
numer 5, styczeń/luty 2014Magazyn bezpłatny, ISSN 2300-8431
nakład 2500 egzemplarzy

NAGRODY ROZLOSOWANE 

Audiobooki dla naszych 
Czytelników! 

KARNAWAŁOWE SŁODKOŚCI 

Złociste i kruche faworki

Poradnik

NOWOROCZNE 
POSTANOWIENIA

O potrzebie miejsc 
przestrzeni publicznej

Będziemy mieli 
bibliotekę? 

Nowy budżet 
gminy

Co z tego będzie dla nas?

Józefosław  
we wspomnieniach  

Kolejna relacja mieszkańca 

Wiadomości kulturalne              Kulinaria              Infrastruktura              Moda i ogród              Do poczytania

Sąsiedzi
Magazyn mieszkańców Józefosławia i Julianowa



Pizza z pieca drzewnego
Dania kuchni włoskiej i europejskiej

Warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych 
Catering, w tym obiady dla firm
Przyjęcia w restauracji i w domu
Prezentacje i spotkania firmowe

Więcej szczegółów: 
22 726 56 50

05-509 Józefosław, Julianowska 67a  
www.lapina.pl

Reklama_gazeta.indd   1 1/15/14   10:34:32 PM  
 
 

 
Szanowni Państwo,  

Mieszkańcy Józefosławia i Julianowa 

 

Niech Nowy 2014 Rok 

przyniesie Państwu wiele ciepła i radości.  

A w Waszym domu  

niech nigdy nie zabraknie rodzinnej miłości,  

zaufania i zrozumienia. 

Świąteczne i Noworoczne życzenia 

zdrowia, sukcesów i wszelkiej pomyślności 

realizacji planów i marzeń  

                                     składa 

Jan Adam Dąbek 
Starosta Piaseczyński 
Sołtys wsi Józefosław 

 

 

Miejsce na 
Twoją Reklamę



„Sąsiedzi”. Magazyn mieszkańców Józefosławia i Julianowa

Zespół redakcyjny: 
Michał Duraj, Katarzyna Krzyszkowska, Ewa Mościcka, Marcin 
Mościcki, Katarzyna Sierżant, Jacek Sut
Współpracownicy: 
Katarzyna Bukol-Krawczyk, Hanna Krzyżewska, Magda  
Kuydowicz, Matylda Michałowicz, Monika Rzepka
Kontakt z redakcją: 
sasiedzi@magazyn-mieszkancow.pl
Kontakt z działem reklamy: 
Michał Duraj tel. 606 809 366; 
Katarzyna Krzyszkowska tel. 501 760 709
Wydawca: Mediamount; ul. XXI wieku 9 m. 1, 05-509 Józefosław 
ISSN 2300-8431

zdjęcie na okładce: Marcin Mościcki

Magazyn „Sąsiedzi” działa pod patronatem 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, a także  
w artykułach sponsorowanych oraz ogłoszeniach płatnych.

Tytuł opisuje manewr, jaki wykonuje kierowca rajdowy, 
wchodząc w bardzo ciasny zakręt lub odwracając jednym ru-
chem kierunek jazdy. Nie wiem jak Wy, drodzy Sąsiedzi, ale ja 
właśnie „zawracam na ręcznym” po świętach. Trawimy jeszcze 
świąteczne dania, i to nie tylko w przenośni, bowiem sporo  
z nich zawędrowało do naszych lodówek na tzw. zaś. Nie wni-
kam, czy „słoiki” to określenie dowcipne, czy toporne. Dużo zale-
ży od intencji i kontekstu. Na pewno o tym, że lodówki pachną 
jeszcze świątecznymi daniami, zadecydował smak tych potraw. 

W tym roku tak się złożyło, że oficjalnie i często mogliśmy 
spotykać się ponoworocznie, gdyż pół Polski odpoczywało, 
korzystając z długiego weekendu. Z drugiej strony ten fakt 
spowodował, że zderzenie z rzeczywistością zrobiło tym większe 
wrażenie. Jedni zawyli z bólu, inni do czerwoności zatarli ręce 
w radości na nowe. Pomijając niedopałki noworocznych fajer-
werków i bali, większość mieszkańców J&J zapewne wróciła już 
do pracy, diety, nauki i kalendarza spotkań.

Co do nas, to nowe idzie i stare nie odchodzi. Z jednego  
i z drugiego postaramy się wybrać to, co najlepsze. O krok 
bliżej jesteśmy do otwarcia naszej, józefosławsko-julianowskiej 
biblioteki. Niektóre inwestycje wykonały krok w miejscu, ale 
o tym później. Na horyzoncie oprócz rzeczy bezpośrednio nas 
dotyczących widać też ciekawą inwestycję gminną, dzięki której 
również mieszkańcy J&J zyskają bliskie tereny rekreacyjne,  
w Piasecznie, w otoczeniu przyrody, z nadrzeczną plażą i spor-
tową infrastrukturą. 

Zawracanie na ręcznym

W nadziei na wyłącznie pozytywne wieści oddajemy Wam 
kolejny, piąty (!) numer „Sąsiadów”. Tym razem jest to numer 
podwójny. Wynika to głównie z wyżej wspomnianego kalenda-
rza. Wpadliśmy do domów po przedłużonych urlopach, „zawra-
cając na ręcznym”, usiłujemy wbić się z biegu w regularny tryb 
życia i pracy. Zanim uporządkujemy wszystkie żółte karteczki  
przypominajki i skorygujemy notatki, już będą ferie. Dlatego rok 
2014 zaczynamy numerem piątym, styczniowo-lutowym. 

Nadal chcemy być dla społeczności lokalnej medium, czyli 
wehikułem wymiany informacji o nas samych. Chcemy też za 
wszelką cenę utrzymać dotychczasowy charakter – pisma do 
czytania. Nie jesteśmy gazetką reklamową. Walczymy o jakość, 
dobry papier i liczymy na Was, również jako współautorów. 
Każdy, dosłownie każdy czytelnik jest dla nas bardzo ważny.  
I muszę się w imieniu nas wszystkich: redakcji, współpracow-
ników i Was, drodzy Czytelnicy, pochwalić. Mamy coraz więcej 
coraz ciekawszych tekstów. Musimy dokonywać trudnych wy-
borów, gdyż do niedawna było tak, że niemal każdy, kto do nas 
napisał, mógł liczyć na publikację. Teraz nie zawsze tak będzie, 
ale to dobrze. To potwierdza sens tworzenia „Sąsiadów”. I jeśli 
przychodzą nam jakieś noworoczne postanowienia do głów, to 
niech znajdzie się w nich miejsce na pisanie, czytanie i wspie-
ranie naszej, a może należy już mówić Waszej gazety.

Jacek Sut
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•  Uwaga, dziki! W okolicach Piaseczna, także i u nas, zauważa 
się ostatnio prawdziwą inwazję dzików. Zwierzęta podchodzą  
w pobliże domostw i wtedy nie wiemy, do kogo zwrócić się  
o pomoc. Jak się dowiedzieliśmy, jednostką przygotowaną na 
tego typu niespodzianki jest Centrum Zarządzania Kryzysowego 
przy Starostwie Powiatowym w Piasecznie, tel. 22 73 72 335,  
22 73 70 763.

•  Ulica Pastelowa już gotowa. Budowana przez ostatnie 
miesiące ulica Pastelowa została oddana do użytku. Szczęśliwi 
mieszkańcy urządzili wspólnego grilla z tej okazji. Zapraszamy 
na spacer ulicami, które powstały w ciągu minionych dwóch 
lat: Cyraneczki, Komety, Pastelową i XXI wieku. Więcej na temat 
inwestycji w J&J w artykule pt. „Budżet Gminy Piaseczno, czyli ile 
z tego będzie dla nas” (s. 8).

•  Przystanki. Stoją już wszystkie przystankowe wiaty wzdłuż 
ul. Wilanowskiej.

•  Rozbudowa szkoły w Józefosławiu. W środę, 8 stycznia 
wbito w ziemię przy szkole w Józefosławiu symboliczną pierw-
szą łopatę rozpoczynającej się rozbudowy szkoły. Byli zaproszeni 
goście, dzieci pokazały piękne jasełka, a dyrekcja szkoły ugościła 
filiżanką kawy z sernikiem. Całkowity koszt rozbudowy placówki 
to (po przetargu) prawie 15,5 mln zł.

• Gospodarowanie odpadami. Przeprowadzona została akcja 
rozprowadzania worków na odpady na rok 2014. Jeśli ktoś nie 
otrzymał należnego pakietu, powinien zgłosić to po 15 stycznia  
w Urzędzie Gminy, w Wydziale Gospodarki Odpadami, tel.  
22 70 17 500. (Uwaga! Wydział GO przeniesiono na ul. Wojska 
Polskiego 54). Informujemy, że choinki będą odbierane sukcesyw-
nie, bezpośrednio sprzed nieruchomości do 3 lutego br. Drzewka 
można też samamu dostarczyć do PSZOK przy ul. Technicznej 6.

•  Zebranie Stowarzyszenia. Najbliższe spotkanie Stowarzysze-
nia „Nasz Józefosław i Julianów” odbędzie się  10 lutego o godz. 
20.00 w szkole. Serdecznie zapraszamy. 

Informacje lokalne

•  Piaseczno dla WOŚP. 12 stycznia Piaseczno uczestniczyło  
w 22. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy . Zbierane 
przez całą niedzielę do puszek datki wyniosły razem 141 500 zł. 
Brawo! W sztabie pracowało 300 osób. Zwieńczeniem dnia był 
wspaniały pokaz sztucznych ogni („Światełko do nieba”) oraz 
koncert na parkingu przy Urzędzie Gminy. Muzyka zespołu Afro-
mental skutecznie porwała do zabawy młodzież zgromadzoną  
w ponadtrzytysięcznej grupie.

•  Spotkanie w sprawie włamań. 13 stycznia odbyło się, zor-
ganizowane przez Stowarzyszenie „Nasz Józefosław i Julianów” 
spotkanie mieszkańców z przedstawicielami Komendy Powiato-
wej w Piasecznie w związku ze zdarzającymi się włamaniami  
w naszej okolicy. Krótka relacja ze spotkania na s. 6.

•  Koncert kolęd. W niedzielę, 26 stycznia o godz. 19.00 w koście-
le parafialnym w Józefosławiu odbędzie się koncert kolęd  
w wykonaniu Chóru Con Fuoco. Wstęp wolny.

•  Zapraszamy na zebranie wiejskie. Zebranie wiejskie 
mieszkańców Julianowa i Józefosławia odbędzie się 27 stycznia 
(poniedziałek) o godz. 19.00 w stołówce szkolnej. Będą omawiane 
problemy bieżące, a także będzie kontynuowany rozpoczęty przed 
miesiącem temat budowy ulicy Cyraneczki w Julianowie. Zapro-
szeni zostali: pan burmistrz Zdzisław Lis, pan wiceburmistrz Da-
niel Putkiewicz, naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Grun-
tami U.G. pani Iwona Woszczyk. Oczywiście Rady Sołeckie obu 
miejscowości wraz z Sołtysami będą także do Państwa dyspozy-
cji. W pierwszej części zebrania weźmie też udział Komendant 
Policji Powiatowej z Piaseczna, mł. insp. Jarosław Konończuk.

