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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 zamieszczone w materiałach reklamowych.

Święta. Pamiętam je z dzieciństwa. W mieszkaniu mojej babci, 
w bloku, na trzydziestu metrach kwadratowych spotykała się 
rodzina dosłownie z całej Polski. My jechaliśmy 385 km pocią-
giem, ale byli lepsi od nas. Gdybym teraz policzył na szybko - 
było nas, dzieci, kilkanaścioro i trochę mniej dorosłych. Ogółem 
ponad 30 osób, do stołu siadaliśmy w dwóch turach, w rzędach 
i wedle starszeństwa. Potem wędrówka do drugiej babci (rodzice 
pochodzą z tego samego miasta), na drugą wigilię. Tam skład 
niewiele mniejszy i też w ciasnocie, do tego przy węglowym 
piecu. Po drugiej wigilii powrót i dmuchanie materacy, układa-
nie poduszek, koców, dostawianie krzeseł, spanie w poprzek, po 
przekątnej, na podłodze, w fotelu, gdziekolwiek. I tak co roku 
jeszcze dwa dni. Dopóki babcia żyła. Później z roku na rok było 
nas coraz mniej, ale też i my rośliśmy, rodziny się rozrastały, 
mamy stawały się babciami, rozproszyliśmy się zupełnie. I nie 
wiem, czy to źle. Chyba normalnie. 

Z tego wszakże rozproszenia znaleźliśmy się tutaj, w Józefosła-
wiu. „Tam dom mój, gdzie serce moje” – głosi łacińskie przysło-
wie, które zresztą pamiętam z książki o Panu Samochodziku  
i templariuszach, czytanej być może także w święta. 

Ile tego serca tutaj, teraz? Czy w ogóle jesteśmy gotowi na tego 
typu emocje? „Moje miejsce!” – kto z nas tak myśli o Józefosła-
wiu lub Julianowie? Czy wystarczy nam odwagi, żeby przenieść 
nie tylko swoje podatki, ale i nadzieje do miejsca, gdzie wspól-
nie żyjemy? Piszę, używając „wielkich” słów, ale robię to  
z premedytacją, gdyż wstydliwie je w życiu codziennym pomija-

Wielkie słowa od święta

my. Jak i gdzie widzicie siebie za kilka, kilkanaście lat? Jakie są 
Wasze cele? Po czym poznacie, że je osiągnęliście? Warto sobie 
te pytania zadawać codziennie, ale umówmy się, że święta  
i koniec roku dla tych najbardziej leniwych i bojaźliwych są 
jednym z wygodniejszych ku temu pretekstów. I znów przy-
chodzi mi na myśl cytat, tym razem z „Alicji w Krainie Czarów” 
autorstwa L. Carroll (przytaczam z pamięci):

„ – Przepraszam pana, którędy powinnam pójść?
   – To zależy w dużej mierze od tego, dokąd pragnęłabyś dojść.
   – Hmm, w zasadzie wszystko mi jedno…
   – W takim razie wszystko jedno, którędy pójdziesz”. 
Powód, dla którego ukazali się „Sąsiedzi”, przyczyna, dla 

której coraz więcej z nas robi coś dla innych, dla wszystkich, 
poświęcając czas i energię, jest własnie taki, żeby nie było nam 
wszystko jedno, dokąd idziemy. Jako mieszkańcom, jako sąsia-
dom i wreszcie jako ludziom. Oprócz osobistych postanowień 
na Nowy Rok warto wyobrazić sobie, jak będzie u nas i między 
nami w kolejną zimę. Co się może zmienić? Jacy będziemy? Bez 
tego skazani jesteśmy – jak bajkowa Alicja – na ciągłe popija-
nie syropu, gryzienie grzybków z obu stron i pogoń za Białym 
Królikiem.

Jacek Sut
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• Działania prozdrowotne. Zapowiadana w poprzednim nu-
merze akcja profilaktyki raka jelita grubego w dniu 17 listopada 
cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Około 300 
osób z Józefosławia i Julianowa zdecydowało się na przebadanie. 
Życzymy zdrowia!

• Ulica Pastelowa. Zgodnie z planem dobiega końca budowa tej 
ulicy. Od kilku miesięcy mieszkańcy borykają się z trudnościami, 
a nawet trochę narzekają, że trudno im dostać się do swoich do-
mów. Więcej cierpliwości, Sąsiedzi, już niedługo będzie pięknie, 
wygodnie i jasno. Warto poczekać.

• Ulica Cyraneczki. Chodniki i ścieżka rowerowa dołączyły do 
ul. Ogrodowej. Lampy już stoją. Dzieci z zachodniej części Józefo-
sławia będą tej zimy miały łatwiejszą drogę do szkoły, a z Julia-
nowa i okolic ul. Wilanowskiej dotrą bez większych problemów 
do Klubu Kultury i do kościoła. Jezdnia powstanie na wiosnę. 
Chcemy z sąsiadami i przedstawicielami miejscowych władz 
porozmawiać o budowie następnych części ulicy. Spotkanie w tej 
sprawie zapowiada artykuł „Spacer ulicą Cyraneczki” (s. 5).

• Ulica Działkowa. Na listopadowej sesji Rady Miejskiej złoży-
łam interpelację z prośbą o wyrównanie i utwardzenie pobo-
cza wzdłuż ulicy Działkowej, z której chętnie korzystają liczni 
mieszkańcy J&J oraz Piaseczna. Informuję, że w błyskawicznym 
tempie wykonana została ta naprawa za pomocą destruktu as-
faltowego. Może do wiosny wystarczy.

 
• Przystanki. Podczas tej samej sesji zwróciłam się z prośbą  

o ucywilizowanie jeszcze przed zimą przystanku autobusu 739 
przy ul. Geodetów, koło Auchan w kierunku Piaseczna. Miło mi 
poinformować, że wiatę z ławeczką już postawiono. Mam na-
dzieję, że znajdzie się też sposób na zainstalowanie w tym miej-
scu lampy ulicznej. Ponadto Rada Sołecka Józefosławia przezna-
czyła niewykorzystane tegoroczne fundusze na uzupełnienie wiat 
przystankowych na ul. Wilanowskiej. Stoi już więc wiata przy 
CH Józefosław oraz przed skrętem w ul. Kameralną. Dzięki temu 
będzie tej nadchodzącej zimy mniej przewianych pasażerów.

• Bezpieczeństwo zimą. Zbliża się czas zimowy. Należy pamię-
tać o wymianie opon w autach, a pieszych zachęcamy do nosze-
nia elementów odblaskowych. Większość z nas ubiera się zimą  
w ciemne kolory, co powoduje, że jesteśmy prawie niewidoczni 
na drogach (szczególnie ważne tam, gdzie nie ma chodników, 
czyli u nas).

Informacje lokalne

• Zima to trudny czas nie tylko dla ludzi. Pamiętajmy o do-
karmianiu ptaków, które na pewno odwdzięczą się nam swym 
śpiewem na wiosnę. Także koty żyjące na wolności potrzebują  
w czasie mrozów naszej pomocy. Jeśli nie chcemy, żeby „szczury 
kąsały nas po piętach” (jak wyraziła się jedna z mieszkanek), 
zadbajmy o to, żeby miały co jeść, a jeśli jest taka możliwość – 
stwórzmy im miejsce do przetrwania zimy, np. otwierając dla 
nich piwnice, komórki itp.

• Targi świąteczne. Dnia 7 grudnia br. (sobota), w hali Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie odbędą się targi 
bożonarodzeniowe. Zapowiada się bardzo ciekawy program 
(także artystyczny). Może to być miłe, rodzinne spędzenie czasu 
na wybieraniu świątecznych dekoracji, niespodzianek i przysma-
ków. Warto wziąć udział w specjalnych warsztatach i własno-
ręcznie stworzyć upominek (to dopiero frajda, szczególnie dla 
dzieciaków). Polecamy!

• Świąteczny Festiwal Dobroczynności, organizowany już  
po raz kolejny przez Fundację „Pomóż Dorosnąć”, odbędzie się  
w niedzielę, 8 grudnia w godz. 12.oo–15.oo na piaseczyńskim ryn-
ku. Zaplanowane są stoiska charytatywne, koncert kolęd  
i pastorałek, wspólne tańce i inne atrakcje.

• Szlachetna Paczka. Trwa akcja świątecznego obdarowywania 
osób żyjących w niezawinionej biedzie: osób starszych, samot-
nych, dotkniętych chorobą, rodzin wielodzietnych i dysfunkcyj-
nych, samotnych rodziców. Zasady akcji oraz bazę rodzin, dla 
których (za ich zgodą) można przygotować paczkę niespodziankę, 
znajdziemy na stronie internetowej: www.szlachetnapaczka.
pl. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji, bo każdy 
może łatwo pomóc potrzebującemu sąsiadowi, sprawić radość, 
umilić święta.

• Klub Kultury w Józefosławiu. Zajęcia w klubie odbywają się 
w tym miesiącu tylko do 20 grudnia, a w nowym roku ruszają 
ponownie od 7 stycznia. W związku z tym opłaty za zajęcia są 
odpowiednio mniejsze. 

