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■  Niezasłużone prezenty

P rzepiękna mądrość buddyjska mówi, że skoro gdy ktoś przycho-
dzi do ciebie z prezentem, a ty go nie chcesz wziąć i prezent 

zostaje u darczyńcy, to dokładnie tak samo jest z emocjami. Kiedy 
ktoś przychodzi do ciebie ze swoją złością, to masz prawo jej nie 
przyjmować i wtedy ona u niego, jak niechciany prezent, zostanie. 
O sztuce dawania trafionych prezentów będzie słów kilka także w tym 
numerze. Na poziomie emocji trudna to sztuka, jednak bardzo przy-
datna w niełatwych czasach. Polecam ją szczególnie tym, którzy 
próbują wziąć na swoje barki jakąkolwiek misję lub zadanie. 

Z drugiej strony nic tak nie poprawia humoru jak sprawienie przy-
jemności, choćby drobnej, drugiej osobie. Można powiedzieć spon-
tanicznie coś miłego, skomplementować niewymuszenie lub… dać 
prezent.  

Święta za pasem, w zależności od tradycji i regionu najpierw 
przyjdzie Mikołaj, stety/niestety w kubraku Santa Klausa, potem 
Gwiazdka, może są domy, gdzie prezenty przynosi Dzieciątko. Pięk-
ne, słodkie, pachnące, miękkie i puszyste są to tradycje. Na dalszych 
stronach serwujemy Państwu garść wspomnień z naszych, zespo-
łu redakcyjnego, spotkań z Panem z Brodą i workiem na plecach.

Myślę jednak, że najwspanialsze prezenty to są te… niezasłużo-
ne. Jeśli miałyby być zasłużone, stałyby się bardziej nagrodami. Albo, 
co gorsza, wypłatą. Prawdziwy prezent jest za nic, tylko wtedy jest 
prezentem. Tak jak za nic mamy powietrze, przyrodę i życie jako 
takie. Nie żyjemy przecież w nagrodę, ani za żadne zasługi. Nic nie 

przeszkadza więc życia traktować jako najpiękniejszy prezent i cie-
szyć się nim codziennie.

Opuszczając duchowe wyżyny, nurkując pod poduszki i choin-
ki stanowczo protestuję przeciwko rózgom, choćby ze złotych gałą-
zek strugane były. Rózgą niech sobie w ruskiej bani politycy plecy 
chłoszczą. Można wtedy z całej siły, na pewno nie zaszkodzi, a może 
i co ze łba wybije. Pod poduszką, w skarpecie, za firanką czy gdzie 
tam Mikołaj się wciśnie, mają się znaleźć wyłącznie przyjemności. 
Pamiętam swój płacz, gdy Mikołaj kiedyś o mnie zapomniał, a oka-
zało się, że tylko pomylił posłania. Choinki niech będą schronie-
niem dla kolorowych paczek. Możemy, jako społeczność i indy- 
widualni darczyńcy wziąć udział w akcji Szlachetna Paczka,  
nie wszystkich bowiem stać na najprostsze nawet podarunki.  
Jak to zrobić? O tym także w dalszej części numeru. Nawet cukie-
rek, odkryty rano i spałaszowany przed śniadaniem może sprawić 
sporo radości dzieciakom. A co z nami, dorosłymi? Proponuję na 
Mikołaja zupełnie niezasłużony spacer w lesie, poprzedzony pysz-
nym śniadaniem z kawą lub bez. Po takim spacerze lektura Sąsia-
dów ma szansę stać się kolejną przyjemnością. Tym razem 
zasłużoną. W tym wydaniu zapraszamy na drugą część wywiadu 
z Wojtkiem Smarzowskim, nieoczywistą opowieść o ekologicznych 
aspektach sztucznej choinki oraz bliższe spojrzenie na niezwykłą 
profesję stylistki żywności.

Jacek Sut
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LODOWISKO. Na stadionie miejskim przy ul. 1 Maja w Piasecznie 
działa już kryte lodowisko. Czynne jest codziennie w godz. 8–21 
w systemie półtoragodzinnych ślizgawek rozdzielonych półgodzin-
ną przerwą techniczną. Obok jest wypożyczalnia łyżew (koszt to 
6,- zł/1,5 godz., ulgowy – 3,- zł). Wstęp na lodowisko bezpłatny. 
Zapisy do szkółki łyżwiarskiej – tel. 600 421 075 i 608 346 437.

NOWA PRZESTEŃ PUBLICZNA. W samym sercu Józefosławia 
i Julianowa, naprzeciwko Klubu Kultury tworzymy nową przestrzeń 
publiczną. Tam, gdzie kiedyś straszyły betonowe przepusty pojawią 
się trejaże, ławki i zieleń w donicach. Powstanie też bezpośrednie 
przejście do placu zabaw na tyłach sklepu spożywczego. 

ZMIANA FIRM ODBIERAJĄCYCH ODPADY. W przetargu na obsługę 
gminy Piaseczno wyłoniono dwie firmy: PUK „Sita” – Piaseczno oraz 
PPHU LEKARO – Wola Ducka. Z firmami zostały podpisane umowy na 
czas od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2018. Firmy mają działać na 
dotychczasowych zasadach. Harmonogramy odbioru odpadów mają 
znaleźć się w naszych skrzynkach pocztowych w formie ulotki.

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY PIASECZNO funkcjonuje już trzecią 
kadencję. Jej rolą jest działanie jako Organ Doradczy Rady Miejskiej, 
zgłaszanie propozycji i inicjatyw. Młodzi ludzie, uczniowie, przygo-
towują się w ten sposób do przyszłej, dojrzałej pracy społecznej.

RADA SENIORÓW W KONSTANCINIE – JEZIORNEJ. Rada jeszcze 
jest w trakcie organizacji i tworzenia projektu statutu, ale nie bra-
kuje chętnych by podejmować działania w jej ramach. Rada Senio-
rów w Konstancinie będzie liczyć prawdopodobnie 15 osób i ma 
być partnerem do rozmów z władzami lokalnymi.

GMINA KONSTANCIN – JEZIORNA WYPOWIEDZIAŁA WOJNĘ NIE-
UCZCIWYM MIESZKAŃCOM, którzy nie płacą za wodę lub/i ście-
ki. Ok. 500 zalegającym z opłatami mieszkańcom odcinany jest 
dostęp do wody. Namierzani są także ci, którzy nielegalnie się pod-
łączyli do sieci kanalizacyjnej i obciążani sporymi karami. Nieuczci-
wość nie popłaca.

DOM PRACY TWÓRCZEJ IM. BOLESŁAWA PRUSA funkcjonujący 
od wielu lat w pałacu w Oborach (gmina K-J) zostanie zamknięty. 
Zgodnie z wyrokiem sądu pałac ma powrócić w prywatne ręce. 
Miejsce to owiane jest legendą i wspomnieniami o pisarzach, two-
rzących swoje dzieła właśnie tam. Byli to, m.in.: Miron Białoszew-
ski, Wiktor Woroszylski, Marian Brandys, Jacek Bocheński, Ewa 
Berberyusz, Antoni Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz i wielu innych 
literatów. Były tam też organizowane szkolenia, spotkania polonij-
ne, różne imprezy. Kto ma chęć obejrzeć (już tylko z zewnątrz) ten 
piękny barokowy pałac z XVII w., musi się więc pospieszyć.

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

OSIEDLE MIRKÓW W KONSTANCINIE – Jeziornej zostało wpisa-
ne do rejestru zabytków. Układ urbanistyczny powstał w XIX i na 
początku XX wieku jako osiedle robotnicze przy fabryce papieru. 
Budynki wykonane zostały w stylu neogotyckim, z czerwonej cegły, 
a zaprojektowali je znakomici architekci J. Wąsowicz i S. Szyller. 
Razem z zespołem budowlanym dwóch papierni oraz kościołem 
parafialnym w Mirkowie, które już widnieją w rejestrze zabytków, 
wpis ten dopełni prawną ochronę terenu historycznego wymaga-
jącego ochrony konserwatorskiej.

PARKING P+R PRZY STACJI METRO STOKŁOSY zaprasza. Parking 
dysponuje 393 miejscami, w tym 6 dla niepełnosprawnych oraz 20 
dla rowerów. Czynny jest od godz. 4.30 do 2.30 codziennie poza 
dniami świątecznymi. Posiada cztery poziomy, jest zadaszony i moni-
torowany. Parkować tu mogą wszyscy, którzy wylegitymują się 
posiadanym biletem komunikacji miejskiej. Więcej informacji na 
www.ztm.waw.pl  lub pod numerem infolinii 19115. ZTM zachęca 
mieszkańców Piaseczna do korzystania z tego udogodnienia. 

ANKIETY TERENOWE W SPRAWIE PARKINGÓW P+R. Aby sprostać 
nowym uwarunkowaniom oraz potrzebom mieszkańców Warsza-
wy i gmin ościennych Miasto Stołeczne przystąpiło do opracowa-
nia analizy możliwości rozwoju systemu parkingów P&R dla 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2023. Ponieważ 
istnieje możliwość spotkania ankieterów, Urząd Gminy prosi o udzie-
lenie im odpowiedzi na temat potrzeb w tym zakresie. Akcja budo-
wy parkingów będzie współfinansowana przez Unię Europejską.

POMOC DLA BEZDOMNYCH Z MAZOWSZA. Ta pomoc jest ważna 
szczególnie w okresie zimowym. W schroniskach i noclegowniach 
znajduje się ponad 3,4 tys. miejsc, czynnych jest 25 jadłodajni oraz 
punkty medyczne. Mazowiecka infolinia: 987.

STOWARZYSZENIE „NASZ JÓZEFOSŁAW I JULIANÓW” nie organi-
zuje w grudniu zebrania. Członków i Sympatyków zapraszamy w dru-
gi poniedziałek stycznia o godz. 20.oo do ZSP przy ul. Kameralnej.

KLUB SENIORA W JÓZEFOSŁAWIU informuje, że najbliższe spo-
tkanie odbędzie się dnia 08. grudnia (w drugi wtorek miesiąca), 
o godz. 19.oo w Klubie Kultury. Drugie grudniowe spotkanie będzie 
miało charakter świąteczny i o jego terminie Członkowie zostaną 
powiadomieni SMS-em, e-meilem, lub telefonicznie.

WSZYSTKIM CZYTELNIKOM „SĄSIADÓW” składam serdeczne życze-
nia spokojnych, rodzinnych i białych Świąt Bożego Narodzenia, szam-
pańskiej zabawy sylwestrowej oraz lepszego Nowego, 2016 roku.

Hanna Krzyżewska, radna

R E K L A M A

C hoinka to nieodłączny symbol świąt 
Bożego Narodzenia, bardzo głębo-

ko zakorzeniony w tradycji nie tylko 
chrześcijańskiej, co bez wątpienia łatwo 
zauważyć podróżując w okolicach grud-
nia po całym świecie. Jak co roku wraca 
dyskusja o tym, jaka ma być ta choinka? 
Sztuczna czy prawdziwa? I która z nich 
jest tak naprawdę ekologiczna?

 Ciekawe, że jeśli w internecie wpiszemy 
hasło „ekologiczna choinka” – natychmiast 
dostaniemy komplet informacji gdzie moż-
na kupić sztuczną, bądź jak zrobić we wła-
snym zakresie małe bożonarodzeniowe 
drzewko z papieru, sznurka lub plastiku. 

 Bez wątpienia sztuczna jest wygodniej-
sza. Kupujemy ją raz na wiele lat, zawsze jest 
taka sama, idealna co do kształtu i koloru 
przez wiele zim. Jednak trzeba pamiętać, 
że wykonano ją z tworzywa, które na eta-
pie produkcji raczej ekologiczne nie jest, nie 
mówiąc już o momencie jego utylizacji. Czy 
kupowanie ciętych choinek jest bardziej 
ekologiczne? Trzeba mieć świadomość, że 
pochodzą one albo z przecinek wykonywa-
nych w ramach pielęgnacji lasów albo ze 
specjalnie zakładanych w tym celu planta-
cji. Nie następuje tu dewastacja środowiska 
naturalnego, a tylko planowa gospodarka. 
Plantacja choinek, to taka sama uprawa jak 
zboże czy warzywa – tyle, że wieloletnia. 
Sadzone tu rośliny pochodzą z wyselekcjo-
nowanych nasion, które mają zapewnić 
równomierny wzrost, ładny kształt i kolor 
drzewek. Rośliny są niejednokrotnie dodat-
kowo formowane. Przyjmuje się, że 100 
hektarów obsadzonych choinkami rocznie 
pochłania ponad 1500 ton dwutlenku 
węgla. Również później, po świętach pra-
widłowa utylizacja drzewka prowadzi do 
powstania kompostu, nazywanego „złotem 
ogrodnika”.

Zastanówmy się więc, czy warto zastę-
pować plastikiem wszystko, co jest zwią-
zane z żywym, prawdziwym – ciętym czy w donicy – drzewkiem 
bożonarodzeniowym. Poczynając od rytuału zakupu, którego doko-
nujemy w jedyny dla siebie sposób – całą rodziną, z dziećmi, naj-
bliższymi. Poprzez „wprowadzenie” rośliny do naszego mieszkania 
– towarzyszy temu żywiczny zapach, świąteczna atmosfera, aż po 
rytuał ubierania w rozgardiaszu i kurzu spadającego z wyciąganych 
z pawlaczy lub piwnic pudełek z bombkami. Nie bez znaczenia jest 
także wreszcie radość, że mamy to już za sobą i drzewko dumnie 
stoi wabiąc pod swoje gałęzie dzieci i koty.

Jak wybierać choinkę? Należy zwrócić uwagę na kolor i elastycz-
ność gałązek (z tym jest jednak kłopot, gdy jest mróz poniżej -10 stop-
ni C – wtedy wszystkie gałązki są sztywne). Aby zwiększyć trwałość 

■  I co z tą 
choinką?

naszego drzewka ustawmy je w możliwie chłodnym miejscu, w spe-
cjalnym stojaku z wodą.

    Kupując natomiast drzewko rosnące w donicy możemy je trzy-
mać na zewnątrz – przed wejściem, na tarasie czy balkonie. Można je 
wstawić także do mieszkania, ale nie na dłużej niż na tydzień, gdyż 
podwyższona temperatura pobudzi je do przedwczesnego wzrostu. 
Po tym czasie – jeśli temperatury są „plusowe” można taką roślinę 
wystawić na dwór w zaciszne miejsce, jeśli jest mróz – trzeba ją scho-
wać do nieogrzewanego garażu czy innego pomieszczenia. Pamię-
tajmy także o podlewaniu donic z roślinami także zimą.