•  Kolejny numer „Sąsiadów”. Następny numer miesięcznika 
planowany jest na marzec br., więc tym razem jest to dwumie-
sięcznik.

Hanna Krzyżewska 
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Z kronikarskiego obowiązku, ale też  
z prawdziwą przyjemnością chciałbym 
napisać, jak było na zorganizowanej po raz 
pierwszy przez władze gminy, z burmistrzem 
na czele, wigilii dla prasy. Spotkaliśmy się  
w piaseczyńskiej bazie sportowej, w niedaw-
no wyremontowanym budynku klubowym.

Było… normalnie. Mieliśmy – piszący  
i wydający prasę drukowaną, a także dzien-
nikarze internetowej telewizji piaseczyńskiej 
– okazję zobaczyć się na oczy. Podzieliliśmy 
się opłatkiem. Pojedliśmy (zrobiłem wyłom 
w diecie na rzecz pierogów!). Ale najważniej-
sze, że pogadaliśmy. A w zasadzie można 
by rzecz, że pogadaliśmy z burmistrzem 
Zdzisławem Lisem. Był nawet moment, 
kiedy dotarło do mnie, że patrzę na człowie-
ka, który nie może wyjść z pracy, bo wszyscy 
mieliśmy jakieś pytania, na które z mocy 
urzędu burmistrz chętnie i wyczerpująco 
odpowiadał. I nieważne, czy chodziło  
o bibliotekę w Józefosławiu i Julianowie, czy 
o nieuregulowany stan własności działki, na 
której stoi jakaś nieruchomość wspólna na 
jednym z naszych osiedli. Wręcz przeciwnie,  
odniosłem wrażenie, że wszystko jest na 
swoim miejscu, a nasze pytania nie czynią 
nikomu szkody. Mam więc nadzieję, że nie 
zamęczyliśmy, bo szczególnie aktywni byli-
śmy my, redakcja „Sąsiadów”, i panie   
z „Magnesu”.

Po spotkaniu przy stole pospacerowałem  
w eleganckich butach z zastępcą burmistrza, 
panem Danielem Putkiewiczem, po rozmo-
kłej ziemi, żeby zobaczyć teren, na którym 
już wkrótce powstanie plaża (!) i jednocze-
śnie kolejne miejsce nadwodnego wypoczyn-

ku. Mówiąc krótko, była to owocna biesiada.
Patrząc nieco szerzej, został wykonany 

kolejny gest i krok ku budowaniu społeczno-
ści. My, przedstawiciele lokalnej prasy, nie 
patrzyliśmy na siebie jak na konkurencję. 
Okazało się zresztą, że wcale nie ma nas aż 
tak wiele. Różne też stawiamy sobie cele  
i nie ma dwóch takich samych czasopism. 
Zresztą, gdyby nawet, to konkurencja raczej 
mobilizuje, niż psuje. 

Na koniec muszę powiedzieć też o pewnej 
deklaracji, jaką złożył burmistrz na moje 
ręce. Opowiadaliśmy o przedstawieniach, 
które rodzice klasy c pokazywali swoim dzie-
ciom na koniec klas 3 i 6. Wspomniałem,  
że mamy plan na następne przedstawienie 

z udziałem rodziców, a burmistrz zadekla-
rował się, że… w nim zagra! Przyznacie, że 
trudno o bardziej mobilizującą deklarację. 
W związku z tym czuję się w obowiązku 
zapowiedzieć, że Teatr z Półki – spółka zoo 
wystawi na wiosnę komedię Szekspira. Już 
teraz zapraszam. Myślę, że z takim atutem 
obsadowym znajdziemy salę do prób i szero-
ką widownię. 

Oczywiście pozwalam sobie na żarty. Roz-
mowy wszak były swobodne i zdecydowanie 
nieformalne. Tak czy inaczej, przedstawienie 
powstanie, a co do roli w nim pana burmi-
strza... Czas pokaże.

Jacek Sut

Wigilia z burmistrzem

Jak zawsze przed świętami czułam  
od rana wielkie napięcie. Żeby się uspoko-
ić, wzięłam psa na smycz i poszłam  
na małe zakupy do prywatnego masarza 
w głębi osiedla. Porę wybrałam najgorszą  
z możliwych. Sobotnie deszczowe i chłod-
ne  przedpołudnie. Po drodze mijałam 
tłumy zdenerwowanych matek z wózkami 
i zdesperowanych staruszek z siatkami 
na kółkach. Wszystkie miały świąteczny 
obłęd w oczach. Sonia, drepcząc  
u mego boku, patrzyła na mnie błagalnym 
wzrokiem, jakby chciała powiedzieć: „Co ci 
przyszło do głowy, kobieto!”. 

U masarza był oczywiście tłok. Przywią-
załam suczkę jak zawsze we wnęce po pra-
wej stronie od wejścia. Usiadła grzecznie. 
Stanęłam w kolejce i w tym momencie 
usłyszałam straszliwy wrzask i łoskot 

Opowieści z dreszczykiem. Tragedia w mięsnym

dochodzący gdzieś z tyłu sklepu.  
A potem narastający płacz dziecka.  
W kolejce wszyscy zmarli, a następnie 
zaczęli się przekrzykiwać jeden przez 
drugiego:

– Mordercy!
– Dziecko zabili!
– To ten wampir!
Wyszłam z kolejki, uwolniłam suczkę 

i już chciałam chyłkiem uciec ze sklepu, 
gdy nagle z zaplecza obok wypadł rzeźnik 
z ogromnym nożem i zatrzasnął mi drzwi 
przed nosem.

– A dokąd to?! – wrzasnął. – Nikt stąd 
nie wyjdzie! Banda złodziei, kiełbasę mi 
kradną!

Ale nie doceniał mojego psa. Sonia na-
tychmiast skoczyła na niego, wytrącając 
mu tasak z ręki i potwornie szczekając, 

odgrodziła mnie od napastnika. Zaskoczo-
ny facet upadł i na chwilę znieruchomiał. 
Wykorzystałam ten moment i odbloko-
wałam zamek, po czym wyskoczyłam 
jak szalona na zewnątrz, a za mną reszta 
klientów. Biegnąc za psem, nie zauważy-
łam samochodu, który zahamował  
z piskiem opon tuż przed moimi stopami, 
zagradzając mi drogę. Stanęłam, gwałtow-
nie ściągając smycz. 

Po chwili tylne drzwi samochodu się 
uchyliły i mała rączka podała Soni pętko 
kiełbasy. Nim zdążyłam zareagować, 
suczka połknęła smakołyk, a auto ruszyło 
z piskiem opon. I tyle je widziałam. 

Magda Kuydowicz

Miejsce pod przyszłą plażę, tuż przy stadionie miejskim, mieszczącym się przy ulicy  
1 Maja 16 w Piasecznie.
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Zaalarmowany ubiegłotygodniowymi 
włamaniami przy ul. Sybiraków, najszyb-
ciej, jak było to możliwe, a więc w po-
niedziałkowy wieczór 13 stycznia, zarząd 
Stowarzyszenia „Nasz Józefosław  
i Julianów” zorganizował w tej sprawie 
spotkanie mieszkańców. Przyszła rekor-
dowa liczba – około 140 osób. Cóż, sprawa 
bezpieczeństwa dotyczy nas wszystkich. 
Zaproszonymi gośćmi byli: z-ca Komen-
danta Komendy Powiatowej Policji  
w Piasecznie nadkomisarz Mariusz Hołod, 
naczelnik Wydziału Prewencji podkomi-
sarz Jacek Anczarski, z-ca naczelnika Wy-
działu Kryminalnego p. Henryk Bieliński, 
kierownik dzielnicowych p. Marek Maciej-
czyk oraz Komendant Straży Miejskiej  
p. Mariusz Łodyga.

Mieszkańcy chcieli przede wszystkim do-
wiedzieć się, kto okrada nasze domy  
i jak można się temu razem przeciwsta-
wić. Otrzymaliśmy informację, że w roku 
ubiegłym było w Józefosławiu 27 włamań 
do domów lub mieszkań oraz zginęło  
20 samochodów (razem z innymi zdarze-
niami – 117 interwencji). W Julianowie, 
Chyliczkach i Chylicach było interwencji 
75. Pocieszającą informacją jest ta, że pod-
czas włamań nie ucierpiał żaden mieszka-
niec. W związku z nasileniem się kradzie-
ży z włamaniem na naszym terenie od 
najbliższych dni będzie więcej zmotory-
zowanych patroli policyjnych (przeważ-
nie w nieoznakowanych samochodach) 
oraz dodatkowy patrol mieszany: jeden 
policjant plus jeden strażnik miejski. Ale 
nawet najwięcej patroli nie wystarczy, 
żeby pilnować wszystkich nieruchomości. 
Uzyskaliśmy sporo rad, których zastoso-
wanie zmniejszy możliwość i znacznie 
utrudni  dostanie się niepożądanych gości 
do domów.

Ponieważ najwięcej wtargnięć było od 
strony ciemnych ogródków zaraz po zmro-
ku (w godz. 14–20), powinniśmy:  
•  zainstalować tam oświetlenie. Najlepsze 
są lampy reagujące na ruch (żaden zło-
dziej nie lubi być widziany i rozpoznany);

•  w drzwiach balkonowych i oknach 
zastosować klamki na kluczyk;

•  opuszczać żaluzje (ani jedno z włamań 
nie miało miejsca przy opuszczonych żalu-
zjach);

•  mieć sprawny alarm, najlepiej wyjący 
także na zewnątrz, i zawsze go używać, 
nawet gdy opuszczamy dom tylko na 
chwilę;

•  kiedy jesteśmy w domu – zamykać 
drzwi na klucz lub zamek;

•  zastosować zamki trudne do sforsowa-
nia, najlepiej kilka (włamywacze nasta-
wieni są na szybki „skok”, nie będą się 
przy zamkach „bawić”);

•  zabezpieczyć okienka dachowe;
•  jeśli to możliwe – założyć monitoring;
•  opuszczając dom na dłużej, powiado-

mić sąsiadów, administratora, ochronę;

•  zwracać uwagę na obcych, kręcących 
się w okolicy, zagadać, a nawet zrobić 
zdjęcie;

•  nigdy nie zostawiać biżuterii, pienię-
dzy, laptopów i innych cennych przedmio-
tów na wierzchu (złodziej chwyta przede 
wszystkim to, co ma pod ręką, i ucieka);

•  nie wpuszczać obcych do domu;
•  nie chwalić się swoim majątkiem;
•  ubezpieczyć  mieszkanie.
Oczywiście w razie potrzeby należy po-

wiadamiać odpowiednie służby. Telefony 
alarmowe: 997 i 112.