Hanna Krzyżewska



Józefosław i Julianów od  kilkunastu 
lat rozwijają się bardzo dynamicznie.  
Z cichych, nielicznie zamieszkałych wio-
sek stały się gęsto zaludnioną „sypialnią 
Warszawy”. Obecnie zameldowanych jest 
tu ponad 8,5 tys. osób. Niestety rozwój 
budownictwa nie pociągnął za sobą odpo-
wiedniego rozwoju infrastruktury drogo-
wej. Zaniedbania poprzednich lat stara się 
nadrobić nowy (od trzech lat) burmistrz 
Zdzisław Lis z nową Radą Miejską. Wiem, 
to ciągle za mało wobec naszych potrzeb 
i oczekiwań, powinniśmy jednak zro-
zumieć, że ta „kołdra” musi starczyć dla 
wszystkich. A w Piasecznie są 32 sołec-
twa… Jednakże zauważmy, że w ciągu 
ostatnich trzech lat powstały u nas takie 
ulice jak: XXI wieku, Komety, Pastelowa 
(koniec budowy tuż-tuż), część Cyraneczki 
i ciągle czekamy na Julianowską. Trwają 
prace projektowe ul. Wilanowskiej, ma być 
poszerzona i oświetlona ul. Krótka, wystą-
piłam z wnioskiem budżetowym  
na rok 2014 m.in. o budowę ul. Wenus. 

Rozbudowa Cyraneczki. Trzeba przyznać, 
że zbudowane już kawałki Cyraneczki wie-
le obiecują swoim wyglądem, że będzie tu 
naprawdę ładnie. Jeśli jeszcze udałoby się 
wprowadzić w życie projekt RDH  
(o którym pisaliśmy w poprzednim nu-
merze „Sąsiadów”), to byłoby tu bardziej 
zielono i funkcjonalnie. Ponieważ jednak 
ta główna arteria – kręgosłup naszych wsi 
- bardzo opornie się wydłuża, wielu miesz-
kańców Julianowa, a także sąsiedniego 
osiedla Le Village, widzi konieczność przy-
spieszenia jej budowy w kierunku wschod-
nim. Dzwonią, piszą, przypominają. 

Historia budowy ulicy. Chciałabym jed-
nak wrócić na chwilę do historii tej ulicy, 
którą zaczerpnęłam z „Gazety Piaseczyń-
skiej” z 15.10.2008 r. Z artykułu pt. „SALON  
JÓZEFOSŁAWIA I  JULIANOWA” dowiedzieli-
śmy się wtedy, że we wrześniu 2008 roku 
ówczesny burmistrz Józef Zalewski oraz 
ówczesny (i teraźniejszy) starosta Jan 
Dąbek podpisali porozumienie w sprawie 
budowy ulicy Cyraneczki (dawniej Kuropa-
twy) w Józefosławiu i Julianowie.  
Z założenia ulica ta miała połączyć biegną-
ce równolegle ulice: Osiedlową, Ogrodo-
wą, Wilanowską i Julianowską, a także 
skomunikować te dwie miejscowości 
zarówno z ulicą Puławską, jak i obwodnicą 
Konstancina-Jeziornej. Miała ona pełnić 
funkcję komunikacyjną i urbanistyczną,  
z wyłączeniem funkcji tranzytowej. 
Tranzyt miał zostać skierowany na ulicę 
wojewódzką – Okulickiego. Zgodnie  
z porozumieniem Gmina zobowiązała się 
do przekazania powiatowi posiadanych  

w tym miejscu gruntów, a kosztami budo-
wy w granicach administracyjnych gminy 
Piaseczno miało podzielić się z powiatem 
pół na pół. Dokumentacja techniczna całej 
ulicy Cyraneczki miała być gotowa do 
30.06.2009 r., wykonanie drogi od Julia-
nowskiej do Osiedlowej – zakończone  
w 2011 r., a odcinka od Julianowskiej do to-
rów kolejowych – do końca 2012 r. pod wa-
runkiem uchwalenia przez Radę Miejską 
planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Julianów (który to warunek został 
spełniony). Porozumienie zostało wówczas 
zaakceptowane w formie odpowiednich 
uchwał zarówno przez radnych miejskich, 
jak i powiatowych. Tyle historii. 

Co mamy dzisiaj? Księżycowy krajobraz, 
pełen dziur i kurzu kiedy jest sucho, 
a cały w ogromnych kałużach po deszczu. 
W każdym przypadku nienadający się 
w ogóle do przejechania autem i prawie 
niemożliwy do przejścia dla pieszych 
użytkowników tej „drogi”. Wylewający ka-
nałek rzeki Jeziorki, będący utrapieniem 
pobliskich domostw, i dzikie śmietniki 
wzdłuż jego brzegów stanowią dopełnienie 
tego smutnego obrazu. Trudno się dziwić, 
że mieszkańcy się buntują. Tak dalej być 
nie może. Trzeba znaleźć jakiś sposób, 
żebyśmy mogli wreszcie poczuć się jak  
w tym obiecanym „salonie”. 

Budżet na ul. Cyraneczki. W przygo-
towanym przeze mnie wniosku bu-
dżetowym zaznaczyłam więc potrzebę 
zarezerwowania środków na budowę 

julianowskiego odcinka ulicy Cyraneczki. 
Jednak są to ogromne koszty, a budżet  
w 2014 r. zdominowany będzie przez inwe-
stycje oświatowe (budowa nowej szkoły  
w Piasecznie, rozbudowa trzech innych,  
w tym także w Józefosławiu). Musimy 
rozmawiać z burmistrzem, ze starostą,  
z deweloperem „francuskiego miasteczka”, 
który miał także partycypować w budowie 
tej, jakże potrzebnej ulicy. Może uda się 
wypracować wspólny kierunek działań, 
które zbliżą nas do rozwiązania problemu. 

Zebranie stowarzyszenia. Najbliższe 
zebranie stowarzyszenia „Nasz Józefosław 
i Julianów” w drugi poniedziałek grudnia  
(tj. 09.12.2013 r.) o godz. 20.00 w szkole 
będzie przede wszystkim poświęcone 
ulicy Cyraneczki. Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych. Zaprosiliśmy także 
p. starostę Jana Dąbka, p. Burmistrza 
Zdzisława Lisa, p. wiceburmistrza Daniela 
Putkiewicza oraz przedstawicieli firmy BI 
Polska, dewelopera osiedla Le Village. 

Rozmawiajmy! Tylko rozmowa może 
przynieść oczekiwane rozwiązania; roz-
mowa pomaga zrozumieć siebie nawza-
jem i dzięki rozmowie można uniknąć 
sąsiedzkich niedomówień. Podczas roz-
mowy rodzą się pomysły. Bo przecież cele 
mamy wszyscy tożsame: by żyło się lepiej 
i wygodniej. Czego Państwu i sobie życzę. 

Do zobaczenia na spotkaniu 9 grudnia!

Hanna Krzyżewska

Spacer ulicą Cyraneczki
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Godzina 7.02. Józefosław. Jeden z przy-
stanków na ulicy Wilanowskiej. Stoję 
niewyspana i sfrustrowana. Czekam 
na ulubiony i właściwie jedyny autobus 
Józefosławia, przez młodzież nazywany 
„siedem trzy dziewięć”. Spotykam w nim 
wielu znajomych, rówieśników, czyli 
moich sąsiadów. Bardzo lubię te podróże, 
pełne plotek, rozmów, śmiechu, powta-
rzania do sprawdzianów, odrabiania prac 
domowych na kolanie. To jednak świetny 
materiał na inną historię, a nie o tym 
chcę opowiedzieć. 

Czasem, kiedy nie ma sprawdzianów, 
prac domowych, znajomych, w czasie 
jazdy dopadają mnie wspomnienia. Myślę 
o tym, że jeszcze trzy, cztery, pięć lat temu 
wstawałam wyspana, grubo po siód-
mej rano i pędziłam do gimnazjum przy 
Kameralnej. Nie miałam daleko. Wystar-
czyło przejść jedną ulicę – Cyraneczki, 
pięć lat temu wąską dróżkę wyłożoną 
betonowymi płytami. W 2009 roku wyre-
montowana, a właściwie zbudowana na 
nowo. Wraz ze zmianą wyglądu zyskała 
nową, funkcjonującą jednak tylko wśród 
młodzieży i nielicznych rodziców nazwę:  
Europejska. Miano to zawdzięcza temu, że 
jako jedyna w Józefosławiu była szeroka, 
miała eleganckie chodniki, latarnie, kosze 
na śmieci i psie nieczystości oraz ścieżkę 
rowerową. Drugim powodem nadania 
tej nazwy było oczywiście towarzystwo, 

które tamtędy spacerowało i spotykało się, 
czyli „szlachta”, jak lubią mówić o sobie 
nastolatki.

