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Magazyn „Sąsiedzi” powstaje przy wsparciu Stowarzyszenia 
„Nasz Józefosław i Julianów”

Magazyn bezpłatny. Redakcja nie zwraca materiałów niezamó-
wionych, nie gwarantuje ich zamieszczenia, a także zastrzega 
sobie prawo dokonywania skrótów i korekty językowej publiko-
wanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności  
za treści zmieszczone w materiałach reklamowych.

Tytuł to cytat z Fryderyka Nietzschego i znaczy dokładnie 
tyle, że z faktami nie da się dyskutować. Są i już, są, jakie są. 
Odporne na argumenty, nieprzejednane. Nigdy się nie cofają, 
nie uznają zmian. Całym swym ontologicznym bytem należą do 
przeszłości. A tej, jak wiemy, zmienić się nie da.

Zmianie za to – i to chętniej niż myślimy – może ulegać nasza 
na nie reakcja. W tym numerze podamy sporo faktów, które 
– gdy poprzestaniemy na uproszczeniach – są „niewygodne”, 
„rodzą kontrowersje”, „prowokują” itp. 

Zacznijmy od tego, że fakt niczego nie CZYNI ani nie TWORZY.  
Wszystko zależy od naszych interpretacji i wniosków. Zakła-
dam, że mogą z nich wynikać wielostronne negocjacje (wolę ne-
gocjacje niż kompromis, gdyż ten ostatni wymusza od każdego 
uczestnika ustępstwa, a w negocjacjach każdy może zyskać) z 
udziałem władz, ADM-ów, Zarządów Wspólnot i samych miesz-
kańców. 

Fakty są takie, że przez lata bałaganu, niefrasobliwości, niepo-
skromionej fantazji deweloperów oraz nade wszystko niewiedzy 
samych mieszkańców część naszych – zamkniętych, a jakże! 
- osiedli zawiera w sobie drogi publiczne. Deweloperzy byli na 
tyle tchórzliwi, żeby w pasach dróg, o których musieli przecież 
wiedzieć, nie stawiać budynków, ale już na tyle aroganccy, że 
grodzili te drogi bez mrugnięcia okiem płotami i bramami. 
Mieszkańcy są tu niczemu winni. Zaciągnęli mordercze kredyty 
i dali się przyspawać do swych mieszkań na dziesiątki lat. 

Mówiąc brutalnie: jest jak jest. Możliwości administracyjne 

Fakty są głupie!

zmiany obecnego stanu rzeczy są raczej wątłe, bo wiążą się  
z rozpętaniem gigantycznej awantury. Kto bowiem spokojnie 
przyjmie do wiadomości fakt, że do swego domu wchodzić 
będzie nie z przytulnej, małej, osiedlowej uliczki, lecz z drogi 
publicznej? Wszak nie to kupował.  W dziesięciu przypadkach 
na jedenaście lepiej zapewne administracyjnie nie naciskać. 
Nie zmienia to faktu, że mieszkamy na urbanistycznej bombie. 
A zatem co dalej?

Władze Piaseczna ogłosiły Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego. Jest jeszcze czas na zgłaszanie do niego uwag. 
Pomyślmy jednak nad strategią urbanistyczną dla naszych wsi. 
Na wiele lat (15–20?). Ważne, żebyśmy ją zainicjowali, żebyśmy 
brali udział w jej tworzeniu i wspólnie doszli do rozwiązań, 
które z jednej strony nie wprowadzą nas na międzyosiedlową 
wojenną ścieżkę, a z drugiej pozwolą uchronić J&J przed kom-
pletnym urbanistycznym zdziczeniem i paraliżem komunika-
cyjnym. Jeszcze bardziej istotne jest, abyśmy poznali kierunki, 
w jakich J&J mają się rozwijać! Każda władza jest kadencyjna. 
Zmieni się prędzej czy później. Festiwale obietnic i doraźnych 
decyzji to norma, szczególnie przed wyborami. Nie wiemy, kto 
i czym nas zaskoczy w najbliższej kampanii samorządowej. 
Dlatego musimy najpierw wiedzieć, czego MY chcemy. Musimy 
doprowadzić do powstania wieloletniej strategii urbanistycznej. 
W tym numerze stawiamy pierwszy krok. Będzie się działo!

Jacek Sut

fot. Jacek Sut
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•  CH Auchan. W żmudnych i czasochłonnych negocjacjach 
uzgodniono kształt i przebieg końcowego odcinka ul. Geodetów 
i bezkolizyjnego dodatkowego prawoskrętu w Puławską. Ulica 
Geodetów w tym miejscu ma mieć cztery pasy ruchu. Pozostaje 
jeszcze uzyskanie ostatecznej zgody z Gminy Lesznowola, gdyż 
grunt, na którym powstanie poszerzenie, należy do niej. Na-
stępne rozmowy mają dotyczyć ul. Energetycznej od ronda przy 
Fashion House do planowanego ronda na skrzyżowaniu Wila-
nowska/Geodetów.

•  Szkoła w Józefosławiu. Nasza szkoła, która od pierwszego 
dnia po otwarciu okazała się o wiele za mała, będzie rozbudo-
wana. Prace projektowe trwały długo, wniesiono sporo zmian 
w stosunku do projektu wyjściowego; znaczącą rolę w tych 
uzgodnieniach odegrała Rada Rodziców. Obecnie projekt jest 
ukończony, uzyskał też pozwolenie na budowę, otwarcie ofert 
przetargowych odbyło się 28.10 i w przypadku braku protestów 
oraz szybkiego wyłonienia wykonawcy, prace będą mogły 
rozpocząć się jeszcze w roku bieżącym. Zakończenie budowy 
przewiduje się na maj 2015 roku, teoretycznie więc od września 
uczniowie będą mogli korzystać z nowej hali gimnastycznej, sal 
lekcyjnych oraz  szatni. Koszt inwestycji przekroczy 20 mln zł.

•  Ul. Julianowska. Dokumentacja budowy chodników, ścieżki 
rowerowej, zatok i oświetlenia tej ulicy jest w Starostwie Powia-
towym. Inwestycja dotyczy 2,5 tys. osób, które należy zawiadomić 
w ciągu 21 dni od rozpoczęcia procedury. Właścicielom gruntu 
wzdłuż ulicy, mieszkającym na terenie powiatu piaseczyńskiego, 
listy zostaną dowiezione; do tych, którzy rezydują gdzieś w Polsce 
(a może nie tylko), listy za potwierdzeniem zwrotnym dostarczy 
poczta. Ale, jak się dowiedziałam w Starostwie, procedura była już 
kilkakrotnie przerywana, ponieważ ciągle jeszcze znajdowane są 
rozbieżności. Jeśli projektant jest w stanie nanieść poprawkę w 
ciągu 7 dni od wezwania, czynności trwają nadal; jeśli nie zdąży 
– procedura zostaje (zgodnie z przepisami) przerwana, a następ-
nie wznowiona po otrzymaniu nowych naniesień. Niezgodności 
dotyczą na ogół numeracji działek. Decyzja ZRID, na którą czeka-
my, jest niejednoinstancyjna. Przypadek jednej pomyłki na jednej 
działce może skutkować nieważnością całej inwestycji. Dlatego 
tak skrupulatnie sprawdzany jest każdy przysłowiowy przecinek. 
Podzielenie projektu na etapy dawało nadzieję na rozpoczęcie bu-
dowy jeszcze w tym roku (mowa o odcinku od ul. Kameralnej  
do Cyraneczki), jednak obecnie szanse na to są niewielkie.

Informacje lokalne

•  Ul. Wilanowska. Trwa budowa tymczasowego odwodnienia 
tej ulicy na odcinku pomiędzy Kanałem Jeziorki a ul. Działko-
wą. Studzienki chłonne będą zbierać deszczówkę z miejsca  
w pobliżu ul. Miodowej, gdzie po każdym deszczu stoją ogromne 
kałuże.

•  Skwer przy ul. Tenisowej. Działka, którą Gmina otrzymała 
od Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, bę-
dzie zagospodarowana w przyszłym roku zgodnie z życzeniem 
mieszkańców. Znajdzie się na niej m.in. plac zabaw dla dzieci.

•  Działania prozdrowotne. W niedzielę, 17 listopada w Józe-
fosławiu zostanie zorganizowana Akcja Profilaktyki Raka Jelita 
Grubego, popierana przez proboszcza naszej parafii oraz stowa-
rzyszenie „Nasz Józefosław i Julianów”. Testy do sprawdzenia 
obecności krwi utajonej rozdawane będą przed kościołem po 
mszach o godz. 11.00 i o 12.30, a akcja zapowiedziana podczas 
ogłoszeń parafialnych. Zachęcamy Lokalnych Przedsiębiorców 
oraz Firmy do włączenia się do tej szlachetnej działalności 
nawet w ostatniej chwili. Im więcej ufundujecie testów, tym 
więcej osób będzie mogło się przebadać w kierunku wczesnego 
wykrycia nowotworu jelita grubego. Na zgłoszenia oczekuje 
organizator akcji, p. Tomasz Malinowski, FUH „Szybkie Testy 
Diagnostyczne”, tel. 730 900 919, e-mail: biuro@testymedyczne.
eu.

•  Ostrzeżenie. Ostatnio od czasu do czasu znajdujemy  
w skrzynkach na listy zawiadomienia o zbiórce sprzętu elek-
tronicznego. Jak się dowiedziałam, jest to nielegalna działal-
ność firm typu „krzak”. Zdarza się, że po wyjęciu części sprzętu, 
reszta zostaje porzucona, np. w lesie. Niestety, z niektórych 
urządzeń można odzyskać dane właściciela... i kłopoty gotowe. 
Bezpieczniej jest taki niepotrzebny już sprzęt odstawić do PSZOK 
przy ul. Technicznej. 

Można tam także, w dowolnym opakowaniu, bezpłatnie oddać 
nadmiar suchych liści.

Hanna Krzyżewska, radna

fot. Katarzyna Sierżant



Stowarzyszenie „Nasz Józefosław i Julia-
nów”, jak większość tego typu organizacji, 
powstało wskutek ludzkiego niezado-
wolenia. Nowi mieszkańcy, pochodzący 
przeważnie z Warszawy, ale też z innych 
polskich miast, nie mogli zrozumieć, 
dlaczego tu, gdzie teraz mieszkają (chociaż 
to wieś), tak długo nie buduje się dróg, 
szkoły, przedszkola czy innej niezbędnej 
do życia infrastruktury. Kilku „młodych 
gniewnych” zorganizowało spotkanie  
w wynajętej sali Obserwatorium Astro-
nomiczno-Geodezyjnego Politechniki 
Warszawskiej przy ul. Ogrodowej w Józe-
fosławiu w grudniu 2006 r. Przyszło blisko 
80 osób i każda miała jakieś żale, pretensje 
i niespełnione oczekiwania. Większość 
obecnych potwierdziła zasadność powoła-
nia stowarzyszenia, które działałoby  
w imieniu mieszkańców na rzecz lokalnej 
społeczności.