Joanna Widaj 
acrocona.pl

T E M A T  N U M E R U

FO
T.

  J
O

A
N

N
A

 W
ID

A
J



6   Sąsiedzi 25/2015 Sąsiedzi 25/2015  7

N A S Z E  S P R A W Y N A S Z E  S P R A W Y

Zostań Darczyńcą w Projekcie SZLACHETNEJ PACZKI   
Trwa wielkie odliczanie. 21 listopada br. została otwarta baza rodzin 
w projekcie SZLACHETNA PACZKA. Każdy z przyszłych darczyńców 
będzie miał możliwość wyboru rodziny w potrzebie, której zechce 
pomóc. Lista najbardziej potrzebujących obejmuje również rodzi-
ny z Piaseczna i okolic. Trafiamy do rodzin żyjących w trudnej sytu-
acji materialnej. Chcemy reagować na prawdziwą biedę, zwłaszcza 
tę ukrytą. Wolontariusze Szlachetnej Paczki docierają do osób, któ-
re straciły wiarę w lepsze jutro i dają im impuls do zmiany – mówi 
Beata Jasińska, lider rejonu Piaseczno – mieszkanka Józefosławia.  

SZLACHETNA PACZKA od 15 lat jednoczy Polaków wokół idei 
mądrego pomagania. To projekt o charakterze ogólnopolskim, któ-
rego celem jest punktowe dotarcie do osób potrzebujących pomo-
cy. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i darczyńców na dwa 
tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia rodziny otrzymują 
paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często rów-
nież marzeniom. Taka pomoc podkreśla godność obdarowanych. 
Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że nie są same. 
To już trzecia edycja SZLACHETNEJ PACZKI na terenie Piaseczna 
i okolic. W ubiegłym roku w naszym rejonie 16 wolontariuszy zanio-
sło pomoc do 36-ciu rodzin.

Rodziny, które włączamy do projektu są naprawdę niezwykłe, ja 
mogę się wiele od nich nauczyć, niezwykle mi imponują – mówi wolon-
tariuszka Ania Zaliwska – Nie oznacza to, że są idealni, ale mają taki 
rodzaj piękna, które uszlachetnia i w moich oczach czyni ich bohate-

Szanowni Państwo
Zbliża się czas składania życzeń. Nie zawsze zrobimy to osobiście 
lub telefonicznie, ale często w formie e-maila. Przydałoby się więc 
kilka słów na temat poprawnej polszczyzny w korespondencji elek-
tronicznej.

Po pierwsze nasza wiadomość powinna mieć tytuł. Stanowi on 
duże ułatwienie dla adresata i dobrze o nas świadczy. Grzecznie jest 
zacząć nasz list zwrotem do odbiorcy. Najlepiej:

– Szanowni Państwo, Szanowny Panie Dyrektorze, Kochany 
Michale, Moja Droga Mamo – wszystkie wyrazy w każdym zwrocie 
powitalnym piszemy wielkimi literami.

– Cześć, Drodzy Koledzy – po Cześć, Czołem, Dzień Dobry itp. 
stawiamy przecinek

– Dzień dobry, Kasiu (a nie Kasia) – formuła na powitanie i zakoń-
czenie nie powinna być związana z porą dnia. Nie piszemy, więc 
Dobry Wieczór czy Dobranoc.

Jeżeli na końcu powitania stawiamy przecinek, to wyraz w kolej-
nej linijce tekstu zaczynamy małą literą. Oczywiście, jeżeli postawi-
my wykrzyknik (dopuszczalny tylko w korespondencji prywatnej), 
to kolejne zdanie zaczynamy wielką literą. 

Nie powinno używać się zwrotu Witam. Kiedyś tym zwrotem 
gospodarz witał gości. Teraz czasem słuchaczy lub telewidzów wita 
prowadzący audycję. W Internecie możemy tak powitać użytkow-
nika naszej strony. Ale pisząc e-mail sami niejako "przychodzimy" do 
naszego odbiorcy, więc zwrot Witam jest tu niestosowny, nieele-
gancki, chociaż krótki i pasujący do każdej osoby i pory dnia. Dodat-
kowo zwrotem Witam stawiamy się od razu na pozycji wyższej od 
adresata, co może być uznane za obraźliwe, jeżeli jest nieusprawie-
dliwione. Bo czy wyobrażamy sobie, żeby w ten sposób student 
pozdrowił profesora? 

G mina Piaseczno wyłoniła dwie firmy, które przez następne kil-
ka lat będą odbierały od nas śmieci. Ceny mają pozostać te 

same, co się więc zmieni? Poza oczywistym oczekiwaniem popra-
wy jakości usług? 

Firma PUK SITA Piaseczno Sp. z o.o. będzie obsługiwała obszar 
sołectw Antoninów – Kuleszówka, Baszkówka, Bąkówka, Bobrowiec, 
Głosków Letnisko, Głosków, Gołków, Henryków Urocze, Kamionka, 
Mieszkowo, Robercin, Runów, Szczaki, Wola Gołkowska, Wólka Prac-
ka, Złotokłos oraz obszar miasta Piaseczno na zachód od linii kolejo-
wej Warszawa – Radom (Zalesie Dolne), Bogatki, Chojnów, Chylice, 
Chyliczki, Grochowa – Pęchery, Jastrzębie, Jazgarzew, Jesówka, Łbi-
ska, Orzeszyn Pilawa, Siedliska, Wólka Kozodawska, Zalesie Górne, 
Żabieniec. Na terenie Józefosławia i Julianowa oraz w Piasecznie na 
wschód od kolei Warszawa – Radom naszymi odpadami zajmie się 
PPHU LEKARO. Za tą ostatnią idzie fama firmy zaglądającej do naszych 
śmietników. Czy możemy się spodziewać naklejek na naszych koszach 
(tzw. „czerwonych kartek”) w wypadku, gdy w pojemnikach przezna-
czonych np. na odpady suche (od 01.01.2016 tylko w workach żółtych) 
lub na szkło (worki zielone) znajdzie się coś niewłaściwego. Chyba tak. 

I co wtedy? 
Wyjścia są dwa. Jedno to przykra niespodzianka w postaci nieode-
branych śmieci spod domu czy bloku lub zwiększenie opłaty za 
odbiór takich śmieci, gdyż potraktowane zostaną jako zmieszane. 
Trudno się dziwić firmie odbierajcej odpady, bowiem za powtórną 

■  Rozdają dobro... lokalnie 

■  Ludzie listy piszą...

■  Nowe rozdanie śmieciowe

rami. Bohaterem w tym roku są dla mnie rodzice pięciorga dzieci, któ-
rzy nie ustają w staraniach, aby zapewnić im życie na dostatecznym 
poziomie, wymyślają kolejne sposoby pokonywania coraz to nowych 
trudności. Także małżeństwo z dzieckiem, które od prawie 6 lat nie 
powinno żyć, bo cierpi na niezwykle ciężką chorobę genetyczną. Podzi-
wiam też mamę z babcią, które w niezwykle trudnych warunkach opie-
kują się głęboko upośledzonym chłopcem. To są bohaterzy, którzy 
mieszkają tuż obok nas, w Piasecznie lub okolicach.

Odwiedzamy wiele rodzin, ale nie każda z nich może być włą-
czona do Szlachetnej Paczki. Trzeba spełnić szereg kryteriów, nie 
tylko dochodowych, ale przede wszystkim dotyczących postawy 
wobec życia, zasad, którymi się kierują, gotowości do brania odpo-
wiedzialności za to, co się dzieje.

Kto może zostać darczyńcą? Praktycznie każda osoba pełnolet-
nia, która chce działać lokalnie i realnie wpływać na otoczenie, 
w którym mieszka. Zachęcamy zatem wszystkie osoby, rodziny, gru-
py znajomych, sąsiadów aby zajrzeli na stronę, wybrali rodzinę i przy-
gotowali dla niej paczkę, a następnie 12-13 grudnia dostarczyli ją 
do magazynu SZLACHETNEJ PACZKI w Szkole Podstawowej nr 1 
przy ul. Świętojańskiej 18 w Piasecznie. Tego dnia Wolontariusze 
zawiozą potrzebującym prezenty przygotowane przez Darczyńców.   

Drodzy Sąsiedzi Wasze podarunki spełnią marzenia, pozwolą 
przetrwać najbliższe miesiące oraz będą stanowiły dla obdarowa-
nych rodzin nadzieję na lepsze jutro. 

Beata Jasińska 

Praktyczne porady
Przejrzyściej będzie, gdy po zwrocie powitalnym zrobimy linijkę 
przerwy lub tak ustawimy edycję, by odstęp między kolejnymi aka-
pitami był większy niż pomiędzy wersami. Trzeba też pamiętać 
o zwrocie kończącym.  Jakim? Takim, żeby był ujednolicony z for-
mułą powitania i dostosowany do odbiorcy naszej korespondencji 
– jego rangi, statusu, wieku i naszej z nim relacji. Najlepiej napisać:

– Z poważaniem, Łączę wyrazy szacunku/poważania lub Z wyra-
zami szacunku/poważania.

Tylko list kierowany do bliskiej osoby (rodzina, znajomi) może-
my skończyć sformułowaniem

– Pozdrawiam, Serdecznie pozdrawiam, Łączę pozdrowienia, 
Wobec osób obcych taki zwrot może być odebrany jako zbyt 

poufały, a wręcz niegrzeczny. 
Oczywiście zwroty do osób, z którymi jesteśmy na ty, mogą też 

mieć inne formy. Np. Trzymaj się!, Buźka!, Całuję!, Ściskam!
Po zwrocie kończącym (zawsze pisanym wielką literą), nie sta-

wiamy żadnego znaku.
Jeżeli wymieniamy z kimś nieoficjalną korespondencję kilka razy 

w niedługim czasie, to możemy pominąć zwroty powitalne i koń-
czące w kolejnych e-mailach.

W linijce bezpośrednio po zwrocie pożegnalnym zawsze składa-
my swój podpis (imię lub imię i nazwisko). Po nim też nie stawiamy 
żadnego znaku interpunkcyjnego. Dopisek do listu umieszczony pod 
naszym podpisem (post scriptum) najlepiej oznaczyć symbolem PS 
bez kropek, (choć w języku łacińskim kropki są po obu literach). Wie-
lokrotne użycie PS zapisujemy PPS, PPPS, itd. lub PS 2, PS 3 itd.

Łączę wyrazy szacunku oraz najlepsze życzenia świąteczne  
i noworoczne.  Renata Nowacka

r.nowacka@pomyslnajozefoslaw.pl

segregację będzie musiała płacić z własnej kieszeni. Mowy także 
nie ma o przyjęciu puszek po farbach, butelek po olejach, przeter-
minowanych leków, baterii, sprzętu RTV AGD, przepalonych żaró-
wek, halogenów meblowych, zużytych kablach, pojemników po 
materiałach chemicznych, płynach higienicznych i czyszczących, 
środkach ochrony roślin itp. To wszystko mieszkańcy będą musieli 
wywieźć do PSZOK na ulicę Techniczną. Oczywiście do czasu, bo 
gdzie będzie PSZOK w przyszłości, to jak wiadomo, nie wiadomo. 
Nic tak jednak nie przemawia do rozsądku jak pieniądze i gdy gmi-
na wraz z firmami sprzątającymi podejmie wspólne działania ścią-
gając dodatkowe opłaty i ścigając mieszkańców wyrzucających 
swoje odpadki nielegalnie, to szybko wdrożymy się w system segre-
gacji odpadów, który nasze dzieci będą traktowały jako standard.

Przypominamy
Od 01.01.2016 odpady tzw. „suche”, czyli metale, tekstylia, plastik 
i papier pakujemy w worki żołte, które dostaniemy na wymianę przy 
każdym odbiorze śmieci. Szkło pakujemy do worków zielonych (tak-
że zapewnianych na wymianę) zaś bioodpady możemy oddawać 
w pojemnikach lub workach dowolnego koloru (z wyjątkiem żółtych 
i zielonych), które musimy nabyć sobie sami. Odpady zmieszane gro-
madzimy w pojemnikach. Pozytywną informacją jest zwiekszenie 
czestotliwości odbioru tzw. „gabarytów” do 4 razy w roku. Najwyż-
szy czas, żebyśmy więc przestali traktować swoje śmieci jak cudze 
brudy i rzetelnie wzięli się za segregowanie. Dla wspólnego dobra. 

Jacek Sut

R E K L A M A

NOWY KLUB TENISOWY ZAPRASZANOWY KLUB TENISOWY ZAPRASZA

NAUKA TRENING  RYWALIZACJA  RELAKSNAUKA  TRENING  RYWALIZACJA  RELAKS

www.tenismtp.pl

tel .  691  411  790
www.tenismtp.pl

tel .  691  411  790

Tenis MTP KarczunkowskaTenis MTP Karczunkowska
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W poprzednim numerze z Wojtkiem 
Smarzowskim rozmawialiśmy o tym, 

jak to się stało, że został reżyserem. Zapra-
szamy na drugą część rozmowy, tym 
razem o teraźniejszości i planach.
Jacek Sut: Teraz jesteś w środku montażu 
najnowszego filmu pt. „Wołyń”. Jak postę-
pują prace?
Wojtek Smarzowski: Staram się dotrzymać 
wszystkich umów, więc premiera wypad-
nie na jesieni przyszłego roku. To pewnie 
się pokryje z terminem festiwalu w Gdyni. 
Gdynia nie decyduje specjalnie o moim 
życiu, ale prawdą jest, że to jest dobry 
moment, żeby wypuścić do kin duży film.
J.S.: Czego oczekujesz po odbiorze? 