Ulica szybko zyskała uznanie także 
wśród matek z dziećmi, starszych mał-
żeństw, ludzi z psami, rowerzystów, rolka-
rzy, skejterów. Ja również razem  
z moją siostrą wykorzystywałyśmy nowy, 
równy asfalt, do jazdy na rolkach. Udało 
nam się też zarazić naszą pasją tatę, który 
teraz sam śmiga na swoich niebieskich 
rolkach. Na Europejskiej odbyło się wiele 
spotkań, spacerów, festynów, randek, 
kłótni. Tamtędy chodziłam do koleża-
nek mieszkających w Julianowie, jak to 
nazywałyśmy: na sąsiedniej „dzielni”. Na 
pobliskich, zarośniętych działkach nieraz 
można było zobaczyć bażanty, zające, 
lisy, a nawet zagubione sarny. Po rozbu-
dowie ulicy pozostały betonowe „kloce”, 
które były miejscem spotkań „elity elit”. 
Niejeden zapalił tam pierwszego w życiu 
papierosa czy pierwszy raz pocałował 
dziewczynę. Doszło tam do wielu kontuzji, 
a nawet złamań, spowodowanych brawu-
rą i „szpanem”. Europejska przeżyła także 
mały kataklizm – wiosenną powódź. Kilka 
lat później ulica Cyraneczki dorobiła się 
reprezentacyjnego przedłużenia, mającego 
łączyć Wilanowską i Ogrodową.

Ta nowa jej część jest jedyna w swo-
im rodzaju. Prowadzi na razie donikąd. 
Jednak został już wycięty sad, w którym 

jeszcze kilka lat temu zrywałam jabłka. 
Pomysłodawcom nazwy „Europejska” 
zostało rzucone wyzwanie. Przedłużenie 
młodzieżowej ulicy zostało nazwane przez 
pokolenie następnych gimnazjalistów 
„Rekreacyjną”. Teraz tam przeniosło się 
towarzysko-sportowe życie Józefosławia. 
Z czasem Europejska odejdzie do lamusa. 
Wypiera ją nowa, chyba jeszcze lepsza „Re-
kreacyjna”. Ulica Europejska-Rekreacyjna 
jest jak Las Harpera z niezapomnianego 
serialu „Cudowne lata”, który opowiada  
o nastolatkach z amerykańskiego przed-
mieścia lat 60. Wspólne miejsce, pełne 
miłych wspomnień z młodych lat, które 
z czasem zostanie zapomniane i stanie 
się jedną ze zwykłych, przejazdowych ulic 
warszawskiego przedmieścia.

Dla mnie ulica Cyraneczki zawsze była 
i będzie Europejską, przechodzącą w Re-
kreacyjną. Moją niezapomnianą drogą do 
szkoły, miejscem spotkań i jazdy na rol-
kach z siostrą oraz tętniącą życiem arterią 
łączącą Józefosław i Julianów. Wierzę, że 
w naszych okolicach jest więcej takich 
miejsc, których tak zmienną historię two-
rzą mieszkańcy.

Matylda Michałowicz, maturzystka  
z Józefosławia

Piszą młodzi. Widzimy się na Europejskiej!
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Porozmawiajmy
o zdrowiu. Święta

Święta za pasem i jak co roku w moich 
konsultacjach pojawia się pytanie: „Jak 
pogodzić święta z dietą?”. Tak, to częsty 
problem moich pacjentów, z którymi pra-
cuję nad utratą zbędnych kilogramów lub 
chorujących na cukrzycę. 

Reżim żywieniowy a święta. W obu 
sytuacjach reżim żywieniowy jest bardzo 
ważny, a odstępstwa od diety mogą zniwe-
czyć wysiłki ostatnich tygodni. Każdy, kto 
usiłował schudnąć, wie, że najważniejszy 
jest dobry plan diety, przemyślane zakupy, 
wcześniejsze przygotowanie posiłków  
i nieuleganie pokusom. A tu nagle święta, 
stoły pełne smakołyków, rodzinne biesia-
dy... Jak sobie poradzić? 

 
Siła tradycji. Mój pomysł to odwołanie 

się do tradycji. Niech na stołach goszczą 
jedynie tradycyjne potrawy. Wigilijne 
menu to potrawy postne; zupy bez wywa-
ru mięsnego, grzyby i kapusta w różnych 
potrawach, ryby na przystawki i dania 
główne oraz desery z makiem i bakalia-
mi. Dla mnie jako dietetyka to wspaniałe 
składniki i nieograniczone możliwości 

przygotowania zdrowych potraw, po które 
sięgamy tylko raz w roku. 

Dietetyczne wigilijne dania. Polecam 
kiszony czerwony barszcz z aromatyczny-
mi uszkami. Ukiszenie buraków i dodanie 
soku do gotowanego wywaru z buraków 
pięknie poprawia kolor i smak barszczu, 

a do tego zyskujemy naturalne probiotyki. 
Potem śledzie, niedoceniane bogate źródło 
tłuszczów Omega-3, trochę wyparte przez 
wszędobylskiego łososia. Karp, niestety, 
nie jest zbyt wartościowy, ale daje nie-
ograniczone możliwości podania na różne 
sposoby. Dobra kiszona kapusta przy-
gotowana postnie, bez tłuszczu i mięsa, 
jest świetnym dodatkiem do karpia. Jako 
napój wybierajmy kompot z suszu owo-
cowego, mało słodzony, który doskonale 
poprawia pracę jelit. Świąteczne desery to 
pierniki z dużą ilością korzennych przy-
praw działających termogenicznie oraz 
makowce z bakaliami, które przyspieszają 
pracę jelit. 

Czego unikać. Stosując dietę, warto 
zaplanować świąteczne menu i zrezygno-
wać z dań, które możemy zjeść przy innej 
okazji, na przykład z sernika, jarzynowej 
sałatki, pieczonej karkówki, słodyczy  
i słodkich napojów. Zamiast wędliny  
i pieczonych mięsiw polecam różne 
rodzaje śledzi, karpia w galarecie, rybę po 
grecku. A wszytko według zasady, że od 
stołu odchodzimy z lekkim uczuciem nie-
dosytu. No i koniecznie proszę nie chwalić 
się stosowaną dietą, dzięki temu uniknie-
my skupienia uwagi rodziny na sobie i na 
tym, co mamy na talerzu.

Katarzyna Bukol-Krawczyk, dietetyczka

Wszystkim Sąsiadom, 
Mieszkańcom Julianowa i Józefosławia, 
życzę pięknych, rodzinnych, 
ośnieżonych świąt Bożego Narodzenia. 
Dobrego wypoczynku i pysznego makowca. 
A w nowym, 2014 roku – zdrowia, 
samych dobrych dni 
oraz spełnienia wszystkich marzeń, 
także tych niedościgłych.
 
Hanna Krzyżewska, 
radna Rady Miasta i Gminy Piaseczno (z Julianowa)

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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List od Czytelniczki

Z przyjemnością przeglądałam ostatni, 
listopadowy numer magazynu miesz-
kańców Julianowa I Józefosławia „Sąsie-
dzi” i jestem zachwycona inicjatywą!

Ze wzruszeniem przeczytałam artykuł  
o niepełnosprawnym chłopcu Szymonie  
i jego bracie Mateuszu, zatytułowany 
„Nic ciekawego, całkiem normalny”.

Moja córka jest chora na mukowiscy-
dozę. Takich dzieci jak ona w okolicy 
jest więcej, część z nich znam, a reszta… 
wynika ze statystyk.

W szkole rejonowej mało się o tym 
mówi – a raczej nic – tak jak i w przed-
szkolach. Z różnych powodów. Niektórzy 
rodzice ukrywają chorobę swoich malu-
chów, gdyż dzieci cierpiące na tę chorobę 
na początku swojego życia wyglądają 
normalnie i zdrowo.

Prosiłabym o zainteresowanie Czytel-
ników tematem mukowiscydozy. Jest to 
choroba genetyczna. W Polsce długość 
życia z nią to przeciętnie 25 lat! Na Za-
chodzie – 40! Duży wpływ na to ma fakt, 
iż inni „zdrowi” ludzie lekceważą temat 
zarówno swojego zdrowia, jak i zdrowia 
swoich dzieci, tłumacząc się na tysiąc 
sposobów, np. tak, że „dziecko musi się 
wychorować”.

Mukowiscydoza to najczęściej występująca choroba genetyczna u ludzi. Zaliczana jest 
do rzadkich chorób chorób przewlekłych, ogólnoustrojowych i kompleksowych, tzn.  
w miarę jej postępowania następuje dysfunkcja różnych narządów wewnętrznych. Obja-
wia się m.in. uciążliwym kaszlem i nawracającym zapaleniem oskrzeli i płuc. Posyłanie 
dzieci z mukowiscydozą do żłobka może narazić je na częste stany zaostrzenia choroby 
wynikające z kontaktu z często zaziębionymi rówieśnikami. Przedszkole stanowić może 
podobny problem. Wpływ przedszkola ma jednak często pozytywny wpływ na jego kon-
dycję psychiczną, ucząc funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Nie ma przeciwwskazań 
przed nauczaniem chorego w szkole, gimnazjum, liceum, studiowaniem oraz aktyw-
ności zawodowej w zależności od stanu zdrowia oraz kwalifikacji chorego. 1/3 polskich 
chorych to osoby, które ukończyły 18. rok życia. Szacuje się, że ogólna liczba chorych w 
Polsce wynosi około 2 tys. Na mukowiscydozę chorują głównie dzieci i młodzi dorośli, 
gdyż choroba ta wiąże się ze zgonem w bardzo młodym wieku. Więcej informacji na 
temat mukowiscydozy można znaleźć na stronie Fundacji Matio: www.mukowiscydoza.
pl (źródło: www.mukowiscydoza.pl).

