok i przetwory z dodatkiem tych 

cudownych owoców, by każdego dnia dostarczać naszym organi-

zmom to, czego najbardziej potrzebują dla zachowania zdrowia.

Katarzyna Bukol-Krawczyk,

lekarz medycyny rodzinnej, dietetyk kliniczny i sportowy

__________

Zachęcam czytelników do pisania na adres redakcji  

o jakich zdrowotnych tematach chcielibyście porozmawiać.
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■   Hortensje bukietowe – dopełnienie  lata 

W ogrodach na całym świecie ogromną popularnością cieszą 

się hortensje bukietowe. Są niekwestionowaną ozdobą od 

połowy lata, aż do zimy. 

Podstawową zaletą tych jakże efektownych roślin jest ich mro-

zoodporność, zdrowotność oraz fakt, że kwitną na jednorocznych 

pędach. Należy jednak pamiętać o wiosennym przycinaniu pędów 

na wysokości 20-40 cm oraz o podlewaniu w okresie wegetacji.

Pierwsze odmiany zaczynają wykwitać już pod koniec czerwca 

(np. Early Sensation), a biel ich kwiatostanów widoczna jest z dale-

ka. Kwiatostany wielu odmian (Magical Moonligth, Phantom) osią-

gają rozmiary ponad 20 cm i wtedy należy je podwiązać do jakieś 

podpory, aby pod wpływem wiatru czy deszczu się nie połamały. 

Za to na roślinach utrzymują się również zimą, kiedy zasuszone przy-

bierają kolor rdzawy. W większości odmian w początkowej fazie 

kwitnienia kwiaty są intensywnie białe, a w miarę przekwitania prze-

chodzą w różne odcienie różu (Vanille Fraise, Phantom, Polar Bear, 

Bobo), aż po intensywny karmin (Diamant Rouge). Wyjątkowo pięk-

nymi i cennymi odmianami są Limelight oraz Little Lime o bardzo 

dużych limonkowo-kremowych kwiatach.

Ponieważ większość odmian wyrasta ponad metr do góry (a nie-

które, gdy mają sprzyjające warunki wzrostu mogą osiągać nawet 

2-3 metry) warto je sadzić jako średnie piętro ogrodu. Świetnie 

wyglądają w większej masie, sadzone w grupach po kilka lub w for-

mie szpalerów – wtedy robią dodatkowe wrażenie poprzez swoją 

ilość. 

Bardzo  ciekawie wyglądają rośliny prowadzone w formie  małych 

drzewek – pędy z kwiatami wyrastają z jednego pnia na wysokości 

zazwyczaj ok. 1 metra. Cięcie takich egzemplarzy również przepro-

wadzamy wiosną, powyżej pnia, który z roku na rok robi się coraz 

grubszy. Ważne jest również wycinanie wszystkich pozostałych poza 

pniem pędów wyrastających od dołu rośliny.

Hortensje bukietowe są wspaniałym dodatkiem do każdego ogro-

du. Fantastycznie wyglądają w towarzystwie wysokich traw, żura-

wek i host. Wiosną możemy posadzić wokół nich krokusy, tulipany 

lub hiacynty. Serdecznie zachęcam tych wszystkich posiadaczy ogro-

dów, którzy jeszcze nie znają tej rośliny, do wygospodarowania dla 

nich miejsca.

Joanna Widaj

R E K L A M A

FOTO: JOANNA WIDAJ
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■  Czarnogóra  
– perła Adriatyku

P O D R Ó Ż E

N ie lubię podróży do tych samych miejsc. Świat jest tak różno-

rodny, pełen przepięknej przyrody i zachwycających zabytków, 

że każdego roku obieramy nowy kierunek, pakujemy do samocho-

du bagaże i… w drogę. Jeden kraj jest jednak wyjątkiem. Montene-

gro. Kiedy więc przed wakacjami okazało się, że „mały lokator” 

w moim brzuchu trochę pokrzyżował nam tegoroczne plany 

i marzenia o Gruzji, postanowiliśmy – jedziemy znów do Czarno-

góry, zobaczyć te z miejsc, których jeszcze tam nie widzieliśmy, 

dzięki czemu mogę Państwu opisać fantastyczne czarnogórskie 

atrakcje z obu wypraw. 