W styczniu 2007 r. odbyło się zebranie za-
łożycielskie. Dość długo nie mogło zebrać 
się odpowiednio liczne gremium, niezbęd-
ne do zawiązania takiej organizacji. We-
zwana przez telefon wpadłam jak śliwka 
w kompot, bo okazało się, że byłam w tym 
gronie jedyną niepracującą zawodowo 
osobą, więc wybrano mnie do pełnienia 
funkcji prezesa. Zgodziłam się piastować 
to stanowisko przez trzy miesiące i tak to 
już trwa dwie kadencje… Najważniejsze 
jednak jest to, że my, mieszkańcy, prze-
obraziliśmy się wtedy z petentów  
w partnerów do rozmów w Urzędzie Gmi-
ny w sprawach Józefosławia i Julianowa.

Nie będę opisywać wszystkich dzia-
łań stowarzyszenia, bo choć nie zawsze 
kończyły się sukcesem, jednak działo się 
u nas i za naszą sprawą bardzo wiele. 
Przypomnijmy chociażby rok 2008 i tłumy 
rodziców z dziećmi stojących po kostki  
w błocie przed nową szkołą w Józefosławiu 
w pewien zimowy wieczór. Któż dzisiaj 
pamięta, o co chodziło? Walczyliśmy  
o bezpieczną drogę dzieci do szkoły ulicami 
Julianowską i Wilanowską. Dzisiaj jest to 
nie do pomyślenia, ale wówczas zamknięto 
przed nami bramę szkoły, więc spotkanie 
zmieniło się w uliczny wiec.  
A teraz? Co prawda władza pochyla się, 
by lepiej zrozumieć nasze problemy, ale 
„przekleństwo” ciążące nad ulicą Julia-
nowską nadal decydentom wiąże ręce. 
Mimo sześciu lat wspólnej walki dzieci 
ciągle mają pod górkę. To nasza porażka. 
Dobrze jednak, że widać światełko w tunelu 
i rok 2014 być może wreszcie rozwiąże ten 
przykry problem. Lecz wtedy też nie była 
to całkowita porażka, bo nazajutrz, jakimś 
cudem, w miejscu błota pojawił się asfalt. 

Długo mogłabym pisać i wymieniać 
różnorodność spraw, a i tak malkontenci 
powiedzą, że to za mało (i będą mieli ra-
cję), a optymiści zauważą pozytywy (i też 
będą mieli rację). 

Najbardziej widowiskową (pod każdym 
względem) naszą działalnością były pikni-
ki dla mieszkańców. Dzięki przyznanym 

przez Rady Sołeckie obu miejscowości fun-
duszom oraz nielicznym sponsorom mo-
gliśmy zapewnić uczestnikom rozrywkę 
ambitną, ciekawą i na najwyższym moż-
liwym poziomie (w dostępnym przedziale 
cenowym); były to po prostu koncerty pod 
gołym niebem, z dodatkowymi atrakcjami 
dla wszystkich. Na naszej estradzie wy-
stępowali między innymi tacy artyści jak: 
Trio Ścierańskiego, Orkiestra Dni Naszych, 
Sticky Fingers, Alter Etno, Teatr Ognia, 
a w ubiegłym roku prawdziwą furorę 
zrobił żeński zespół Lejdis bez Gentleman 
(późniejsze ćwierćfinalistki telewizyjnego 
programu „Must be the Music”). Tłumy 
dzieciaków uczestniczyły czynnie i chętnie 
zwłaszcza w teatrzykach, a także progra-
mach interaktywnych dla najmłodszych. 
Starsze dzieci i młodzież brały udział  
w licznych konkursach. Wplataliśmy w te 
imprezy tematykę przybliżającą dzieciom 
bezpieczne i kulturalne zachowania,  
a także szeroko pojętą ekologię. Wiele razy 
poprzedzaliśmy pikniki „sprzątaniem 
świata” (czyli naszej okolicy), a najbar-
dziej skuteczni „sprzątacze” otrzymywali 
nagrody. 

Stowarzyszenie mieszkańców J&J

I tak, jak obliczyłam, ubiegłoroczny 
piknik był dziewiąty z kolei, w którego or-
ganizacji brałam osobiście czynny udział, 
a siódmy zorganizowany przez stowarzy-
szenie „Nasz Józefosław i Julianów”.

Zdarzały się też sytuacje, kiedy już po za-
kończonej imprezie ludzie mówili, że nic 
o niej nie wiedzieli. Nic dziwnego, skoro 
zarządcy nie pozwolą powiesić nawet pla-
katu na bramie, mówiąc, że mieszkańcy 
sobie nie życzą i że ich to nie interesuje. 
Ten niespotykany nigdzie na Zachodzie 
zwyczaj grodzenia osiedli niestety na do-
bre zadomowił się w Józefosławiu. W en- 
klawach tych ludzie śpią i jakby mogli, to 
urządziliby sobie lotnisko między doma-
mi, żeby dostać się do pracy (najlepiej 
śmigłowcem), bez spotykania sąsiadów…  
A szkoda, bo w Józefosławiu i Julianowie 
sąsiedzi są naprawdę super.

W tym roku pikniku nie było, ponieważ 
rady sołeckie Józefosławia i Julianowa nie 
przeznaczyły na ten cel środków. Jednak 
nie siedzimy z założonymi rękami. Mamy 
jeszcze pomysły na wyprzedaże garażowe, 
targi tematyczne (np. bookinistyczne, po-
łączone z wymianą książek), spacery  
z kijkami i instruktorem nordic walking 
po Lesie Kabackim. Włączamy się chęt-
nie w taką działalność, jak chociażby to 
(przyznacie Państwo) piękne i pozytywne 
czasopismo, nomen omen „Sąsiedzi”. 
Patronujemy działaniom prozdrowotnym, 
takim jak profilaktyka raka jelita grubego 
(akcja zapowiedziana w dziale „Informacje 
lokalne”) i innym.

Członkowie i sympatycy stowarzyszenia 
spotykają się w każdy drugi poniedziałek 
miesiąca o godz. 20.00 w stołówce ZSP 
przy ul. Kameralnej (wejście od ul. Space-
rowej). Zachęcam wszystkich mogących 
pomóc w naszych działaniach, mających 
dobre pomysły i trochę czasu: dołączcie do 
nas! Może razem zrobimy jeszcze więcej 
dobrego dla Julianowa i Józefosławia. A na 
pewno lepiej się poznamy, co także stano-
wi wartość samą w sobie.

Adres naszej strony internetowej:  
www.jozefoslaw.com.pl 

 

Hanna Krzyżewska, radna, prezes stowa-
rzyszenia „Nasz Józefosław i Julianów”

W grudniu 2006 r. kilku „mło-
dych gniewnych” zorganizo-
wało spotkanie mieszkańców 
J&J. Przyszło blisko 80 osób. 
Większość potwierdziła zasad-
ność powołania stowarzysze-
nia, które działałoby na rzecz 
lokalnej społeczności. W stycz-
niu 2007 r. odbyło się spotka-
nie założycielskie. 
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Z wielką ciekawością i ze wzrusze-
niem przeczytałem artykuł z drugiego 
numeru magazynu „Sąsiedzi”, napisany 
przez panią Hannę Krzyżewską, zatytu-
łowany „Drzwi do lasu”. Zapowiedź idei 
wybudowania ścieżki na skróty do Lasu 
Kabackiego ucieszyła mnie, pewnie też 
wszystkich mieszkańców Julianowa. Jed-
nak najbardziej uwagę moją przyciągnęła 
widoczna na fotografii jabłoń majową 
wiosną budzącą się do życia żywą ziele-
nią i zdobioną pąkami kwiatów.  
W tym momencie cofnąłem się myślami 
do moich młodych lat, kiedy to wraz  
z moim ojcem sadziłem to małe drzew-
ko zwane papierówką – był to początek 
lat sześćdziesiątych, około 50 lat temu. 
Pozytywne wspomnienie i wzruszenie 
spowodowały, że postanowiłem napi-
sać trochę o historii tej ziemi, na której 
obecnie pulsuje życiem bajkowe osiedle 
zwane „Nasz Zdrowy Dom”.  

Historia Julianowa. Julianów w okre-
sie międzywojennym był niewielką wsią 
zasiedloną częściowo przez  Polaków,  
a częściowo przez kolonistów niemiec-
kich. Ziemię, na której położony jest 
„Nasz Zdrowy Dom”, zamieszkiwali 
dwaj bracia o nazwisku Szajer. Byli oni 
spolszczonymi kolonistami niemieckimi, 
mieszkali po sąsiedzku obok siebie.  
W miejscu, gdzie dzisiaj jest ul. Komba-
tantów, była wąska polna dróżka, ciągną-
ca się od ul. Julianowskiej aż do torów 
kolei siekierkowskiej i stanowiła ona 

granicę pomiędzy braćmi Szajer. Obecnie 
to nasze osiedle w mniejszej części leży 
po prawej, natomiast większa część po 
lewej stronie. Zachowały się do dziś dwa 
domy dawnych właścicieli. Ten po prawej 
stronie, na górce został wyremontowany 
i rozbudowany, obecni właściciele użyt-
kują go jako dom weselny. Ten po lewej 
stronie jest bardzo już zniszczony, bo od 
15 lat niezamieszkały, i stanowi żywy 
pomnik historii. Obawiam się, że pewnie 
podzieli los innych starych domów  
w Julianowie. 