Szczególnie w odmienionej politycznie 
rzeczywistości.
W.S.: Ja bym chciał kilku rzeczy. Po pierw-
sze zrobić film, który wzruszy, poruszy, bo 
nie będzie filmem tylko o Kresach, ale 
również filmem o miłości. W czasach nie-
ludzkich, ale jednak. Liczę, że ta miłość 
spowoduje, że to będzie interesujące kino. 
Drugą sprawą jest jej tło. Z badań, które 
widziałem niedawno wychodzi, że poło-
wa Polaków nie wie, co się wydarzyło na 
Wołyniu, a połowa z tych, którzy deklaru-
ją, że wiedzą, wiedzą źle. Mamy więc do 
czynienia z kwestią informacyjną, ale i tak 
najważniejsze jest to, żeby o ludobójstwie 
na kresach zacząć rozmawiać. Tak jak 

robimy filmy o Katyniu, tak powinniśmy 
robić filmy o Rzezi, o ludobójstwie na Kre-
sach. Mam świadomość, że tam nie ma 
jednej prawdy. Nawet w Polsce punktów 
widzenia jest kilka, czyli nie dogodzę 
wszystkim. Ale trzeba o tym rozmawiać.
J.S.: O różnicach w pojmowaniu przyczyn 
i skutków Rzezi Wołyńskiej decyduje chy-
ba głównie skala okrucieństwa?
W.S.: To jest rzeczywiście niesamowite, dla-
czego ludzie mogą być tak okrutni. Drugą 
sprawą są proporcje. Dla Ukraińców jest 
raczej remis, a dla nas nie. Naukowcy ukra-
ińscy mówią: nie rozmawiajmy o liczbach, 
a tymczasem one są dość istotne. Od razu 
wskazują na to, kto był ofiarą, a kto katem. 
Istotne też jest, żeby nazwać, kto zaczął. I dla-
czego zaczął również. Jestem na etapie 
montażu i, tak naprawdę, równoważę pro-
porcje. To są minimalne przesunięcia akcen-
tów w scenach, wpływające na znaczenia… 
To jeszcze potrwa. Szczególnie, że będę ten 
film konsultował z różnymi środowiskami 
i historykami. O jego kształcie zadecyduję 
sam, ale mam świadomość, że to ważny film 
i że musi być zrobiony mądrze.
J.S.: Jak dobierasz aktorów?
W.S.: Sami znajomi (uśmiech).
J.S.: Robisz castingi? Oglądasz je, bierzesz 
w nich udział?
W.S.: Czasem jest tak, że kiedy piszę sce-
nariusz, to wiem dla kogo, a czasem jakieś 
role musze znaleźć i obsadzić. Jeżeli cho-
dzi o główne role, to opieram się często 
na aktorach, których nie muszę spraw-
dzać, czy są dobrzy, czy źli, bo to nie są 
te kategorie. Sprawdzam tylko, czy pasu-
ją do sytuacji, konfiguracji, roli… Na castin-
gach jestem zawsze. Czasem Magda 
Szwarcbard, która obsadza moje filmy robi 
wstępny casting. Potem ja się spotykam 
z grupą, którą wybrałem z nagrań wideo, 
które oglądam wszystkie. Magda podaje 
mi swoje typy, ja podaję swoje i jeśli są 
rozbieżności, to zapraszam aktorów i roz-
mawiam. Dla mnie ważne jest, żeby na 
castingu zobaczyć plastyczność aktora. 
Nawet, kiedy robię casting do reklamy i jest 
tam jakaś scenka do zagrania, z reguły nie-

FOT. KRZYSZTOF WIKTOR 

■  Wojtek 
Smarzowski 
o Wołyniu

P O Z N A J M Y  S I Ę
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oryginalne zajecia
zdrowy styl zycia
rozwoj osobisty

www.akademiacudow.pl, tel.665 195 963 www.vschool.eu, tel.506 483 053

Chcesz się nauczyć języka inaczej?

skomplikowana – to są raczej komunika-
ty, to sobie sprawdzam jak aktor powie 
swoje kwestie, kiedy postać, którą gra jest 
pijana, chora, zakochana, itd. W agencjach 
(reklamowych – red.) nikt nie rozumie po 
co ja to robię, skoro nie ma tego w sce-
nariuszu. A ja po prostu pewniej się czu-
ję, kiedy pracuję z kimś, kto jest pla- 
styczny. Czasem warto też zapamiętać 
kogoś z castingu do reklamy, a przede 
wszystkim trzeba się tym bawić. Lubię 
robić to, co robię.
J.S.: Myślisz, że cast (obsada), będzie kie-
dyś osobnym rodzajem sztuki, za który 
będziemy przyznawali nagrody – jak na 
zachodzie?
W.S.: Myślę, że nie jesteśmy takim przemy-
słem filmowym, jak np. USA. Tam to jest 
chyba trzeci co do wielkości biznes w kra-
ju. Tam jest specjalizacja. Miałem propo-
zycję, żeby pracować w większej pro- 
dukcji. Nie autorskiej niestety, tylko komer-
cyjnej. Większa produkcja, to pewno nowa 
boazeria w domu, albo wymiana parkanu, 
bo to przy okazji większe pieniądze, ale 
z drugiej strony moja rola zostałaby spro-
wadzona do tego, że przychodzę na plan 
i reżyseruję aktorów według historii, którą 
ktoś mi napisał, i którą ktoś za mnie zmon-
tuje. Tutaj, pracując w autorskim systemie, 
sam decyduję o scenariuszu, doborze 
aktorów, montażu i wtedy mogę powie-
dzieć, że to jest mój film, że mam nad nim 
kontrolę. W amerykańskim systemie 
wszystko jest perfekcyjne, dopracowane, 
podzielone, ale dlatego, że obliczone na 
konkretny efekt i zysk.
J.S.: Inny sposób myślenia o kinie?
W.S.: Tak. Nie mówię, że gorszy ale inny. 
Na dzisiaj kariera zagraniczna nie jest mi 
potrzebna. Wolę robić swoje historie, któ-
re są zamocowane w tej rzeczywistości. 
One dojrzewają. Długo piszę scenariusz 
i jak się okazuje coraz dłużej też już kręcę 
zdjęcia, co nie jest dobrą tendencją i może 
trzeba będzie pójść na emeryturę (śmiech).
J.S.: Dziękuję za rozmowę.

Z Wojtkiem Smarzowskim rozmawiał 
Jacek Sut
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T E M A T  N U M E R U

W uzupełnieniu artykułu publiko-
wanego w numerze listopado-

wym Magazynu Sąsiedzi „O trudzie 
wychowania nastolatka” polecam 
rozważenie następującego DEKALO-
GU – zapewniam, że minimalizuje on 
trudy wychowania, pod warunkiem, 
że poświęcimy naszym dzieciom 
czas i uwagę.

1. Bądź przewodnikiem zamiast katem, sędzią, czy kumplem  
– pamiętaj, że jesteś rodzicem – przewodnikiem, kimś kogo dziec-
ko potrzebuje i kocha – wspieraj, próbuj rozumieć, pomóż szukać 
rozwiązań, dawaj nadzieję, rodzic powinien być tą osobą, do której 
dziecko zwróci się z prośbą o pomoc, gdyż wie, że jest to ktoś, kto 
nigdy nie zawiedzie, nie obrazi się, nie zlekceważy, nie wyśmieje, 
pomoże przejść przez najtrudniejsze sytuacje   

2. Pozwól być dziecku odrębną osobą – nie oczekuj, że będzie 
twoją kopią lub kimś kto zrealizuje twoje marzenia – patrz na dziec-
ko jako na odrębną osobę – które jest twoim dzieckiem, ale nie jest 
ani twoją kopią, ani przeciwieństwem, ani też kopią twojego męża/
żony – daj mu prawo być odrębną tożsamością, (pomimo dostrze-
galnych podobieństw między wami);

3. Słuchaj uważnie i z refleksją  – przyjmuj postawę otwartą, nie 
zakładaj, że wszystko wiesz lepiej, nie mów „ty nigdy”, „ty zawsze”

4. Żeby rozumieć nastolatka  „3 x dziennie” patrz na świat jego 
oczami – pamiętaj, że twoje dziecko jest w wieku ogromnej wraż-
liwości i krytycyzmu wobec świata dorosłych; próbuj patrzeć na 
problem oczami dziecka, nie lekceważ lecz traktuj poważnie

5. Nie zapominaj o uczuciach – pozwól sobie i dziecku je prze-
żywać, mówić o nich i uczyć się je rozumieć – akceptuj uczucia 
dziecka, pomóż mu je zrozumieć; mów dziecku o swoich uczu-
ciach; nie obawiaj się być szczery w okazywaniu uczuć zarówno 
pozytywnych jak i negatywnych; wyjaśniaj dziecku dlaczego się  
o nie boisz, za co się złościsz, z czego jesteś dumny;

6. Nie oceniaj, nie krytykuj, nie poniżaj, nie karć fizycznie – roz-
mawiaj o zachowaniach – nazywaj dobro i zło, np. „to było złe 
zachowanie”, a nie – „ jesteś do niczego”

■  Dekalog Rodzica Nastolatka

7. Bądź blisko dziecka, spędzaj z nim czas, poznaj jego kolegów, 
ważne dla niego sprawy – skup się na towarzyszeniu dziecku, byciu 
blisko, wspólnym spędzaniu czasu, tak aby stało się to normą w waszej 
rodzinie, aby dziecko wasz wspólny czas wspominało jak coś miłe-
go, cennego, ważnego dla niego; aranżuj czas i miejsce na szcze-
gólnie ważne rozmowy; nastolatek coraz mniej czasu potrzebuje 
spędzać z rodzicami, ale wciąż tego czasu potrzebuje

8. Stawiaj granice, ale nie mury – granice, zasady, drogowska-
zy jak żyć, są niezbędne – rodzic powinien budować granice w życiu 
dziecka w taki sposób, aby z wiekiem odczuwało ono naturalną 
potrzebę ich stosowania, przestrzegania, uznawania, aby potrafiło 
szanować drugiego człowieka i siebie samego. Granice sztywne, 
ostre, wymuszone, niezrozumiałe dla dziecka są jak znienawidzo-
ne mury więzienia, w których nikt nie chce żyć

9. Panuj nad sobą, nad mową swoich ust i ciała – o sprawach 
ważnych rozmawiaj przy wystudzonych emocjach, spokojnie, bez 
krzyku – poważne rozmowy prowadź na siedząco, pomyśl co prze-
kazujesz dziecku słownie, a co niewerbalnie

10. Strzeż się moralizowania – rozmawiaj z dzieckiem o swojej 
młodości, wspominaj swoje dzieciństwo, opowiadaj o własnych 
trudnościach i radościach – pamiętaj, że przez takie opowieści sta-
jesz się dziecku bliższy, łatwiej otworzy się przed tobą ze swoimi 
tajemnicami i trudnościami; opowiadając dziecku o sobie, opowia-
daj prawdę, nie twórz „wersji bohaterskich” na temat swojej mło-
dości, monologów pełnych pouczeń i „dobrych rad”; 

Powyższe zalecenia są możliwe do zastosowania, gdy nasze rela-
cje z nastoletnim dzieckiem mieszczą się w obszarze tzw. kryzysu 
wieku dorastania, ale nie doszło do drastycznych konsekwencji tzw. 
zachowań ryzykownych. W sytuacji, gdy nasze dziecko weszło na 
drogę tych zachowań, gdy znacznie się od nas oddaliło, gdy ma 
problem z używkami, nałogami, niebezpiecznymi grupami rówie-
śniczymi, niezbędna jest szersza pomoc specjalistyczna. Często 
konieczna staje się terapia rodzinna, przeorganizowanie całego sys-
temu rodzinnego i wychowawczego. Rodziców mających tak 
poważne problemy wychowawcze zachęcam do zgłoszenia się do 
specjalistycznych poradni. 

Ewa Lubianiec
psycholog, pedagog, założycielka Fundacji „Pomóż dorosnąć”

N A S Z E  P A S J E P S Y C H O L O G

■  Sen zimowy

N adeszła jesień, a z nią chłodne, deszczowe i krótkie dni. Nie-
którzy marzą, by przespać ten okres i obudzić się wraz z nadej-

ściem wiosny.

Czym tak naprawdę jest sen zimowy?
Sen zimowy to stan, w czasie  którego dochodzi do spadku tempe-
ratury ciała, spowolnienia rytmu pracy serca oraz zmniejszenia ilości 
oddechów na minutę. Zimą pożywienia jest mało, natomiast utrzy-
manie ciała w odpowiedniej temperaturze wymaga od organizmu 
dużo energii. Brakowi pożywienia natura przeciwdziała poprzez współ-
działanie gruczołów wydzielania wewnętrznego. Przed hibernacją 
zwierzęta muszą zmagazynować energię. Niektóre, np. chomiki lub 
wiewiórki wypełniają nory jedzeniem. Świstaki lub 
nietoperze gromadzą tkankę tłuszczową. Źródłem 
energii jest żółta tkanka tłuszczowa. Natomiast 
brunatna tkanka tłuszczowa służy do produkcji 
ciepła niezbędnego w czasie wybudzania się 
zwierząt z zimowego snu. Niektóre sposoby na 
przetrwanie zimy są naprawdę interesujące.

Niedźwiedzie brunatne zapadają w sen zimo-
wy w tzw. gawrze, gdzie panuje niska, ale stabil-
na temperatura. Mimo snu, w styczniu lub lutym 
rodzą się młode. Samiec, którego masa ciała 
może dochodzić do 800 kg śpiąc traci ich oko-
ło 200. Po przebudzeniu musi szybko zgroma-
dzić energię, więc je mięso i padlinę. Dopiero 
gdy nadrobi straty energetyczne staje się zwie-
rzęciem wszystkożernym.
Susły zapadają w sen zimowy od października 
do marca. Każdy suseł zasypia w oddzielnej 

norze, a temperatura jego ciała spada do około 1,5 °C. U susła ark-
tycznego temperatura ciała spada do -2,9°C.
W kole podbiegunowym żyje Rana Sylvatica która zamarza do  
16 °C. Jest to zadziwiające zjawisko, gdyż jeszcze do niedawna sądzo-
no, że zwierzęta mogą obniżyć temperaturę ciała jedynie do 0°C.

A nasz, rodzimy ślimak winniczek śpi przez pół roku w liściach 
lub mchu. Zakleja on wejście do muszli gęstym śluzem i tak usta-
wia ją by otwór skierowany był ku górze..

Niestety człowiek nie znalazł  metody, aby móc przespać gor-
sze czasy, a szkoda.

Anna Wysmolińska
Lek.weterynarii, Nowa Iwiczna
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■  Szkolenie cukierniczo-dekoratorskie

C zy już wiecie, że w Józefosławiu przy ul. Wiejskiej 54b działa 
cukiernia artystyczna Babie Lato?