Myślę, że spotkanie było bardzo owocne, 
dziękuję jeszcze raz wszystkim gościom  
i uczestnikom.

Protokół z zebrania w całości dostępny 
jest: http://www.jozefoslaw.com.pl

Hanna Krzyżewska

Czy jesteśmy bezpieczni w naszych domach?

Nagrody rozdane! 
Z przyjemnością informujemy, iż nagrody 
ufundowane przez Wydawnictwo G+J Książki 
– audiobooki „Zwierzaki świata” oraz „Dziecia-
ki świata” trafiły do naszych sąsiadek:  
p. Agaty oraz p. Anny. Panie są autorkami 
zdjęć (publikujemy je obok) ilustrujących  
tegoroczne akcenty świąteczne w ich domach. 

Serdecznie gratulujemy! 
Redakcja
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Porozmawiajmy o zdrowiu. Badajmy się!

Zaczął się kolejny rok, a wraz z nim 
nowe postanowienia, że tym razem weź-
miemy się za siebie. I dobrze, wszystko,  
co robimy w trosce o siebie, jest ważne  
i warte wysiłku. Zachęcam do zadbania 
o zdrowie. Od czasu kiedy nasze państwo 
przestało z urzędu troszcyć się o wykony-
wanie rożnych badań i szczepień, musimy 
sami się o to zadbać. Ponieważ sprawa 
pofilaktyczych badań nie kończy się na 
badaniu morfologii krwi i moczu, spróbuję 
podpowiedzieć, jak się za to zabrać. 

Najważniejszy dobry wywiad. Już pra-
wie 20 lat pracy nauczyło mnie, że podsta-
wa to dobrze zebrany wywiad.  
A więc zaczynamy, przydadzą się pot, 
kartka i długopis. Pierwsze pytanie to: ile 
mamy lat i czy nasza waga jest prawidło-
wa, kolejne: czy cierpimy na przewlekłe 
choroby, czy przyjmujemy leki, jaki pro-
wadzimy tryb życia, ile czasu poświęcamy 
na sen, jak odpoczywamy, czy uprawiamy 
sport, jak się odżywiamy, czy stosujemy 
używki – jakie, ile, jak często. Następne 

pytanie dotyczy naszych rodziców, jakie 
gnębią ich choroby, czy w rodzinie były 
przypadki zawału, udaru, cukrzycy, nowo-
tworów. Ważne pytanie związane jest  
z bieżącymi dolegliwościami zdrowotny-
mi, które bagatelizujemy lub nie mamy 
czasu się nimi zająć.

Lista badań do wykonania. Teraz 
następnym krokiem jest lista badań. W ta-
belce przedstawione są badania profilak-
tyczne, czyli te rekomendowane osobom 
zdrowym. Jeżeli cierpimy na przewlekłe 
choroby, przyjmujemy leki lub skarżymy 
się na jakieś dolegliwości, być może będą 
potrzebne inne badania diagnostyczne. 

Wizyta w celach diagnostycznych. War-
to na tym etapie wybrać się do lekarza na 
badanie, poza tym na niektóre  
z zalecanych badań wymagane jest skie-

rowanie, nawet jeśli badania planujemy 
wykonać odpłatnie (dotyczy to tzw. badań 
inwazyjnych, np. z promieniowaniem 
rentgenowskim). 

Wnioski. Na zebraniu wywiadu  
i wykonaniu badań nie kończy się troska 
o zdrowie. Trzeba jeszcze wyciągnąć 
wnioski. Wiele pytań dotyczyło stylu życia 
i tutaj mamy szczególne pole do popisu. 
Interpretację badań zostawfmy jednak 
specjalistom. Nie polecam ślepej wiary 
w podane zakresy norm w badaniach 
laboratoryjnych, bo czasami odbiegają od 
aktualnych rekomenadcji medycznych, 
a doktor Google nie ukończył Akademii 
Medycznej.

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

RODZAJ BADANIA 

morfologia krwi z rozmazem, OB, 
poziom glukozy we krwi

badanie ogólne moczu

EKG

pomiar ciśnienia krwi

poziom cholesterolu i frakcji cholestero-
lu w surowicy krwi - tzw. lipidogram

badanie ginekologiczne z cytologią 

USG jamy brzusznej

samobadanie piersi

mammografia

USG piersi

densytomeria

badanie per rectum z oznaczeniem PSA

kolonoskopia

badanie wzroku

badanie słuchu

30–40 lat 

raz w roku

raz w roku

co 3 lata

raz w roku

co 3–5 lat

raz w roku

co 3–5 lat

raz  
w miesiącu

.

co 2–3 lata

.

.

.

co 3–5 lat

co 5 lat 

40–50 lat 

raz w roku

raz w roku

co 1–3 lata

raz w roku

co 3 lata

raz w roku

co 3–5 lat

raz  
w miesiącu

co 2–3 lata 

co 2–3 lata

co 3 lata

raz w roku

co 5 lat

co 2–3 lata

co 3–5 lat

pow. 50 lat 

raz w roku

raz w roku

raz w roku

raz w roku

co 3 lata

raz w roku

co 2–3 lata

raz  
w miesiącu

co 2 lata

.

co 2 lata

raz w roku

co 3 lata

raz w roku

co 2–3 lata



Koniec roku nastraja do wszelkiego ro-
dzaju podsumowań, rachunków sumienia 
i nowych planów. Spróbuję wobec tego 
przypomnieć sobie i Państwu, co zostało 
wykonane w naszej okolicy w ostatnim 
czasie. Gwoli sprawiedliwości i uczciwości 
zaznaczam, że do poniższych inwestycji 
przyczynili się także inni radni z Józefo-
sławia i nie tylko.

Co udało się zrobić w latach 2012–2013. 
• Zbudowane zostały takie ulice, jak:  

długo oczekiwana i stale zalewana ul. XXI 
wieku; ulica Komety, którą poprzednio nie 
dawało się chodzić ani jeździć, oraz  
ul. Pastelowa, będąca uprzednio w podob-
nym stanie. 

• We współpracy ze Starostwem Powia-
towym udało się stworzyć kawałek (to 
już razem dwa odcinki w trzech etapach) 
„salonu Józefosławia i Julianowa”, czyli  
ul. Cyraneczki.                        

• Otwarto filię Klubu Kultury, dzięki któ-
remu nasi najmłodsi mieszkańcy mogą 
korzystać z zajęć bez potrzeby wyprawy  
do Piaseczna. 

• Zbudowany został plac zabaw i ogródek 
sportowo-rekreacyjny na terenie szkoły 
w Józefosławiu, dostępny dla wszystkich 
dzieci. 

• Podjęto starania o teren pod park 
przy ul. Ogrodowej oraz pod skwer 
przy ul. Tenisowej. (W obu przypad-
kach rozmowy i ustalenia trwają).                                                                                                                             
• Projekt drogi o roboczym symbolu 3KDD 
(z tyłu za szkołą, łącznik od ul. Wilanow-
skiej do Spacerowej) jest gotowy i czeka 
na realizację razem z ulicą Wilanowską, 
której prace projektowe są kontynuowane. 

• Powstała koncepcja ciągu pieszo-ro-
werowego na przedłużeniu ul. Kom-
batantów w kierunku ul. Działkowej.                                                                                                                                      
   • Wyposażona w oświetlenie uliczne 
została ulica Urbanistów w Julianowie, 
uzupełniono także oświetlenie na ul. 
Kombatantów i Sybiraków na odcin-
kach w pobliżu przyszłej ul. Cyraneczki.                                                                 
• Ukończono skomplikowany projekt 
rozbudowy naszej „pękającej w szwach” 
szkoły i zakończono przetarg na wyko-
nawcę. Wkrótce rozpoczęcie budowy.                                                                                   
• Nieprzerwanie trwają prace (papierkowe) 
dotyczące budowy chodników, ścieżki 
rowerowej, zatok, wjazdów i oświetlenia 
przy ul. Julianowskiej. Nie będę tu przy-
taczała (znanej chyba wszystkim) historii 
krążenia dokumentacji tej ulicy i „klątwy”, 
która nad nią wisi.  

To są większe i bardziej znaczne inwe-
stycje, ale wykonywane były na naszym 
terenie także inne, może mniej ważne, 
lecz też potrzebne remonty i naprawy, 
w miarę potrzeb i możliwości. Wiem, że 

wielu z Sąsiadów, którzy rzeczywistość 
oceniają na zasadzie „pustej do połowy 
szklanki”, uważa, iż to wszystko za mało. 
Ale ci, których widzenie obejmuje „szklan-
kę do połowy pełną”, spróbują zapewne 
zrozumieć, że więcej po prostu się nie dało, 
mimo zabiegań i najszczerszych chęci.

Budżet na rok 2014. 
Podobnie będzie z budżetem na rok 2014. 

Zdominowany przez inwestycje oświato-
we (przed nami rozbudowa trzech szkół, 
w tym w Józefosławiu oraz budowa nowej 
szkoły w Piasecznie) budżet musi wy-
starczyć na różne inwestycje w różnych 
częściach gminy. Radnym z Julianowa  
i Józefosławia udało się jednak zarezer-
wować w projekcie budżetu środki na 
następujące pozycje:

• ul. Julianowska (zakres jw.) wraz  
z fragmentem ok. 100 m ul. Kombatantów 
– 4 125 000 zł;               

• szkoła w Józefosławiu (10 sal, duża hala 
sportowa, szatnia, zaplecze)  
– 6 354 000 zł; 

• projekt ul. Olchowej – 130 000 zł; 
• projekt ul. Wilanowskiej                                                             

140 000 zł; 
• koncepcja budowy ul. Wenus wraz  

z odwodnieniem – 20 000 zł; 
• projekt poszerzenia, odwodnienia   

i oświetlenia ul. Krótkiej – 90 000 zł; 
• projekt ciągu pieszo-rowerowego od ul. 

Kombatantów do Działkowej – 40 000 zł; 
•  odwodnienie wsi Julianów – 40 000 zł;       
•  projekt i budowa ul. Cyraneczki we 

współpracy ze Starostwem Powiatowym                          
– 900 000 zł; 

•  przyłącza gazu, kotłownie, instalacje co 
i ccw. w budynkach komunalnych  
w Julianowie – 580 000 zł; 

•  projekt przebudowy wraz z infrastruk-
turą ul. Geodetów – 500 000 zł.

To dużo czy mało? 
Odpowiedź bardzo trudna, bo zawsze 

chciałoby się więcej. Jednak wyjaśniam 
dodatkowo, że to są kwoty przeznaczone 
do wydania w roku 2014, natomiast koszty 
całościowe powyższych inwestycji są  
o wiele wyższe, tylko płatności częściowo 
rozłożone na dalsze lata. Reasumując – 
nawet najwięksi malkontenci powinni 
przyznać, że mimo wszystko, w porów-
naniu z poprzednimi długimi latami 
stagnacji w naszych inwestycjach – widać 
znaczną poprawę.