Krótka historia rodziny Balików. Sku-
pię się jednak tylko na tym terenie,  
na którym stoi ów opuszczony dom,  
w mojej rodzinie nazywany „Balikówka”. 
Bracia Szajerowie przed nadejściem wojsk 
sowieckich i Pierwszej Armii Wojska 
Polskiego latem 1944 roku opuścili swoje 
nieruchomości ze zrozumiałych powo-
dów. Po wybuchu powstania warszaw-
skiego zamieszkali w nich Warszawiacy, 
którzy utracili swoje domy z powodu 
zniszczeń, dobrze znanych wszystkim Po-
lakom. Mój ojciec przeszedł i przeżył cały 
szlak bojowy aż po Berlin wraz z Pierwszą 
Dywizją Kościuszkowską, do której został 
wcielony z dalekiej Syberii jako zesłaniec, 
obywatel Polski. Po jej zakończeniu jego 
brat mieszkający pod Warszawą poin-
formował go o porzuconych gospodar-
stwach poniemieckich w Julianowie i po 
staraniach otrzymał w ramach reformy 
rolnej ziemie po Szajerze, położone po 

lewej stronie obecnej ul. Kombatantów. 
To znaczy tę, gdzie stoi do dziś opuszczo-
ny dom. By uzyskać pełnię obrazu, muszę 
cofnąć się jeszcze głębiej do historii mojej 
rodziny. Rodzice moi wraz z pięciorgiem 
dzieci pochodzili spod Krakowa, a tuż 
przed wojną zakupili majątek ziemski 
na Podolu koło Zaleszczyk od polskiego 
hrabiego. Hrabia ten chętnie sprzedawał 
część swoich ziem rodakom, aby oto-
czyć się bliskimi, ponieważ czuł wiszącą 
w powietrzu wojnę z nieprzyjaznymi 
sąsiadami. Rodzice zamieszkiwali tam 
przez dwa lata, do czasu kiedy to 10 lutego 
1940 roku zostali wraz z całą rodziną oraz 
innymi mieszkającymi tam Polakami 
wywiezieni w nieludzkich warunkach 
na Sybir przez Sowietów. Tę historię dziś 
już bez okłamywania zna każdy doj-
rzały Polak. W 1943 roku, kiedy Sowieci 
potrzebowali wsparcia Polaków, tworząc 
Dywizję Kościuszkowską, wcielili mojego 
ojca wraz z innymi Polakami do tej Dy-
wizji, obiecując, że mają szansę odzyskać 
swoje utracone ziemie i powrócić do swej 
ojczyzny. Ojciec po szczęśliwym przejściu 
całego frontu zastał Polskę Ludową, gdzie, 
jak wspomniałem wcześniej, osiedlił się  
w Julianowie, a o tym, że posiadał ziemię 
na Kresach Wschodnich, musiał zapo-
mnieć. Mama wraz z dziećmi dopiero 
rok po wojnie dekretem Stalina uzyskała 
zgodę na powrót do kraju do Julianowa, 
do majątku, gdzie mieszkał już ojciec.

Tajemnica Złotej Jabłoni

Rok 1956, droga do szkoły do Chylic, rodzina Balików

Wawrzyniec Balik, lata powojenne, czas 
osiedlenia w Julianowie
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„Balikówka” i  Złota Jabłoń. Dwa lata 
po wojnie urodziłem się ja oraz mój brat 
bliźniak, już w domu, który po śmierci 
rodziców został nazwany „Balikówka”  
i który do dziś wraz z do niedawna ro-
snącą jabłonią skrywa tajemnicę mojej 
rodziny i tej ziemi. Bardzo się cieszę, 
że tak pięknie i opatrznie mieszkająca 
społeczność nazwała tę jabłoń i ochrzciła 
jej imieniem ulicę, noszącą teraz nazwę 
Złotej Jabłoni na nowo powstałym osiedlu 
„Nasz Zdrowy Dom”. Cieszy mnie również 
fakt, że dzięki ówczesnym władzom na 
tym osiedlu istnieje ul. Sybiraków. Źródło 
nazwy tej ulicy nie jest do końca znane 
przez mieszkańców. Może też Opatrz-
ność tak chciała, aby nazwa tej ulicy 
upamiętniała historię wielu zesłańców 
syberyjskich, którzy nielicznie przeżyli tę 
gehennę, jaką zgotowali im wschodni są-
siedzi i w której zapisana jest też historia 
mojej rodziny.

Julianów wczoraj i dziś. Do końca 
swego życia mój ojciec z mamą i dziećmi 
uprawiali tę ziemię, a rozwojowe gospo-
darstwo zdobiły posrebrzane i pozłacane 
kłosy zbóż oraz nasycone zielenią i zdo-
bione kwiatami łany wszelkich bylini łąk. 
Do dziś pozostała na tej części ziemi moja 
najstarsza siostra sybiraczka, mieszkają-
ca wraz z dziećmi tuż obok opuszczonego 
domu, i ja, jej najmłodszy brat, zamiesz-
kujący nieruchomość nieco poniżej, dom, 
który wybudowałem po śmierci rodziców. 
Korzenie moje od urodzenia wrastały w tę 
ziemię, która mnie cieszy i raduje. Choć 
dziś wygląda nie tak jak kiedyś, to jednak 
zmieniła na korzyść swoje oblicze, zgod-
nie z rozwojem cywilizacji i postępem już 
w wolnej i niepodległej Polsce.

Historyczna jabłoń. Kiedy czasem wie-
czorem wyjdę na spacer ulicą Komba-
tantów i Sybiraków, zaglądając w zaułki 
Złotej Jabłoni, Królowej Śniegu, Koloro-
wych Snów, to myślę, że śnię, widząc 
kolorowe domki okryte ciszą i opasane 
zielonymi ogrodami, gwarzące cicho ży-
ciem. Wówczas czuję, że ta ziemia, choć 
już nie moja, to tak jak i ja się raduje. 
Złota jabłoń, dziś już tylko do obejrzenia 
na zdjęciu, jak wirtualna, na zawsze po-
zostawiła swoją tajemnicę w ulicy, która 
nosi jej imię. Ja, nieco odkrywając jej 
historię, mogę obok tego miejsca żyć  
w przyjaznym środowisku i w zgodzie  
z sąsiadami.

Wacław Balik, Wasz sąsiad

Zdjęcia pochodzą z archiwum rodzinne-
go Państwa Balików

Początek lat 90., w lewym górnym rogu, na horyzoncie, widoczna historyczna jabłoń

Rok 1968, obecna ul. Kombatantów w Julianowie

Wacław Balik z synem, Julianów
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Adoptuj czworonoga

Powszechnie znany problem bezdom-
ności zwierząt dotyka też naszą gminę. 
W Piasecznie i okolicach każdego roku 
odławia się kilkadziesiąt psów: część  
z nich została porzucona, inne zagubiły 
się właścicielom. Decydując się na psa 
lub kota, warto więc rozważyć adopto-
wanie zwierzaka, który nie ma domu. 

Szukając go, najpierw sprawdźmy, czy 
nie czaka on na nas w okolicy. Na stronie 
http://psypiaseczno.egonet.pl/ znajdziemy 
opisy i zdjęcia psów i kotów szukających 
domu, a odnalezionych w gminie Piasecz-
no oraz gminie Konstancin-Jeziorna. 

Korzyści płynące z adopcji. Adopcja 
dorosłego psa jest z wielu powodów bardzo 
korzystna. Przede wszystkim pies ma już 
za sobą okres szczenięcej aktywności, 
której najczęstszym efektem są pogryzione 
kapcie i nogi od stołu. Dorosły pies jest też 
zazwyczaj nauczony czystości, a przynaj-
mniej szybko jest w stanie pojąć, czego się 
od niego wymaga.  Najważniejsze jednak, 
że u dorosłego psa bez trudu dostrzeżemy 
wszystkie cechy jego charakteru, co jest 
trudne u kilkumiesięcznego szczenia-
ka: są psy wesołe i lubiące ruch, które 
będą doskonałymi kompanami podczas 
wycieczek w plener, i takie, które wolą 
leżeć na kanapie. Są takie, które źle czują 
się z małymi dziećmi, ale i takie, które je 
uwielbiają. Mogą być indywidualistami 
bądź osobnikami bardziej uległymi. 

Jak wybrać pupila? Przy wyborze psa 
kierujmy się mniej jego wyglądem, a wła-
śnie cechami charakteru – pozwoli to na 
funkcjonowanie w harmonii i uniknięcie 
stresów zarówno ze strony człowieka, jak 
i zwierzęcia. Warto też posłuchać opinii 
wolontariuszy, którzy opiekują się psem 
do adopcji – najczęściej dość dobrze go 
znają i pomogą ocenić, w jakich warun-
kach będzie funkcjonował najlepiej. Nie 
zdziwmy się też, gdy wolontariusze będą 
chcieli odwiedzić nas w domu i zobaczyć, 
jakie warunki możemy zapewnić czworo-
nogowi. Nietrafiona adopcja to poważny 
problem związany ze stresem dla zwierzę-
cia i opiekunów, ale też problem logistycz-
ny – miejsce, gdzie wcześniej przebywał 
pies, jest już zazwyczaj zajęte przez innego 
potrzebującego.

O czym pamiętać, adoptując zwierzaka. 
Decydując się na przyjęcie do rodziny psa 
lub kota, pamiętajmy, że choć daje to wie-
le satysfakcji, wiąże się także z licznymi 
obowiązkami: spacerami, koniecznością 
zapewnienia odpowiedniej ilości ruchu, 
częstszym odkurzaniem mieszkania,  

a także z wydatkami: na jedzenie, a gdy 
zachoruje - także na weterynarza i leki. 
Przemyślmy też, czy gdy wyjedziemy na 
urlop, będziemy mieli u kogo zostawić 
zwierzaka na ten czas, albo zorientujmy 
się w cenach specjalistycznych hoteli dla 
zwierząt. 

Mając świadomość tych obowiązków 
i wydatków, będziemy mogli w pełni 
czerpać radość z życia w naszej rodzinie 
zwierzaka. Radość ta będzie większa, jeżeli 

Co zrobić, gdy zginie pies
To może się zdarzyć każdemu: pies zerwie się ze smyczy, ucieknie przez uchyloną 

bramę, pobiegnie za czymś i nie wie, jak wrócić do domu. Warto się przed taką sytuacją 
zabezpieczyć: na obroży psa należy umieścić aktualny numer telefonu, który umożliwi 
skontaktowanie się z nami osobie, która psa znajdzie. Dla bezpieczeństwa warto, aby 
była to inna obroża niż ta, do której przypinamy smycz. Psa lub kota należy zaczipować, 
czyli wprowadzić mu pod skórę mały nadajnik z zakodowanym numerem. To techno-
logia znana z kart zbliżeniowych: za pomocą czytnika można poznać numer identyfi-
kacyjny i w bazie danych odnaleźć właściciela zwierzęcia. W czytniki takie wyposażone 
są lecznice weterynaryjne i niektóre patrole straży miejskich. Zadbajmy, aby w bazie 
danych był nasz aktualny numer telefonu i adres. W przypadku zmiany danych uaktu-
alniajmy je! Bardzo często odnajdowane są psy z czipem, ale dane przypisane do niego 
w bazie są już nieważne. Gdy pies zginie na terenie gminy Piaseczno, należy dzwonić do 
lecznicy Anda pod numer 22 754 09 75. Tam trafiają odłowione w naszej gminie psy.

przyjmując go pod nasz dach, wyciągnie-
my go z wielkiej biedy, jaką jest schroni-
sko dla bezdomnych zwierząt.