Przez taką postawę moje obie córki nie 
mogą chodzić do przedszkola. Infek-
cje przenoszone przez inne dzieci czy 
dorosłych są dla niej poważnym zagroże-
niem i powodują przyspieszenie postępu 
zniszczenia płuc oraz innych narządów. 

Moja córka ma takie same marzenia  
i potrzeby jak inne dzieci, ale często mu-
szę ją izolować, bo inni uważają, że np. 
wystarczy nas jedynie poinformować, 
że się jest chorym i nie pocałować się na 

przywitanie, lub powiedzieć dziecku, że 
ma się trzymać od mojej córki z daleka. 
Niestety, to nie wystarczy.

Może warto uczulić mieszkańców J&J 
na problemy także takich dzieci jak moja 
córka. „Niegroźny katarek” równieśni-
ków skraca im życie i tak już obciążone 
samą chorobą.

Aleksandra Kaczyńska

Podziękowania
Dziękujemy wszystkim 

Sąsiadom oraz gimnazjalistom 
klasy ID oraz IB ze szkoły na 

ul. Kameralnej, którzy w ramach 
wolontariatu pomagają 

w dystrybucji Magazynu 
Mieszkańców „Sąsiedzi”, 

a także wszystkim punktom 
usługowym, w których możemy 

udostępniać nasz Magazyn 
mieszkańcom Józefosławia

i Julianowa.

Serdecznie dziękujemy!
 

Redakcja
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Święta tuż-tuż i wielu z nas spędzi je  
w rodzinnym gronie lub wśród bliskich 
znajomych. Co wypada, a czego nie wypa-
da włożyć na siebie w te wyjątkowe dni?

Zdania są podzielone. Jedni uważają, że 
Wigilia to raczej nie czas na jakieś szcze-
gólne strojenie się, a na spotkanie  
z rodziną. Zatem nieważne, czy w kap-
ciach, czy w szpilkach, czy bez butów, 
ważne, że razem! Inni uważają, że strój 
zależy od miejsca, w jakim Wigilia się 
odbywa. Monika u rodziców chodzi w 
kapciach, Ani spędzającej święta u siebie 
„gryzie się” sukienka z kapciami, więc 
chodzi boso, tzn. w rajstopach, u Grażyny 
byle jak, nie stroją się w Wigilię, bo szkoda 
im pobrudzić ubrań. Tak, takie wypowie-
dzi można przeczytać na różnych forach 
kobiecych. Ja jednak uważam, że Wigilia 
jest tak wyjątkowym dniem, że warto 
ubrać się bardziej starannie. To właśnie 
strój powinien podkreślać wagę świąt i być  
wyrazem szacunku do innych współbie-
siadników. Zasiadanie do wigilijnej wie-
czerzy w garniturze i w kapciach, skarpet-
kach czy rajstopach jest dla mnie nie do 
przyjęcia i wygląda po prostu komicznie. 

Moje propozycje do domu i w gości. 
Obecnie jest mnóstwo wygodnych tzw. 
butów domowych. Bardzo popularne są 
ostatnio lordsy zarówno dla pań, jak  
i dla panów. To idealne buty na spędzenie 
Wigilii w domu. Jeśli idziemy w gości, 

Wigilia w kapciach?

fot. Michał Dworczyk

również należy zabrać ze sobą obuwie 
zamienne (jeśli mają to być szpilki, warto 
skonsultować pomysł z gospodarzami; 
równie dobrze mogą je zastąpić baleriny). 
Do lokalu nie wypada iść w kozakach czy 
śniegowcach, tu też musimy mieć obuwie 
na zmianę. Nikt też nikogo nie zmusza, by 
ubierał się niewygodnie, pokutuje niestety 
stwierdzenie, że w Wigilię tylko klasy-
ka! Ja raczej polecam oversizowe tuniki, 
bluzki, kopertowe sukienki niekrępujące 
ruchów. Żakiety zostawmy w biurze. To 
samo dotyczy biżuterii – jeden element, 
góra dwa! Nie róbmy konkurencji choince.

Świąteczna kolorystyka i coś dla pa-
nów. Jeśli chodzi o kolory, mamy pełną 
dowolność. Jedna tylko prośba: niech to 
nie będzie biel i czerń, bo całość będzie się 
prezentować zbyt firmowo lub, co gorsza, 
pensjonarsko. Panowie mogą zrezygnować 
w domowym gronie z marynarek, za to 
dobrym rozwiązaniem będzie elegancka 
koszula. Do niej możecie włożyć cienki 
sweterek, wykrojony pod szyją „w serek”. 
Krawat nie jest obowiązkowy.

Katarzyna Krzyszkowska

Lało od tygodni. Strugi wody mieszały się 
z błotem, tworząc ogromne, lepkie kałuże. 
Przeskakując je szybko i niezdarnie, wra-
całam z peronu ostatniego nocnego metra. 
Zmierzałam do domu. Na daleki Ursynów. 
Marzyłam o szklance gorącego grzańca 
i ciepłym kocu. Niestety, czekał mnie 
jeszcze przykry obowiązek wyprowadzenia 
psa, który niecierpliwie poszczekiwał na 
dźwięk automatu otwierającego drzwi mo-
jej klatki. Aby się rozgrzać, postanowiłam 
wbiec na trzecie piętro.

I to był błąd. Na drugim nagle zgasło 
światło i ktoś lub coś złapało mnie za kost-
kę. Wrzasnęłam. Po chwili tajemniczy głos 
w ciemności zapytał:

 – Czy jesteś blondynką?
Zawsze, gdy nie wiem, co odpowiedzieć,  

mówię prawdę, więc odparłam:
 – Nie, farbowaną szatynką.

Nocny przybysz wstał, puszczając moją 
nogę, i zapalił boczne światło. Mrużąc 
oczy, przyglądaliśmy się sobie nawzajem. 
Nieznajomy miał na sobie długą pelerynę 
wojskową z kapturem nasuniętym głębo-
ko na oczy. 

 – Zdejmij kaptur kurtki! – rozkazał.
 – Sam zdejmij! – Zaryzykowałam.
Po chwili patrzyliśmy sobie w oczy. Mia-

łam przed sobą niskiego, chudego faceta  
o haczykowatym nosie i rzadkich ruda-
wych włosach. Ale oczy miał ładne – zielo-
ne w żółte cętki. „Ciekawe co on pomyślał 
o mnie” – przemknęło mi przez myśl. 

Nim to  powiedziałam, zapytał znów:
– Masz syna? Takiego w burym dresie,  

co z jamnikiem chodzi?
– Nie, to sąsiadka nade mną, pani Justy-

na. Ona jest blondynką – wyrecytowałam 
jak na spowiedzi.

– Wiem, kocham ją i zawsze będę tu na 
nią czekał – oznajmił i zamilkł.

W tym momencie znów zgasło światło, 
usłyszałam tupot stóp i Nocny Przybysz 
zniknął w ciemności. 

Następnego dnia  pytałam wszystkich 
napotkanych sąsiadów o nocnego gościa. 
Wzruszali tylko ramionami. Gdy wieczo-
rem wyszłam z psem, z sykiem wypadł 
na nas ze śmietnika rudy, ogromny kot. 
A jego zielone oczy w żółte cętki zalśniły 
złowrogo w sinym świetle księżyca.

Magda Kuydowicz

Opowieści z dreszczykiem. Nocny Przybysz
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W poprzednich odcinkach przypomnie-
liśmy historię Supersamu w Warszawie. 
Opowiedzieliśmy o ultranowoczesnym  
w swoim czasie budynku na pl. Unii Lu-
belskiej, o tym jak rozwijał się w powo-
jennej rzeczywistości handel i jaką rolę 
odegrał w nim pierwszy sklep wielkopo-
wierzchniowy. Przypomnieliśmy też, że na 
miejscu pierwszego Supersamu powstał 
nowoczesny kompleks biurowo-handlowy, 
gdzie sklepem spożywczym jest właśnie 
Supersam.

Czym jest Supersam dziś? W tej chwili, 
tak jak przed laty, Supersam jest Spółdziel-
nią Spożywców – w 100 procentach polską 
firmą z pięćdziesięcioletnimi tradycjami. 
Pod logo Supersamu funkcjonują w tej 
chwili cztery sklepy: w centrum handlo-
wym Plac Unii przy pl. Unii Lubelskiej, 
przy ul. Puławskiej 131 przy stacji metra 
Wilanowska, przy ul. Powstańców Ślą-
skich 131 na Bemowie oraz w Józefosławiu 
przy ul. Uroczej 14, niedaleko budynku 
Zespołu Szkół na ul. Kameralnej.

Historia pierwszych warszawskich delikatesów cz. IV

Supersam, tak jak przed laty, 
jest obecnie w 100 procentach 
polską firmą, z pięćdziesięcio-
letnimi tradycjami. Należy do 
Spółdzielni Spożywców.

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

Supersam w Józefosławiu. Obiekt  
w Józefosławiu ma szczególnie dogodną 
lokalizację: wygodny dojazd i obszerny 
parking na poziomie wejścia do sklepu. 

W Supersamie znajdziemy szeroki wybór 
produktów spożywczych i przemysłowych 
wysokiej jakości, w tym również świeże 
warzywa i owoce. Wygodne kasy zapew-
niają obsługę praktycznie bez kolejek, jest 

to więc najwygodniejszy w okolicy duży 
sklep samoobsługowy w Józefosławiu  
i Julianowie. 