Po latach pracy w korporacji, kiedy pojawiły się dzieci postano-
wiłam pójść za pasją kulinarną i rozwijać swoje zainteresowania na 
poważnie. Początkowo był to kurs robienia czekoladek. Później, przy-
padkowo, trafiłam na kurs do pani Bożeny Sikoń. Potem były szko-
lenia w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Francji. Przez lata zgłębiałam 
techniki wykonywania najbardziej skomplikowanych i wyszukanych-
słodkości. To olbrzymia wiedza, którą można zgłębiać w nieskoń-

czoność. Jednak najważniejszy jest dla mnie po prostu smak oraz 
wygląd moich wypieków. Nasza cukiernia jest małą manufakturą, 
która tworzy słodkie dzieła sztuki na indywidualne zamówienie 
klienta, które możemy dostarczać także do domu.

Ostatnio rozpoczęliśmy cykl szkoleń cukierniczych. Pierwsze 
odbyło się w listopadzie. Uczyliśmy się jak wykonać tort z dekoracją 
świąteczną. Staramy się, aby szkolić zgodnie z sezonem i rytmem 
natury. Często więc wykorzystujemy zapomniane owoce i smaki. 
Przy okazji ostatniego szkolenia zrobiliśmy mus z białej czekolady 
z rokitnikiem oraz mus z ciemnej czekolady z kremem z pigwy. W pla-
nach mamy szkolenia familijne, na które zapraszamy dziecko lub 
dzieci wraz z jedną osobą dorosłą. Będą to szkolenia z podstawo-
wych wypieków, ciast wege i bezglutenowych, odbywające się 
w małych grupach od 4 do 6 osób.

Zapraszamy wszystkich do skorzystania z oferty Babie Lato. Ofe-
rujemy słodkie bufety na przyjęcia, ciasta, ciasteczka, drobne wypie-
ki oraz niebanalne torty okolicznościowe.

cukiernia artystyczna

Babie Lato
Ul. Wiejska 54b
05-500 Józefosław
Tel. 516 531 701
www.babie-lato.comFO
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■   Spokojnie to tylko Wigilia.  
Zawód: Stylista żywności

A trakcyjna brunetka na wysokim obca-
sie, w kolorowej spódnicy przepasa-

nej fartuchem, stoi przy blacie kuchennym 
i sprawnym ruchem kroi w równą kostkę 
ugotowane warzywa. Bulion z ryby gotu-
je się obok na wolnym ogniu. Blat jest ste-
rylnie czysty, noże leżą poukładane wg 
wielkości i zastosowania. Pudełka z goto-
wymi półproduktami piętrzą się na końcu 
blatu. Na podłodze stoją skrzynki z ideal-
nie dobranymi warzywami, pięknymi grzy-
bami i świeżymi oraz suszonymi owocami. 
W dużej lodówce mięso i ryby. Klimatyza-
cja się dzisiaj popsuła więc upał jest nie do 
wytrzymania, a na zewnątrz 28 stopni. To 
już jedenasta wigilia w tym miesiącu, na 
grafiku jutro jest Boże Narodzenie. 

Agentka dzwoni w przerwie między uję-
ciami z pytaniem czy w przyszłym tygodniu 
może zrobić jeszcze dwie wigilie, tym razem 
barszcz w proszku i przyprawy korzenne.

Stylistka żywności to jeden z zawodów, 
w przypadku których, tak jak u producen-
tów kartek z życzeniami, święta zaczyna-
ją się  jeszcze przed wakacjami. Kiedy wir 
zakupowy wciąga masy konsumentów, 
ona jest już po przygotowaniu kilkudzie-
sięciu świątecznych stołów i jedyne o czym 
marzy, to wyjazd na jakąś słoneczną wyspę, 
z dala od tradycji. Śnieżno białych obru-
sów, kolorowych bombek, mieniących się 
gwiazdek, zapachów wigilijnego stołu, ma 
już serdecznie dosyć. 

Telewizyjne reklamy produktów, które 
mogą wylądować w koszyku, podczas 
przedświątecznego amoku, powstają kilka 
miesięcy przed świętami. Czarującą atmos-
ferę odtwarzają całe ekipy specjalistów, 
reżyserów, scenografów, kostiumografów 
i ona jedna. Stylistka. To od niej zależy czy 
oglądając reklamę barszczu w kartonie, 
gotowych uszek, przypraw, supermarketu 
czy producenta ryb, porwiemy się  tej 
atmosferze i zakupimy właśnie ten produkt. 

Sposobów jest wiele, jak również pro-
ducentów, którzy chcą wmówić widzowi, 
że to właśnie ich produktu nie może 

zabraknąć na świątecznym stole. Przed sty-
listką stają różne wyzwania. Jedno ma cha-
rakter antropologiczny. W zależności od 
tego z jakiego rejonu Polski lub Europy 
pochodzi zleceniodawca, tak wyobraża 
sobie święta. Okazuje się, że wigilia, wigi-
lii, nie równa. Na zachodzie Europy ze świę-
tami kojarzy się obiad Bożonarodzeniowy, 
a nie kolacja wigilijna. Wtedy na stole lądu-
je kaczka, gęś lub inne bogate w tłuszcz 
mięsiwo. W Krakowie wśród potraw wigi-
lijnych znajdzie się zupa rybna i kapusta 
z grochem, a we Wrocławiu maczanka. 
Podczas zdjęć do reklamy francuskiego 
supermarketu, trzeba wytłumaczyć dyrek-
torowi z Paryża, zwyczaj zostawiania 
pustego nakrycia dla niezapowiedzianego 
gościa. Tak poszerza się horyzonty, pozna-
je i zapożycza tradycje i za każdym razem, 
święta się trochę od siebie różnią.

Wyjątkową umiejętnością  stylistki jest 
możliwość przystosowania. Praca we wła-
snej kuchni, nawet małej i niedoposażonej, 
byłaby luksusem. Stylistka działa w terenie. 
Dosłownie. Jej kuchnia marzeń czasami sta-
je w hali zdjęciowej, innym razem to garaż 
przy domu, który został wybrany jako wnę-
trze do reklamy. Zdarzają się też zdjęcia na 
środku pola lub pod namiotami. Doprowa-
dzenie prądu, gazu czy wody w takich sytu-
acjach, to kwestia organizatorów, ale 
doprowadzenie do stężenia galarety w sala-
terce znajdującej się w lodówce, która stoi 
pod 30 stopniowym nachyleniem, na biesz-
czadzkim stoku, to już zadanie stylistki. 

W racjonalnym stylistycznym myśleniu, 
pokazanie produktu w reklamie traktuje się 

W e wrześniu 2015 r. międzynarodowy magazyn Gala powołał do 
życia nowy opiniotwórczy projekt, którego celem było wyzna-

czenie trendów branży beauty w Polsce przez najbliższe lata. GALA 
BEAUTY STARS to unikatowy plebiscyt wyróżniający wyjątkowe i god-
ne polecenia miejsca usług urodowych i zdrowotnych. Celem Plebi-
scytu było wyłonienie NAJLEPSZYCH MIEJSC BEAUTY w czterech 
kategoriach: gabinety kosmetyczne i kosmetologiczne, kliniki medy-
cyny estetycznej oraz gabinety stomatologiczne i salony fryzjerskie.

Wśród miejsc zgłoszonych do Plebiscytu w kategorii gabinety 
kosmetyczne nie mogło zabraknąć Instytutu Urody VaBene – miej-
sca stworzonego z myślą o holistycznym podejściu do piękna, z dba-
łością o maksymalny komfort Klientów i najlepsze efekty zabiegów. 
W tej kategorii udział wzięło dwadzieścia gabinetów z całej Polski. 
W pierwszym etapie decydowały głosy oddawane przez Klientów. 
Z dużym wzruszeniem i niemałą satysfakcją obserwowaliśmy zaan-
gażowanie Klientów VaBene, dzięki którym otrzymaliśmy najwięk-
szą ilość głosów w naszej kategorii! To było dla nas prawdziwe 
zwycięstwo, bo wyznaczone Waszym zadowoleniem. 

W całym Plebiscycie, we wszystkich kategoriach oddano ponad 
100 tys. głosów, z czego 11 tys. zdobyło VaBene!

Do drugiego etapu – wizyty „Tajemniczego Klienta” (oceniają-
cego wiele aspektów działania danego gabinetu) przeszło pięć 
miejsc z największą ilością głosów. Tytuł Laureata Plebiscytu miał 
przypaść w udziale jedynie trzem szczęśliwcom, których ostatecz-
nie wyłoniła Kapituła Konkursu złożona z ekspertów GALI i uzna-
nych osobowości branży beauty.

W dniu 7 listopada, w eleganckich wnętrzach Hotelu Regent 
w Warszawie odbyła się uroczysta Gala, w czasie której wręczone 

zostały statuetki i tytuły NAJLEPSZYCH MIEJSC BEAUTY 2015. Wyda-
rzenie poprowadziła Redaktor Naczelna Gali Anna Zajdler – Ibisz 
oraz redaktor Marcin Cejrowski. Gwiazdą Wieczoru był Łukasz 
Zagrobelny.

Nazwy Laureatów do samego końca trzymane były w ścisłej 
tajemnicy, zatem wielkie było nasze wzruszenie, gdy na scenę zapro-
szono Właścicielkę Instytut Urody VaBene – Sylwię Mażulis. Gwiaź-
dzista statuetka to ogromne wyróżnienie, duża radość i prawdziwa 
satysfakcja oraz potwierdzenie, że to co robimy w Instytucie na 
codzień ma sens i jest doceniane nie tylko przez klientów.

Wieczór upływał w radosnej euforii, a gratulacjom nie było koń-
ca. To wielki zaszczyt, ale także zobowiązanie być NAJLEPSZYM 
MIEJSCEM BEAUTY 2015!!! Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji 
z wydarzenia na stronie internetowej vabene.waw.pl/galeria

Wszystkim naszym Klientom, Dostawcom i Przyjaciołom skła-
damy najserdeczniejsze podziękowania za wszystkie słowa wspar-
cia i za każdy oddany w Plebiscycie głos. 

I zapraszamy do VaBene – Najlepszego Miejsca na urodowej 
mapie Polski!

A z myślą o nadchodzących Świętach zapraszamy do zakupu 
bonów prezentowych na dowolną kwotę lub dowolną usługę 
z bogatej oferty VaBene.

Aromaterapeutyczny masaż w blasku kominka lub dostosowa-
ny do potrzeb skóry zabieg to świetny pomysł na mikołajkowy lub 
świąteczny prezent! Podaruj Najbliższej osobie chwile pełne relak-
su i piękna.

Dobrochna Frąc
Instytut Urody VaBene

Z  P O R A D N I K A  K O S M E T O L O G A

■  Instytut Urody Vabene laureatem I edycji 
plebiscytu Gala Beauty Stars!

zadaniowo. Zadaniem produktu jest wypaść 
apetycznie. Tradycja wigilijna to jednak 
zestaw potraw, których specyfika wynika 
z pory roku. To przerobione warzywa, 
wywary z ryb, dużo produktów mącznych 
i rożnego rodzaju farszy lub duszonych, 
godzinami, mieszanek. Wszystko to raczej 
apetycznie nie wygląda. Przedstawienie 
typowego wigilijnego polskiego stołu sta-
nowi duże wyzwanie. 

No i oczywiście te dwanaście dań. Cza-
sami tydzień składa się z dwóch lub trzech 
wigilii, w każdej bierze udział dwanaście 
dań i jeden bohater – produkt. Jeśli będzie 
to margaryna to stół będzie zastawiony cia-
stami. W przypadku majonezu, tradycyjnie 
eksponujemy sałatkę jarzynową lub prze-
łamujemy tradycję i traktujemy majonezem 
różne gatunki ryby. Bardziej postępowi pro-
ducenci życzą sobie na świątecznym sto-
le łososia, tuńczyka. W tym roku pojawią 
się nawet ośmiorniczki.  

Mimo różnych mitów to w większości 
potrawy przygotowywane na potrzeby 
reklamy, są prawdziwe. Ich wiarygodność 
to warunek spontanicznej i pozytywnej 
reakcji aktorów. Zwłaszcza jeśli chodzi 
o dzieci. Ich dobre samopoczucie to klucz 
do sukcesu świątecznej reklamy. 

Co zrobić jeśli czarująca, pięcioletnia 
blondynka, o kręconych lokach i błękitnych 
oczach, akurat zdecydowanie odmawia 
współpracy z pierogami z kapustą. Krzywi 
się, grymasi, a w jej oczach pojawiają się 
krokodyle łzy. Stylistka z reżyserem szuka-
ją rozwiązania. Pierogi na talerzu młodej 
gwiazdy odwrócą tyłem do kamery, trzeba 
tylko zmienić wypełnienie żeby zatrzymać 
wściekłą pięciolatkę przy udawanym świą-
tecznym stole. Stylistka zaprasza dziew-
czynkę do swojego królestwa, rozłożonej 
tu na kilka dni prowizorycznej kuchni, któ-
rej mogą jej pozazdrościć najbardziej per-
fekcyjne Panie Domu. Tam, wśród 
błyszczących blatów, ośmiopalnikowych 
kuchenek, piętrowo ustawionych piekarni-
ków, dwuskrzydłowych lodówek i stert 
skrzynek z jedzeniem, dziewczynka może 
sobie wybrać dowolne składniki farszu. 
Powstają pierogi z makaronu i nutelli, któ-
re gwiazda pochłonie z apetytem, zachę-
cając rzesze młodych mam do zakupu 
gotowego farszu z kapusty na wigilijny stół. 

Aleksandra Bańkowicz

Nieocenionej pomocy przy powstaniu 
artykułu udzieliła Joanna Sikora, stylistka 
żywności. Od ponad dwudziestu lat dzia-
łająca na rynku reklamowym w Polsce i za 
granicą. Na swoim koncie ma realizacje 
kampanii reklamowych dla największych 
producentów produktów spożywczych.
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■  Mikołaj we wspomnieniach redakcji Sąsiadów
Każdy z nas ma wspomnienia ze spotkania z Mikołajem. Różne 

w zależności od miejsca, w którym się wychowywaliśmy i czasów, 
kiedy byliśmy dziećmi. 