Bezdomne psy i koty z Piaseczna można 
obejrzeć na zdjęciach i przeczytać o nich 
krótkie opisy charakteryzujące każdego 
zwierzaka na stronie:  
http://psypiaseczno.egonet.pl/

Michał Duraj

fot. Marcin Mościcki
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Zimą częściej wkładamy spódnice czy 
spodnie? W naszych kobiecych szafach 
można odnaleźć i ten, i ten element garde-
roby. Z góry mogę założyć, czego macie 
więcej. Kiedy robię przeglądy szaf, domi-
nującym w nich składnikiem są mimo 
wszystko spodnie. Sama reprezentuję typ 
kobiecy wkładający spódnicę „od wielkiego 
dzwonu”, ale znam panie, które obdarzają 
równym zinteresowaniem obie składowe 
naszej szafy, i panie traktujące spodnie 
jako zło konieczne.

Na pewno spodnie? Za noszeniem 
spodni zimą przemawia przede wszystkim 
komfort cieplny. Przy temperaturach do-
chodzących do -20 stopni C nikogo to nie 
dziwi. Mnie dziwi za to widok biodrówek 
odsłaniających plecy i spodnie w fasonie 
skinny, bo te nijak nie ogrzewają ani na-
szych nóg, ani bioder. Czy warto przezię-
biać nerki dla mody? Nie sądzę. Zamiast 
tego proponuję sięgnąć po inne modowe 
rozwiązania, wśród których jest miejsce 
dla spódnic i sukienek. 

Sukienki z dzianiny. Jedną z moich 
propozycji na zimę jest właśnie sukien-
ka dzianinowa, w tym sezonie często 
oversizowa, bardzo wdzięczny materiał do 
stylizacji. Możesz dowolnie zestawiać ją  
z różnego rodzaju kurtkami, w tym  
z ramoneską na kożuszku, oraz z kryjący-
mi bawełnianymi rajstopami lub leggin-
sami. Za duże, warstwowe, niekrępujące 
ruchów poza ciepłem i komfortem gwa-
rantują także najmodniejszy, nowoczesny 
kształt sylwetki. 

Dobieramy dodatki. Świetnie zdają tu  
egzamin chusty, szale oraz paski. Tymi 
ostatnimi możemy manipulować do woli. 
Wąski paseczek zawiązujemy w talii, 
szeroki natomiast zsuwamy na biodra. 
Kolorowe i czarne rajstopy kryjące  
w połączeniu z długimi kozakami to 
świetny dodatek do dzianinowych sukie-
nek i spódnic z wełny i bawełny dresowej. 
Doskonale prezentuje się klasyczne połą-
czenie czerni i beżu (wielbłądziego), ale 
w trendach dominują obecnie orientalne 
wzory, dżins, krata, ciepłe kolory jesienne. 
Hitem są również wełniane dłuższe swe-
try, które dobrze wyglądają w roli sukien-
ki, a także w towarzystwie spodni.

Katarzyna Krzyszkowska

Idzie zima. Spódnica kontra spodnie

fot. Michał Dworczyk



Zagospodarowanie przestrzenne Józefosławia

Gmina przystąpiła do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na dwóch obszarach nale-
żących do miejscowości Józefosław. Pierw-
szy obszar ograniczony ulicami: Julianow-
ską, Geodetów, Wilanowską, a od północy 
południowymi granicami działek 106, 99/3 
i 99/7, jest już na etapie prac planistycz-
nych. Do drugiego, stanowiącego więk-
szego część Józefosławia obszaru, składać 
można do 26 listopada swoje wnioski.

Józefosław od kilkunastu lat jest najdy-
namiczniej rozwijającą się podwarszaw-
ską miejscowością. Jednak w ślad za ofer-
tą mieszkaniową deweloperów długo nie 
powstawała tam dobrej jakości przestrzeń 
publiczna czy infrastruktura społeczna 
pomagająca budować więzi lokalne. 

O pomoc w przygotowaniu analizy oraz 
propozycji kierunków, jakie można nadać 
działaniom na tym obszarze, urząd miasta 
zwrócił się do doświadczonej holender-
skiej firmy RDH Architekci Urbaniści, która 
wcześniej przygotowała m.in. koncepcję 
zagospodarowania terenu targowiska  
i budowy nowej szkoły w centrum Pia-
seczna. Zdaniem Holendrów ważne jest, 
aby na Józefosław spojrzeć nie tylko przez 

Pomysł na Józefosław

Zielone tereny na obszarze Józefosławia; RDH Architekci Urbaniści

Granice obszaru, na którym gmina przystąpiła do sporządzenia nowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

OGŁOSZENIE

Przypominamy, że do 26 listopada skła-
dać jeszcze można wnioski do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru stanowiącego 
większą część  miejscowości Józefosław.

Treść oficjalnego ogłoszenia dostępna  
jest na stronie urzędowej www.bip.pia-
seczno.eu oraz w „Gazecie Piaseczyńskiej” 
nr 8 z 2013 roku. Swoje wnioski składać 
można w kancelarii urzędu miasta, prze-
słać pocztą na adres: Urząd Miasta  
i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5,  
05-500 Piaseczno, złożyć ustnie do proto-
kołu w Wydziale Urbanistyki i Architek-
tury lub przesłać na adres e-mail: attia@
piaseczno.eu. 

Wnioski należy składać do Burmistrza 
Miasta i Gminy Piaseczno, który jest 
organem właściwym do ich rozpatrzenia, 
z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej, adresu wniosko-
dawcy, przedmiotu wniosku oraz oznacze-
nia nieruchomości, której dotyczy.
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– Stanęliśmy przed nie lada wyzwaniem 
– jak na zabudowanym obszarze, na doda-
tek w większości pokrytym zamkniętymi 
osiedlami, wprowadzić usługi publiczne, 
skomunikować ze sobą wschodnią i za-
chodnią część miejscowości oraz wygo-
spodarować tereny potrzebne do przygo-
towania skwerów i otwartych terenów 
rekreacyjnych. Otwarte są obecnie oferty 
przetargowe na rozbudowę Zespołu Szkół 
w Józefosławiu, uruchomiliśmy niedawno 
filię Centrum Kultury na tym obszarze, 

Przy planowaniu warto patrzeć nie tylko przez pryzmat problemów, ale przede wszyst-
kim drzemiącego w miejscowości potencjału; RDH Architekci Urbaniści

Holendrzy zobrazowali problemy związane z komunikacją na osi wschód-zachód
na terenie Józefosławia; RDH Architekci Urbaniści

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

pryzmat jego problemów, ale też przede 
wszystkim istniejących jeszcze możliwo-
ści.

Z jednej strony miejscowość ta jest słabo 
skomunikowana, brakuje w niej punktów 
usługowych oraz przestrzeni publicznej, 
mieszkańcy nie są zintegrowani i wielu  
z nich nie czuje relacji z miejscem za-
mieszkania. Z drugiej strony Józefosław 
okala Las Kabacki, który może stano-
wić dopełnienie lokalnej oferty miejsc 
aktywnego wypoczynku, są też jeszcze 
tereny możliwe do przekształcenia, tak 
aby odzyskać lokalny klimat i wydobyć 
atuty związane z życiem w małej, dobrze 
zorganizowanej lokalizacji.

Zachęcamy, zwłaszcza mieszkańców Jó-
zefosławia, do zapoznania się z koncepcją 
RDH na stronie internetowej urzędu:  
www.piaseczno.eu. 

– Wizja Holendrów może być materiałem 
wyjściowym do rozmów nad zapisami 
planu, aczkolwiek niektóre pomysły mogą 
wydawać się kontrowersyjne. Dlatego za-
chęcam do czynnego udziału w konsulta-
cjach – mówi Daniel Putkiewicz, zastępca 
burmistrza. – Chciałbym, aby jak naj-
więcej pomysłów mieszkańców znalazło 
odzwierciedlenie w nowym planie zago-
spodarowania, a sama praca nad planem 
była podstawą do dyskusji o tożsamości  
i przyszłości Józefosławia – dodaje.

Zaproponowane w opracowaniu Ho-
lendrów projekty mają charakter przy-
kładowych rozwiązań, zmierzających do 
uruchomienia mechanizmu stopniowego 
przywracania równowagi przestrzennej 
Józefosławia oraz budowania więzi. Naro-
słe przez lata problemy nie są możliwe do 
rozwiązania ze skutkiem na jutro. Nikt też 
nie powinien tego oczekiwać. Tym bardziej 
że praktyka działania często dowodzi, że 
nie tyle przepis prawny lub jego brak może 
być tym, co blokuje czy zagraża dobrym 
rozwiązaniom. Bywa, że jest to postawa 
społeczna, indywidualne preferencje, 
przyzwyczajenia czy kultura kształtowa-
nia polityki lokalnej.

wkrótce przedstawimy nasze propozycje 
na zaaranżowanie terenów zielonych  
i stref wypoczynku. W niedługiej perspek-
tywie wybudowany zostanie chodnik  
i ścieżki rowerowe wzdłuż ulicy Julianow-
skiej, przystąpimy też to przebudowy  
ul. Geodetów.

Zdzisław Lis, 
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
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fot. Marcin Mościcki

Zimowe ubrania ze słomy

Listopad to miesiąc, w którym już 
rzadko zaglądamy do ogrodu. Pogoda 
za oknem nie sprzyja przebywaniu na 
świeżym powietrzu. I ja nieczęsto wy-
ściubiam nos z domu, ale o naszych ro-
ślinach nie możemy przecież zapomnieć! 
Ubierzmy się ciepło, załóżmy rękawice  
i do dzieła! To już końcowe prace w ogro-
dzie przed zimą, która ponoć ma być  
w tym roku bardzo mroźna. 

Porządkujemy rabaty. Wycinamy ostat-
nie przekwitnięte byliny, chore pędy róż 
oraz grabimy liście. Tych ostatnich nie 
zostawiajmy na trawniku, ponieważ two-
rzą warstwę, która uniemożliwia cyrkula-
cję powietrza i sprzyja rozwojowi chorób 
grzybowych. 

Ostatni raz kosimy trawę. Możemy to 
zrobić w ciepły listopadowy dzień. 

Wykopujemy bulwy. Chodzi przede 
wszystkim o takie rośliny jak begonie oraz 
dalie.  

Usuwamy spad spod drzew. Zbieramy 
spod drzewek owocowych zaschnięte owo-
ce, by uniknąć infekcji grzybowych  
w przyszłym sezonie. 

Opróżniamy oczka wodne. Usuwamy  
z nich pompy i filtry oraz pozbywamy się 
wody z małych i większych zbiorników. 

Usypujemy kopczyki. Wokół pni drzew 
rozsypujemy 5-centymetrową warstwę 
kompostu, suchych liści i kory. Co wraż-
liwsze krzewy i rośliny kopczykujemy, 
a niektóre osłaniamy agrowłókniną lub 
słomą. Polecam słomę, która nie tylko 
doskonale chroni przed zimnem i prze-
marzaniem, ale tworzy również stylową 
ozdobę naszego ogrodu! 