Na sesji Rady Miasta 15 stycznia 2014 
roku powyższy budżet został uchwalony  
19 głosami za, 2 przeciw i 2 wstrzymujący-
mi. Obecni byli wszyscy radni (23).

Hanna Krzyżewska

Budżet gminy Piaseczno, czyli ile z tego będzie dla nas?
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Zapytałam Magdalenę Macyszyn, co-
ach, co sądzi o postanowieniach nowo-
rocznych. 

Katarzyna Sierżant: Łatwo co roku wy-
myślać sobie nowe postanowienia, trud-
niej je realizować. Czy postanowienia są 
czymś, co nas mobilizuje do działania, czy 
też czymś, co po jakimś czasie przytłacza 
myślą, że znów czegoś nie zrobiliśmy? 

Magdalena Macyszyn: Wiele mówi się  
o wytrwałości w postanowieniach nowo-
rocznych, dotyczących wychowania, pra-
cy, relacji… Żeby tylko się nie załamać, coś 
podtrzymać, nie dać się złamać, przetrwać 
moment, zawalczyć o swoje… Wiele jest  
w tym ciężaru, walki, niespójności w sło-
wie wytrwałość…

K.S.: Może na początek warto wyzna-
czyć sobie bardziej realistyczne cele i krok 
po kroku je realizować? W końcu nawet 
„podróż dookoła świata zaczyna się od 
jednego kroku”. 

M.M.: Zanim ustalisz dla siebie postano-
wienie noworoczne, odpowiedz sobie na 
kilka pytań:

• Co jest dla mnie najważniejsze?

Postanowienia noworoczne - presja czy okazja?

fot. Michał Dworczyk

• Komu chcę dedykować swój czas?
• O czym marzę? Co czeka na lepsze cza-

sy? Czego sobie wciąż odmawiam?
• Co bym zrobił/a, gdybym miał/a więcej 

odwagi?
• Kto może mi w tym pomóc? Czyja wie-

dza by mi się przydała?
• Komu chcę się tym pochwalić?
• Z kim będę świętował/a sukces?
Na koniec wykonaj krótkie ćwiczenie: 

podziel kartkę na pół. Po prawej stronie 
napisz, o czym marzysz, czego chcesz, 
co jest twoją ambicją, kim chcesz być. Po 
lewej stronie wypisz wszystkie zajęcia, 
jakie wykonujesz każdego dnia tygodnia, 
ile czasu ci to zajmuje.

A teraz na tym planie tygodnia zaznacz, 
co robisz w tym kierunku, aby osiągnąć 
swoje postanowienie noworoczne. 

K.S.: Czego życzysz Czytelnikom „Sąsia-
dów” na ten rok? 

M.M.: Życzę, żebyś był/a dokładnie  
w tym miejscu i z tymi ludźmi, i do tego 
robił/a dokładnie te rzeczy, które chcesz 
robić!

Rozmawiała Katarzyna Sierżant

Jako punkt wyjścia w konkretyzowaniu 
postanowień noworocznych proponuję 
wykonanie mapy marzeń. Będzie przydat-
na szczególnie wzrokowcom, a pomoże 
w prosty sposób zwizualizować wszystkie 
nasze marzenia i plany na nadchodzący 
rok. Z kolorowych czasopism i fotografii 
skomponujmy kolaż dotyczący naszych 
pragnień. Wszystkie zdjęcia i grafiki, 
jakie zilustrują nasze plany i oczekiwania 
(niekoniecznie wprost, mogą być jedynie 
symboliczne), wycinamy i przyklejamy na 
duży karton lub pinezkami przyczepiamy 
do tablicy korkowej, po czym wieszamy 
pracę w widocznym miejscu. Dla ułatwie-
nia można podzielić mapę na różne strefy, 
w których akurat oczekujemy zmian lub 
powodzenia, np.: podróże, przyjaźnie, 
nauka, dzieci, zdrowie, rodzina, związki, 
kariera, pieniądze. Możemy dodać też 
konkretne przedmioty pożądania, takie 
jak nowy wygodny fotel czy wymarzony 
album z fotografiami ulubionego artysty. 

Mapa marzeń to pierwszy krok, teraz 
patrząc na nią często i mając przed oczami 
nasze pragnienia, łatwiej nam będzie je 
zacząć realizować!

Katarzyna Sierżant
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Czym jest karnawał? Najogólniej mó-
wiąc: świętem. Ale świętem szczególnym, 
żywiołowym, manifestacją wolności, za-
bawą dla samej zabawy, szaleńczo, wbrew 
regułom i zakazom życia codziennego. Na 
przekór i na opak. Jak by to dzisiaj powie-
działa młodzież: „na bogato”. Co zresztą 
ma swoje historyczne uzasadnienie;  
w historii karnawału niejedną fortunę 
wydano na jeden karnawałowy strój! 

Skąd karnawał u nas? Znany nam 
bliżej, bo spopularyzowany przez litera-
turę (choćby „Romeo i Julia”!) karnawał, 
do Polski sprowadziła królowa Bona. Bale 
maskowe i kostiumowe urozmaiciły tym 
samym nasze ludowe zapusty, polegające 
głównie na spożywaniu ogromnych ilości 
jedzenia i alkoholu oraz, co trzeba przy-
znać, na wyuzdanych, żeby nie powiedzieć 
mocno sprośnych zabawach, od których 
nie stroniły bynajmniej także wyższe sta-
ny i duchowieństwo. 

Brazylijskie szaleństwo. Współczesnym 
śladem karnawału jest szaleństwo brazy-
lijskiego hipodromu. Trzeba wiedzieć, że 
karnawał w Rio jest też bezwględnym  
i morderczym konkursem ekip przygoto-
wujących sambodromy, choreografie  
i stroje. Dla nich karnawał to całe życie  
i cały rok. Dzień po zakończeniu rywaliza-
cji, w której stawką jest wszystko albo nic, 
ledwo przetrzeźwiałe grupy zaczynają pra-
cę nad przygotowaniem nowej platformy 
do następnego karnawału.  
Z perspektywy telewidza w Polsce to świę-
to radosne i beztroskie, dla uczestników to 
jednak wyczynowy sport połączony  
z hazardem va banque! Przegrana oznacza 
utratę olbrzymich pieniędzy włożonych  
w dekoracje i stroje. 

Karnawał w Polsce. Czy Polacy gotowi 
są na takie wyzwania? Czy w obecnych 
czasach chętnie się przebieramy i bawimy 
jak w innych miejscach na świecie?  

Stroje karnawałowe - daj się ponieść wyobraźni!

Ależ tak! Coraz częściej uwielbiamy się 
bawić na imprezach o często publicz-
nym charakterze. Wychodzimy na ulice, 
tańczymy podczas koncertów znanych 
gwiazd. Przebieramy się, a nawet spro-
wadzamy gotowe kreacje ze światowych 
stolic. Obok klasycznych, tradycyjnych 
strojów z epoki, które są dostępne w wypo-
życzalniach teatralnych, wkładamy także 
nowoczesne stroje i chętnie korzystamy  
z ofert krawców i stylistów oraz fryzjerów 
i specjalistów od makijażu.

Przebierajmy się! W tym roku karnawał 
trwa aż do 4 marca, więc mamy sporo 
czasu na przebierane szaleństwo! Nie 
popadajmy w rutynę, obudźmy w sobie 
kreatora mody, nie opierajmy się tylko na 
sztampowych, lureksowych strojach z wy-
pożyczalni à la zakonnica czy pokojówka. 
Wiele teatralnych magazynów stoi otwo-
rem (Teatru Roma, Komedia). Znajdzie-
my tam cudeńka, z których zestawimy 
przebranie również dla pary, nawiązujące 
do znanych postaci.

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Beata i Jacek Wcisło z Julianowa jako Pola Negri & Charlie Chaplin.  
Stylizacja Katarzyna Krzyszkowska, charakteryzacja Renata Łosicka.

Stroje dla maluchów. Sporą popularno-
ścią cieszą się od lat kostiumy dla dzieci 
inspirowane kreskówkami i filmami. Do-
skonale rozumiem, że to ogromna wygoda 
wziąć gotowca z wypożyczalni lub sklepu, 
ale o ile więcej radości sprawi nam wspól-
ne przygotowanie unikalnego stroju. Sama 
(dla dużego już syna) skomponowałam 
strój Chudego z „Toy Story” z wyłapanych 
w okolicznych ciucholandach elementów 
garderoby. Tym razem strój dla młodszego 
syna będzie tworzył mąż (avataru gracza 
z kultowego „Minecrafta” również nie 
znajdziemy w okolicznej wypożyczalni). 
Drobne akcesoria z powodzeniem wyko-
namy samodzielnie, wykorzystując to, co 
ukrywa się w przepastnych garderobach 
oraz korzystając z przeróżnych szablonów, 
np. na maski, które znajdziemy  
w internecie.

 
Katarzyna Krzyszkowska



Początki 

Żyjemy w okolicy, gdzie w naturalny 
sposób obowiązki edukacji naszych dzieci 
rozkładają się – dość chyba nierówno – 
pomiędzy podmioty publiczne i prywatne. 
Biorąc pod uwagę choćby przeładowanie 
szkoły w Józefosławiu, należy się cieszyć, 
że w naszej okolicy znajdują się placówki, 
które nie tylko mogą się pochwalić długą 
już tradycją, ale wciąż lokują się w czo-
łówce szkół stawiających na nowoczesne 
zarządzanie i przede wszystkim edukację 
na miarę XXI wieku. 

„Szkoła Marzeń” jest jedną z najstarszych 
szkół prywatnych w Warszawie, Piasecz-
nie i okolicach. W skład instytucji wcho-
dzą: Prywatne Przedszkole „Ptasie gniaz-
do”, Prywatna Szkoła Podstawowa  
nr 72, Prywatne Gimnazjum nr 2 w Pia-
secznie oraz Prywatna Szkoła Podstawo-
wa nr 72 w Jazgarzewszczyźnie (Zalesie 
Dolne). Wszystkie szkoły oraz przedszkole 
mają uprawnienia placówek publicznych.

Gdy lata temu szkoła postanowiła zało-
żyć stronę internetową, w konkursie na 
domenę uczniowie wybrali nazwę „Szkoła 
Marzeń”. Z czasem w środowisku lokal-
nym zaczęto kojarzyć z tą nazwą wszyst-
kie instytucje.gb

Główny budynek „Szkoły Marzeń” 
znajduje się na pograniczu Józefosławia, 
Piaseczna i Konstancina – w Piasecznie 
przy ulicy Zielonej 14. Mieszczą się w nim 
dwie placówki „Szkoły Marzeń”: Prywatna 
Szkoła Podstawowa nr 72 oraz Prywatne 
Gimnazjum nr 2. 

Powierzchnię blisko 6 tys. m kw. zajmują 
sale klasowe, pracownie, stołówka oraz 
pełnowymiarowa sala gimnastyczna. 
Uczniowie klas 1–3 szkoły podstawowej 
prawie codziennie spędzają około 70 mi-
nut na świeżym powietrzu podczas prze-
rwy rekreacyjnej, najchętniej na nowocze-
snym placu zabaw, który ma bezpieczną 
nawierzchnię. Ich starsi koledzy wolą grać 
np. w piłkę nożną na wybudowanym  
w ubiegłym roku boisku sportowym.