Monika Rzepka – rubryka Subiektywnie Wyczytane
W moim, rodzinnym domu rodzice starali się, by dzieciaki 

zbyt wcześnie nie nabrały wątpliwości, co do tożsamości Mikołaja. 
Tata zamieniał się z sąsiadem i w ten sposób przez jakiś czas się 
udawało. Któregoś roku jednak zabrakło zastępstwa i prawie zdra-
dziły go... własne buty. Obie z siostrą, choć młode wiekiem, miały-
śmy już oko do detali ubraniowych i odbierając prezenty nieufnie 
szeptałyśmy sobie o tych butach. Tata wyjaśnił nam jednak, że dostał 
je w poprzednim roku właśnie od Mikołaja i… mają teraz identycz-
ne. O słodka naiwności dziecięca! Trzeba przyznać podziałało i już 
nie było żadnych wątpliwości, że Mikołaj naprawdę istnieje. 

Katarzyna Bukol-Krawczyk  
– rubryka Porozmawiajmy o Zdrowiu

Wychowywałam się na Górnym Śląsku. Mikołaj przychodził do mnie  
6 grudnia. Był biskupem z złotych szatach z infułą – liturgicznym szpi-
czastym nakryciem głowy i z pastorałem w ręku. Przynosił prezenty 
grzecznym dzieciom, a dla niegrzecznych miał węgiel i obierki z ziem-
niaków. Oczywiście te obierki i węgiel Mikołaj wyciągał z worka jako 
pierwsze. Łzy w oczach, buzia w podkówkę. Jak się odmówiło jakąś 
modlitwę można było liczyć na jego przychylność i dostać jednak pre-
zenty. Był też Mikołaj w zakładzie pracy rodziców, ale to była jakaś pod-
róbka i przebieraniec. Prawdziwy był tylko ten, który przychodził do domu, 
na którego czekałam siedząc na parapecie i wyglądając przez okno.

Katarzyna Krzyszkowska – radna, sekretarz redakcji
Ja też wychowałam się na Górnym Śląsku, ale mój Mikołaj 

nie był, aż tak przerażający. Prezent od niego zawsze otrzymywa-
łam w nocy, pachniał mandarynkami, czekoladą i złocił się gałąz-
kami rózgi przewiązanej czerwoną wstążeczką. Nie pamiętam jak 
to się działo, ale tej nocy zawsze się budziłam i długo nie mogłam 
spać. Najbardziej spektakularnym prezentem była czarnoskóra lala 
z kruczoczarnymi włosami (której buzię w późniejszym czasie 
wysmarowałam kremem nivea, nie pamiętam już po co). Następ-
nie już w przedszkolu opowiadałyśmy sobie z koleżankami niestwo-
rzone historie o wchodzącym Mikołaju przez okno lub balkon 
i naprawdę w to wierzyłyśmy. 

Jacek Sut – redaktor naczelny
Moje Mikołaje, to najwcześniejsze wspomnienia z czasów, gdy 

moja Mama występowała na scenie Zakładowego Domu Kultury 
„Elterma” w Świebodzinie. Pamiętam ją recytującą „Kwiaty Polskie” 
Tuwima. Te występy, czy też akademie prowadził, jako konferansjer, 
zawsze ten sam, Wysoki Pan. Jego twarz także 
pamiętam, choć już nieco zamgloną. Z racji budo-
wy i ostrych rysów miesza mi się w umyśle z twa-
rzą Janusza Panasewicza z Lady Punk. Wydaje mi 
się, że musiał być podobny, bo gdy pierwszy raz 
spotkałem Janusza na żywo, to automatycznie 
powróciło wspomnienie z „Eltermy”. Ostre rysy 
Wysokiego Pana, wyrobiony głos, oraz – co oczy-
wiste – słuszny wzrost budziły podejrzenia nie tyl-
ko u mnie. Dość szybko jednak zapominaliśmy 
o wątpliwościach. Wyglądał tak uroczyście w srebr-
nej szacie otulony kołnierzem z futra. To i słody-

cze dawały magiczną moc pozwalając wejść dziecku w konwencję, 
w której nawet Wysoki Pan z twarzą Panasewicza stawał się kimś Nie 
Z Tej Ziemi.

Hanna Krzyżewska – radna
Mój Mikołaj był inny

Nie miał wysokiej czerwonej czapy ani dzwoneczka przy pasku, 
tylko… pięknie pachniał pomarańczami. I nie pohukiwał wesoło „ho, 
ho, ho!”, tylko… płakał.

Urodziłam się w Warszawie niedługo po wojnie i moje dzieciń-
stwo przypadło na siermiężne lata stalinowskie, w których poza ludz-
kim zapałem skierowanym w odbudowę Warszawy  – brakowało 
wszystkiego. Szynkę jadło się jedynie dwa razy w roku, tylko w świę-
ta. Cytrusy były towarem reglamentowanym i trudnym do zdobycia. 
W przedszkolu odwiedzał nas wówczas nie Święty Mikołaj, ale „Dzia-
dek Mróz” rozdając dzieciom paczuszki z cukierkami i pierniczkami. 
Natomiast w naszym mieszkaniu na Wiejskiej, przez kilka lat z rzę-
du, w postać Mikołaja wcielał się, zupełnie o tym nie wiedząc – pan 
Władek. Po prostu przybywał zawsze w wieczór wigilijny dźwigając 
wielką, papierową torbę pełną soczystych i pachnących pomarańcz. 
Siadał z nami przy zupie grzybowej z łazankamii snując  wspomnie-
nia o niedawnych czasach wojennych – płakał. Nie, nie z rozpaczy, 
lecz z wdzięczności za uratowane życie. 

Była wigilia Bożego Narodzenia 1943 roku. Moi Rodzice Jadwiga 
i Leopold Niewiadomscy, byli młodym małżeństwem. Mieszkali przy 
ulicy Czerwonego Krzyża w Warszawie i jak wszyscy klepali okupa-
cyjną biedę. Wówczas, po upadku powstania w Getcie Warszawskim 
nastąpił okres nasilonych represji i wzmożonego terroru hitlerow-
skiego. Okres straszny, w którym za pomoc współbraciom, Polakom 
wyznania mojżeszowego płaciło się głową. Moi Rodzice zdawali się 
nie pamiętać o zagrożeniu. Mama miała dostęp do kartek żywno-
ściowych i dostarczała je potrzebującym, a Ojciec wyrabiał im fał-
szywe kenkarty (zaświadczenia o zatrudnieniu). Gosposią w ich domu 
była Żydówka, Jadzia, a przez mieszkanie przewijali się także i inni 
„lokatorzy”. Tamtą pamiętną wigilię zakłóciło nagle pukanie do drzwi. 
Najpierw – przerażenie, czy to nie żandarmi, bo było już po rozpo-
częciu godziny policyjnej, a potem ulga i zakłopotanie. Na progu stał 
człowiek obdarty i przemarznięty do szpiku kości. Trzeba było pomóc. 
Wigilijna zupa grzybowa dała temu początek. Kilka lat po wojnie Wła-
dek Leszczyński wyjechał z Polski, ale nie zapomniał o dobru, które 
go spotkało. Odszukał innych ocalonych przez Rodziców Żydów 
i wspólnie wystąpili do Yad Vashem o uhonorowanie Ich medalem 
„Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata” z mottem: „kto ratuje jedno 
życie – ten jakby cały świat ratował”. O tym fakcie przypomina też 
drzewko oliwne posadzone na Ich cześć w Lesie Jerozolimskim. 

Którejś wigilii, jeszcze przed wyjazdem do Izraela, pan Władek 
do pomarańczy dołączył… telewizor. Mieszkaliśmy już wówczas na 

ul. Wilczej i był to pierwszy odbiornik w całej 
naszej pięciopiętrowej kamienicy. Program 
nadawano dwa razy w tygodniu po dwie 
godziny, oczywiście czarno biały, ale wtedy 
to była rewelacja. Sąsiedzi zjawiali się u nas 
całymi rodzinami, taszcząc ze sobą własne 
krzesełka, spragnieni nowin ze świata. Jed-
nak mnie wtedy najbardziej interesowały 
informacje dotyczące statku wiozącego 
z Kuby do Polski świąteczne pomarańcze. 
Z niecierpliwością  oczekiwałam sygnałów, 
kiedy dotrą do Gdyni.

Renata Nowacka – autorka tekstów o polszczyźnie
Moje najdalsze wspomnienia pochodzą z przedszko-

la z warszawskiej Ochoty. Tam pierwszy raz w życiu zoba-
czyłam prawdziwego Mikołaja. W jednej z sal zebraliśmy 
się wszyscy, to znaczy dzieciaki, wychowawczynie i oczy-
wiście nasi rodzice. Miałam na sobie strój krakowianki, któ-
ry nie wiem skąd zdobyła dla mnie moja mama. Pamiętam, 
że tańczyliśmy w kółku trzymając się za ręce. Było wyjąt-
kowo. W pewnym, długo wyczekiwanym momencie, przez 
tłumek naszych mamuś i tatusiów, przedarł się Mikołaj. Był 
wielki, tajemniczy, ubrany w długi, czerwony strój z czap-
ką, miał długą brodę i w ręku wysoki kolorowy kij, a na ple-
cach najważniejszy worek świata. Zastanawiałam się 
wtedy, czy Mikołaj wie o wszystkich moich „byciach” nie-
grzeczną. Nie wiedział. Dostałam prezent!
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M O D A

P rezenty, upominki, podarunki – 
kto z nas nie lubi ich dostawać. 

Jednak z kupowaniem upominków 
świątecznych bywa różnie. Nie ma 
złotego środka, albo ma się nosa do 
prezentów albo nie. Starym jak świat 
schematem jest, że najlepsze są skar-
pety, co stało się zresztą przyczyn-
kiem do dowcipów w spotach 
reklamowych, świetnie zresztą 
zagranych przez mojego ulubione-
go amerykańskiego aktora, Kevina 
Spacey. Skądinąd trend odzieży 
z motywem świątecznym przyszedł 
właśnie zza oceanu parę dekad 
temu, a w zeszłym roku bił rekordy 
popularności na Wyspach Brytyj-
skich. Topowe sklepy odzieżowe 
zasypane są skarpetkami w gwiazd-
ki, choinki, łosie i jelenie, różowe, 
srebrne, zielone dla pań i panów. 
Swetry z łosiem bądź reniferem  
to już hit, ale w sklepach roi się od 

ganej, dla której sukces zawodowy lub los bliskich jest ważniejszy niż wła-
sny komfort, czy dla takiej, która nigdy nie wie co na siebie włożyć? A może 
takiej która chciałaby przeżyć coś szalonego, np. skok ze spadochronu? 
Panowie też lubią otrzymywać przemyślane prezenty, ale ponieważ trud-
no wejść w głowę mężczyzny warto się zastanowić i czymś go zaskoczyć. 
Być może będzie miał ochotę na relaksujący wieczór we dwoje lub na poka-
zową lekcję pilotowania śmigłowca.

To wszystko możesz osiągnąć za sprawą voucheru do salonu 
piękności, na spotkanie ze stylistką, do klubu fitness lub nawet  
aeroklubu!  

Katarzyna Krzyszkowska
fashionmagenta.com

Zamów na fashionmagenta.com  |  501 760 709

ŚWIĄTECZNY PAKIET UPOMINKOWY

❄ ❄ ❄❄ ❄❄

ANALIZA KOLORYSTYCZNA 
ANALIZA SYLWETKI, PRZEGLĄD SZAFY 

OMÓWIENIE TRENDÓW W MODZIE ZAKUPY 

piesków, kotków, bałwanków, gwiazdek w świątecznych czapkach, 
na wszystkich możliwych odzieżowych produktach. W Internecie 
na stronach poświęconych świątecznym gadżetom można się 
natknąć również na złote myśli w stylu: „... torba handmade będzie 
przyjęta przez twoją partnerkę z nieukrywanym zachwytem“, tylko jak 
tu u licha dojść, że ukochana lubi torbę ręcznie dzierganą zieloną, 
a nie turkusową? Pękanie lubej ze śmiechu przy Wigilii, czy innej oka-
zji nie jest przyjemne, trzeba potem robić dobrą minę do złej gry. 
Wiem coś o tym... A raczej do dziś o tym pamięta mój mąż. Partner 
również nie będzie najszczęśliwszy otrzymując krawat z bałwanem.

Kupowanie prezentu jest dość żmudnym zajęciem, warto przez 
moment zastanowić się czy kupujemy prezent dla kobiety zabie-

■  Pomyśl nim podarujesz
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■  Wspólne kolędowanie, 
czyli od grzechotki do 
Mozarta lub The Beatles...

C zy przyszła Państwu kiedyś do głowy myśl, że każdy z nas był 
już kiedyś muzykantem?  Wszyscy, będąc noworodkami,  śpie-

waliśmy - upajając się własnym głosem, komponowaliśmy przy uży-
ciu pierwszego instrumentu – grzechotki. Rytm i dźwięk to 
naturalna ekspresja malucha. Każda zaśpiewana nuta, to krok w kie-
runku muzycznego rozwoju. Drodzy rodzice, nie mówcie swoim 
dzieciom, że fałszują! Najnowsze badania naukowe dowodzą,  
że do 10 roku życia każdy może nauczyć się poprawnie śpiewać. 

Same korzyści z muzyki
Ćwiczenie śpiewu i gry na intrumencie to najcudowniejsza i najmil-
sza metoda wspierania rozwoju psychoruchowego. Wiąże się 
z wymiernymi korzyściami, m.in.: ze wzrostem pojemności płuc, pra-
widłową pracą przepony, korektą postawy. Wspomaga prowidłowy 
rozwój mowy, uczy ekspresji i odwagi, wyrażania i rozładowywania 
emocji oraz uwrażliwia na piękno.

Czas świąt to najpiękniejsza okazja do muzycznych wycieczek. 
W naszej tradycji mamy wiele pięknych kolęd, które w niezmie- 
nionej formie są przekazywane od pokoleń. Korzystajmy więc z tego 
i śpiewajmy rodzinnie, niezależnie od talentu jakim zostaliśmy obda-
rowani. A może pójść krok dalej i przy tej okazji wspólnie pomuzy-
kować? Należy tylko pamiętać o odpowiednim doborze instru- 
mentu dla dziecka.  Kierujmy się dwoma kryteriami wyboru: umięjęt-
nościami motorycznymi oraz bezpieczeństwem zabawki (spraw-
dzajmy atesty!).

Krótka lista pomysłów:
∞  Marakasy i deszczownice – to kontynuacja pierwszej grzechotki. 