Góry, kaniony i monastyry
Samochodem do Czarnogóry można się dostać od południowego 

wschodu – przez Albanię, od zachodu – przez Chorwację, ale też od 

północy – przez Serbię bądź Bośnię i Hercegowinę. Trzy lata temu 

wybraliśmy ostatnią opcję, jadąc przez Bośnię wzdłuż zachwycające-

go kanionu rzeki Pivy, której turkusowego koloru wody nie oddało 

żadne zdjęcie. Znad Pivy i największego jeziora zaporowego w Czar-

nogórze, krętą i wąską drogą przez góry Durmitor (wjeżdżając w nie 

temperatura spadła z 40 stopni do 10!), w gęstej mgle przedostaliśmy 

się do Żabljaka, gdzie czekała na nas jedna z większych atrakcji tury-

stycznych Czarnogóry – most nad rzeką Tara. Kanion Tary, o czym 

nie wszyscy wiedzą, jest najgłębszym kanionem w Europie i jednym 

z najgłębszych na świecie, a nie lada przeżyciem są organizowane 

przez miejscowych spływy pontonami. Do odważnych świat należy, 

wiec i my (z dzieciakami, a jakże!) zdecydowaliśmy się na rafting. Strasz-

nie nie było, ale kaski niekiedy się przydawały.

Jezioro zaporowe PivaStary Bar

Kanion Pivy
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Podgoricę, stolicę kraju, mówiąc szczerze, można pominąć, podob-

nie jak wychwalane w przewodniku ruiny rzymskiego miasta w Duklji. 

Zdecydowanie ciekawszym miejscem okazał się wykuty w skale mona-

ster Ostrog – prowadzi do niego charakterystyczna dla Czarnogóry 

droga szeroka na jedno auto, gdzie z jednej strony mamy ścianę skal-

ną, a z drugiej przepaść, w niektórych miejscach odgrodzoną niską 

barierką mającą dać chyba ułudę poczucia bezpieczeństwa. Mijanie 

na tych drogach przypomina jazdę po znanej nam dobrze ulicy Dział-

kowej (nota bene nazywanej u nas w domu „czarnogórską”). Mistycz-

ny, pełen zadumy i uduchowiony nastrój monasteru Ostrog, 

wydrążone w skale pomieszczenia świątyni, wreszcie wspaniałe wido-

ki rozpościerające się przed oczami stanowią nie lada atrakcję.  

Jezioro Szkoderskie
Z Podgoricy wygodną trasą dotarliśmy nad Jezioro Szkoderskie. Sta-

nowiące fragment granicy z Albanią, otoczone przepięknymi góra-

mi, jest ostoją dla rozlicznych gatunków ptactwa i… znakomitym 

miejscem na krótki rejs łódką. A jeśli jeszcze lokalny przewodnik 

obdarowuje goszczące na łodzi damy (zwłaszcza te pięcioletnie) 

zerwanymi własnoręcznie liliami wodnymi, można się Szkoderskim 

zauroczyć. Widoki są nieziemskie, tylko dlaczego znów ściany ze 

skał i przepaście? 

Wybrzeże Adriatyku
Podróż wzdłuż Adriatyku rozpoczęliśmy od położonej najbardziej 