Puzzle edukacyjne

Od przyszłego roku wszyscy polscy szó-
stoklasiści będą pisali trzy, a nie jeden, jak 
jest teraz, sprawdziany: z języka polskiego, 
matematyki oraz języka obcego, od ich 
wyniku będzie zależał m.in. wybór gimna-
zjum. Uczniowie klas trzecich gimnazjum 
zdają natomiast tzw. małą maturę, czyli 
zewnętrzne egzaminy z: języka polskiego, 
historii i WOS-u, przedmiotów przyrodni-
czych (biologii, fizyki, chemii i geografii) 
oraz j. obcego (razem sześć egzaminów). 
Jak wiadomo, skutki reformy wpro-
wadzającej gimnazja są dziś oceniane 
bardzo różnie. Jednego jednak nie da się 
nie zauważyć – doskonale wyodrębniono 
najbardziej burzliwy i „trudny” wiek w na-
stoletnim życiu naszych pociech. Dlatego 
tak istotna jest elastyczność placówki,  
w której się uczą, wyrozumiałość i 
wszechstronne przygotowanie nauczycieli.

W „Szkole Marzeń” liczba lekcji z przed-
miotów egzaminacyjnych została rozsze-
rzona w stosunku do ramowego planu 
nauczania MEN. Dzięki temu jest czas na 
dokładne opanowanie podstawy progra-
mowej, egzaminy próbne czy wycieczki 
edukacyjne. Nieobecność nauczyciela 
danego przedmiotu, spowodowana np. 
chorobą, nie stanowi zagrożenia dla reali-
zacji materiału.

Od lat „Szkoła Marzeń” znajduje się w 9. 
staninie, czyli wśród około 4 proc. polskich 
szkół, których uczniowie zdają egzaminy 
państwowe na najwyższym poziomie.

W Prywatnej Szkole Podstawowej nr 72 
oraz Prywatnym Gimnazjum nr 2 duży 
nacisk kładzie się na nauczanie języków 
obcych, w szczególności angielskiego.  
Z językiem Szekspira i Beatlesów ucznio-
wie mają kontakt nawet na 10 lekcjach 
tygodniowo (w tym na zajęciach dwuję-
zycznych). Nie chodzi tu jednak tylko  
o ilość – niezwykle ważną rzeczą jest 
jakość lekcji. 

Po zajęciach w ramach czesnego ucznio-
wie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć 
pozalekcyjnych – kół zainteresowań oraz 
konsultacji przedmiotowych. Słowem, 

Szkoła Marzeń

szkoła daje uczniowi i rodzicowi puzzle, 
które należy ułożyć stosownie do potrzeb  
i możliwości konkretnego dziecka lub 
młodego człowieka.

Bezpieczeństwo

To chyba decydujący argument dla rodzi-
ców, gdy mają wybierać szkołę. Pierwszym 
krokiem ku jego poprawie jest odpowied-
nia infrastruktura. Szkoła przy Zielonej 
jest obiektem objętym monitoringiem. 
24 godziny na dobę o bezpieczeństwo dba 
również pracownik ochrony. Klasy liczą do 
18 osób, na jednego nauczyciela przypada 
statystycznie 6 uczniów. Dlatego m.in. 
szkoła jest bezpiecznym miejscem, gdzie 
osoby niepożądane nie mają wstępu.

Dla ucznia gimnazjum głównym punk-
tem odniesienia staje się nie rodzic czy 
nauczyciel, lecz grupa rówieśnicza. Dlate-
go ze szczególnym pietyzmem jest prowa-
dzona rekrutacja do Prywatnego Gimna-
zjum nr 2. Większość gimnazjalistów to 
absolwenci Prywatnej Szkoły Podstawowej 
nr 72, sporo z nich ma rodzeństwo w pod-
stawówce. 

Józefosławskie drogi
 
Józefosław należy do jednej z najdyna-

miczniej rozwijających się gmin w Polsce.  
W związku z tym nie zawsze infrastruk-
tura nadąża za powstawaniem nowych 
osiedli. Problemem jest brak chodników, 
wąskie drogi, korki w godzinach szczytu. 
Dlatego w tym roku szkolnym „Szkoła 
Marzeń” uruchomiła dla swoich uczniów 
bezpłatne połączenia ze szkołą. Mieszkań-
cy Józefosławia już się przyzwyczaili do 
widoku autokarów i busów z charakte-
rystycznym ptakiem origami i napisem 
„Szkoła Marzeń”.

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y
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Początek roku to dobry moment na projektowanie ogrodu!

Czy wiosna w tym roku przyjdzie do 
nas wcześniej? To się okaże. Temperatura  
z początkiem stycznia spowodowała przy-
spieszony wzrost roślin w moim ogrodzie 
i waszych zapewne też! Sporym zasko-
czeniem był rozpoczynający kwitnienie 
anemon, o krokusach i innych cebulo-
wych nie wspomnę, wychylających łepki 
spod ziemi. 

W tym roku mam plan! Plan na zmiany 
w ogrodzie! Zmiany niezbyt radykalne, 
ale wymagające poświęcenia trochę cza-
su! Ponieważ będę murować, przesadzać  
i porządkować, muszę dokładnie rozpla-
nować czas i zakres prac.

Zaplanujmy czas i zakres prac. To 
bardzo ważne przy projektowaniu tarasu, 
ogrodu lub choćby jego części! Kiedy 
wprowadzamy się do domu lub mieszka-
nia z ogródkiem, marzymy o wielu rośli-
nach. Jedni chcą stworzyć mikroklimat  
i obsadzają działkę samymi iglakami, nie 
zwracając uwagi na jakość gleby w rejo-
nie, w którym stoi ich dom, inni preferu-
ją klimat nowoczesny, z formowanymi 
drzewami w klimacie południa, a jeszcze 
inni swojski, rustykalny. O kilku istot-
nych sprawach powinniśmy jednak pa-
miętać, próbując samemu bądź z pomocą 
wykwalifikowanego ogrodnika założyć 
swój wymarzony zakątek zieleni.

Omówmy z najbliższymi nasze upodo-
bania. Przedyskutujmy takie kwestie: 
jakie rośliny lubimy, jakie materiały do 
wykończenia ogrodu nam się podobają 

(drewno, kamień, metal), czy będziemy  
w ogrodzie pracować, czy tylko odpoczy-
wać, czy z ogrodu mają korzystać również 
dzieci, czy będą w nim zwierzęta. Jak 
widać, zagadnień do przemyślenia jest 
sporo. Dotyczy to i dużych, i małych ogro-
dów. Małe tylko pozornie nie stwarzają 
problemu, wymagają czasem więcej gim-
nastyki niż duże, ponieważ chcielibyśmy 
upchnąć w nich wszystko: począwszy od 
tarasu, grilla, oczka wodnego, aż po plac 
zabaw dla dziecka. 

W naszych ogrodach...

Uzgodnijmy, kto i kiedy ma wykony-
wać prace. Kiedy już omówimy wspólnie 
wszystkie sprawy, ustalmy, czy poradzi-
my sobie sami z planowanymi pomysła-
mi i czy przede wszystkim znajdziemy na 
to czas. Nie ma nic gorszego jak ciągnące 
się w nieskończoność prace nad zakła-
daniem ogrodu. Lepiej wtedy zwrócić się 
po pomoc do wyspecjalizowanej firmy. 
Jeśli zdecydujemy się zamówić projekt 

Pamiętaj! Nie kupuj pod 
wpływem impulsu, przecen 
lub promocji w działach ogro-
dowych. Dotyczy to zarówno 
elementów małej architektu-
ry, jak i roślin, z którymi nie 
wiadomo, co później zrobić.   
W powstającym ogrodzie two-
rzą się przez to nieład  
i bałagan.

i wykonanie, poszukajmy firmy spraw-
dzonej przez kogoś wcześniej. Nie bójmy 
się spytać sąsiada o to, kto projektował 
mu ogród. Bardzo ważne, żeby zrobić to 
stosunkowo wcześnie. W naszej okolicy 
powstaje mnóstwo osiedli, dlatego jeśli 
zwrócimy się po pomoc np. w maju, to  
z ogrodu będziemy cieszyć się dopiero we 
wrześniu lub październiku, albonawet  
w przyszłym roku!

Możemy realizować etapami. Jeśli 
koszt założenia ogrodu nas przerośnie, 
możemy go zakładać etapami. Tak też 
było w moim przypadku. Na początku 
został zrealizowany taras, wytyczyliśmy 
ścieżki z piaskowca, założyliśmy nawod-
nienie, oświetlenie, podstawowe rabaty, 
no i oczywiście trawnik. Nie starczyło na 
drzewa i elementy małej architektury, 
której koncept właśnie dojrzał i będzie 
realizowany w tym roku. Mając projekt 
ogrodu i spis roślin, możemy je dosadzać 
w późniejszym terminie. Warto trzymać 
się założeń i nie odbiegać od przemyśla-
nej przez ogrodnika koncepcji, kombinu-
jąc na własną rękę, szczególnie jeśli o ro-
ślinach niewiele wiemy, gdyż nie zawsze 
przyniesie to oczekiwany efekt! 

Katarzyna Krzyszkowska

Projekt ogrodu udostępniony przez Kata-
rzynę Krzyszkowską
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Książki subiektywnie wyczytane

Seria książeczek do nauki i doskonalenia 
czytania „Czytam sobie”,  
wydawnictwo Egmont 

Jeśli Wasze pociechy nie umieją jeszcze 
czytać albo chcielibyście im pomóc  
w doskonaleniu tej umiejętności, to mam 
dla Was dobre wieści. Seria „Czytam sobie” 
wydawnictwa Egmont to doskonała po-
moc w nauce czytania. Zawiera wybór we-
soło ilustrowanych książeczek z mądrymi 
tekstami dla dzieci na trzech poziomach 
trudności. Poziom 1: Składam słowa – to 
proste, wesołe historyjki przeznaczone do 
rozpoczęcia nauki czytania. Napisane są 
krótkimi zdaniami, złożonymi z 23 podsta-
wowych głosek, dużą czcionką i zawie-
rają ćwiczenia do głoskowania wyrazów. 
Poziom 2: Składam zdania – to teksty do 
kontynuacji nauki czytania. Zawierają 
nieco dłuższe zdania z elementami dia-
logu, złożone są również dużą czcionką. 
Na każdej stronie jest kolorowy rysunek, 
ćwiczenie sylabizowania i niewielka ilość 
tekstu, co pozwala dziecku poczuć satys-
fakcję z szybkiego przechodzenia do kolej-
nych stron książeczki. Poziom 3: Połykam 
strony – to dłuższe, bardziej rozbudowane 
historie. Na końcu każda z książeczek  
z serii zawiera dyplom sukcesu, na któ-
rym młody czytelnik może wpisać imię  
i nazwisko oraz wkleić jedną z załączo-
nych sześciu naklejek powiązanych  
z przeczytaną historyjką. Forma zgod-
na jest z zaleceniami metodyków. Seria 
zawiera duży wybór tekstów, po siedem 
tytułów na każdym poziomie. Dodatkowo 
na stronie www.czytamsobie.pl znajdzie-
cie do pobrania teksty z rysunkami  
z dwóch książeczek z każdego poziomu,  
a także m.in. odznaki czytelnika i zakładki 
do książek, scenariusz zajęć lekcyjnych 
oraz poradnik samodzielnego czytania. 