Stawiamy chochoły! Nie pozwólmy, by 
słomiany chochoł, tak nam bliski, odszedł 
w zapomnienie. Nie zapraszajmy go 
jednak zbyt wcześnie! W zeszłym roku za 
szybko rozpoczęłam okrywanie,  
a ponieważ grozi to rozparzeniem  
i rozhartowaniem roślin, biegałam  
i po kilka razy zakładałam i zdjemowałam 
okrycia. Gdybym nie zareagowała prawi-
dłowo, efektem byłoby przemarznięcie 
podczas silnych zimowych mrozów lub 
wiosennych przymrozków. Poczekajmy  
do pierwszych grudniowych, kilkustopnio-
wych mrozów, trwających kilka dni. Cho-
chołem okrywamy: hibiskusy, magnolie, 
pienne róże, hortensje ogrodowe, migdałki 

W naszych ogrodach...

i inne rośliny, które są bardziej wrażliwe 
na mróz. Nie polecam okrywania słomą 
drzew iglastych i krzewów zimozielonych, 
takich jak: rododendrony, azalie, laurowi-
śnie, ogniki. Te zabezpieczajmy agrowłók-
niną. Do ich liści musi docierać światło, by 
w dobrej kondycji dotrwały do wiosny. 

Jak prawidłowo wykonać chochoła:
•  przy roślinie, którą okrywamy, wbi-

jamy bambusowy palik, żeby słomiana 
mata wspierając się na nim, była stabilna

 •  owijamy rulonem z maty roślinę  
i palik, nadając mu kształt stożka

 •  zawiązujemy wierzchołek sznurkiem  
i owijamy aż do dołu całość rulonu

 •  tworząc chochoła piętrowego, krótszą 
częścią maty otulamy górną część stożka; 
górną matę zawiązujemy sznurkiem; mo-
żemy wykorzystać sznurek ozdobny lub 
taśmę z juty w dowolnym kolorze

 •  całość dekorujemy tym, co znajdziemy 
w ogrodzie: szyszkami, jarzębiną, gałązką 
ognika lub rokitnika 

 •  górę możemy przyozdobić pióro-
puszem własnego pomysłu, tak by do 
naszego chochoła nie wlewała się desz-
czówka. 

Katarzyna Krzyszkowska
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Porozmawiajmy
o zdrowiu. Sport

Więcej aktywności fizycznej to pana-
ceum na wszystkie dolegliwości, ale 
więcej to znaczy ile? 

W październiku na biegu w Warszawie 
zmarł jeden z uczestników. Zostawmy 
kwestię odpowiedzialności za to zdarzenie, 
a zastanówmy się nad sportem i zdro-
wiem. W piramidzie  żywienia znalazła 
się aktywność fizyczna, min. 30 minut 
dziennie. Rekomendowana jest każda 
forma używania mięśni na poziomie 
rekreacyjnym w myśl zasady: „Głową 
pracujesz, mięśniami odpoczywasz”. Jeżeli 
decydujemy się na więcej, powinniśmy 
mieć świadomość, że intensywne treningi 
to dodatkowe obciążenia dla organizmu. 
Jeśli chcemy biegać, trenować kolarstwo, 
dobrze byłoby zrobić badania wydolności 
organizmu. Ale nawet dobre wyniki badań 
nie zwalniają z rozsądnego postępowa-
nia. Mam wśród swoich pacjentów osoby 
bardzo intensywnie pracujące, osoby nie-
stroniące od dobrej zabawy i jednocześnie 
intensywnie uprawiające sport. I tu mogą 
pojawić się problemy. Zyt duże eksploato-
wanie organizmu obróci się przeciwko 
nam. Do dobrego funkcjonowania potrzeb-
ny jest czas na regenerację, minimum  
7 godzin spokojnego snu, dobre odżywia-
nie i odnowa biologiczna – masaże, sauna, 
pływanie. No i podstawowa zasada – jeśli 
jesteśmy przeziębieni, mamy anginę czy 
jakąś kontuzję, nie bierzmy udziału w za- 
wodach. Dajmy sobie czas. 

Katarzyna Bukol-Krawczyk, specjalista 
medycyny rodzinnej, dietetyk kliniczny  
i sportowy

Książki subiektywnie wyczytane

MAPY. Obrazkowa podróż po lądach, 
morzach i kulturach świata, Aleksandra 
i Daniel Mizielińscy, Wydawnictwo Dwie 
Siostry

Podróżowanie palcem po mapie nigdy nie 
było tak fascynujące! W końcu siedząc 
wygodnie w domowym zaciszu, możemy 
wspólnie z dzieciakami zgłębiać zakamar-
ki starożytnych i współczesnych kultur, 
uwiecznione na przepięknych rycinach 
autorstwa państwa Mizielińskich. Do 
przeglądania „Map” wracam z moimi 
dziećmi co jakiś czas od prawie roku. 
Książkę zabieramy także, mimo sporego 
formatu, na wyjazdy. Wystarczy otworzyć 
na dowolnej stronie, by poddać się uroko-
wi pięknych rysunków w przydymionych 
kolorach. Ponad sto cudownych map 
krajów i kontynentów po brzegi wypełnio-
nych rysunkowymi informacjami  
o ludności, przyrodzie, kulturze, zwycza-
jach i ciekawostkach – to skarbnica wie-
dzy, coś na kształt obrazkowej encyklope-
dii, choć bardziej przystępnej, szczególnie 
dla dzieci nieumiejących jeszcze czytać. 
Skąd pochodzi zwyczaj ubierania choinki? 
Gdzie żyje mrówkolew? W którym kraju 
rosną bataty? Co jest tradycyjną potrawą  
w Mongolii? Na wszystkie te pytania,  
a także mnóstwo innych, znajdziemy 
odpowiedź na kartach tej książki. Niekoń-
czące się „dlaczego?” naszych pociech w 
końcu zostanie zaspokojone… przynaj-
mniej na jakiś czas. „Mapy” zachwyciły 
mnie starannością wydania, pięknymi 
ilustracjami i ogromną wiedzą zgroma-
dzoną na stronach tej książki. Jedyne, 
czego się obawiam, to kiedy usłyszę pyta-
nie: „Mamo, kiedy pojedziemy do Brazy-
lii?”. Nasze dzieci mogą zapragnąć odbyć 
napraaawdę dalekie podróże… Czego Wam 
i sobie serdecznie życzę. 

ZŁODZIEJKA KSIĄŻEK, Markus Zusak, 
Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Ta wspaniała powieść głęboko zapadła mi 
w pamięć. Jest niezwykle oryginalną, do 
głębi przejmującą lekturą, skłaniającą do 
refleksji i zadumy nad człowieczeństwem 
i historyczną sprawiedliwością, o ile taka 
istnieje. II wojna światowa i Holocaust 
widziane oczami małej Liesel w niewiel-
kim niemieckim miasteczku. Wyjątkowa 
historia dziewczynki w hitlerowskich 
Niemczech, opowiadana z niecodziennej 
perspektywy – narratorem autor uczynił 
samą… śmierć. Oczami dziecka z bliska 
obserwujemy, jak wojna bezlitośnie ob-
chodzi się zarówno z niemieckimi Żydami, 
jaki i ze „zwykłymi” Niemcami, jak rujnuje 
ich życie, rodziny, zabiera pracę, zdrowie, 
antagonizuje najbliższych, postawionych 
przed najtrudniejszymi wyborami, jak  
w końcu każe płacić za nie niesłusznie 
wysoką lub nawet najwyższą cenę.
Jest to opowieść o Niemcach i Żydach, ale 
przede wszystkim o człowieczeństwie  
i przyjaźni w brutalnych czasach hitlery-
zmu, o naszej wiecznej potrzebie bliskości 
i miłości, ale także o woli przetrwania. 
Markus Zusak przybliża trudny temat woj-
ny, nie osądzając nikogo, a raczej pokazu-
jąc wydarzenia gdzieniegdzie z mrocznym 
humorem, który uspokaja i daje nadzieję. 

Subiektywnie gorąco polecam!

Monika Rzepka
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W sobotę 7 grudnia 2013 r. w hali Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Piasecznie odbędzie się pierwsza 
edycja Targów Świątecznych Bożego Narodzenia. Pod-
tytuł tego wydarzenia to „Zadbane relacje, pozytywne 
emocje, cudowne podarunki”. 
Zapraszamy! Więcej infromacji na: 
www.facebook.com/TargiSwiatecznePiaseczno
lub pod numerem telefonu: 509 383 357

Lata dziewięćdziesiąte XX wieku to po-
czątek rewolucji w polskim handlu. Wiele 
sklepów nie przetrwało konfrontacji  
z nowym zjawiskiem – konkurencją  
i wynikającą z niej koniecznością walki  
o klienta. 

To było odwrócenie sytuacji o sto osiem-
dziesiąt stopni: już nie klient zabiegał  
o względy obsługi sklepu, a sklep o klienta. 
Większość sklepów miała olbrzymi pro-
blem z dostosowaniem się. Wiele upadło, 
jednak nieliczne sprostały temu wyzwa-
niu. Należał do niech Supersam. 

Dzięki dużej niezależności w czasie swo-
jej wcześniejszej działalności miał gotowe 
kontakty z dostawcami oraz pracowników 
umiejących obsługiwać. To właśnie umie-
jętności kadry Supersamu pozwoliły mu 
przetrwać początki rodzącego się w Polsce 
kapitalizmu.

Stopniowo unowocześniono sklep: wpro-
wadzono nowe kasy, zmieniono wystrój 
wnętrza, tak aby pasował do współcze-
snych wzorców. Docenili to klienci, którzy 
mimo ekspansji zagranicznych sieci han-
dlowych nadal tłumnie odwiedzali sklep 
na placu Unii Lubelskiej.

Historia pierwszych warszawskich delikatesów cz. III

Lata 90. XX w. to początek 
rewolucji w polskim handlu. 
Umiejętności kadry Supersa-
mu pozwoliły mu przetrwać 
początki rodzącego się w Polsce 
kapitalizmu. 

Jednak wkrótce Supersam stanął przed 
kolejnym wielkim wyzwaniem – pogar-
szał się stan unikatowej hali sklepowej. 
Przypomnijmy, że był to wyjątkowy, moż-
na powiedzieć prototypowy, projekt hali  
o powierzchni blisko 4 tys. m kw., której 
łukowy dach zawieszono w powietrzu 
dzięki finezyjnej konstrukcji z belek i lin. 

Po latach okazało się, że właśnie ta kon-
strukcja z wiekiem uległa osłabieniu. Od-
kryto także błędy, które powstały podczas 
budowy. Niestety, w pewnym momencie 
hala okazała się niebezpieczna dla osób  
w niej przebywających. Podjęto więc decy-
zję o rozbiórce obiektu w 2006 roku. 