Godziny otwarcia: 
poniedziałek-piątek 7.00-21.00
sobota 8.00-19.00
niedziela 9.00-16.00.

Michał Duraj

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku chcielibyśmy 
złożyć Wam, drodzy Czytelnicy, 

najserdeczniejsze życzenia pomyślności i zdrowia. 
A także żeby było Was coraz więcej i więcej. 

Szczególnie ciepło pozdrawiamy tych z Was, którzy pozostają na ten czas  
w domu, przygotowując święta dla swoich rodzin, miejscowych i przyjezdnych, 

przyczyniając się tym samym do wspólnego naszego dzieła - przemiany  
mieszkalnego przedmieścia w prawdziwy Dom.

Redakcja
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Rozdajemy nagrody 
dla naszych Czytelników
Pierwsze dwie osoby, które przyślą zdjęcie „świątecz-
nego akcentu“, jaki pojawił się w ich domu przed te-
gorocznymi świętami (może to być stroik, oświetlenie 
świąteczne, choinka czy potrawa na Boże Narodzenie 
lub coś zupełnie innego), otrzymają audiobooki ufun-
dowane przez Wydawnictwo G+J Książki. Wybrane 
prace opublikujemy w następnym numerze.
 
Zdjęcia prosimy przesyłać na adres:
sasiedzi@magazyn-mieszkancow.pl

Pamiętam chwilę, gdy po raz pierwszy 
zobaczyłem to miejsce. Jechaliśmy z kole-
gą na spływ Wisłą za Górę Kalwarię. Ka-
wałek za Konstancinem-Jeziorną zapytał 
mnie, czy byłem w parku w Turowicach. 
Nie, nigdy o czymś takim nie słyszałem. 
Zatrzymaliśmy się i poszliśmy ścieżką 
przez dzikie wysypisko śmieci w kierunku 
kępy drzew. Między drzewami walały się 
puszki po piwie i butelki po różnej maści 
„winach”, „nalewkach” i innych alkoho-
lach. Innymi słowy: obraz nędzy  
i rozpaczy. I nagle wśród tych chaszczy 
oraz śmieci ukazał się widok, którego 
nigdy nie zapomnę. W tym miejscu mały 
strumyczek wyżłobił głęboki wąwóz  
w skarpie wiślanej, nad wąwozem prze-
rzucono trzy mostki zbudowane z cegieł. 
Jeden jest piękną budowlą z arkadami, 
która piętrzy strumień, inny zbudowany 
bez podpór sprawia nierealne wrażenie 
wiszącego w powietrzu. Wygląda to jak 
wyjęte z baśni. Po drugiej stronie wąwo-
zu jest neogotycka zrujnowana kaplica, 
przypominająca mały zameczek – potę-
guje wrażenie baśniowości tego miejsca. 
Ciut wyżej znajduje się piękny drewniany, 
tradycyjny dworek. Wszystko sprawia 
wrażenie nierealnej wizji. 

Niestety, prawda jest bardzo trywial-
na. Zespół parkowy powstał z inicjatywy 
Apolinarego Szymborskiego, właściciela 
Kawęczyna w ostatnich latach XIX wieku. 
Po II wojnie światowej majątek Kawęczyn 
został przekształcony w PGR i w latach 
90. przekazany prywatnym właścicie-
lom. Nie wiem, jak park i budynki były 
utrzymywane w latach powojennych, 
wiem natomiast, że w tej chwili sprawia 
wrażenie, jakby wszyscy czekali, aż się 

zawali i będzie można spokojnie wykreślić 
te nieruchomości z rejestru zabytków.  
Na drewniany dwór kilka lat temu runęło 
drzewo – wysiedlono mieszkańców i... 
pozostawiono dziurę w dachu. Budynek 
kaplicy jest zdewastowany i służy za 
śmietnik, mostki już się rozpadają. 

Warto tam pojechać i zobaczyć ten niesa-
mowity romantyczny park ukryty  
w krzakach oraz śmieciach. Popatrzeć, jaki 
wspaniały mieli pomysł architekci w XIX 
wieku i jak wspaniale budowali ówcześni 
majstrowie, że mimo tylu lat zaniedbań 
cały czas miejsce to może cieszyć nasze 
oczy. Pojedźcie tam, póki jest jeszcze co 
oglądać!

 
Uwaga! Wszystkie zabudowania są  

w bardzo złym stanie technicznym. Pod 
żadnym pozorem nie wchodźcie do dworu. 
Jest to własność prywatna, a budynek gro-
zi zawaleniem. Z tych samych powodów 
uważajcie, zbliżając się do kaplicy. Mostki 
również zaczynają się rozpadać, więc 
lepiej na nie wchodzić. 

Jak dojechać?
Samochodem lub rowerem:
Ulicą Julianowską kierujemy się w stro-

nę Piaseczna, na skrzyżowaniu z ul. gen. 
Okulickiego skręcamy w lewo i jedziemy 
aż do Konstancina-Jeziornej. Tam na 
pierwszym rondzie skręcamy w prawo, 
a na drugim jedziemy prosto w kierunku 
Góry Kalwarii drogą 724. Po wjeździe do 
wsi Turowice wypatrujemy skrętu w le- 
wo na drogę numer 734, w kierunku wsi 
Dębówka. Zaraz po skręcie parkujemy na 
tyłach sklepu. Park jest pod drugiej stronie 
drogi i prowadzi do niego ścieżka. 

Wycieczki małe i duże cz. IV. Zaginiony park w Turowicach

Autobusem:
Do Turowic autobusem 742 z przystanku 

Wilanów. 
Położenie: 
52,047634 N; 21,171552 E

Michał Duraj
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Świąteczne iluminacje

Czy zimą ozdabiacie swoje ogrody lub 
tarasy kolorowymi światełkami?  
Z pewnością tak. Nasze dwie miejscowo-
ści są wprost stworzone do tego, by je  
w ten sposób dekorować! 

Światełka nie tylko na choince. Moż-
liwości są ogromne. Oprócz stroików 
podświetlanych diodkami, które zawie-
szamy na drzwiach i w oknach, możemy 
również ozdabiać nasze rośliny ogrodo-
we. Idealne są, rzecz jasna, wszystkie 
iglaki, ale również kule bukszpanowe, 
niewielkie drzewka i żywopłoty. 

Jak się do tego zabrać? Zaaranżowa-
nie baśniowego obrazka za oknem nie 
wymaga zbyt wielkiej pracy. Wystarczy 
ozdobić jutowym workiem donice  
z iglakami, kolorową wstęgą przewiązać 
wysokie trawy, dodać lampki w dowol-
nym kolorze, dorzucić kilka dekoracyj-
nych przedmiotów, takich jak latarenki 
czy Mikołaje. Reszty dopełni... śnieg. 

Zadbajmy o bezpieczeństwo. Zanim 
jednak przystąpimy do zawieszenia 
lampek, sprawdźmy, czy nadają się do 
montowania na zewnątrz. Poszczegól-
ne elementy służące do ozdoby ogrodu 

powinny być wykonane z gumy i dobrze 
zaizolowane. Bezmyślna instalacja może 
spowodować zwarcie, a nawet poraże-
nie prądem. Kupując łańcuchy lub nitki 
świetlne, zwracajmy uwagę, czy na końcu 
mają zamocowane specjalne gniazdo, do 
którego przyłącza się kolejne elementy. 
Warto wybierać dekoracje modułowe, po-
nieważ znacznie ułatwia to dekorowanie 
ogrodu i ogranicza liczbę kabli.  

Różne rodzaje światełek. Do dekoro-
wania drzewek doskonale nadają się 
świetlówki LED, taśmy LED, węże świetl-
ne. Do dekorowania tarasów i balkonów 
– kurtyny świetlne, siatki świetlne, nitki 
świetlne żarówkowe, gałązki świetlne, 
sople lub girlandy. Naprawdę jest więc 
z czego wybierać! Już wyobrażam sobie 
Józefosław i Julianów jako sympatyczne 
miasteczka jak z amerykańskiego filmu, 
mieniące się pięknymi iluminacjami, 
tworzące przytulny, rodzinny klimat. 

Oszczędnie dzięki LED. Obecnie dzięki 
nowoczesnym technologiom światełka 
świąteczne są bardziej ekologiczne, bo 
składają się z diod LED, które pobiera-
ją osiem razy mniej prądu niż zwykłe 
żarówki. Można więc uzyskać fajny efekt 

W naszych ogrodach...

bez narażania się na koszty. Podczas de-
korowania nimi naszej okolicy i domostw 
zachowajmy jednak zdrowy i estetyczny 
umiar: ma być kolorowo, bajecznie, rado-
śnie, ale nie przesadnie kiczowato. 

Rozświetlmy Józefosław i Julianów! 
Marzy mi się również, żeby Gmina nie 
zapominała o naszej dość dużej wsi i 
ozdobiła chociaż główne ulice, np. Wila-
nowską i Julianowską, wieszając przy la-
tarniach choćby co kilkadziesiąt metrów 
świetlny akcent świąteczny. 

A zatem, dorodzy Sąsiedzi, do dzieła! 
Życzę miłego i kreatywnego dekorowania!