„Służące”, Kathryn Stockett,  
wydawnictwo Media Rodzina

Porywająca powieść o segregacji rasowej 
na amerykańskim Południu. Akcja rozgry-
wa się w latach 60. XX wieku, w Jackson, 
w stanie Missisipi. Wciąż panuje tu segre-
gacja rasowa, podział na białych panów  
i czarnych służących. Toalety, miejsca  
w autobusie czy sklepy tylko dla czarnych  
– to dziś może się wydawać trudne do 
wyobrażenia, szczególnie że miało miejsce 
przecież tak niedawno, niedługo po II woj-
nie światowej. 
„Służące” to opowieść o trudnej drodze do 
równouprawnienia czarnych, ale także 
do równouprawnienia samych kobiet. To 
uniwersalna w swej wymowie powieść 
 o walce o własną godność, o odwadze oso-
bistej i cenie za nią. I wreszcie o zmaganiu 
się ze stereotypami i wielkiej sile solidar-
ności ludzkiej, która może zdziałać cuda. 
Mimo niełatwej problematyki historia 
jest ciepła, optymistyczna, miejscami 
autentycznie bardzo zabawna. Bohaterki 
powieści to ciekawe, złożone postaci. Jak 
w życiu – każda ma swoją własną pogma-
twaną historię. 
Czy tytułowe służące Aibileen  
i Minny podejmą się ryzykownej współ-
pracy ze Skeeter, wykształconą córką 
białych plantatorów bawełny? Co z tego 
wyniknie i jak potoczą się losy całej trójki? 
Na amerykańskiej liście bestsellerów 
„New York Times`a” „Służące” utrzymały 
się w czołówce przez ponad 100 tygodni! 
Emocje, wzruszenia i śmiech gwaranto-
wane. Przeczytajcie sami!

„Cień wiatru”, Ruiz Carlos Zafon,  
wydawnictwo Muza
 
Tę powieść darzę wyjątkową sympatią, 
to jedna z tych, które czytałam prawie po 
blady świt... i żałowałam, że potrzebuję 
snu i muszę się z nią rozstać choć na 
chwilę. Z Danielem Sempere’em spotyka-
my się w roku 1945. Ojciec Daniela, anty-
kwariusz, zabiera swego dziesięcioletniego 
syna do niezwykłego miejsca w sercu 
starej Barcelony, do Cmentarza Zapomnia-
nych Książek. Ten dzień i wybór książki, 
którą ocala Daniel od zapomnienia, nie-
wątpliwie odcisną piętno na jego później-
szym życiu, pełnym tajemnic i wielkich, 
tragicznych namiętności. Powieść cudow-
nie oddaje klimat dusznej, nostalgicznej, 
niekiedy mrocznej Barcelony. Głęboko 
zapada w pamięć dzięki pełnokrwistym 
postaciom i niebanalnym, często drama-
tycznym i misternie poplątanym losom 
bohaterów. Tę powieść kupiło 6 mln 
ludzi na świecie, w tym 200 tys. w Polsce. 
Wydana po raz pierwszy w roku 2001, 
była jednym z największych bestsellerów 
dekady, przetłumaczona na 30 języków, 
sprzedawana w 45 krajach. Autor, który 
zajmuje się na co dzień pisaniem scena-
riuszy filmowych w Los Angeles, odrzuca 
możliwość ekranizacji którejkolwiek ze 
swoich siedmiu dotąd wydanych powie-
ści, twierdząc: „Film nie pasuje dobrze do 
moich pragnień i zainteresowań”. Na razie 
więc „Cień wiatru” wyłącznie w formie 
książkowej! 
 
Gorąco polecam!

Monika Rzepka
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Wspomnienie o Józefosławiu cz. 1

Zmobilizowana historią Julianowa  
z poprzednich numerów „Sąsiadów” 
Czytelniczka nadesłała nam wspo-
mnienia spisane przez jej męża, nie-
stety nieżyjącego już pana Wojciecha 
Małkowskiego. Myślimy, że historia ta 
zainteresuje Państwa, więc przytaczamy 
ją z niewielkimi tylko skrótami. 

Jaki jest Józefosław dziś – to widać. Ja 
skupię się głównie na wspomnieniach, 
jaki był w bardzo trudnym okresie, od 
sierpnia 1944 r. do wczesnych lat powojen-
nych.

Moi przodkowie pochodzą z miejscowo-
ści Siekierki (obecnie Warszawa). Tu się 
urodziłem i ja (5 maja 1937 r.), tu miesz-
kała rodzina ze strony matki, ojciec zaś  
pochodził z Augustówki (wówczas gmina 
Wilanów). Kiedy wybuchło powstanie 
warszawskie, miałem 7 lat i tamten czas 
pamiętam bardzo dobrze. Już drugiego 
dnia powstania zostali aresztowani mój 
ojciec i dziadek (ojciec mojej mamy) Jan 
Ruciński. Obaj pracowali w Warszawskich 
Wodociągach i Kanalizacji przy ul. Czer-
niakowskiej i właśnie przenosili plany ka-
nałów. SS i Gestapo czekało w Siekierkach 
i po przeprowadzeniu osobistej kontroli 
aresztowali obu. Tego dnia po południu 
widziałem ich na boisku szkolnym razem 
z innymi mieszkańcami Siekierek, za 
ogrodzeniem – ostatni raz. Wszyscy zostali 
wywiezieni do niemieckich obozów pracy 
i ojciec mój zginął w Buchenwaldzie, o lo-
sach dziadka Jana, mimo usilnych starań, 
niczego się nie dowiedzieliśmy. Nigdy do 
nas nie wrócił.

Kiedy zaczęły się łapanki, aresztowa-
nia, podpalania domostw oraz masowe 
wywożenie do obozów, pozostali miesz-
kańcy całymi rodzinami uciekali. Tak było 
i w moim przypadku. Przez Augustówkę, 
Wilanów i Zawady dotarliśmy do Powsina. 
W Lesie Kabackim na wzgórzu znajdował 
się folwark (majątek). Tu moja rodzina, 
jak wiele innych, zatrzymała się chwilo-
wo. Jednak po kilku dniach ruszyliśmy 
w dalszą drogę lasem, oddalając się od 
Warszawy. Wspomnienia mam okropne: 
płacz dzieci, wszyscy brudni i głodni, leśna 
duchota, brak wody i pożywienia. Zba-
wieniem były jeżyny, maliny i poziomki. 
Dorośli i dzieci z tobołkami na plecach. 
Marsz odbywał się przeważnie wieczorem 
i nocą, bo w dzień było bardzo niebez-
piecznie. Nad lasem krążyły niemieckie 
samoloty zwiadowcze, często strzelając  
z broni maszynowej. Chowaliśmy się  
w najgęstszych zaroślach, aż dotarliśmy 
na brzeg lasu.

Tu zobaczyliśmy wieś. Nikt z nas jeszcze 
wtedy nie wiedział, jak się nazywała. Mój 

dziadek (Małkowski) został wydelegowany 
na rozpoznanie. Gdy wrócił, powiedział,  
że jest to niemiecka kolonia. Rozmawiał  
z kimś w języku polskim i ustalił, iż może-
my się tu zatrzymać; będziemy zakwate-
rowani w poniemieckich majątkach,  
a zatrudnią nas przy pracach polowych.

Jak się później okazało – był to Józefo-
sław, a mężczyzną, który zdecydował  
o naszym pozostaniu, był zarządca (odpo-
wiednik sołtysa) i nazywał się Stall. Miał 
on żonę i dwóch synów – Jurka  
i Bronka. Starszy, Jurek, ukończył po 
wojnie Politechnikę Warszawską, Wydział 
Mechaniki Samochodowej. Młodszy póź-
niej też studiował, ale nie pamiętam na 
jakim kierunku. Z młodszym, Bronkiem, 
przystępowałem do Pierwszej Komunii 
Świętej, on w Piasecznie, a ja w Pyrach. 
Wtedy był to kościół drewniany. 

Po rozmieszczeniu nas w poszczególnych 
kwaterach moja liczna rodzina, podobnie 
jak cała reszta przybyłych, została roz-
rzucona po całym Józefosławiu. Ja, moja 
babcia, moja mama oraz siostra i brat 
mamy zamieszkaliśmy w budynku, gdzie 
obecnie mieszka moja rodzina – Rucińscy. 
Jest on aktualnie własnością państwa 
Nowosielskich. W czasie wojny część tego 
domu zajmowali niemieccy oficerowie, 
obsługujący niemiecką radiostację.  
W pozostałej części oprócz nas zamieszki-
wali jeszcze państwo Cieślakowie  
i Lichodzcy. Po reformie rolnej objęli go  
w posiadanie państwo Kapuściarkowie.

Jaki był Józefosław przed 17 stycznia 
1945 r., a jaki zaraz po wyzwoleniu? Do 
wyzwolenia był ponury, przygnębiający 
i smutny. Dużo niemieckiego wojska. 
Z rodzin polskich, jakie pamiętam, to 
także: Wiśniewscy, Radomscy, Olesińscy, 

Szelągowie, Chmielewscy, Szczepańscy, 
Korlakowie, Wąsikowscy, Bebelscy, Toma-
szewscy, a także moja rodzina: Piaseccy, 
Politowscy, Pisance, Rodzcy, Porębscy. 
Po wyzwoleniu przybywało coraz więcej 
rodzin: Malewiczowie, Michalakowie oraz 
pan Horoszko. Ten ostatni był uczestni-
kiem Armii Polskiej. Został ranny, a po 
wyjściu ze szpitala objął gospodarstwo 
„pod kasztanami” (obecnie ul. Osiedlowa), 
w miejscu gdzie przepływa kanał. Był tam 
też mały staw.

Muszę także wspomnieć rodziny nie-
mieckie, takie jak: Kloców, Wajzertów, 
Ginterów, Fajlów oraz wspomnianą już 
rodzinę sołtysa – Stallów. Byli to szlachet-
ni i dobrzy ludzie. Nikt z nas nie doznał 
od nich żadnych upokorzeń i przykrości,  
wręcz przeciwnie: pomagali Polakom  
w miarę swoich możliwości… Byli posta-
ciami pozytywnymi, czego nie można po-
wiedzieć o żołnierzach SS i Gestapo, którzy 
przyjeżdżali na motorach z Piaseczna na 
inspekcje. Ci byli bezwzględni i okrutni, za 
byle przewinienie bili nie tylko dorosłych, 
ale i dzieci…

Wówczas nie było tu prądu ani wodocią-
gu, a woda tylko ze studni. Studnie znajdo-
wały się przy samej drodze, na zewnątrz 
gospodarstwa lub zagrody. Nie było też 
ulic. Józefosław dzielił się na tzw. klasy. 
Klasa I – obecnie ul. Osiedlowa, klasa II  
– obecnie ul. Ogrodowa, klasa III – obecnie 
ul. Wilanowska.