Zaprojektowanie nowego budynku po-
wierzono pracowni APA Kuryłowicz  
& Associates. Zespół pod kierownictwem 
prof. Stefana Kuryłowicza zaproponował 
wielofunkcyjny kompleks trzech budyn-
ków połączonych przeszklonym pasażem. 
Zrealizowany projekt składa się z dwóch 
budynków pełniących funkcję wyłącznie 
handlową, trzeci, wysoki na 90 metrów, 
łączy funkcje handlowe i biurowe. Pasaż 
handlowy w kształcie litery Y nawiązuje 
do układu otaczających ulic i zwieńczono 
go imponującym przeszklonym dachem. 

Wysoki budynek nawiązuje do przed-
wojennego projektu zamknięcia ciągu 
ulicy Puławskiej biurowcem Polskiego 
Radia, którego realizację przerwała woj-
na. Kompleks wybudowano w ciągu 3 lat 
i otwarto w październiku 2013 roku. 

W galerii handlowej został odtworzony 
Supersam – na swoim dawnym miejscu, 
ponownie, jak pół wieku temu, w nie-
zwykłej i nowoczesnej architekturze. 

Warto nadmienić, że podczas budowy 
nowego centrum handlowego przy  
pl. Unii Lubelskiej Supersam nie zaprze-
stał działalności – z jednego sklepu prze-
kształcił się w sieć sklepów w Warsza-
wie i okolicach, m.in. w Józefosławiu.

Michał Duraj 

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y
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Jesień atakuje chłodem i deszczem. 
Jesteśmy zadumani i w melancholijnych 
nastrojach. W tym okresie przyjrzyjmy 
się uważniej naszym dzieciom, jak one 
się czują o tej porze roku. 

Odnoszę wrażenie, że dziecko znajomej 
dziwnie się zachowuje. Przypuszczam, że 
coś złego dzieje się z jej 5-letnią córeczką. 
Dziewczynka po przeprowadzce do innej 
dzielnicy w Warszawie, a tym samym 
zmianie przedszkola, ma raptowne waha-
nia nastrojów. Wydaje mi się to dziwne, 
ponieważ wcześniej była dzieckiem bardzo 
spokojnym i zrównoważonym. Przypusz-
czam, że może to być dziecięca depresja. 

K.S.: Pani Magdaleno, proszę o podanie 
definicji i objawów depresji dziecięcej.

M.M.: Po pierwsze, odnosząc się do tego 
konkretnego przypadku, reakcja dziecka 
na tak dużą zmianę w jego życiu zależy od 
wielu czynników i nigdy nie jesteśmy w 
stanie przewidzieć, jak ono się zachowa.  
W zasadzie ważne jest to, co myśli matka, 
i jak odpowiedziałaby na poniższe pytania:
•  Co niepokoi ją w zachowaniu dziecka?
•  Co zmieniłaby w jego zachowaniu?
•  Jakie działania może podjąć w celu osią-
gnięcia wyżej wymienionego życzenia?
•  Co jest ważne w ich rodzinie?
•  Czego  potrzebuje ich córeczka? (Tak, 
warto o to zapytać dziewczynkę!)
•  Jaki jest idealny obraz ich rodziny?
•  Kiedy, gdzie, z kim, w jakim otoczeniu  
i czy w ogóle chciałaby zacząć pracę  
z dzieckiem?
•  Czy pociecha reaguje standardowo?
Trzeba zastanowić się wspólnie, jakiego 
rodzaju wsparcie dziecko może otrzymać 
od rodziców, nauczycielki w szkole czy 
przyjaciół.

K.S.: Jak często mamy rzeczywiście do 
czynienia z depresją u dziecka?

M.M.: Depresja dziecięca pojawia się  
u około 2 procent dzieci. Ze względu na 
nieco inne przejawy depresji u dzieci niż  
u dorosłych nie jest szybko diagnozowana, 
a u części z nich w ogóle nie zostaje rozpo-
znana. Zatem brawo za czujność. Depresja 
nam, dorosłym, kojarzy się zazwyczaj  
z zupełną apatią, natomiast dzieci potrafią 
tak zmotywować się przy kolegach, iż cięż-
ko powiedzieć, że mają depresję. Trzeba 
podjąć odpowiednie kroki towarzyszące 
dziecku w okresie jego zmagań. Przede 
wszystkim należy skontaktować się z 
psychologiem dziecięcym w celu zdiagno-
zowania dziecka.

K.S.: Jak rozpoznać objawy tej choroby?

M.M.: Depresja u dzieci objawia się lęka-
mi, problemami w szkole, bólami brzu-
cha, głowy, dusznościami, zachowaniem 
odbiegającym od normy, niechęcią do za-
bawy, brakiem komunikowania własnych 
potrzeb czy też nagłym przechodzeniem od 
długiego płaczu do całkowitego spokoju.
Dzieci często także tracą wagę lub nie 
przybierają na wadze. Mają problemy ze 
snem, przestają mieć ochotę na zabawę, 
zamykają się często w pokoju, nie mają na 
nic siły i ochoty. Pojawiają się trudności  
w koncentracji i zapamiętywaniu, można 
odnieść wrażenie, że dzieci są mniej 
sprawne intelektualnie, maluchy do-
świadczają poczucia beznadziejności, mają 
niską samoocenę. Bywa też, że reagują 
agresją, stając się wciąż zniecierpliwione  
i nieposłuszne. Należy obserwować 
wszystkie zmiany w zachowaniu pocie-
chy. Dziecko poradzi sobie z każdą zmianą, 
bólem, jeśli będzie znało prawdę  
i będzie miało z kim porozmawiać o swo-
ich uczuciach.

K.S.: Radzi pani rozmawiać, ale jak 
rozmawiać z małym dzieckiem na takie 
trudne tematy?

M.M.: W sytuacji tak dużej zmiany,  
w początkowym jej etapie, może u dziecka 
pojawić się tęsknota za tym co już znane. 
Maluch w nowym domu, przedszkolu, na 
nowym podwórku może czuć się po prostu 
samotny... Można zadać mu pytanie: co 

jest fajnego w poznawaniu nowych dzieci? 
Przeprowadzenie szczerej rozmowy zbliży 
nas do siebie i pomoże dziecku pogłębić 
więź z rodzicem oraz z nowymi przyja-
ciółmi. Jestem zwolenniczką zadawania 
pytań otwartych, zwłaszcza typu: Jakiego 
wsparcia potrzebujesz? Co się dzieje? Jak 
się czujesz? Czego pragniesz? O czym my-
ślisz? Kto może ci pomóc? Kiedy już usły-
szymy odpowiedź, postarajmy się pogłębić 
i doprecyzować nasze pytanie.
Odzwierciedlajmy w ciele to, co dziecko 
mówi, żeby mogło samo zobaczyć jak  
w lustrze swoje emocje. Moja rada: uważ-
nie patrzmy, słuchajmy i usłyszmy swoje 
dziecko! Podczas takich rozmów wyłącz-
my natłok myśli i nastawmy się tylko na 
odbiór tego, co dziecko chce nam zakomu-
nikować. Potem zadajmy sobie pytanie: po 
co dziecko właśnie to mówi? Powiedzmy 
mu, że rozumiemy, jak się czuje. Zara-
żajmy je optymizmem, i to sporą dawką! 
Ustalmy grafik przyjemności - to zawsze 
podnosi dziecko ze smutku.

K.S.: Mam wrażenie, że rodzicom też 
przydałby się taki grafik. W natłoku 
codziennych obowiązków często zapo-
minamy o sobie, a przecież szczęśliwi 
rodzice to szczęśliwe dziecko! A zatem 
zaplanujmy coś miłego dla siebie i całej 
rodziny, bo drobne przyjemności potrafią 
zdziałać cuda nie tylko jesienią.

Z Magdaleną Macyszyn, coachem 
z firmy Family Coach, rozmawiała 
Katarzyna Sierżant

Jesienna depresja u dziecka

fot. Katarzyna Sierżant
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W aptece zawsze pytaj o tańsze leki

Jesień to czas wirusów i infekcji. Wy-
datki ponoszone przez Polaków na leki 
są wtedy większe niż zazwyczaj. Często 
nie stać nas na wykupienie wszystkich 
przepisanych przez lekarza preparatów. 
Jak obniżyć koszty, zwłaszcza w trakcie 
szalejącego sezonu grypowego? 

W polskich aptekach już od kilku lat 
dostępne są leki z importu równoległego. 
To popularna w Europie forma dystrybucji 
leków. Na czym ona polega? W krajach 
Unii Europejskiej ceny leków różnią się od 
siebie, więc importerzy równolegli spro-
wadzają preparaty z państw, w których są 
tańsze, do kraju, gdzie są droższe. Dzięki 
temu pacjent ma większy wybór produk-
tów i możliwość zredukowania wydatków 
na leczenie. Może kupić ten sam lek  
w różnych cenach: droższy, wprowadzony 
na polski rynek przez producenta, oraz 
tańszy, sprowadzony z zagranicy przez 
importera. Należy pamiętać, że leki z im-
portu równoległego mają ten sam skład, 
działanie, producenta, przeważnie są 
produkowane w tej samej fabryce. Różnią 
się tylko krajem pochodzenia i opakowa-

niem. Nie są zamiennikami, odpowiedni-
kami czy generykami. Są takie same jak 
te wyprodukowane w Polsce. A przy tym 
znacznie tańsze.

Często niewiedza pacjentów dotycząca 
dostępności leków z importu równoległego 
sprawia, że nie pytają oni o możliwość 
zakupu tych produktów i tym samym nie 
oszczędzają. Etyka zawodowa powinna 
skłaniać aptekarzy do informowania  
o dostępności tańszych leków. Farmaceut-
ka z apteki przy ulicy Nefrytowej mówi: 
„Niestety jeszcze nie wszyscy pacjenci 
wiedzą o imporcie równoległym, a szkoda, 
bo na jednym opakowaniu leków można 
zaoszczędzić od kilku do nawet kilku-
dziesięciu złotych. Ja zawsze staram się 
informować klientów o możliwości zaku-
pu tańszego leku. Przekonuję, że mimo iż 
dany produkt nie pochodzi z Polski, to jest 
to nadal ten sam, znany pacjentowi lek”. 

Pacjentów, oprócz pochodzenia leków, 
zastanawia też czasem opakowanie, które 
wygląda inaczej niż to sprzedawane przez 
producentów. Importerzy równolegli, 

sprowadzający produkt z innego kraju, 
przed wprowadzeniem go na polski rynek 
muszą zmienić obcojęzyczne opakowanie. 
Przepakowują lek do nowego kartonika 
z polskimi oznaczeniami i ulotką i taki 
trafia do aptek. W aptekach dostępnych 
jest już nawet kilkaset leków z importu 
równoległego. Warto zaznaczyć, że nie są 
to tylko refundowane produkty, ale rów-
nież te bez recepty. „Dostępne są zarówno 
preparaty w postaci tabletek, jak i maści 
oraz syropy. Najczęściej z oferty importu 
równoległego kupowane są leki na prze-
ziębienia, antykoncepcyjne, kardiologiczne 
i neurologiczne” - informuje farmaceutka 
z apteki przy ul. Nefrytowej. 