Katarzyna Krzyszkowska
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Książki subiektywnie wyczytane

„Dzieciaki świata” i „Zwierzaki świata”, 
Martyna Wojciechowska, Wydawnictwo 
G+J Książki

Przyznam, że z dużą rezerwą odnoszę się 
do dokonań celebrytów. Jednak Martyna 
Wojciechowska, podróżniczka, dziennikar-
ka, odważna motomaniaczka i uczestnicz-
ka Rajdu Dakar, całkowicie przekonała 
mnie do swoich książek „Dzieciaki świata” 
i „ Zwierzaki świata”. Napisała je specjal-
nie dla dzieci na podstawie wypraw  
w najdalsze zakątki świata. Wszystko jest 
w nich wysokiej jakości – szata graficzna, 
duża czcionka, nasycone kolory, mnóstwo 
świetnych zdjęć pokazujących ciekawostki 
z krajów, w których żyją bohaterowie. Każ-
da opowieść jest starannie przemyślana, 
napisana przystępnym, ale nie infan-
tylnym językiem, a jej siłą jest to, że jest 
prawdziwa. Nie ma tu lukrowanych, pla-
stikowych bohaterów. Są za to na wskroś 
prawdziwi – sympatyczne dzieci  
i zwierzaki z odległych krajów, z dalekich 
kontynentów, z ich odmiennymi doma-
mi, zwyczajami, zabawami oraz często 
podobnymi do naszych smutkami, rado-
ściami i dążeniami. Dzięki tym książkom 
młodzi czytelnicy nie tylko odbędą dalekie 
podróże, ale także mają szansę poznać 
różnorodność naszego świata, uczyć się 
tolerancji i rozwijać ciekawość dla „inno-
ści” kultur, kuchni, krajów, krajobrazów. 
W „Dzieciakach świata” historie małych 
bohaterów są wzbogacone tematami do 
rozmowy, wypływającymi z opowieści. Czy 
wygląd zewnętrzny jest najważniejszy? 
Czy trudno jest nie pokazywać emocji? Jak 
można oszczędzać wodę? „Zwierzaki świa-
ta” przybliżą, w co bawią się orangutany, 
ile mrówek zjada na obiad mrówkojad, ile 
waży nowo narodzony słoń. Taka wiedza 
to skarb! Takie książki to sama radość! 

„Jedz pysznie, chudnij cudnie”, Magda-
lena Makarowska, Wydawnictwo Feeria

Jak jeść i nie zwariować, oto jest pyta-
nie! W znalezieniu odpowiedzi pomocna 
będzie książka dietetyczki – hedonistki 
Magdaleny Makarowskiej „Jedz pysznie, 
chudnij cudnie”. To pozycja, do której 
ciągle wracam, zdecydowanie „wielokrot-
nego użytku”. Zawarte są w niej rzetelne 
informacje i porady żywieniowe oparte na 
składnikach dostępnych w polskich skle-
pach (i to nie tylko ze zdrową żywnością). 
Bazując na swoim wieloletnim doświad-
czeniu dietetyka, pani Magdalena bardzo 
przystępnie doradza, jak jeść zdrowo  
i smacznie, jak przygotować takie posił-
ki. Dla ułatwienia znajdziemy tu gotowy 
jadłospis żywieniowych zmian na dwa 
tygodnie oraz pomocne listy zakupów. 
Przez okres rewolucji na talerzu poprowa-
dzą nas również: dziesięcioro przykazań 
zdrowego odchudzania z życia wziętych, 
informacje o składnikach, przepisy oraz 
zdjęcia proponowanych potraw, jednym 
słowem – dużo cennych informacji o no-
woczesnej dietetyce. Autorka, sama będąc 
doświadczoną dietetyczką, opiera sukces 
zdrowego odżywiania i zdrowego zrzuca-
nia zbędnych kilogramów na regularności 
posiłków, odpowiednim doborze składni-
ków i kolejności ich spożywania. Hołduje 
przy tym zasadzie hedonistycznego, czyli 
pełnego przyjemności, a nie bolesnych wy-
rzeczeń, odżywiania. Smacznie i zdrowo 
– jak najbardziej jest to możliwe. 

Ukazały się również kolejne tytuły tej 
samej autorki, min.: „Jedz pysznie… ra-
zem z dzieckiem”, „Jedz pysznie, chudnij 
cudnie… w święta, na grillu i imieninach. 
Przepisy” oraz „Schudnij pysznie… jesienią 
i zimą”.

„Lód”, Jacek Dukaj, Wydawnictwo  
Literackie

Czy zastanawialiście się kiedyś, czy czyta-
jąc w zimowe wieczory, najlepiej zagłębić 
się w żar tropików, czy przeciwnie, pozo-
stać w śnieżnej zawierusze? Polecam to 
drugie – rozgrzewając się herbatą, możecie 
na długie godziny zanurzyć się w mroź-
ną alternatywną rzeczywistość powieści 
„Lód” Jacka Dukaja.  Rok 1924, skute lodem 
Królestwo Polskie pod władzą cara, podróż 
koleją transsyberyjską czy salony Irkucka 
to zimowe krajobrazy opisane pięknym, 
pełnym rusycyzmów językiem stworzo-
nym przez autora, wspaniale przenoszą-
cym w klimat epoki i godnym najlepszej 
klasyki literatury. Aż para prawie leci  
z ust i szron osiada, gdy przemierzamy 
inną historię świata – I wojna światowa 
nigdy się tu nie wydarzyła, zima trwa 
cały rok, anioły mrozu – lute, przemiesz-
czają się, siejąc mrozospustoszenie. Autor 
okrasza intrygę polityczną, kryminalną 
i miłosną głębokimi przemyśleniami 
o świecie i człowieku, skłaniającymi 
do głębszej zadumy. Lektura to piękna, 
niełatwa, obszerna, wymagająca pewnego 
wysiłku intelektualnego – „Lód” znalazł 
się w rankingu „Polityki” książek XX-lecia, 
natomiast Jacek Dukaj uznawany jest 
za najlepszego polskiego pisarza science 
fiction. Oceńcie sami – zawiłe przypadki 
Benedykta Gierosławskiego, matematyka, 
wiecznego studenta i hazardzisty w lodo-
wej Syberii! 

Gorąco polecam!

Monika Rzepka
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Czajnik. Konsumencka antybaśń

– Czajnik, cholera, cieknie! – zakrzyknęła 
żona pewnego poranka znad kuchenne-
go blatu. Czajnik jak czajnik, ciec może, 
kupiony był za punkty w supermarkecie. 
Żadne wielkie halo. W przeciwieństwie 
do poprzednika, bardzo drogiego, modne-
go modelu, który wystrzelony został na 
banicję, gdy już nie dało się znieśc łomotu 
i szumu, który co rano dom cały na równe 
stawiał nogi.

– No i co teraz? – odziewnąłem.
– Ile masz punktów na karcie?
– Nie wiem. Nigdy nie sprawdzam.
– To może starczy?
Starczyło. Dołożyliśmy „tylko” 20 złotych 

i nowe metaliczne cudo z programatorem, 
wyświetlaczem, termometrem i funk-
cją utrzymywania temperatury stanęło 
dumnie obok ekspresu do kawy. Gdybym 
wtedy był przewidział, jak dojmującej lek-
cji pokory będzie to początkiem!

– Piszczy, cholera, nieznośnie! – łamią-
cym się głosem załkała małżonka, której 
migreny, „globusy”, zawroty głowy oraz 
kowadełko ze strzemiączkiem są w naszej 
rodzinie już legendarne. Krótko mówiąc, 
to piszczenie – jak w antycznej tragedii 
– zapowiadało nieuchronną katastrofę 
poprzedzoną godzinami atmosfery więcej 
niż napiętej. Niezwłocznie więc posta-
nowiłem czajnik oddać. Z mieszanymi 
uczuciami, bowiem wyświetlacz podobał 
mi się wielce.

Poszedłem do sklepu. Karton, paragon, 
wszystkie książeczki, ba! nawet rekla-
mówka jak w dniu zakupu – ta sama!

– Co temu czajnikowi się dzieje? – pyta 
(jeszcze) sympatyczna niewiasta w boksie 
pod szyldem „reklamacje”.

– Piszczy – mówię.
– Jak piszczy?
– No tak: piiiii, piiiiiiiiii, piiiiii! – Ściskam 

gardło i popiskuję jak ranne pisklę. - Taki 
– mówię – pisk nieznośny, jak kiedy pani 
piszczy w uszach. To znaczy jak komuś 
piszczy w uszach – poprawiam szybko.

Przyszła druga pani, niższa, ale wyżej  
w hierachii. Opowiadam to samo, staran-
niej dobierając słowa. Kiedy widzę, że obie 
rozglądają się za elektrycznym gniazdkiem, 
podpowiadam, że trzeba w cichym miejscu, 
nie tutaj, bo tutaj się nie usłyszy. Zabrały 
się we dwie plus czajnik i poszły. Po chwili 
wróciły, ale niczego z ich twarzy wyczytać 
nie mogłem.

– I co? Piszczał? – pytam nieco zbyt jo-
wialnie.

– Uhmm – niejednoznacznie przyznaje 
niższa. Wyższa milczy jednoznacznie. Wia-
domo – hierarchia.