na południe miejscowości Ulcinj. Nie dajmy się zwieść obietnicom 

„jedynych w Czarnogórze piaszczystych wielkich plaż”. Plaże są, 

a i owszem, dość zatłoczone, a rzeczony piasek to w rzeczywisto-

ści szary, wszędobylski pył. Rozczarowani nieco Ulcinjem skierowa-

liśmy się w stronę Baru, gdzie złapaliśmy oddech w cieniu rzymskich 

zabudowań Starego Baru. Sam Bar, podobnie do leżącej ok. 40 km 

dalej Budvy i mijanych po drodze miejscowości takich jak Sutomo-

re czy Petrovac, to tętniący życiem kurort, cieszący się popularno-

ścią zarówno wśród turystów poszukujących eleganckich hoteli, jaki 

i tych, którzy wolą pokoje i apartamenty oferowane przez okolicz-

nych mieszkańców. Co ciekawe, z Belgradu do Baru dojechać moż-

na pociągiem, instalując samochód na kolejowy wagon (ważne – musi 

mieć maksymalnie 155 cm wysokości). Trasa wiedzie przez góry i uzna-

wana jest za jedną z najpiękniejszych w Europie. Mijając Budvę, dotar-

liśmy w końcu do wizytówki Czarnogóry – miejscowości Sveti 

Stefan, której zdjęcia często widnieją na okładkach przewodników, 

a charakterystyczny półwysep stanowiłby nie lada atrakcję turystycz-

ną… gdyby można było go zwiedzać. Niestety, wstępu do tego „mia-

sta – hotelu” bronią groźnie wyglądający ochroniarze, a bramę 

przekraczają jedynie luksusowe samochody… głównie na rosyjskich 

rejestracjach.  Ciąg dalszy w kolejnym numerze.

Anna Pilip

ania.pilip@gmail.com
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Jezioro Szkoderskie

Sveti Stefan

Monaster Ostrog



24   Sąsiedzi 21-22/2015

L O K A L N E  S M A K I

W arzywem tym, występującym w róż-

nych odmianach i kolorach, można 

urozmaicać zarówno letnie, jak i jesienne sto-

ły. Cukinia świetnie nadaje się i na lekkie prze-

kąski, i na syte dania. Ten przepis to propo- 

zycja do wykorzystania w obu przypadkach.

SKŁADNIKI

∞   2 cukinie zielone

∞   2 cukinie żółte

∞   30 dag mięsa mielonego (może być  

drobiowe lub wieprzowe, np. łopatka)

∞   1 cebula

∞   ser feta

∞   olej do smażenia

∞   pieprz, sól, oregano

WYKONANIE

Cukinie dokładnie umyj i wydrąż wzdłuż 

niej dość głębokie rowki za pomocą łyż-

ki. Na rozgrzanej patelni podsmaż cebu-

lę, a potem mięso, dodając przyprawy do 

smaku. Po przestygnięciu połącz składni-

ki, dodając pokruszony ser feta. W ten 

sposób powstanie farsz do nadziewania 

cukinii. W wydrążone rowki warzyw 

powkładaj farsz. Tak przygotowane cuki-

nie zapiecz w piekarniku w temp. 180 st. 

Ewa Mościcka

miodimalina.pl

■   Kolorowa przekąska 
z faszerowanej cukinii

SKŁADNIKI

∞  ½ sałaty lodowej

∞  ½ opakowania rukoli

∞  20 dag sera gorgonzoli 

∞  20 dag wędzonego boczku

∞  10–15 szt. czarnych oliwek

SOS 

∞  oliwa z oliwek

∞  pieprz, sól

∞  sok z połowy cytryny 

∞  ½ łyżeczki musztardy sarepskiej

∞   ½ łyżeczki musztardy francuskiej

WYKONANIE

Sałatę i rukolę dokładnie umyj i osusz. Ser pokrój na średniej wielko-

ści kawałki, oliwki na plasteki wszerz. Boczek podsmaż na patelni. 

W tym czasie przygotuj sos do sałatki: dokładnie i energicznym ruchem 

połącz wszystkie składniki za pomocą mieszadełka. Konsystencja ma 

być jednolita, kisielowata. Do salaterki kolejno przełóż: zieleninę, na 

niej poukładaj kawałki sera, plasterki oliwek, a na końcu jeszcze cie-

pły boczek. Skrop wszystko sosem. 

■   Jesienna sałatka  
z boczkiem i gorgonzolą

FOTO: MARCIN MOŚCICKI
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■   Rozwijamy się na wiosnę

■   Gry planszowe
„Osadnicy z Catanu”  
– rodzinne podboje bliżej nieznanej wyspy

Nowoczesne gry planszowe możemy podzielić na różne katego-

rie pod względem złożoności zasad – od tych „lżejszych” po te „cięż-

sze”. Jak to jednak zwykle bywa, w samym środku zawsze znajdzie się 

coś „średnio-zaawansowanego”. I właśnie taką grę chcielibyśmy Wam 

dziś przedstawić – ze stosunkowo łatwymi zasadami, o dość krótkim 

czasie rozgrywki (60-75 minut) i sporym ładunku emocjonalnym. 