Dla wielu osób, dla których wydatki na 
leki stanowią poważne obciążenie domo-
wego budżetu, oraz dla tych, którzy cenią 
oszczędzanie, import równoległy jest ide-
alnym rozwiązaniem. W skali roku można 
zaoszczędzić nawet 20 proc wydawanej 
kwoty.

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

fot. Tomasz Nowak
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Józefosław to nie tylko ciekawe miej-
sce, ale także dom wielu niezwykłych 
ludzi. Są nimi Szymon i Mateusz Nie-
wiarowscy. Niecodzienni 13-letni bracia 
bliźniacy. Młodszy, Szymon, jest chory na 
dziecięce porażenie mózgowe. Do opisania 
ich relacji zachęcił mnie film „Chce się 
żyć”, który niedawno pojawił się w kinach.

Opowiada on o chorym na porażenie 
mózgowe chłopaku. Odtwórca głównej 
roli, przygotowując się do swojego filmo-
wego wyzwania, wielokrotnie gościł w 
domu bliźniaków i obserwował Szymona. 
Postanowiłam odwiedzić rodzinę Niewia-
rowskich, którzy są moimi sąsiadami, aby 
porozmawiać z Mateuszem na temat jego 
relacji z bratem. 

Zostałam ugoszczona colą i ciasteczkami. 
Szymon oglądał kreskówkę. Na pytanie 
brata, czy chce dalej oglądać, czy może 
woli słuchać rozmowy, wybrał słuchanie, 
wskazując na swoje uszy. Mateusz zapro-
ponował, aby jego brat także uczestniczył 
w rozmowie. Byłam nieco zaskoczona, nie 
wiedziałam, czy zrozumiem Szymona. 
Okazało się to jednak bardzo proste. Kiedy 
zadawałam pytania Szymonowi, odpowie-
dzi pokazywał mi w swojej książce  
z obrazkami, za pomocą której porozumie-
wa się z rodziną. Chłopcy wbrew pozorom 
są najzwyklejszymi braćmi na świecie. 
Spędzają razem czas, oglądając telewizję, 
grając na komputerze czy rozmawiając  
o kosmosie, który bardzo interesuje Szy-
mona. Mateusz jest wielbicielem gitary. 
Podczas gry Szymon akompaniuje mu 
na bębnach i razem śpiewają. Kiedy byli 
mali, łączyli zabawę z rehabilitacją. Mama 
dawała im różne ćwiczenia. Mateusz wy-
myślał, że Szymon jest podróżnikiem  
i pnie się po zboczu Mount Everestu  
w Himalajach.

Chłopcy komunikują się normalnie. 
Jedynie w sytuacjach, gdy temat jest zło-
żony, trudniejszy, używają książki  
z obrazkami Szymona. Ale okazuje się, że 
utrudnienia w komunikacji nie przeszka-
dzają im w kłóceniu się. Szymon twierdzi, 
że najczęściej spierają się o to, kto będzie 
siedział z przodu, obok kierowcy w samo-
chodzie. Starszy brat opowiada, że Szymon 
namawia mamę, aby wyszli z domu przed 
nim, żeby mógł być pierwszy w aucie, 
albo trzyma drzwi tak, by Mateusz nie 
mógł otworzyć. Chyba znam to z autopsji. 
Kolejną codzienną sytuacją z życia każde-
go rodzeństwa jest rozrabianie. Szymon 
pokazuje mi, że czasem się biją. Mateusz 
mówi o wykradaniu słodyczy z szafki. 
Kiedyś zdarzyło im się wstać w nocy, włą-

czyć dyskotekową kulę i tańczyć. Po chwili 
zastanowienia starszy brat stwierdza ze 
smutkiem, że dawno razem nie rozrabiali, 
bo Szymon stał się ostatnio bardzo porząd-
ny albo rozrabia sam. Szymon trochę się 
obraża. Twierdzi, że to nieprawda.

Jak na bliźniaków przystało, zgadzają się 
w wielu sprawach. Obaj twierdzą, że lubią 
w sobie nawzajem wszystko. Jak widać, 
zdarzają się ludzie idealni. Uważają też, 
że dają sobie nawzajem miłość brater-
ską. Przykładem są sobotnie poranki. Gdy 
mama chłopaków chce obudzić Mateusza, 
Szymon stoi przy drzwiach i nie pozwala 
na to. Mama chwali Mateusza, że jest 
odpowiedzialny i potrafi zaopiekować 
się Szymonem. Chłopcy przynoszą sobie 
cukierki z urodzin ich znajomych i robią 
sobie nawzajem inne niespodzianki. 
Mateusz mówi, że Szymon nauczył go 
cierpliwości i pogody ducha. Dodaje też, że 
Szymek nauczył się pyskować od Mate-
usza.

Kiedyś Szymon czymś się zdenerwował. 
Pani Niewiarowska pocieszyła go, że są 
trudniejsze rzeczy, na co Szymon poka-
zał jej w swojej książce obrazki: mama, 
mądra, sowa. Oznaczało to: „Nie bądź 
taka mądra”. Po wysłuchaniu tej historii 
chłopcy przybijają sobie „piątkę”. Mam 
wrażenie, że moja siostra i ja też tak wyra-
żamy naszą radość po zrobieniu głupiego 
kawału naszej Mamie. Kiedy obserwuję 
Mateusza i Szymona, zdarza mi się zapo-
mnieć, że jeden z nich jest niepełnospraw-
ny. Dlatego pytam Mateusza, czy uważa 
swojego brata za osobę pełnosprawną. 
Chłopiec stwierdza, że tak. Mówi także, że 
kiedy był mały, traktował Szymona nie jak 
chorego brata, ale po prostu młodszego. 
Bliźniak Mateusz mówi, że w 95 procen-
tach są rodzeństwem takim jak każde. Je-
dyną różnicą jest czas, w jakim wykonują 
niektóre czynności. Bracia, mimo że bliź-
niacy, nieco się różnią. Mają inne gusta 
smakowe. Mateusz ma więcej „przypałów” 
u rodziców. Jeśli chodzi o podobieństwa, to 
obaj lubią grać na komputerze i interesują 
się kosmosem. Mateusz stara się pomagać 
Szymonowi, zwłaszcza w zasypianiu, ale, 
jak twierdzi ich tata, zasypiania wtedy nie 
ma. Kiedy korzystam z komputera, nie 
lubię, jak ktoś patrzy, co robię. Tak samo 
jest z Szymonem. Zamyka się w pokoju  
i nie pozwala nikomu podglądać.

Ciekawe dla mnie było także to, jak inni 
ludzie oraz koledzy Mateusza postrze-
gają Szymona. Według starszego brata 
na początku są onieśmieleni, ale kiedy 
poznają młodszego z nich, stwierdzają, 

że to nic niezwykłego, że to chłopak jak 
każdy inny. Mama chłopców przytacza 
historię kolegi Mateusza z gimnazjum, 
który bardzo chciał poznać i porozmawiać 
z Szymonem, ale po spotkaniu powiedział 
pani Niewiarowskiej: „Nic ciekawego, 
całkiem normalny”. Szymon uważa, że 
wszyscy koledzy Mateusza są też jego 
kolegami. Mateusz opowiada mi o swoich 
wrażeniach dotyczących filmu „Chce się 
żyć”. Jest to dla niego mądry, zmieniający 
myślenie obraz. Z uśmiechem na twarzy 
starszy bliźniak mówi, że przez cały film 
wydawało mu się, że widzi w postaci 
granej przez Dawida Ogrodnika swojego 
brata.

Po obejrzeniu tego filmu Mateusz tym 
bardziej chce, by także inne nastolat-
ki osoby niepełnosprawne traktowali 
normalnie. Na pewno nie jak osobę inną, 
gorszą. Kiedy widzą nieco innego od sie-
bie, 13-letniego chłopaka, powinni w nim 
widzieć po prostu… 13-letniego chłopaka.

 Mama chłopców już zauważa, że dzisiej-
sza młodzież jest bardziej tolerancyjna niż 
wcześniejsze pokolenia. Dla mnie również 
rozmowa z bliźniakami była niezwykłym 
doświadczeniem. Będąc w relacji z siostrą, 
zawsze uważałam, że miłość częściej zda-
rza się między siostrami. Spotkanie z Ma-
teuszem i Szymonem pokazało mi jednak, 
co znaczy piękna i prawdziwa braterska 
miłość. Wystarczy odwiedzić sąsiadów 
jak oni, żeby spojrzeć inaczej i na pewno 
pełniej na różne sprawy oraz zapragnąć 
nauczyć się czegoś nowego. Z pewnością 
też łatwiej mi teraz zrozumieć tytuł filmu 
„Chce się żyć”.

Matylda Michałowicz, maturzystka  
z Józefosławia

Piszą młodzi. „Nic ciekawego, całkiem normalny”
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Placki z dyni na słodko
(dla 4 osób; ok. 20 sztuk)

Składniki:
0,5 kg dyni Hokkaido
2 jajka
50 dag miękkiego masła
50 dag mąki
1 łyżeczka sody oczyszczonej
2 łyżki cukru pudru
szczypta soli
olej do smażenia

Wykonanie:  
Dynię umyj, pokrój na półksiężyce, usuń 
ze środka pestki z „farfoclami”, utrzyj na 
tarce na mniejszych oczkach. Ja ście-
ram razem ze skórką, ale można – jeśli 
ktoś woli – obrać dynię i zetrzeć jedynie 
miąższ. Jeśli mam większą dynię, np. kilo-
gramową, oczyszczone kawałki mrożę  
w zarażarce, by wykorzystać innym 
razem. Mikserem utrzyj masło z żółtkami 
jaj i cukrem pudrem na puszystą masę. 
Białka ubij osobno, dodając szczyptę soli. 
Następnie wlej do masy z żółtkami  

Lokalne smaki

Dynia Hokkaido – ma intensywny poma-
rańczowy kolor, osiąga raczej niewielkie 
rozmiary. Doskonale nadaje się na zupę, 
do pieczenia czy smażenia. W przeci-
wieństwie do innych gatunków dyni ma 
jadalną skórkę. Kupisz ją na przydrożnych 
straganach w Lesznowoli (przy drodze na 
Magdalenkę), przed przejazdem kolejo-
wym w Dawidach lub na „Grapie”  
w Konstancinie. Kilogramowa dynia kosz-
tuje ok. 2-5 zł. 