Ale to mi wystarczyło. Nabrałem wigoru.  
– Proszę o zwrot pieniędzy lub wymianę – 

mówię (jeszcze) uprzejmie. I tu się zaczęło.

Najpierw dowiedziałem się, że hola, hola, 
nie tak szybko. I że nici z gotówki, najwy-
żej punkty wrócą na kartę. Na to akurat 
byłem przygotowany. 

– To wymieńmy – mówię, z rozrzewnie-
niem wspominając wyświetlacz – na taki 
sam. 

Ale tu też niespodzianka. Nie od razu. 
Muszę zgłosić reklamację i sklep ma 14 dni 
na rozpatrzenie pisma. Pieklę się trochę, 
bo nowy, taki sam czajnik stoi obok  
w kartonie. Dopytuję, dlaczego od razu nie 
można wymienić. No nie można i koniec. 
Bo reklamacja przewiduje tylko taką pro-
cedurę. To ja – już naprawdę pewny swego 
i rozpędzony – powołuję się na rękojmię. 
Cisza. „Aha! Tu ich mam” – myślę pyszał-
kowato. Przychodzi trzecia, chuda, i mówi, 
że rękojmia mnie nie dotyczy. Dalszej 
rozmowy przytaczał, z litości nad samym 
sobą, nie będę. Dość powiedzieć, że cyto-
wałem przepisy, które na szybko wynajdo-
wałem w Wikipedii za pomocą smartfona. 
W końcu wszystkie trzy, nieszczęsne 
kobiety, umęczone moim marudzeniem  
i popisami oratorskimi pozwoliły mi zło-
żyć reklamację na podstawie rękojmi. Nie 
ustąpiły wszakże w kwestii 14 dni. A niech 
tam! Moje jest i tak zwycięstwo!

Po powrocie postanowiłem napisać 
triumfalny artykuł o tym, „Jak Jacek 
korporację pokonał”. Dla rzetelności 
jedynie wysłałem kilka stosownych pytań 
do UOKiK-u. Odpowiedzi były więcej niż 
rozczarowujące. Dla mnie.

Ku przestrodze więc Wam, drodzy Sąsie-
dzi, przekazuję: od 2002 roku instytucja 
rękojmi nie obejmuje osób fizycznych, nie 
ma się więc co na nią powoływać.

W zamian za to jest przepis o odpowie-
dzialności sprzedawcy w sytuacji „nie-
zgodności towaru z umową”, z czego bez-
piecznie mogłem skorzystać, ale przecież 
byłem najmądrzejszy.

W wypadkach, kiedy nie można zasto-
sować przepisu o „niezgodności towaru 
z umową”, wszelkie zwroty są możliwe 
tylko przy dobrej woli sprzedającego  
i na jego, niestety, warunkach. Inaczej 
mówiąc, jeśli sklep przyjmuje coś, bo się 
rozmyśliliśmy, to powinniśmy być mu 
wdzięczni i bynajmniej nie rozrabiać. 
Warto się więc zastanowić dwa razy przed 
zakupem. Szczególnie że nadchodzi czas 
nabywania prezentów. Ostrożnie też  
z płaceniem kartą za rzeczy, które zamie-
rzamy podarować komuś na Gwiazdkę,  
w razie reklamacji bowiem będziemy 
musieli jej dokonać osobiście, gdyż sklepy 
oddają pieniądze na konto posiadacza kar-
ty. Nie warto też karty pożyczać, ponieważ 
ktoś, kto posługuje się cudzą kartą, naraża 
się na odpowiedzialność karną. Sprze-
dawca ma obowiązek to po prostu od razu 
zgłosić. Mogłoby się więc skończyć tak, że 
ukochanej osobie dajemy prezent (czaj-
nik?), który się psuje, i żeby uniknąć krę-
pujących sytuacji odbierania podarunku, 
wysyłamy ją z naszą kartą kredytową do 
sklepu, a stamtąd prosto do aresztu, gdzie 
przesiedzi sylwestra. Pomysł do wykorzy-
stania w przypadku wyrafinowaj zemsty.

Jak się skończyła moja przygoda z czajni-
kiem? Jeszcze się nie skończyła. Zamiast 
czekać do 14 dni na uznanie reklamacji  
i wymianę sprzętu na nowy (bo o tym, 
czy naprawiać, czy wymienić decyduje 
konsument), poczekam na pewno równe 
14 dni na odmowę uznania reklamacji na 
podstawie rękojmi. Po czym złożę ją jesz-
cze raz i odczekam kolejne dwa tygodnie. 
A czajnik, cholera, cieknie coraz bardziej.

Jacek Sut
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Uważamy, że nasze dzieci za mało się 
ruszają. Za długo siedzą przed kompute-
rem i telewizorem, za mało czasu spędzają 
z rówieśnikami. My też nie jesteśmy dla 
nich w tym zakresie dobrym przykładem.

• Badania Eurobarometr dotyczące 
aktywności fizycznej mieszkańców Unii 
Europejskiej pokazały, że prawie połowa 
Polaków w ogóle nie uprawie sportu (je-
dynie 6 procent uprawia sport regularnie). 
W tych statystykach znajdujemy się na 
końcu grupy Państw Członkowskich.

• Aktywność fizyczna jest kluczowa  
w profilaktyce zdrowotnej, zapobiega-
niu otyłości, chorobom układu krążenia 
i wielu innym schorzeniom, także tym 
cywilizacyjnym.

• Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, 
aby dzieci zażywały ruchu co najmniej  
60 minut dziennie.

• Organizacja zajęć sportowych dla dzieci 
poniżej 10. roku życia w Polsce to wciąż 
ogromny problem. Przepełnione szkoły, 
brak sal gimnastycznych, lekcje WF-u 
w klasach 1-3, prowadzone często na 
korytarzach przez nauczycieli nauczania 
początkowego.

• Małe dzieci mają naturalną potrzebę 
aktywności fizycznej. Jeżeli w tym okresie 
uda się zarazić je pasją do sportu, wzrasta 
szansa na to, by pozostały aktywne przez 
całe życie.

W naszym kraju do popularyzacji sportu 
najbardziej przyczyniają się sukcesy 
naszych wybitnych sportowców – Adama 
Małysza, Roberta Korzeniowskiego… Ich 

Tuan Club. Tenis dla najmłodszych

zwycięstwa sprawiają że rośnie popu-
larność nawet mało znanych wcześniej 
dyscyplin sportu.

Jedną z największych ikon polskiego 
sportu stały się też siostry Radwańskie, 
dzięki sukcesom których tenis ziemny, 
zapomniany od czasów Fibaka, ponow-
nie zagościł w narodowej świadomości 
Polaków.

Ale też w naszej świadomości tenis to 
sport ekskluzywny, drogi i trudny do opa-
nowania.

Tylko czy tak jest naprawdę?
Niektóre z placówek oświatowych naszej 

gminy przyłączyły się w tym roku szkol-
nym do programu Tenis 10. To opracowa-
ny przez Międzynarodową Federację Teni-
sową program nauczania tenisa dla dzieci 
w wieku od 4 do 10 lat. W naszej gminie 
wdrażany jest  już od 2012 roku przez klub 
sportowy Tuan Club z Józefosławia.

Założenia programu najlepiej przekazuje 
jego hasło: „Tenis powinien być zabawą, 
zanim stanie się sportem”. Tenis dla naj-
młodszych jest łatwy, przyjemny i zdrowy. 
Tenis 10 to wolniejsze piłki, mniejsze 
korty, łatwiejsza gra. O sukcesie i popular-
ności, jaką program już zdobył w naszej 
gminie, świadczyć może sukces lokalnego 
przecież klubu sportowego Tuan Club, 
który w tym roku zajął III miejsce  
w ogólnopolskim konkursie Klub Roku 
2013 - Tenis 10.

Jeśli nadal zastanawiacie się Państwo 
czy warto, aby wasze dzieci grały w teni-
sa…

• Fenomenem tej gry jest to, że różnice 
pokoleń czy płci nie mają większego zna-
czenia. Grać mogą ze sobą nie tylko ojciec, 
mama i dzieci, ale i dziadkowie z wnuka-
mi. Tenis jest doskonałą formą wspólnego, 
rodzinnego spędzania czasu.

• Tenis kreuje styl życia, w którym hi-
giena ciała i umysłu oraz kultura osobista 
stają się oczywiste.

• Aktywny wypoczynek działa jak za-
strzyk pozytywnej energii. Systematyczna 
gra w tenisa poprawia stan układu krąże-
nia, obniża poziom cholesterolu i ciśnie-
nie. Pomaga w walce z nadwagą i pozwala 
rozładować codzienne stresy...

•  Tenis sprzyja utrzymywaniu i posze-
rzaniu kręgu znajomych, daje okazję do 
poznawania nowych, wartościowych  
i ciekawych ludzi…

• To także jeden z najmniej urazowych 
sportów…

[Założenia programu Tenis 10 zotały 
opracowane przez International Tennis 
Federation - ITF (dostępne na stronach: 
www.tennisplayandstay.com/tennis10s, 
oraz www.tenis10.pl) i są wdrażane już 
w ponad 50 krajach świata przez krajowe 
organizacje tenisowe. W Polsce realizację 
programu propaguje i nadzoruje PZT - Pol-
ski Związek Tenisowy, przy poparciu Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki i często też 
lokalnych organizacji samorządowych.]