„Osadnicy z Catanu” są jedną z ciekawszych propozycji, którą 

śmiało możemy zaliczyć do kategorii „gier rodzinnych”, choć dosko-

nale sprawdza się w praktycznie każdym towarzystwie. Można 

zacząć w nią grać od razu po rozpakowaniu, gdyż posiada ona tzw. 

instrukcję szybkiego startu pozwalającą na doczytywanie bardziej 

skomplikowanych zasad podczas rozgrywki. Podbije ona serce każ-

dego, kto lubi … No właśnie! O czym ona jest?

Jako gracze wcielamy się w kolonizatorów bliżej nieznanej wyspy 

o tajemniczej nazwie „Catan”. Przybijając do wyspy, początkowo 

zakładamy dwie osady zdobywając w ten sposób skromną liczbę 

surowców wykorzystywanych później do rozbudowy naszej kolo-

nii. Brzmi dość cukierkowo? Można teoretycznie założyć, że tu się 

zdobędzie jakieś surowce, tam się coś wybuduje i sielanka będzie 

trwała w najlepsze. Nic bardziej mylnego! O ile na początku niewie-

le się dzieje, o tyle stosunkowo szybko zaczyna brakować miejsca 

do ekspansji oraz budowy kolejnych osad i miast (a są one głów-

nym źródłem punktów zwycięstwa potrzebnych do wygrania roz-

Szanowni Mieszkańcy

Zaczął się nowy rok szkolny, a razem z nim nowy sezon zajęć w Klu-

bie Kultury w Józefosławiu. W związku z coraz większą liczbą uczest-

ników w naszych placówkach wprowadziliśmy system komputerowy 

służący do zapisów na zajęcia. Zapisy dla dzieci od 5 roku życia, mło-

dzieży i dorosłych rozpoczęły się 24 sierpnia, a same zajęcia ruszą  

14 września. Natomiast zapisy dla dzieci do 4 lat rozpoczną się w poło-

wie września, a zajęcia ruszą od  października, pod warunkiem jed-

nak, że zbierze się min. 7 osób w grupie. 

W naszej ofercie pozostanie większość propozycji z poprzedniego 

sezonu, ale będzie także wiele nowych ciekawych ofert dla wszystkich 

grup wiekowych. Plan zajęć można obejrzeć na facebook’u Klubu Kul-

tury w Józefosławiu i na stronie internetowej www.kulturalni.pl, zakład-

ka Kluby Kultury.  

W nowym sezonie kontynuujemy kursy ceramiki poszerzając  

je o zajęcia dla grupy starszej 11-15 lat oraz dla najstarszej grupy wie-

kowej od 16 lat wzwyż.  Dużym powodzeniem cieszą się zajęcia 

z rysunku i malarstwa. Wsłuchując się w potrzeby uczestników 

postanowiliśmy zajęcia dla najstraszej grupy wydłużyć do 1,5 godzi-

ny. Mając na uwadze rosnącą liczbę miłośników sztuki dodatkowo 

wprowadzamy teoretyczne zajęcia z historii sztuki. 

Ciekawostką będą także zajęcia organizowane przez Akademię 

Piaseczno w trzech grupach wiekowych. Zajęcia te polegają na kon-

strukcjach z klocków LEGO na różnym stopniu trudności. 

Zmienią się także godziny otwarcia Klubu Kultury. Będzie czynny 

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-21:00, a biuro Klubu będzie 

czynne poniedziałek – piątek w godz. 9:00-19:00. 

Alina Staniszewska

Kierowniczka Klubu Kultury

grywki). Zaczynamy kalkulować, negocjować bardziej agresywnie 

i podejmować kroki mające na celu uprzykrzenia życia sąsiadom. 