Cdn.

Wojciech Małkowski, były mieszkaniec 
Józefosławia

Opracowała Hanna Krzyżewska 

Pozostałość po folwarku na skraju Lasu Kabackiego. Prawdopodobnie właśnie  
tutaj odpoczywali uchodźcy z Warszawy. 
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„Niech pokarm będzie twoim lekar-
stwem” – już w czasach starożytnych Hi-
pokrates zauważył, że nie wszyscy ludzie 
czują się tak samo dobrze, jedząc pokarmy 
(np. nabiał, zboża) powszechnie tolerowa-
ne przez innych. 

Niepożądane reakcje na pokarm kojarzą 
się przede wszystkim z pojęciem alergii 
pokarmowej, w ostatnim czasie dość 
nadużywanym. Zdarza się bowiem, że 
alergiczne podłoże dolegliwości zostaje 
wyeliminowane, a objawy nie ustępu-
ją. Przyczyną takiej sytuacji może być 
nietolerancja pokarmowa, często mylona 
z alergią ze względu na podobieństwo 
objawów. Ocenia się, że 45 proc. populacji 
cierpi z powodu nietolerancji.

Jednym ze sposobów reakcji organizmu 
na substancje szkodliwe jest wytwarzanie 
przeciwciał. W normalnych warunkach te 
przeciwciała łączą się z białkami zawar-
tymi w pokarmach, tworząc kompleksy, 
które następnie są eliminowane przez 
układ odpornościowy. Jeżeli jednak układ 
odpornościowy zostanie przeładowany lub 
przeciążony, wtedy kompleksy te mogą 
gromadzić się np. w stawach lub prze-
wodzie pokarmowym, wywołując liczne 

Nie myl nietolerancji pokarmowej z alergią

objawy. Wówczas we krwi wykrywa się 
zwiększoną liczbę przeciwciał klasy G (IgG) 
przeciwko pokarmom. Objawy nietoleran-
cji pokarmowej, związanej z przeciwcia-
łami IgG, występują stosunkowo późno po 
spożyciu danego pokarmu (od kilku godzin 
do trzech dni) oraz w wielu przypadkach 
dotyczą różnych układów jednocześnie, 
dlatego najczęściej nie są kojarzone  
z jedzonym posiłkiem. Mogą być one bar-
dzo różne i pojawiać się z różnym natę-
żeniem. Zazwyczaj pacjenci skarżą się na 
osłabienie, ciągłe zmęczenie, nawracające 
infekcje, bóle głowy, migreny, wymioty, 
wzdęcia, zatrzymywanie wody w orga-
nizmie, zaparcia, biegunki, nadwagę, 
AZS, suchość skóry, łuszczycę, wysypki, 
pokrzywkę, trądzik. 

Najlepszym sposobem na sprawdzenie, 
co jest przyczyną złego samopoczucia, 
jest wykonanie testów diagnostycznych 
identyfikujących pokarmy nietolerowane. 
Jednym z nich jest FoodDetective™, który 
w szybki, precyzyjny i bezpieczny sposób 
analizuje tolerancje na 59 produktów 
spożywczych.

Jeżeli FoodDetective™ wskaże dodatni 
wynik, oznacza to, że u osoby badanej 

występuje wysokie stężenie przeciwciał 
i wykazuje nietolerancję składników 
pokarmowych. Reakcje mogą być łagod-
ne, umiarkowane i silne. Zalecane jest 
wówczas całkowite wykluczenie z diety 
wszystkich pokarmów wskazujących do-
datni wynik na co najmniej trzy miesiące. 
Ważne jest też, aby pokarmy wykluczone 
z diety zastąpić innymi, dostarczającymi 
równoważnych składników pokarmo-
wych.

Justyna Pfeiffer-Chrzanowska, dietetyk, 
Pracownia Dietetyczna AVOCADO,  
www.pracownia-avocado.pl

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

Gdy rok temu zastanawialiśmy się nad 
formułą pisma „Sąsiedzi”, przyjęliśmy 
zasadę, że będziemy omijać tematy „inter-
wencyjne”, skupiając się na tym, co nas 
integruje, co może zainteresować społecz-
ność J&J. Ile w końcu można pisać o chod-
nikach (a raczej ich braku), o dziurach  
w jezdni czy potrzebnych ulicach. O tym 
wie każdy: mieszkaniec, radny, burmistrz. 
Walka o te przysłowiowe już chodniki, 
choć ważna, nie może być jednak jedy-
nym, co nas łączy. 

Jest szansa na bibliotekę! Łączy nas 
co innego: podróżujemy, dbamy o nasze 
ogródki, lubimy gotować… i czytać. Oto 
właśnie chcemy uczynić wyjątek – z dumą 
pragniemy poinformować, że dzięki naszej 
inicjatywie coraz wyraźniej rysuje się 
szansa na naszą własną, wiejską bibliote-
kę z prawdziwego zdarzenia.

Biblioteka w Piasecznie. Na początku 
warto zaznaczyć, że istniejąca przecież od 
dawna piaseczyńska biblioteka jest bardzo 
prężnie działającą instytucją. Na terenie 
Piaseczna w dwóch lokalizacjach dostęp-
ne są książki zarówno dla dzieci, jak i dla 
dorosłych. Zbiór jest bardzo bogaty  

i ciekawy. Organizowane są tam licz-
ne spotkania autorskie. Należy jednak 
przyznać, że lokalizacje w Piasecznie nie 
są wygodne dla mieszkańców naszych 
miejscowości; w większości przypadków 
kierunek naszych codziennych podróży 
jest w przeciwną stronę: do i z Warszawy. 

Filie poza Piasecznem. Biblioteka 
Gminna ma również siedem filii poza 
Piasecznem. Znajdują się one w: Bogat-
kach, Chojnowie, Głoskowie, Jazgarzewie, 
Zalesiu Górny i Dolnym, a więc w miejsco-
wościach zamieszkałych przez mniejszą 
liczbę mieszkańców niż Józefosław  
i Julianów. Dlaczego więc filia biblioteki 
nie miałaby powstać też u nas?

Nasze miejsce. Wyobrażamy ją sobie 
jako miejsce, gdzie będzie można spo-
tkać sąsiada i porozmawiać o książkach. 
Miejsce, gdzie będzie można organizować 
wieczorki literackie lub spotkania z cie-
kawymi ludźmi, a może także wystawy. 
Miejsce, do którego wyjdziemy z naszych 
zamkniętych osiedli po coś więcej niż tyl-
ko zakupy do sklepu. Nie jest to marzenie 
oderwane od rzeczywistości – bardzo wie-
lu mieszkańców J&J korzysta z gminnej 

biblioteki. Gdyby znajdowała się ona bliżej, 
z pewnością byłoby nas jeszcze więcej.

Czego potrzeba? Kiedy rozpoczęliśmy 
rozmowy, również z przemiłymi paniami 
z biblioteki w Piasecznie, wydawało nam 
się, że największą trudnością będą książki 
i zatrudnienie kogoś na stałe. Ku naszej 
radości z książkami raczej problemu nie 
będzie, jak również zapewne z etatem. 
Wynikła za to inna rzecz. Brak gmin-
nego lokalu. Bolączką J&J jest brak nie 
tylko budynków czy gminnych lokali, ale 
nawet terenów, którymi gmina mogłaby 
dysponować. Stąd konieczność znalezie-
nia lokalu na tzw. wolnym rynku. Jeszcze 
nie czas na fanfary, ale jeśli biblioteka 
powstanie, będzie to namacalny dowód na 
to, że warto było powoływać do życia gaze-
tę, która wraz ze Stowarzyszeniem „Nasz 
Józefosław i Julianów” powstanie bibliote-
ki umieściła na czele listy zadań  
i celów w bieżącym roku. 

Michał Duraj

A gdyby tak... biblioteka?
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Karnawałowy chrust, czyli faworki

Testowałam już wiele przepisów na 
faworki, nazywane też chrustem, ale ten, 
pochodzący z lat 70. z książki „Kuchnia 
polska“, jaki wykorzystywała moja mama, 
moim zdaniem jest najlepszy. Wypieki są 
delikatne, kruche i rozpływają się  
w ustach, przypominają mi smak dzieciń-
stwa, karnawału i ostatków.

Składniki: 
• 20 dag mąki
• 3 żółtka
• sól
• 3–4 łyżki gęstej śmietany
• 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia
• 1 łyżka spirytusu
• 50 dag smalcu do smażenia
• cukier puder lub kakao do posypywania
• ręczniczki papierowe do odsączania

Wykonanie:
Mąkę zmieszaj ze śmietaną, zrób wgłę-

bienie, dodaj żótka, szczyptę soli, proszek 
do pieczenia i spirytus. (Białka można 
wykorzystać później do upieczenia bez). 
Wszystkie składniki wymieszaj i wyrób 
ciasto na jednolitą masę. Następnie roz-

Lokalne smaki

bijaj wałkiem przez ok. 2 minuty, mocno 
udarzając ciasto z każdej strony. Wałkuj 
je partiami dosyć cienko, starając się nie 
podsypywać mąką. Nożem wykrajaj paski 
szerokości 3–4 cm i długości 10–15 cm. Każ-
dy pasek nakrój w środku na długości 3–4 
cm i przewijaj przez niego jeden koniec 
paska. Na głębokiej patelni dobrze rozgrzej 
tłuszcz. Możesz zrobić próbę temperatury 
smalcu, wrzucając kawałek ciasta. Jeżeli 
podpłynie za chwilę na powierzchnię i 

lekko się zarumieni, możesz przystępować 
do smażenia. Kładź na patelni kolejne 
kawałki ciasta i smaż z obu stron, prze-
kładając widelcem, na jasnozłoty kolor. 
Wyjmij, odsącz z tłuszczu na papierowym 
ręczniczku, przełóż na talerz i posyp do 
smaku cukrem lub kakao. Układaj chrust 
jeden na drugim.

Ewa Mościcka

Zimą, gdy spadnie pierwszy śnieg, roz-
poczyna się okres dokarmiania ptaków. 
Może to być wielka przyjemność, radość 
i możliwość przyglądania się z bliska 
dziko żyjącym. Należy jednak przestrze-
gać kilku zasad, aby nasz wysiłek został 
doceniony przez ptaki i żeby niechcący 
im nie zaszkodzić.