Słuchając dźwięków deszczownicy przenosimy się do krajobra-
zów pełnych wody....

∞  Dzwonki, bębenki – odpowiednio dobrane (krótka, gruba pałecz-
ka, drewniane płytki) ucieszą rocznego maluszka.

∞  Banjo, gitara – ze względu na porządane umiejętności manualne, 
są odpowiednie dla dzieci powyżej 3 roku życia. 

∞  Saksofon, trąbka – rozczula dorosłych, a dla dzieci to ciekawa 
zabawa logopedyczna.

Wiele instrumentów dla dzieci wydaje prawdziwe, niezafałszo-
wane tony. Te polecamy szczególnie, gdyż uczą dziecko rozpozna-
wać czyste dźwięki. 

R E K L A M A

Zespół Makowej Panienki przygotował malutki śpiewnik ze zna-
nymi pastorałkami i kolędami. Można go pobrać z naszego profilu 
na fb (https://www.facebook.com/sklep.makowa.panienka/) Mamy 
nadzieję, że to ułatwi wspólne muzykowanie. W ślad za tym,  
Makowa Panienka została partnerem świątecznego wydania płyty 
„Święta z Muzalinkami”. Płyta z kolędami śpiewanymi przez dzieci 
zawiera też książeczkę z tekstami.

Kolędujmy, kolędujmy, kolędujmy… i niech od śpiewu dźwięczy 
powietrze i serce unosi się z radości!

Agnieszka Smoczyńska
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T E C H N O L O G I EM O T O R Y Z A C J A

■  Pasja do sportu

■  Darmowy parking w centrum miasta?

K ażdy z nas ma jakąś pasję i marzenia. A próba ich realizacji, to 
nasz cel w życiu. Im więcej uda się z tych marzeń zrealizować, 

tym bardziej cieszy nas kolejny dzień i życie nabiera sensu. Przykła-
dem ilustrującym tę tezę są dokonania naszego bohatera, czyli Łuka-
sza Zolla. Na co dzień prowadzi serwis samochodów w Piasecznie 
i wieczorami bawi dzieci. Ale gdy pojawi się wolna chwila to wsia-

da w swoje sportowe auto i ściga się z najlepszymi kierowcami z Pol-
ski i zagranicy. I tak już ponad 20 lat. Łukasz ścigał się przeróżnej 
maści pojazdami, ale zawsze pozostał wierny czterem kółkom.  
Na swoim koncie ma starty w Seacie, BMW, Subaru, nawet w Fiacie 
126p. Obecnie startuje w 400 konnej Skodzie Fabii SuperCar z napę-
dem na 4 koła. Okazjonalnie także w rajdach terenowych.

Swoją pasją "zaraża" innych. Na tyłach serwisu obok Skody Łuka-
sza pojawiają się kolejne sportowe auta osób, które podzielają jego 
pasję, a później wspólnie ścigają się na torach. Łukasz ma na swo-
im koncie liczne tytuły, w tym Mistrza Polski, Mistrza Austrii i Węgier, 
a także Puchar Europy Strefy Centralnej.

Obecnie oprócz aktywnego ścigania Łukasz podjął się współor-
ganizacji zawodów serii Rallycross w Polsce. To kolejne wyzwanie, 
kolejny cel realizowany przez Łukasza z sukcesem. Cykl się rozwi-
ja, a zawodnicy ścigają się w Toruniu, Słomczynie oraz gościnnie 
w Niemczech i na Litwie. 

Zbliża się kolejny rok, do którego nasz bohater już się szykuje. 
Z głową pełną pomysłów musi na chłodno przeanalizować jakim 
autem i gdzie będzie się ścigał. Satysfakcja z osiągniętych celów 
daje siłę, żeby dalej się rozwijać i wyznaczać nowe. I o to chodzi.

Instytucje rządowe i samorządowe w krajach Europy Zachodniej 
coraz wyraźniej starają się wspierać kierowców samochodów eko-

logicznych. Zniżki i przywileje przyznawane są w najróżniejszych 
formach. Kilka krajów, między innymi Niemcy i Irlandia, zdecydo-
wało się na opracowanie globalnych programów wsparcia. W cyto-
wanych Niemczech powołano ogólnokrajowy program „National 
Electric Mobility Platform”, którego celem jest obecność aż 1 mln 
samochodów niskoemisyjnych (elektrycznych bądź hybrydowych) 
do 2020 roku na tamtejszych drogach. Jak rząd niemiecki planuje 
tego dokonać? Oczywiście kusząc kierowców odpowiednimi przy-
wilejami. W tym przypadku jest to zwolnienie z podatku drogowe-
go, aż przez 5 lat od daty zakupu auta oraz preferencyjne stawki 
podatku od tzw. użytkowania samochodu służbowego do celów 
prywatnych. Dodatkowo planowana jest budową gęstej sieci sta-
cji szybkiego ładowania na terenie całego kraju. We wspomnianej 
Irlandii tamtejszy rząd postawił sobie za cel do 2020 roku 10% udział 
aut ekologicznych w całej populacji zarejestrowanych samocho-
dów. Zachętą mam być sieć 1500 stacji ładowania dostępnych 
w miastach i dodatkowo 60 stacji szybkiego ładowania na drogach 
krajowych (co 60 km). Kierowcy, który decydują się na zakup takie-
go samochodu mogą również liczyć na 5.000 EUR dotacji bezpo-
średniej. Zresztą nie tylko Irlandia zdecydowała się na finansowe 
wsparcie. Do rekordowych należał system estoński, w którym 
w latach 2011 – 2014 można było otrzymać średnio równowartość 
16.500 EUR jako wsparcie zakupu samochodu eko. W tym miejscu 
trzeba dodać, że najbardziej rozwinięty program oferuje Holandia: 
zaczynając od dotacji bezpośrednich, przez darmowe stacje łado-
wania i parkingi, a na ulgach w podatkach kończąc. Podaje się, że 
rząd Holandii przeznaczył, aż 500 mln. EUR na dotacje w tym zakre-
sie. Efekt? Sprzedaż samochodów elektrycznych i hybrydowych 
rośnie znacznie szybciej niż zakładano. W samym tylko Amsterda-
mie jest więcej stacji ładowania samochodów elektrycznych niż 
w całej … Polsce. 

Przywileje w Polsce 
Na tle Europy wyglądają bardzo skromnie. W zasadzie nie przewi-
dziano na szczeblu rządowym żadnych ulg, a pojawiające się ini-
cjatywy to pomysły tylko i wyłącznie lokalne. Można na nie liczyć 
w kilku większych polskich miastach. Niestety brak w tych działa-
niach spójności. Posiadaczom hybrydy w Warszawie nie przysługu-
ją ułatwienia w innym miejscu niż stolica. Każde miasto realizuje 
własna ̨ politykę udogodnień pojazdów niskoemisyjnych. Głównie 
dotyczą one zmniejszenia lub nie pobierania opłat za parkowanie 
w strefach oznaczonych jako płatne oraz darmowego korzystania 
ze stacji szybkiego ładowania.

W szczegółach wygląda to następująco: 
∞  Warszawa – auta niskoemisyjne mogą ̨ wjechać na trasę Traktu 

Królewskiego (zakazane dla ruchu spalinowego),
∞  Wrocław – w strefach oznaczonych jako „B” i „C” nie są pobiera-

ne opłaty za parkowanie (nie dotyczy strefy „A”),
∞  Szczecin – roczne pozwolenie na parkowanie aut elektrycznych 

i hybrydowych kosztuje symboliczne 10 zł (standardowo 150 zł),
∞  Gdańsk i Toruń –  możliwość bezpłatnego korzystania ze stacji 

ładowania (dostępne trzy, kolejne w budowie) oraz bezpłatny par-
king w centrum. 

∞  Kraków – zwrot 1380 zł za parkowanie w obrębie stref miast, moż-
liwość przejazdu bus-pasami oraz wjazdu do wybranych stref 
ograniczonego ruchu. 

∞ Kielce – darmowe parkowanie i bezpłatne ładowanie aut.
Pocieszające jest to, że program lokalnych udogodnień cały czas 

jest rozwijany i dołączają do niego nowe miasta. Wciąż brakuje jed-
nak rządowych dotacji bezpośrednich. Podsumowując: tej zimy, jeśli 
ktoś planuje zakup hybrydy lub elektryka, może liczyć jedynie na sie-
bie i ewentualnie wsparcie Św. Mikołaja. Miejmy nadzieję, że w przy-
szłości dojdzie do tego wsparcie wzorem innych krajów europejskich. 

Michał Baranowski
eco-driving.info

FOT.: PIT STOP

R E K L A M A
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P O D R Ó Ż E

A lbania jest jednym z najbardziej zagadkowych bałkańskich kra-
jów. Co warto o nim wiedzieć? Przede wszystkim to, że pod 

wieloma względami daleko mu jeszcze do europejskich standar-
dów. Po okresie panowania Envera Hodży Albania goni Europę, ale 
wciąż do nadrobienia ma wiele. Na przykład albańscy kierowcy 
i albańskie drogi to temat – rzeka. Za czasów reżimu Hodży Albań-
czycy nie mogli posiadać i prowadzić samochodów, dlatego nie 
dość, że brakuje dróg, to i zachowania kierowców, poruszających 
się wszelkimi modelami Mercedesów, potrafią mocno zaskoczyć. 

Albańczycy nie dbają też o otoczenie. Liczne samowolki budow-
lane, niedokończone, walące się szkielety domów, krowy jedzące 
resztki ze śmietników, wszechogarniający brud, kurz i pył sprawia-
ły, że przechodząc nawet przez popularny kurort jak Saranda czy 
Ksamil, zamykałam oczy i zatykałam nos. 

Ciekawostką jest fakt, że na każdym kroku natknąć się tu można 
na… bunkier. W latach 1972-1984  powstało ich kilkaset tysięcy, choć 
każdy kosztował tyle, ile dwupokojowe mieszkanie. Obecnie bunkry 
są atrakcją turystyczną i jeśli lubimy przywozić z wypraw pamiątki,  to 
mały schron – popielniczka będzie ciekawym uzupełnieniem kolekcji.

Inna twarz Albanii
Czy to jednak powody, żeby ominąć Albanię? Absolutnie nie! Nigdzie 
w Europie nie spotkamy się z taką gościnnością. Kiedy w Beracie 
późnym popołudniem szukaliśmy noclegu i nie mogliśmy nic zna-
leźć, właścicielka jednego ze sklepików, choć nijak nie rozumiała 
co do niej mówimy, zamknęła swój kram i chodziła z nami od domu 
do domu próbując znaleźć dla nas pokój. W końcu przyprowadziła 
nas do wielkiego apartamentu z 80m tarasem, z zapierającym dech 
w piersiach widokiem na cały Berat (miasto wpisane na listę dzie-
dzictwa UNESCO), a wszystko za jedyne 20 Euro za dobę.

Berat – „miasto tysiąca okien” – to nie jedyne albańskie miasto, któ-
re zachwyca swoim urokiem. Planując podróż po Albanii nie można 
ominąć Gjirokastry – „miasta tysiąca schodów” i cudownych kamien-

■  Albania – kraj bunkrów, śmieci i mercedesów 
nych domków pokrytych charakterystycznymi łupkowatymi dachami. 
Panorama z górującej nad miastem średniowiecznej twierdzy (dawne-
go więzienia politycznego) to obowiązkowy punkt programu, podob-
nie jak bałkański przysmak – burek – zjedzony w lokalnej knajpce. 
Miłośnikom antycznej kultury polecam również podróż w okolice Butrin-
tu – starożytnej osady iliryjskiej leżącej tuż przy granicy z Grecją, gdzie 
zobaczyć można stanowiska pracujących w pocie czoła archeologów. 

Plaże i ciepłe morze
Nie tylko starożytne zabytki i średniowieczne miasteczka przycią-
gają do Albanii turystów. Malownicze piaszczyste plaże, urocze 
wysepki, ciepłe wody Morza Jońskiego i bardzo atrakcyjne ceny to 
argumenty, które trudno podważyć. Oprócz wspominanych wyżej 
Sarandy (moim zdaniem przeludnionej) i Ksamilu możemy zaznać 
spokoju pośród piaszczystych w miejscowości Qeparo, bardziej na 
północy. 7 km dalej odkryjemy zaś Porto Palermo - zabudowania 
bazy albańskiej Marynarki Wojennej oraz XVIII wieczny zamek leżą-
cy na wyspie. Jadąc wybrzeżem na północ w kierunku Czarnogó-
ry czeka nas jednak największa niespodzianka – przełęcz Llogara 
z zapierającymi dech w piersiach widokami na góry, wybrzeże 
i morze. Zdecydowanie mniej atrakcyjna jest zaś północ wybrzeża 
– Wlora, Lushnja czy Durres. Jeśli wypoczywać, to na południu. 

Nie da się ukryć, że albańskie wakacje to… oddech dla portfela. Jeśli 
narzekamy na włoskie czy  chorwackie ceny, Albania wyda nam się 
rajem na ziemi. Przyzwoity nocleg znajdziemy za ok. 20 Euro za dobę, 
pyszny obiad dla rodziny to wydatek rzędu 50-70 zł, nie dotkną nas 
też opłaty za parkingi czy bilety wstępu. Albania to chyba najtańszy kraj 
na Bałkanach, choć z roku na rok – wraz z coraz większym zaintere-
sowaniem wśród turystów – ceny na pewno będą rosnąć. Mam nadzie-
ję, że wraz z nimi wzrośnie również poziom życia Albańczyków, jakość 
obsługi oraz infrastruktura, że Albańczycy bardziej zadbają o swoją 
piękną ojczyznę, a jednocześnie nie stracą tej serdeczności, z którą 
witają każdego gościa.   Anna Pilip

Sarajewo

W N Ę T R Z A

■  System z pasją

J ednym z modeli działalności biznesowej jest budowanie siatek 
partnerskich pomiędzy firmami, które produkują różne towary 

lub proponują usługi dające się wiązać we wspólne oferty. Na rynku 
globalnym mówimy wtedy o konsorcjach, a na rynku lokalnym bar-
dziej adekwatnym i milszym dla ucha będzie określenie „symbiozy”.

W tym numerze proponujemy państwu przyjrzeć się takiej sym-
biozie, która dodatkowo łączy dwie miejscowości i dotyczy dwóch 
podmiotów, których towary i usługi możemy podzielić na technicz-
ne i dekoracyjne. Dekoracyjną firmą jest „Pracownia z Pasją” mają-
ca własną pracownię krawiecką w Mysiadle, natomiast techniczną: 
„Pro-System” z siedzibą i produkcją w Józefosławiu.