Zacznijmy od początku. Mechanika gry jest naprawę nieskompli-

kowana – rzuć kostką, weź surowce odpowiadające polu z odpowied-

nią cyfrą przy którym mamy wybudowaną osadę (lub miasto) i buduj 

(jeśli cię na to stać). Zdobyć możemy 5 rodzajów surowców: drewno, 

glinę, wełnę, zboże i rudę żelaza. Ich wykorzystanie w odpowiedniej 

konfiguracji pozwala nam na budowę drogi, osady (ewentualnie jej 

ulepszenia do poziomu miasta) oraz zakup kart „rozwoju” dających 

różnego rodzaju bonusy. Punkty niezbędne do ukończenia gry dosta-

jemy za wybudowanie osad (1 punkt) i miast (2 punkty) oraz domina-

cję w dwóch dziedzinach (drogi i rycerstwa) lub z kart rozwoju. 

Pierwszy gracz, który zgromadzi 10 punktów zostaje zwycięzcą i okry-

wa się chwałą na wieki… a raczej do następnej rozgrywki.

Gra „Osadnicy z Catanu” jest genialna w swojej prostocie, oferując 

jednocześnie urozmaicenie w postaci niepowtarzalności rozgrywki, 

możliwości negocjacji z innymi graczami oraz utrudniania życia prze-

ciwnikom poprzez poruszanie się złodziejami i kradzieże kart. Gwa-

rantuje też wysoką dawkę adrenaliny i co niezwykle istotne, dzięki 

prostym zasadom, umożliwia udział w rozgrywce dzieciom, stając się 

dzięki temu jedną z ciekawszych gier rodzinnych jakie kiedykolwiek 

zostały wydane. 

Zatem jeśli ktoś lubi spędzać rodzinne wieczory dobrze się przy 

tym bawiąc – jest to bardzo dobry tytuł do tego celu.

Marcin

W I T A J  W  K L U B I E

ANIMOWANIE

PROJEKTOWANIE

PROGRAMOWANIE

ZAPISY
ZAJĘCIA MULTIMEDIALNE

+48 504 318 314
miomidor.artstrona.pl
miomidor@gmail.pl
www.facebook.com/miomidor
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W piątek 11 września nastąpi uroczyste 

otwarcie bieżni lekkoatletycznej na sta-

dionie miejskim w Piasecznie. Impreza 

sportowa z okazji oddania do użytku 

bieżni rozpocznie się o godz. 11.00  

na stadionie przy ul. 1 Maja 16. Urucho-

mienie bieżni odbędzie się na sportowo. 

Oprócz zawodów biegowych medali-

stów gminnych mistrzostw Przedszko-

li, Szkół Podstawowych i Gimnazjów 

zobaczymy także sztafetę z udziałem 

samorządowców, pracowników GOSiR 

i zawodników Stowarzyszenia Kondycja. 

Sprawdzą oni osobiście możliwości 

bieżni, posiadającej sześć torów do bie-

gów długo- i średniodystansowych oraz 

osiem torów do biegów sprinterskich. 

W programie znajdą się też prezentacje 

taneczne KS Grawitacja oraz pokazy 

walk KS X-Fight. Obecnie bieżnia będzie 

udostępniana bezpłatnie wszystkim 

zainteresowanym, należy jedynie zgłosić 

chęć skorzystania w biurze na stadionie.

PROFESJONALNA BIEŻNIA 

PERŁA ARCHITEKTONICZNA  

I ŚWIADEK HISTORII.

Dom rodziny Zawadzkich w czasie wojny 

służył za konspiracyjną kryjówkę i miejsce 

spotkań harcerzy z Szarych Szeregów.  

Tu mieszkał bodajże najsłynniejszy dowód-

ca i idol wielu pokoleń młodych Polaków, 

czyli „Zośka”. Jego postać unieśmiertelnił 

Wiesław Myśliwski w „Kamieniach na sza-

niec” opierając się zresztą na własnoręcz-

nie przez „Zośkę” spisanych wspomnieniach 

z Akcji pod Arsenałem. Nagłośnieniu sytu-

acji niszczejącego domu ma pomóc  

między innymi kolejne „Świeczowisko” 

czyli organizowane przez Centrum Kul-

tury w Piasecznie spotkanie z poezją śpie-

waną w domu „Zośki” już 18.09.2015 

o godz. 19.30. 