Ewa Mościcka

i dodając łyżeczkę sody, miksuj jeszcze 
przez chwilę. Do powstałego w ten sposób 
ciasta dosyp startą dynię, delikatnie 
połącz łyżką. Teraz pora na dodanie mąki. 
Przesiej ją przez sitko i rozmieszaj łyżką  
z dyniową masą. Na rozgrzaną patelnię 
z olejem nakładaj łyżką porcje, formu-
jąc placki o grubości ok. 5 mm. Smaż do 
momentu, aż staną się rumiane, po jednej 
i po drugiej stronie. Zdejmij z patelni, 
osącz na papierowym ręczniku. Podawaj 
posypane cukrem pudrem od razu po 
usmażeniu.

Wycieczki małe i duże - część III. Tutaj złamano Enigmę

Spacerując po naszej najbliższej oko-
licy, mamy szansę odwiedzić miejsce, 
gdzie – śmiało możemy powiedzieć – 
odmieniły się losy świata. To alejka na 
skraju Lasu Kabackiego.

Już w 1919 roku, czyli rok po odzyskaniu 
niepodległości przez Polskę, została utwo-
rzona agencja „Sekcja Szyfrów” zajmująca 
się dekryptażem depesz radiowych na po-
trzeby Sztabu Generalnego. Podczas wojny 
polsko-bolszewickiej złamano szyfr, jakim 
posługiwały się oddziały nieprzyjaciela, 
i na bieżąco odczytywano znaczną część 
transmisji radiowych m.in. od Tucha-
czewskiego, Trockiego czy Budionnego. 
Pozwoliło to polskiemu dowództwu lepiej 
poznać sytuację wojsk bolszewickich  
i przyczyniło się do wygrania wojny 1920 r. 

Po 1920 roku działalność była kontynu-
owana, a w 1931 roku „Sekcję Szyfrów” 
przekształcono na „Biuro Szyfrów” przy 
Polskim Sztabie Generalnym. Biuro szy-
frów podjęło szczególne wysiłki  
w kierunku zrozumienia działania nie-
mieckiej maszyny szyfrującej Enigma. 
Dzięki pracy genialnych matematyków: 
Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego 

i Henryka Zygalskiego udało się złamać 
szyfr, a także zbudować maszynę zwaną 
„bombą kryptologiczną”, która w sposób 
zautomatyzowany odczytywała niemiec-
kie szyfrogramy. Wobec zbliżającej się 
wojny Polacy postanowili podzielić się 
wiedzą o sposobie rozszyfrowywania 
Enigmy z sojusznikami. 25 lipca przedsta-
wicielom wywiadu francuskiego  
i brytyjskiego w siedzibie Biura Szy-
frów przekazano informacje o sposobie 
dekryptażu, a także egzemplarze modeli 
maszyny szyfrującej i „bomb kryptolo-
gicznych”. Podczas II wojny światowej 
Brytyjczycy rozwinęli polską technologię, 
rozbudowując maszyny zdolne do odczy-
tywania niemieckich depesz radiowych. 
Uznaje się, że to złamanie szyfru Enigmy 
pozwoliło aliantom wygrać wojnę.

I rzecz najciekawsza: Biuro Szyfrów mia-
ło swoją siedzibę w Lesie Kabackim, w ów-
czesnej wsi Pyry, leżącej teraz w granicach 
Warszawy, a więc tuż obok Józefosławia. 
To właśnie tutaj trwały prace na „bombą 
kryptologiczną” i tu przekazano sojuszni-
kom wiedzę na temat Enigmy. Do dziś te 
obiekty są w posiadaniu wojska: znajduje 
się tu Centrum Operacji Powietrznych. 

Przed wjazdem do obiektu można podzi-
wiać pamiątkowy kamień przypominający 
pracę genialnych kryptologów, których 
talent i wiedza odmieniły losy II wojny 
światowej.

Jak dojechać:
Kamień kryptologów znajduje się przy  

ul. Leśnej, w głębi lasu.
Autobusem: 739 do przystanku Łagiew-

nicka; ul. Leśną iść w kierunku lasu.
Samochodem: Ul. Leśna dochodzi do ul. 

Puławskiej, ale nie łączy się z nią. Najle-
piej więc skręcić z Puławskiej w prawo  
w ul. Maryli, następnie w lewo w ul. Słon-
ki i na najbliższym skrzyżowaniu  
w prawo w ul. Leśną.

Pieszo lub rowerem: Ul. Wilanowską 
dochodzimy na skraj lasu i na rozstaju 
wybieramy drogę w lewo, w głąb lasu. 
Idziemy prosto aż do momentu, gdy skręci 
o 90 stopni w lewo i cały czas tak, jak pro-
wadzi. Mijamy zabudowania leśniczówki 
po prawej stronie i po pewnym czasie 
dojdziemy do Kamienia Kryptologów. 

Współrzędne: N 52° 07.733’ E 21° 01.990’

Michał Duraj
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Wydarzenia kulturalne

WYSTAWY

13.10–11.11.2013 – Poplenerowa wystawa 
malarstwa Grupy Piaseczno – Lanckoro-
na 2013
Muzeum Regionalne, pl. Piłsudskiego 10
 
15.09–3.11.2013 – Artur Wąsowski  
„Przejścia”
Galeria PRZYSTANEK, Przystanek Kultura, 
pl. Piłsudskiego 9

24.10–1.12.2013 – Tadeusz Tyszka „Przyro-
da Zalesia Dolnego” – wystawa fotografii
Galeria PRZYSTANEK 
Przystanek Kultura, pl. Piłsudskiego 9

WYDARZENIA

06.11, godz. 11.00 – Uniwersytet Trzeciego 
Wieku
Polska mocarstwem kolonialnym? – 
Dr Remigiusz Matyjas
Pani Knopnicka bez „makijażu” – Krzysztof 
Kaim
Sala Domu Kultury, Kościuszki 49

10.11, godz. 14.30 i 16.00 – Bajkowa Nie-
dziela
Kuffer – „Co w brzuchu piszczy, czyli ra-
tunku dzidziuś” 
Sala Domu Kultury, Kościuszki 49. Bilety 
w cenie 10 i 5 złotych do nabycia w dniu 
imprezy

12.11, godz. 9.30 i 11.00 – Teatralny Pora-
nek – Total Art
„Nie płacz  koziołku” 
Sala Domu Kultury, Kościuszki 49 
Wstęp: 10 zł

12.11, godz. 20.00 – Wtorek Wydarzeń – 
Recital Marcina Skrzypczaka
Promocja debiutanckiej płyty „Zmyślony” 
Sala Domu Kultury, Kościuszki 49 
Wstęp wolny

13.11, godz. 11.00 – Uniwersytet Trzeciego 
Wieku
Czy to prawda, że żubry nie mają wrzodów 
na żołądku? – Marek Gerard Jaros
„Nie wszystek umrę…”, czyli „Życie po 
życiu” – Sebastian Minor
Sala Domu Kultury, Kościuszki 49

15.11, godz. 18.15 – WarWsztaty Pedago-
giczno-psychologiczne 
„Chodź, opowiem Ci bajeczkę…” 
Cena: 30 zł  
Przystanek Kultura, pl. Piłsudskiego 9

15.11, godz. 19.00 – DRUGI KONTAKT – 
koncerty  amatorskich zespołów lokal-
nych: Those who dream by Day, Salvator 
Elvis, Westwood  
Sala Domu Kultury, Kościuszki 49 
 Wstęp wolny

16.11, godz. 12.00–14.30 - Warsztaty Peda-
gogiczno-psychologiczne  
„Empatyczna komunikacja, czyli potęga 
pytań w budowaniu relacji z dzieckiem” 
Cena 30 zł 
Przystanek Kultura, pl. Piłsudskiego 9

16.11, godz. 18.00 – koncert uczniów Ogni-
ska Muzycznego 
Sala Domu Kultury, Kościuszki 49 
Wstęp wolny

17.11, godz. 19.00 – Niedziela z jazzem 
Witold Janiak Trio „Cinema Meets Jazz”  
Sala Domu Kultury, Kościuszki 49 
Bilety w cenie 15 zł do nabycia w kasach 
Centrum Kultury

18.11, godz. 10.00 i 11.00 – Wiolinka i Ba-
sik – Muzyczne podróże Elfów z Zaczaro-
wanego Lasu „Czar czardasza”
Sala Domu Kultury, Kościuszki 49
Wstęp 7 zł

19.11, godz. 20.00 – Klub Podróżnika 
KOREA – spotkanie poprowadzi Bogumił 
Rzucidło  
Sala Domu Kultury, Kościuszki 49
Wstęp wolny

20.11, godz. 11.00 – Uniwersytet Trzeciego 
Wieku
Opiekuńcza, okrutna mafia – Elwira Pio-
trowska
Arytoteles – Jerzy Juhanowicz
Sala Domu Kultury, Kościuszki 49

22.11, godz. 19.30 – Świeczowisko 
Sala Domu Kultury, Kościuszki 49 
Wstęp wolny

24.11, godz. 14.30 i 16.00 – Bajkowa Nie-
dziela  
Teatr „Zgraja z Zielonej” – „Czerwone 
kapturki” 
Sala Domu Kultury, Kościuszki 49  
Bilety w cenie 10 i 5 zł do nabycia w dniu 
imprezy

26.11, godz. 20.00 – Wtorek Teatralny  
„Fredro Kabaret” Teatr Łups!  
Sala Domu Kultury, Kościuszki 49 
Wstęp 15 zł

27.11, godz. 11.00 – Uniwersytet Trzeciego 
Wieku
Od Zwrotnika Koziorożca po Ziemię Ogni-
stą – Hermes Cristian Rubin
W rytmie tanga – Hermes Cristian Rubin 
Sylwia Rubin-Krukowska
Sala Domu Kultury, Kościuszki 49

29.11, godz. 10.30, 11.30 i 12.30 – Filharmo-
nia Narodowa 
 „Muzyka na koniec czasu” 
Sala Domu Kultury, Kościuszki 49
Wstęp 5 zł

29.11, godz. 19.00 – Koncert metalowy 
Mortus, Massdriver, Panzer Fist 
Sala Domu Kultury, Kościuszki 49 
Wstęp 5 zł

30.11, godz. 11.00 - Bajki z Kliszy. Baśnie 
i Legendy  
Goście specjalni WOLONTARIAT AKTYWNA 
KSIĄŻKA 
Przystanek Kultura, pl. Piłsudskiego 

30.11, godz. 18.00–21.00 – Andrzejkowy 
Wieczór Kabaretowy 
Kabaret NOC, kabaret NOŁ NEJM, Kabaret 
44-200 
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49
Bilety w cenie 40 zł do nabycia 
w kasach CK od 10 listopada

Więcej szczegółów: www.kulturalni.pl
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