 „Pracownię z Pasją” możemy śmiało nazwać miejscem magicz-
nym.  Powstała z zamiłowania do sztuki krawieckiej i tworzenia nie-
powtarzalnych dekoracji okien z uwzględnieniem indywidualnego 
charakteru pomieszczeń oraz gustu i preferencji ich lokatorów. Wła-
ścicielka pracowni, Pani Magda, z krawiectwem związana jest prak-
tycznie od zawsze. Jej ponad 14-letnie doświadczenie stanowi bazę 
dla bieżącego rozwoju, którego efekty można podziwiać w urzeka-
jących aranżacjach wnętrz. Produktami powstającymi na jej krawiec-
kim stole są także firany, zasłony, rolety rzymskie i austriackie, 
narzuty na łóżka, pokrowce na meble. W każdej z tych rzeczy ude-
rza perfekcja wykonania. Pracownia w swej bogatej ofercie posiada 
wiele tkanin i tapet, dzięki którym przy współpracy z tapicerami może 
uczynić pomieszczenia wyjątkowymi. Posiadanie własnej pracowni 
krawieckiej, nowoczesnej  i dobrze zaopatrzonej z połączeniem pasji 
do dizajnu tworzy niezwykłą markę: „Pracownia z Pasją”. Marka ta 
zawdzięcza swój niezaprzeczalny sukces innej firmie z branży typo-
wo technicznej: „Pro-System” z Józefosławia. I tu możemy zaob-
serwować wyżej wymienione zjawisko symbiozy.

Techniczni nie są już tak magiczni, ponieważ ich mottem jest 
„pion – poziom – symetria”, ale z powodzeniem korzystają z arty-
stycznych i estetycznych wizji „Pracowni z Pasją”. Firma Pro-System 
jest producentem rolet wewnętrznych jak i zewnętrznych, vertica-

li i moskitier. W ofercie posiadają wyroby uznanych producentów, 
którzy oferują swoje produkty tylko i wyłącznie poprzez wyspecja-
lizowane punkty handlowe, z przeszkolonym personelem. Do tych 
wyrobów należy zaliczyć żaluzje aluminiowe i drewniane, plissy 
okienne, markizy, oryginalne produkty do okien dachowych FAKRO 
oraz VELUX. Jednym zdaniem wszystkie produkty techniczne słu-
żące do zaciemnień okien i poprawy komfortu pomieszczeń u  klien-
tów. Pro-System może poszczycić się licznymi certyfikatami 
i uprawnieniami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania 
i montażu zarówno produktów dekoracyjnych jak i technicznych. 
Kolejnym ważnym aspektem są ludzie tworzący Pro-System, mon-
terzy i handlowcy, którzy wiedząc jak wysokiej jakości oferują pro-
dukty dokładają wszelkich starań, aby jakość obsługi byłą równie 
wysoka. Dowodem, że tak się dzieje są liczne pozytywne opinie  
i pochwały od klientów. I tak już od ponad dziesięciu lat!

Pełnym uznania i godnym do naśladowania dla obu firm jest fakt, 
że głównym sposobem pozyskiwania klientów jest po prostu pocz-
ta pantoflowa oraz internet i prasa, a nie zaśmiecanie ulic ulotkami 
i afiszami, które wpływają negatywnie na estetykę otocznia, w któ-
rym mieszkamy.  

Na hasło „SĄSIEDZI”, obie firmy gwarantują dodatkowy rabat 
w wysokości 5 %.

PRO-SYSTEM  
Ul. Osiedlowa 77, 
05-500 Józefosław            
Tel. (22) 750 76 59, 
kom. + 48 660 661 720   
www.pro-system.waw.pl

PRACOWANIA Z PASJĄ              
Ul. Graniczna 21, 
05-515 Mysiadło
Tel. + 48 660 490 268
www.pracowniazpasja.pl            

R E K L A M A
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Podaruj mi miłość.  
12 świątecznych opowiadań

opracowanie zbiorowe

Wydawnictwo Otwarte

Czy nie możecie doczekać się już świąt Boże-
go Narodzenia? Jeśli tak to bądźcie ostrożni, 
bo te dwanaście opowiadań sprawi, że jesz-
cze mocniej poczujecie ich przyciąganie. 
Dwunastu topowych autorów współczesnej 
literatury młodzieżowej popełniło dwanaście 
opowiadań obyczajowych na różne sposoby 
mieszających święta i... miłość. To urocza 
i dowcipna lektura dla młodzieży gimnazjal-
no-licealnej. Bohaterowie opowiadań są 
głównie nastolatkami, mają swoje wielkie i małe 
pasje i czasami bardzo indywidualne spojrze-
nie na święta. Jest i pierwsza miłość i dwójka 
wielkich samotników. Są tu historie miłosne, 
kryminalne, okraszone grozą, humorem, nie-
które dziwne lub  zagadkowe. Każda inna, 
w swoim stylu, co jest zaletą. Od realistycz-
nych, poprzez pogranicze magii, aż do fanta-
stycznych. A jednak wszystkie sprawiają, że 
prawie słyszymy, jak skrzypie śnieg pod noga-
mi, widzimy jak skrzą się w wieczornym mro-
ku bożonarodzeniowe dekoracje na ośnie- 
żonych ulicach, a gorąca czekolada prawie 
paruje z kubka trzymanego w blasku komin-
ka. Słodkie i rozgrzewające nastroje, choć 
z konkretnym przekazem serwują nam auto-
rzy opowiadań. Pokazują, jaką moc może dać 
wspólne, rodzinne świętowanie i jak sami 
możemy w prosty sposób sprawić, by magia 
świąt zdziałała cuda duże i małe. Tak, "Poda-
ruj mi miłość" hipnotyzuje świątecznie! To 
wspaniała lektura dla pragnących wprowadzić 
się w bożonarodzeniowy, zimowy nastrój na 
co najmniej dwanaście sposobów! Serdecz-
nie polecam! Świetnie nadaje się na prezent! 

Monika Rzepka
poraczytania.pl

Dziewczyna z pociągu

Paula Hawkins

Wydawnictwo Świat Książki

Paula Hawkins z łomotem przejeżdża-
jącego pociągu weszła na światowy rynek 
książki. Debiut literacki młodej, brytyjskiej 
dziennikarki zdobył wielkie uznanie czy-
telników na świecie, a filmowa adaptacja 
książki zapowiadana jest już na rok 2017. 
To właśnie "Dziewczyna z pociągu" naro-
biła tyle hałasu. Pociąg, którym Rachel 
dojeżdża do pracy zatrzymuje się codzien-
nie przy tym samym semaforze, skąd widać 
dobrze pewien dom. Dziewczyna obser-
wuje jego mieszkańców. Kreuje w swej 
wyobraźni idylliczne życie obcej pary. Któ-
regoś dnia jednak jedno zdarzenie widzia-
ne z okna pociągu burzy sielankowy obraz 
kobiety i mężczyzny. Rachel musi wybrać, 
czy pozostanie tylko dziewczyną z pocią-
gu, czy też będzie mogła stać się częścią 
życia ludzi, których widywała z daleka. 
Reszty nie zdradzę, musicie sami doczy-
tać. Napięcie początkowo wolno rośnie, 
by potem znacznie przyspieszyć, a zakoń-
czenie jest nieoczekiwane. Autorka zręcz-
nie myli tropy i podrzuca coraz to nowe 
poszlaki, atmosfera zagęszcza się nie tyl-
ko wokół głównej bohaterki, ale i wokół 
pozostałych postaci. Opowieść wciąga bez 
reszty, jest morderstwo i są liczne tajem-
nice. W miarę czytania okazuje się, że nic 
nie jest już tym, czym wydawało się na 
początku. Brawo za taki debiut! Bohatero-
wie, ludzcy do szpiku kości, uwikłani są 
w alkoholizm, toksyczne związki, czy nie-
możność przystosowania się. Książka w peł-
ni zasługuje na miano thrillera psy- 
chologicznego. Warto przeczytać – mor-
derstwo z psychologią w tle porządnie 
wciąga! Polecam!

Cuda wianki. Polski folklor  
dla młodszych i starszych

Marianna Oklejak

Egmont Polska

Ale cuda! W sam raz na świąteczny prezent! 
"Cuda wianki" to przepiękna, starannie 
wydana opowieść o polskim folklorze.  
To po trochu album, komiks i skarbnica wie-
dzy. Widać tu bogactwo intensywnych 
barw i kształtów, strojów, zabawek, serwe-
tek, pisanek, koszyków, haftów, czego tyl-
ko zapragniecie. Wraz z autorką wybie- 
rzecie się polskimi dróżkami poprzez kul-
turę poszczególnych regionów naszego 
kraju. Odwiedzicie min. Łemków, Kurpiów, 
Mazowsze, Pomorze, Podhale czy Rozto-
cze, a wszystko sprawdzicie na mapie 
z przypisami. Zamiast nudnych wywodów 
o pochodzeniu zwyczajów, obrzędów 
i przedmiotów z nimi związanych, zapo-
znacie się z nimi poprzez piękne ilustracje, 
wzbogacone objaśnieniami czy też nawet 
lokalnymi przyśpiewkami czy przysłowia-
mi. Książka o wysokich walorach edukacyj-
nych, merytorycznie i graficznie. Daje 
możliwość w przyjemny sposób wzboga-
cić wiedzę o naszych rodzimych tradycjach 
i obrzędach, o ludowych strojach, butach, 
naczyniach, przedmiotach użytku codzien-
nego i religijnego, a nawet o regionalnych 
potrawach. Widać tu jak na dłoni bogac-
two polskiego folkloru, jego różnorodność, 
niespotykane na co dzień oblicza naszej 
kultury. Sama autorka pisze, że jej album 
powstał z zachwytu nad bogactwem pol-
skiej obrzędowości, co widać. Świetne 
połączenie rysunków z oszczędnymi opi-
sami, a każda strona cieszy oko. Szczerze 
polecam i młodszym i starszym! Dziękuję 
wydawnictwu Egmont za udostępnienie 
egzemplarza recenzenckiego.

■  Ryby

R yby są zdrowe, to nie zaprzeczalny fakt, o którym wie zapew-
ne każdy. Ale dlaczego i które, to już nie jest takie oczywiste.  

Najpierw więc odpowiedzmy na pytanie, dlaczego ryby mają prze-
ciwników. 

Nawet RYBY nie są wolne od wad
Niestety w  rybach spotykamy substancje toksyczne i niebezpiecz-
ne dla zdrowia. Wśród nich metale ciężkie takie jak ołów, kadm lub 
rtęć. Z kolei dioksyny, pochodne pestycydów, i cynowe farby okrę-
towe dostają się do wód morskich i śródlądowych głównie jako 
zanieczyszczenia, są toksyczne dla żywych organizmów, a część 
z nich jest kumulowana w tkankach ryb. Problemem są również sto-
sowane w hodowlach ryb środki weterynaryjne np. antybiotyki prze-
ciwbakteryjne i substancje przeciwgrzybiczne.  Metale ciężkie 
występują w rybach bałtyckich i polskich rybach hodowlanych w bar-
dzo niskim stężeniu, stężenia na poziomie około 10% dopuszczal-
nej normy mogą występować w pandze i tilapii. Tłuste bałtyckie 
ryby zawierają najwięcej dioksyn. Niestety 1 porcja 100g łososia lub 
140g szprotek dostarcza około 90% dopuszczalnego tygodniowe-
go spożycia dioksyn. W konserwach rybnych nie wiemy jaka ryba 
została „zapuszkowana” a dodatek, raczej kiepskiej jakości, oleju nie 
czyni jej zdrowszą. Wędzenie często niesie ryzyko zbyt dużej zawar-
tości rakotwórczych substancji pochodzących z dymu. To wszyst-
ko prawda, ale na szczęście nie cała.

RYBY mają także wiele zalet
Dla ryby najważniejsza jest czystość w wody w jakiej żyje. W stosun-
kowo małych akwenach wodnych, jakim na przykład jest Bałtyk, któ-
re mają słabe połączenie z innymi morzami, woda jest bardziej 
zanieczyszczona. Dlatego warto wybierać ryby oceaniczne. Ryby 
długo żyjące jak na przykład tuńczyk kumulują więcej niebezpiecz-

nych substancji w tkankach, dlatego wybierajmy raczej ryby mniej-
szej wielkości, czyli młodsze. Mięso ryb jest bogate w białko 
łatwostrawne o dużej zawartości aminokwasów egzogennych: lizy-
ny, metioniny i cysteiny. Są to aminokwasy, które muszą być dostar-
czane z pożywieniem, gdyż organizm sam nie potrafi ich 
produkować. Szczególnie ważne są dla osób rezygnujących z jedze-
nia mięsa. Zawartość białka w rybach jest różna w zależności od 
gatunku ryby, ale zbliżona do zawartości białka w mięsie . Ryby pol-
skie i bałtyckie : dorsz, łosoś, śledź, karp, pstrąg zawierają około 
17-19% białka w 100g, ryby importowane: panga, sola, mintaj, tila-
pia zawierają około 12-13% białka w 100g. Bardzo ważnym argu-
mentem przemawiającym za jedzeniem ryb jest duża zawartość 
tłuszczów wielonienasyconych z rodziny Omega 3. Są one niezbęd-
ne w profilaktyce chorób układu krążenia i chorób nowotworowych. 
Hamują procesy zapalne i wpływają na prawidłowy rozwój mózgu. 
Największa zawartość Omega 3 jest w tłustych, morskich rybach. 
Króluje łosoś, śledź, makrela i szprotki. 100g łososia dostarcza pra-
wie 3800mg tłuszczy Omega 3, czyli wystarczy około 15g łososia 
dziennie, aby dostarczyć dzienną ilość Omega 3 zalecaną w profi-
laktyce, czyli 500mg. Dla porównania równoważne porcje dorsza to 
około 1 kg, soli 2 kg, ale z kolei śledzia tylko 50g dziennie. Ryby to 
również bogactwo fluoru, selenu i jodu oraz witaminy D3. Prowa-
dzone przez wiele lat badania różnymi modelami żywienia w róż-
nych europejskich krajach udowodniły, że jedzenie ryb ma działanie 
ochronne - w przeciwieństwie do spożywania wieprzowiny i woło-
winy. Ryby więc po prostu trzeba trzeba jeść, ale jak zwykle w die-
tetyce, zalecam umiar i przede wszystkim różnorodność.