JARMARK PIASECZYŃSKI

Centrum Kultury w Piasecznie zaprasza na jedenastą edycję Jarmarku Piaseczyńskiego, który 

odbędzie się w drugą niedzielę września czyli 13.09 tego roku. Jarmark Piaseczyński to corocz-

na impreza plenerowa, której celem jest nawiązanie do dawnej tradycji organizowania w Pia-

secznie targów wielkich. Podczas tegorocznej edycji na scenie zaprezentują się miejscowe 

zespoły oraz reprezentanci Ziemi Radomskiej. Nie zabraknie pokazów rycerskich i teatru. Na 

jarmarcznych kramach znajdziecie wyroby garncarskie i kowalskie, a także potrawy kuchni tra-

dycyjnej. W ramach imprez towarzyszących zapraszamy na wystawę do Muzeum Regionalne-

go, miejską wycieczkę z przewodnikiem, zwiedzanie stacji kolei wąskotorowej i przejazdy 

drezynami. Szczegółowy program Jarmarku: (www.kulturalni.pl) 13 września godz. 12.00 – 

19.00, Piaseczno, Park Miejski ul. Chyliczkowska, Wstęp wolny

MAGICZNY ŚWIAT WILKONIA

Józef Wilkoń przez wiele lat twórczości wypracował własny, charakterystyczny styl przedstawiania swojego ulubionego tematu – zwierząt. 

Jego prace powstają w wielu różnorodnych technikach, takich jak: tusz, tempera, gwasz, akwarela, pastele. Rzeźby – na początku metalowe 

– teraz Wilkoń tworzy z drewna za pomocą siekiery i piły spalinowej. Zarówno w ilustracjach książkowych, jak i w rzeźbach zderzają się dwie 

na pozór skrajne idee. Jego zwierzęta i postacie są z jednej strony oddane w sposób naturalny, z drugiej – niewiarygodnie baśniowe i magicz-

ne, jakby zaczarowane. To stanowi o wielkości i niepowtarzalności mistrza. Teraz jego prace można podziwiać na rynku w Piasecznie. 26 wrze-

śnia godz. 17.00 – 19.00 – Wernisaż wystawy prac Józefa Wilkonia. Wystawę można zwiedzać do 18 października. Piaseczno, Plac 

Piłsudskiego, Galeria Przystanek. Wstęp wolny. FO
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Organizatorzy:
Impreza współfinansowana

przez Gminę Piaseczno

sobota  26.09.2015
Miejsce: szkółka Acrocona  

Józefosław, ul. Wilanowska 1 

Kiermasz
Jesiennygodz. 10:00-16:30

Zapraszamy na 2 Kiermasz Jesienny w Acroconie, a w nim:

• rośliny, cebulki i mała architektura ogrodowa
• ekologiczna żywność i napoje • sery i chleb • miód i przetwory 

• warzywa, owoce i zioła • kawa i domowe ciasto  

więcej na: www.solectwojozefoslaw.pl
Zainteresowanych wystawców prosimy o kontakt tel. 506 033 490

W programie:
• spacery po mateczniku szkółki Acrocona

• pokazy sadzenia roślin i cebulek

• bezpłatne porady specjalistów w zakresie
urządzania i pielęgnacji ogrodu i balkonu 
w różnych porach roku oraz zakładania 
oczek wodnych i skalniaków

• konkurs na Najlepszą 
Szarlotkę Sasiedzką

• i wiele innych atrakcji

Dla dzieci:
• zajęcia plastyczne o tematyce jesiennej

• rozpoznawanie warzyw i owoców

• sadzenie roślin

• szukanie ukrytych skarbów 
w ogrodzie – gra terenowa

• spotkanie z Anną Stachurską 
- autorką bloga Fajne Ogrody 

• koncert wiolonczelowy Oleny Żurowej