T.C.

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y
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Ciasteczka owsiano-kokosowe  
(z podanej porcji wychodzi ok. 30 szt.)

Składniki:
50 g masła
1/2 szklanki drobnego brązowego cukru 
trzcinowego
2 jajka
1/4 szklanki mąki pszennej 
1 łyżeczka soli
1 łyżeczka proszku do pieczenia
100 g płatków owsianych
25 g drobnych rodzynków
50 g wiórków kokosowych

Wykonanie:
W misce utrzyj mikserem masło z cukrem 
i jajkami na puszystą masę, przesiej do 
niej mąkę, proszek do pieczenia i sól. Do-
daj płatki owsiane, wiórki kokosowe oraz 
rodzynki i delikatnie wymieszaj łyżką. 
Na wyłożonej pergaminem blasze formuj 
łyżeczką okrągłe ciaseczka, ropłaszcza-
jąc nałożoną porcję spodem łyżeczki. Ja 
najbardziej lubię takie, które po upiecze-
niu mają średnicę ok. 7-8 cm, nie są ani 

Lokalne smaki

za duże, ani za małe. Podczas wypiekania 
masa rośnie i nieco rozlewa się na boki, 
dlatego surowego ciasta nakładaj czubatą 
łyżeczkę, a między ciasteczkami zostawiaj 
odstępy. Mnie podczas jednego pieczenia 
mieści się na blasze 16 porcji. Piecz w pie-

karniku rozgrzanym do 180 st. C przez ok. 
15 min. Po ostygnięciu słodycze stwardnie-
ją, będą kruche. Przechowuj je w szczelnie 
zamkniętym pojemniczku, dzięki czemu 
nie nabiorą wilgoci i przez długi czas będą 
smakowały wyśmienicie. Smacznego!

fot. Marcin Mościcki



Ryba po grecku  
(porcja na 6 osób),  
czas przygotowania: 45 min

Składniki:
2 nieduże marchewki
1 mała pietruszka
2 małe cebulki
1/4 małego selera
500-600 dag świeżej ryby (np. filet z dorsza 
lub mintaja)
1 jajko
bułka tarta
1 mały koncentrat pomidorowy
2 łyżki oleju
przyprawy: sól, pieprz, zioła prowansal-
skie

Wykonanie:
Marchew, pietruszkę oraz seler umyj, 
obierz, zetrzyj na tarce na dużych oczkach 
i podsmaż na patelni, na łyżce oleju. 
Cebulę obierz, pokrój w większą kostkę 
i podsmaż. Wszystkie warzywa przełóż 
do garnka i duś pod przykryciem ok. 15 
min, podlewając niewielką ilością wody, 

Lokalne smaki

do momentu aż staną się miękkie. Teraz 
dodaj łyżeczkę koncentratu pomidorowego 
i dopraw do smaku solą, pieprzem oraz 
ziołami prowansalskimi. 
Pora na przygotowanie ryby. Dokładnie 
umyj ją i osusz ręczniczkiem kuchennym, 
pokrój na kawałki wielkości ok. 3x8 cm, 
obsyp solą. Na talerzu roztrzep jajko, a na 
drugi wsyp bułkę tartą. Obtaczaj kawałki 
ryby najpierw w jajku, a potem w bułce. 
Tak przygotowane porcje przekładaj na 
dobrze rozgrzaną patelnię z olejem. Rybę 
obsmażaj po jednej i drugiej stronie aż do 

rumianości. Układaj na półmisku  
w odstępach. Na wierzch ryby nakładaj 
łyżką porcje warzywnej „pierzynki”. Pół-
misek udekoruj zieleniną, np. gałązkami 
rozmarynu, pietruszki lub kolendry. Rybę 
po grecku można podawać na ciepło, od 
razu po przyrządzeniu, albo na zimno 
(dzięki czemu można ją przygotować 
wcześniej i przechować w lodówce). Świet-
nie sprawdzi się jak jedno z dań wigilij-
nych lub jako przekąska.

Ewa Mościcka
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Wydarzenia kulturalne

WYSTAWY

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

27.11.2013–5.01.2014 – „Szopki polskie” 
Wystawa czasowa przygotowana ze zbio-
rów Muzeum Etnograficznego im. Marii 
Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu. 
Prezentacja różnego rodzaju szopek, tych 
stanowiących rekwizyt obrzędu kolędowa-
nia, a także szopek zwanych „krakowski-
mi”. Pokazane też będą szopki rzeźbiarskie 
oraz obrazy nawiązujące do tematu wy-
stawy współczesnych artystów ludowych. 
Wystawę uzupełniają fotografie archiwal-
ne i ryciny, głównie ze zbiorów własnych 
MET (także Muzeum Tatrzańskiego  
w Zakopanem), jak i reprodukcje z pu-
blikacji. Autorką scenariusza wystawy 
jest Hanna Łopatyńska, kustosz Muzeum 
Etnograficznego w Toruniu.
Muzeum Regionalne, pl. Piłsudskiego 10

WYDARZENIA

4.12, godz. 11.00 – Uniwersytet Trzeciego 
Wieku
Godz. 11.00–12.15 – W obliczu agresji: Teresa 
Piatczyc-Jachimowska; godz. 12.45–14.00 – 
Obrona skuteczna: Maja Andrunik, Teresa 
Piatczyc-Jachimowska
Sala Dom Kultury, Kościuszki 49

7.12, godz. 19.00 – HOUSEPITAL #7 
Sala Dom Kultury, ul. Kościuszki 49 
Wstęp 10 złotych

09.12, godz. 10.00 i 11.00 – Wiolinka i Ba-
sik - Muzyczne podróże Elfów z Zaczaro-
wanego Lasu. Amerykański Sen 
Sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49 
Wstęp 7 złotych

10.12, godz. 12.00 – Spotkanie Związku 
Emerytów 
Sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49

10.12, godz. 20.00 – Wtorek Teatralny 
„Kolacja dla głupca” Grupa Teatralna TR  
Sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49 
Wstęp 15 złotych

11.12, godz. 11.00 – Uniwersytet Trzeciego 
Wieku 
Godz. 11.00–12.15 – Geniusz z Salzburga – 
W.A. Mozart – Dr Izabela Tomaszewksa; 
godz. 12.45–14.00 – Antyczne ćwiczenia 
duchowe – Dr Tomasz Mazur
Sala Domu Kultury, ul Kościuszki 49

12.12, godz. 12.00 – Spotkanie Związku 
Kombatantów 
Sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49

13.12, godz. 10.30, 11.30, 12.30 – Filharmo-
nia Narodowa 
Sala Domu Kultury, Kościuszki 49 
Wstęp 5 złotych

13.12, godz. 19.00 – TRZECI KONTAKT 
Koncerty  zespołów lokalnych: Jazda  
Na Kocie, Forbiden District 
Sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49 

14.12, godz. 11.00 – Bajki z kliszy 
Koncert maluchów uczestniczących  
w zajęciach Wszechnicy Rodzica o tematy-
ce zimowo-bożonarodzeniowej 
Przystanek Kultura, pl. Piłsudskiego 9 

14.12, godz. 19.00 – „TRWAJ CHWILO, 
TRWAJ” 
Koncert Elżbiety Adamiak z zespołem
Sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49 
Bilety: 30 zł do nabycia w kasach Centrum 
Kultury w Piasecznie

15.12, godz. 14.30 i 16.30 – Bajkowa 
Niedziela 
JOMBO „Pchła Szachrajka” 
Sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49 
Bilety: 10 i 5 zł do nabycia w dniu imprezy

15.12, godz. 11.00–16.00 – KIERMASZ 
ŚWIĄTECZNY 
W programie: stoiska świąteczne, spektakl 
dla dzieci, Mikołaj, zabawy, choinka
pl. Piłsudskiego, RYNEK

15.12, godz. 17.00 – spektakl „Dzieciątko” 
Dom Parafialny, pl. Piłsudskiego 10
Bilety: 30 zł do nabycia w kasach Centrum 
Kultury

16.12, godz. 9.30 i 11.30 – Klub Bajkopo-
dróżnika – spotkanie przygotowane dla 
dzieci od 5. roku życia. 
Sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49 
Wstęp 5 złotych

16.12, godz. 18.00 – spotkanie Grupy  
Piaseczno 
Sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49

18.12, godz. 11.00 – Uniwersytet Trzeciego 
Wieku
Godz. 11.00–12.15 – Stosunki Polska–USA  
i Polonia Amerykańska – Grzegorz Ko-
strzewa-Zorbas; godz. 12.45–14.00 – Ame-
rykańskie pejzaże – Elżbieta Olszewska-
-Schilling
 Sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49

19.12, godz. 11.00 – spotkanie Związku 
Niewidomych  
Sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49

20.12, godz. 19.30 – Świeczowisko 
Promocja płyty PARASOL POETICA na rzecz 
Fundacji „Pomóż dorosnąć” 
Sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49

21.12, godz. 18.00 – koncert kolęd w wy-
konaniu uczniów Ogniska Muzycznego 
Sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49

Więcej na: www.kulturalni.pl

18     Sąsiedzi - numer 4/2013
fot. Marcin Mościcki



Miejsce
na Reklamę



Józefosław & Julianów