Katarzyna Bukol Krawczyk
lekarz medycyny rodzinnej, dietetyk kliniczny i sportowy

P O R O Z M A W I A J M Y  O  Z D R O W I U

lek. med. Katarzyna Bukol-Krawczyk

WIZYTY DOMOWE 
dla dzieci i dorosłych

tel. 505 140 250

R E K L A M A

FOT.  ROBERT WIDZ
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SKŁADNIKI
∞ 1 kg dzwonków karpia
∞ 250 ml białego wytrawnego wina
∞ 4 łyżki stopionego masła
∞ 2 cebule posiekane
∞ 3 ząbki czosnku posiekane
∞ 2 łyżeczki posiekanej świeżej szałwii
∞ 2 łyżeczki suszonego majeranku
∞ 3 łyżki bułki tartej

∞ sól 
∞ świeżo zmielony czarny pieprz

WYKONANIE
Wymieszaj cebulę, czosnek i zioła. Natrzyj 
dzwonki karpia. Przełóż je do naczynia, 
jedno na drugim. Zalej winem, przykryj 
i odstaw w chłodnym miejscu na 1,5 
godziny. Nastaw piekarnik na 180 stopni. 

Przełóż rybę do naczynia żaroodporne-
go, skrop połową masła i winem z mary-
naty. Włóż do piekarnika i piecz, aż się 
zarumieni. Wyjmij rybę, posyp bułką tar-
tą i polej resztą masła. Ponownie włóż do 
piekarnika i piecz, aż bułka i masło nabio-
rą złotej barwy. Podawaj od razu. 

Anna Kosterna-Kaczmarek
czosnekwpomidorach.pl

■   Karp w białym winie
Ciasto:
∞ 1 kg mąki pszennej, ∞ 1 jajko  
∞ 40 ml ciepłej wody, 
∞ 1 łyżeczka masła ∞ szczypta soli
Wszystkie składniki połącz i wyrób ręka-
mi na jednolite, gładkie ciasto. Zawiń 
dokładnie w lanianą ściereczkę i zajamij 
się farszem.

Farsz:
∞ 3 kg kiszonej kapusty, ∞ 10 dag 
suszonych grzybów, ∞ 3 średniej 
wielkości cebule,  ∞ sól, pieprz
Kapustę wypłucz, odsącz, przełóż do 
dużego garnka, zalej wodą, żeby przykry-
ła kapustę, posól. Gotuj do miękkości (ok. 

1,5–2 godz.). Możesz dodać kilka grzy-
bów, żeby kapusta nabrała ładnego brą-
zowego koloru. W tym czasie namocz 
grzyby, ugotuj w osolonej wodzie. 
Ugotowaną kapustę wlej na sito, odsącz, 
dobrze odciśnij i posiekaj. Ugotowane 
grzyby też odsącz, pokrój w drobną kost-
kę i połącz z kapustą. Dopraw przesma-
żoną na oleju posiekaną cebulą oraz solą 
i pieprzem. Dokładnie wymieszaj wszyst-
kie składniki. 
Zagniecione ciasto podziel na kilka czę-
ści. Z każdej części odkrawaj niewielkie 
kawałki, rogzniataj dłonią i wałkuj na oką-
głe placuszki o średnicy ok. 8–10 cm. Do 
każdego placka nakładaj ok. łyżki farszu, 

składaj na pół i sklejaj brzegi opuszkami 
palców. Możesz też zawinąć ozdobnie 
każdy brzeg (ale to już wyższa szkoła jaz-
dy – mnie tę umiejętność przekazała bab-
cia Stasia, ja nauczyłam już mojego 
starszego syna Kubę). 
Do gotującej się osolonej wody wrzucaj par-
tiami przygotowane pierożki i gotuj do 
momentu, aż wypłyną na wierzch. Wyławiaj 
delikatnie łyżką czedzakową na tacę i pozo-
staw do ostygnięcia. Możesz podawać pie-
rożki prosto z wody okraszone cebulką lub 
przesmażone na oleju na patelni.

Ewa Mościcka
miodmalina.pl

■   Pierogi domowe z kapustą i grzybami  (ok. 100 szt)

SKŁADNIKI
∞  1,5 szkol. ugotowanych  

i zmiksowanych buraków (2–3 szt.)
∞ 150 ml oleju (ok. ½ szkl).
∞ 2 szklanki mąki ∞ 5 jajek
∞ ½ szkl. kakao ∞ 1 czekolada „Jedyna“
∞ 1,5 szklanki cukru ∞ 1 cukier wanilinowy
∞ 3 łyżeczki proszku do pieczenia
∞ 1 gruszka

WYKONANIE
Buraki ugotuj w skórce, kiedy ostygną, 
obierz, pokrój, a następnie zblenduj. Cien-
kim strumieniem wlej do nich olej, rozmie-
szaj. W osobnej misce ubij jajka z cukrem 
i cukrem wanilinowym, dodaj buraki. wsyp 
resztę suchych składników, a na końcu 
rozpuszczoną i lekko przestudzoną cze-
koladę. Możesz zostawić trochę czekola-
dy do wysmarowania z  wierzchu upie- 
czonego ciasta. Wlej do dwóch keksówek 
wysmarowanych tłuszczem i obsypanych 
bułką tartą lub amaratntusem. Piecz ok. 45 
minut w temp. 180 st. C. 

Ewa Mościcka
miodmalina.pl

■   Ciasto czekoladowo- 
buraczane

R E K L A M A

■  Anegdota
Ł adnych wiele lat temu, gdy sieci komórkowe dopiero się rozwi-

jały na pewnej wiosce postawiono maszt i antenami telefonii 
komórkowej, tzw. BTSa. No i się zaczęło. Kury przestały nieść, kro-
wy mleko dawać, baby zapadły na ciągłą migrenę, a chłopom opa-
dły siły witalne, dzieci stały się agresywne, u mieszkańców 
wystąpiły zmiany charakterologiczne. Na nic egzorcyzmy i zdro-
waśki, na stalowym słupie ksiądz połamał kropidło.

No i wójt zwołał zebranie wiejskie, żeby szatana przepędzić, 
a szczególnie skuszonego mamoną właściciela łąki gdzie maszt sta-

nął. Na spotkanie przybyli przedstawiciele szatana w osobach pra-
cowników sieci telefonii komórkowej. 

No i baby zaczęły biadolić i opisywać objawy, że kury, że mleko, 
że zmiany charakterologiczne, że chłopy...

Na co przedstawiciel szatana wstał i powiedział: "To bardzo cie-
kawe co tu słyszymy, te państwa obserwacje. Szczególnie, że nadaj-
nik uruchomimy w przyszłym miesiącu, bo teraz jeszcze nie jest 
podłączony do prądu."

Tr.

Zapraszam na moją wersję wigilijnego karpia – karp zapiekany  
w białym winie. Oczywiście lubię tę rybę podaną tradycyjnie  
– smażoną, ale ta wersja jest wyjątkowo dobra. I wdzięczniejsza 
w wykonaniu. Wkładasz ją do piekarnika i „sama się robi”. Karp 
zapiekany w białym winie wart jest spróbowania i nie zdziwię się,  
gdy na stałe zagości na Waszych wigilijnych stołach.

Przygotowanie pierogów jest pracochłonne 
i czasochłonne. Trudno czasem zdecydo-
wać się na takie poświęcenie czasu i ich 
przygotowanie tuż przed świętami. Dlatego 
warto zająć się tym wcześniej, zrobione 
zamrozić i wyjąć już całkowicie gotowe 
rano w Wigilię (trzeba pamiętać, by zrobić  
to rano, by zdążyły odtajać). Wystarczy  
je wtedy tylko przyrumienić  
na patelni i delektować  
na wieczerzy wigilijnej.

Ma delikatny posmak piernika, jest 
miękkie, zwarte, ale jednocześnie 
puszyste i elastyczne. Uwielbiam 
jego wilgotną strukturę. Buraczki 
podkreślają jego wyjątkową 
czekoladowość :) Idealne na 
świąteczny stół!
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* W OFERCIE RÓWNIEŻ ORGANIZACJA FIRMOWYCH 
PRZYJĘĆ WIGILIJNYCH Z TRADYCYJNĄ POLSKĄ KUCHNIĄ

Restauracja GUSTO, ul. Słowicza 1, Mysiadło tel. 511824444
www.restauracjagusto.pl

gusto_grudzień.indd   1 27/11/15   12:02

WIECZÓR ANDALUZYJSKI W JÓZEFOSŁAWIU.
KONCERT FLAMENCO „OGIEŃ W SERCU”

To był wyjątkowy wieczór. Do Klubu Kultury w Józefosławiu  
21 listopada na koncert “Flamenco – ogień w sercu” przybyły tłu-
my okolicznych mieszkańców. Koncert został zorganizowany przez 
Sollares – Instytut Kultury Latynoamerykańskiej. 

Flamenco to emocje. Każdy koncert jest inny. Nie ma stałych 
składów czy zespołów. Jeśli zna się reguły jakimi rządzi się flamen-
co, można grać z każdym. Tym razem na scenie wystąpili:
Małgorzata Wołyńczyk – profesjonalna tancerka i doświadczona 
nauczycielka flamenco. Finalistka IV międzynarodowego konkur-
su tańca flamenco w Tutynie "Flamenco Puro". 
Jakub Wagner – gitarzysta flamenco. W skład jego dorobku arty-
stycznego wchodzi miedzy innymi: udział w licznych koncertach 
w Polsce i w Hiszpanii w roli akompaniatora i solisty
Mateo Gallito – śpiewak, tancerz, pianista i aranżer. Założyciel 
zespołu Remedios. Komponuje muzykę, która jest fuzją jazzu i fla-
menco. Nagrał 6 płyt.
Marta Mieszczanek – tancerka i nauczycielka.  Flamenco zajmu-
je się od 7 lat. Jest związana z najstarszą polską szkołą Studio Fla-
menco w Warszawie. 

MIKOŁAJKI NA RYNKU, ODPALENIE 
CHOINKI,  KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
6 grudnia, godz. 11.00-17.00, Rynek Pl. 
Piłsudskiego, Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno zaprasza na 
coroczną imprezę Mikołajkową połączoną 
z kiermaszem świątecznym. O godz. 11.00 
ruszy Kiermasz Świąteczny. Na licznych kra-
mach i straganach można się będzie zaopa-
trzyć m.in. w ręcznie wykonane ozdoby, 

świąteczne wypieki i inne smakołyki. Dla najmłodszych przygotowa-
no animacje, warsztaty, występy artystyczne i zimowy spektakl. Ta część 
programu startuje o godz. 12.30. Będzie można zrobić sobie pamiąt-
kowe zdjęcie ze Świętym Mikołajem w saniach, a także upiec pierniki 
wspólnie z Panią Mikołajową i jej pomocnikami. Zapraszamy też całe 
rodziny do udziału w świątecznej grze miejskiej w godz. 13.00–15.00. 
Do wygrania atrakcyjne nagrody. Ciekawą atrakcją będzie Miniosada 
Psów Północy, w której będzie można zobaczyć, a nawet pogłaskać, 
czworonogi rasy malamut, wykorzystywane w psich zaprzęgach na 
dalekiej północy. Kulminacją imprezy będzie zapalenie lampek na miej-
skiej choince. Do wspólnego odliczania zaprosi mieszkańców, jak co 
roku, burmistrz Zdzisław Lis. Dziewięciometrowa choinka pojawia się 
na rynku od 2011 roku i dzielnie zastępuje w sezonie zimowym popu-
larną fontannę, przynosząc wiele radości w okresie zimowym. 

KDK KONSTANCIN ZAPRASZA NA AB OVO VIPOWO
W niedzielę 13 grudnia godz. 19.00. 
Ulubieńcy konstancińskiej publiczności zapraszają w kolejną podróż 
improwizowaną. Będzie jak zwykle sympatycznie, zabawnie i bardzo 
muzycznie. Tym razem ze sztuką improwizacji zmierzą się również 
znani przedstawiciele szeroko pojętej kultury. W każdym przedsta-
wieniu mamy dla Państwa niespodziankę – występ gwiazdy, której 
nazwiska jeszcze nie zdradzimy. 
W świątecznym prezencie, wstęp na przedstawienie jest wolny, bez-
płatne wejściówki do odebrania w KDK

JARMARK BOŻONARODZENIOWY  
W KONSTANCINIE-JEZIORNEJ
Niedziela, 13 grudnia
W grudniu mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna tradycyjnie spotkają 
się na Jarmarku Bożonarodzeniowym. Podobnie jak rok temu, także 
i teraz podczas imprezy nie zabraknie występów artystycznych, warsz-
tatów plastycznych, zabaw i konkursów dla dzieci. Na świątecznych sto-
iskach znajdziemy m.in. ręcznie wykonane ozdoby na choinkę, 
dekoracje, zdrową żywność oraz wiele innych ciekawych pomysłów na 
prezenty. Będzie też zagroda Mikołaja, w której oprócz gościa z Laponii 
spotkamy elfy i renifery. Stałym punktem jarmarku jest miejska wigilia. 
Władze gminy złożą życzenia, a mieszkańcy spróbują wigilijnych potraw. 
O świąteczny nastrój zadbają zespoły śpiewające kolędy i pastorałki.
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Serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony gorący, andaluzyjski 
wieczór ze śpiewem, tańcem i muzyką na żywo. Przepełniona sala 
i gorące owacje były największą nagrodą dla artystów i organizato-
rów wieczoru.

R E K L A M A
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www.makdom.pl tel.: (22) 322 70 03warszawa@makdom.pl

Nowa Inwestycja  
na Mokotowie 

Promocyjna  
przedsprzedaż 

 mieszkań

Wilanowska  Mokotów

Mieszkania  
z dofinansowaniem  

w MDM  
od 4740 zł/m2

Zapraszamy  
na Dzień Otwarty 

Sobota 12 grudnia
godz. 9.00 – 15.00

Kuropatwy VI

Nowa inwestycja  
przy Lesie Kabackim

Promocyjna  
przedsprzedaż  

mieszkań!

Zapraszamy  
na Dzień Otwarty 

Sobota 12 grudnia
godz. 9.00 – 15.00

Kuropatwy VII
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