Karmnik
Możemy kupić gotowy, w częściach lub 

wykonać samemu: z drewna lub plastiko-
wej 5-litrowej butelki po wodzie.  
W internecie znajdziemy wiele instrukcji 
i porad, jak zbudować karmnik. Majster-
kowanie może dostarczyć dużo radości, 
zwłaszcza najmłodszym. Niezależnie od 
tego, skąd weźmiemy karmnik, ważne jest 
jego usytuowanie. Ptaki muszą uznać go za 
bezpieczne miejsce, a więc dobrze, gdy jest 
trochę osłonięty, np. pobliskim krzewem. 
Trzeba pamiętać, żeby wybrane miejsce nie 
było narażone na atak kotów, które z pew-
nością zainteresują się ptasim azylem.

Czym karmić?
Przede wszystkim ziarnami: prosem, 

pszenicą, słonecznikiem (łuskanym lub 

w łupinach), konopią. Sikorkom warto 
wywiesić paski słoniny, jednak należy 
uważać, aby nie była ona solona. Ptaki 
mają kłopot z wydalaniem soli i przypra-
wiony w ten sposób pokarm im szkodzi. 
Należy też pamiętać, że chleb nie może 
stanowić podstawy pożywienia. Możemy 
za to podawać kasze. W wielu sklepach 
dostępne są mieszanki zbóż do karmienia 
ptaków, jednak najtaniej kupimy ziarno 
na targu w Piasecznie.

Jak i kiedy dokarmiać?
Karmienie zaczynamy, gdy spadnie 

pierwszy śnieg, wcześniej nie ma takiej 
potrzeby – ptaki znajdą pożywienie na łą-
kach i nie należy ich od tego odzwyczajać.

Jeśli zdecydujemy się na karmienie, 
ważne, by robić to regularnie: w karmniku 
zawsze musi być pożywienie. Na początku 
ptaki, zanim nauczą się, że można u nas 
znaleźć coś dobrego, przychodzą spora-
dycznie. Jednak szybko się uczą, a jedne 
obserwują drugie. Po kilku tygodniach 
skrzydlatych gości będziemy mieli więcej. 
Gdy zdobędziemy prawdziwą popularność, 
karmę trzeba będzie dosypywać kilka razy 

dziennie. Zanim jednak to nastąpi, należy 
pamiętać o higienie naszej stołówki: stare 
i namoczone jedzenie trzeba usuwać, od-
śnieżać miejsce wysypywania karmy.

Stołownicy
W naszej okolicy najwięcej jest sikor, 

wróbli i kawek. To te ptaki będą gościły  
u nas najczęściej. Do karmnika przylatują 
zazwyczaj stadkami. Od czasu do czasu 
zagości u nas sójka, wrona lub gawron. 
To duże ptaki i mogą zrobić spustoszenie 
w naszych zapasach, ale przecież one też 
potrzebują pożywienia.

Michał Duraj

Dokarmiajmy ptaki zimą!

fot. Marcin Mościcki



I znowu podwyżki. Ale nie chodzi  
o mięso czy mleko, tylko o bilety. Dorosłym 
może się wydawać, że młodzi nie myślą  
o finansach. I tu się mylą. Kiedy dowiedzia-
łam się, że cena mojego biletu miesięcz-
nego z 98 zł wzrosła do 105 zł, załamałam 
się. Ale nie, nie chodzi o te 7 zł. Problem jest 
poważniejszy. 

Co miesiąc dostawałam 100 zł na do-
ładowanie karty i 2 zł sprytnie i bardzo 
przypadkowo zostawały w mojej kieszeni. 
Na początku każdego miesiąca moje boha-
tersko zdobyte 2 zł trafiały do kasy sklepiku 
szkolnego i zamieniały się w pyszną zupkę 
lub sałatkę. Pani profesor od podstaw 
przedsiębiorczości byłaby ze mnie dumna, 
ile się nauczyłam. 

Ale wszystko się zaczęło od polnych dróg, 
przez które pędził Roj-bus, prekursor dzi-
siejszego 739. Był to dość nietypowy auto-
bus. Pojawiał się i znikał, taki bus-widmo. 
Ale teraz mamy asfaltowe drogi i elegancki, 
miejski, bardzo oblegany autobus ZTM. 

Józefosław i Julianów należą według za-
sad tej firmy przewozowej do drugiej strefy. 
Mogłabym się obrazić, bo urodzona  
w Warszawie, dzieciństwo spędziłam  
w okolicach Starówki i warszawskiego zoo, 
a teraz pół dnia spędzam w warszawskim 
liceum, jestem traktowana jako miesz-
kaniec drugiej kategorii. O przepraszam, 
strefy. Kiedy moi rodzice wraz z bumem 
warszawskich migracji na początku XXI 
w. przeprowadzili się do Józefosławia, mój 
dziadek był zagorzałym przeciwnikiem tego 
pięknego, wiejskiego przedmieścia. Uważał, 
że bez samochodu nie da się tu poruszać, 
a ja i moja siostra będziemy wracały ze 
szkoły godzinami i po ciemku. Jego czarne 
wizje przerwało pojawienie się wybawcy 
– autobusu 739. Oczywiście czasem, kiedy 
poranny autobus się  spóźni lub „wypadnie” 
z rozkładu, pojawiam się w szkole ostatnia, 
ale witana miłymi głosami: „O, jest repre-
zentacja Józefosławia”. Co ciekawe, osoby 
mieszkające najbliżej szkoły spóźniają się 
najczęściej. Ale przecież ja mam własną 
taksówkę, trochę dużą, zatłoczoną i ciasną, 
ale własną, „siedem-trzy-dziewięć”. 

Wiele moich koleżanek z Ursynowa i Mo-
kotowa było przerażonych wizją przyjazdu 
do mnie w odwiedziny. Jednak, gdy wypra-
wiałam „osiemnastkę”, były zmuszone tu 
dotrzeć. Na własnej skórze przekonały się, 
że Józefosław jest tuż obok, ledwie kilkana-
ście przystanków od nich. 

Tak naprawdę 739 to więcej niż autobus. 
To miejsce spotkań, bardzo ważne dla każ-
dej społeczności. Każdy ma tam ulubione 
miejsce stojące lub (gdy się poszczęści) 
– siedzące. Wiadomo, o której godzinie 
spotkasz w nim tę czy inną osobę. Możesz 
się przekonać, kto jaką lubi literaturę lub, 

Piszą młodzi. Moje cztery kółka

co gorsza, muzykę. Można posłuchać wielu 
ciekawych rozmów. Niekoniecznie w nich 
uczestnicząc. Ale ulubionym tematem 
podróżujących są oczywiście kanary, czyli 
kontrolerzy biletów. Wielu moich znajo-
mych co najmniej raz w tygodniu porusza 
ten temat, wygrażając im i złorzecząc. 
Kiedy jazda ciągnie się w nieskończoność, 
a tematy powoli się wyczerpują, zawsze 
pozostaje kwestia kontroli biletów. 

Jednak zwykle w 739 jest miło i gwarno. 
Moja ulubiona anegdota to „tortowa sytu-

acja”. Pewnego popołudnia, gdy wracałam 
ze szkoły, do autobusu wsiadła pani  
z tortem. Wszystkie miejsca były zajęte, 
więc jedna z siedzących kobiet zapropono-
wała, że weźmie tort na kolana. Po wymie-
nieniu się uprzejmościami panie zaczęły 
dyskutować o wypieku. Pani trzymająca go 
zapytała właścicielkę o przepis i wyciągnęła 
karteczkę, aby zapisać. „Pani od tortu” już 
otwierała usta, by wyrecytować recepturę, 
gdy rozlegly się głosy kilku innych kobiet, 
czy też mogą ją zanotować. Żałuję, że sama 
nie zapisałam. Tort faktycznie wygladał 
smakowicie. 

Fajne są znajomości zawarte w autobu-
sie. Choć zupełnie przypadkowo. Ja także 
mam znajomych „komunikacyjnych”, czyli 
takich, których kojarzę tylko  
z autobusu lub tylko w nim ich spotykam. 
Kiedy wracam ze szkoły, zawsze wsia-
dam pierwszymi drzwiami, przy kierow-
cy, ponieważ fascynują mnie wszystkie 
przyciski i pokrętła na tablicy rozdzielczej. 

Mam także swojego ulubionego kierowcę. 
Jest wyjątkowym prowadzącym, bo bardzo 
często rozmawia o meandrach życia z 
pasażerami stojącymi obok niego. Kiedy 
wykonuje trudniejszy manewr na drodze, 
milczy, wtedy osoba opowiadająca mu o 
czymś, ma szansę przemyśleć sprawę, i tak 
problem rozwiązany. Ot, taki autobusowy 
psycholog. 

W historii swojego istnienia 739 zaliczył 
małą katastrofę. W maju 2011 roku autobus 
spadł ze skarpy na Służewcu. Trzydzieści 

osób doznało niewielkich obrażeń.
Jest jeszcze wątek przystankowy. To także 

istne centrum życia społecznego. Przysta-
nek Julianów na przykład, czyli tzw. pętla, 
to nie tylko zwykłe miejsce postoju autobu-
su, ale również oaza dla młodzieży. Nieraz 
zdarzyło się, że ktoś źle wsiadł na pętli, 
ponieważ autobusy nadjeżdżają tam  
z dwóch stron i łatwo się pomylić. 

Ostatnio przystanki w Józefosławiu  
i Julianowie doczekały się nowych wiat  
z ławeczkami. Zrobiło się warszawsko.

Po długiej, świątecznej przerwie od szkoły 
i autobusu będę musiała pożegnać się  
z wygodnym samochodem rodziców  
i wsiąść do autobusu nie byle jakiego, bo 
739. Na przekór słowom niezapomnianego 
przeboju Maryli Rodowicz, dbając o droższy 
bilet, dbając o torbę z książkami, i znów 
pojechać do tak niedalekiej Warszawy.

Matylda Michałowicz
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fot. Katarzyna Sierżant



Iluminacje Józefosławia i Julianowa

Wielka szkoda, że nasze dwie józefosław-
sko-julianowskie arterie nie były chociaż 
minimalnie ozdobione iluminacjami 
świątecznymi. Na szczęście mieszkań-
cy nie zawiedli i w wielu oknach oraz 
na osiedlach można jeszcze do tej pory 
podziwiać błyskające światełka. Posta-
nowiliśmy uwiecznić na fotografiach 
kilka z nich. W Józefosławiu przy ulicy 
Wilanowskiej i Kameralnej stanęła spora 
choinka, a w Julianowie można podziwiać 
przepięknie rozświetlone, duże fragmenty 
uliczek. Może w przyszłym roku uda nam 
się roziskrzyć kilka ulic? 

W wielu miejscowościach montaż ilu-
minacji świątecznych jest możliwy dzięki 
oszczędnościom oraz przesunięciom 
środków finansowych, na co ogromnie 
liczymy również w naszych wsiach.

(Fotografowała Katarzyna Sierżant)

18     Sąsiedzi - numer 5/2014



Wydarzenia kulturalne

WYSTAWY

01.02–23.02.2014 – „Dziedzictwo kulturo-
we – Piaseczno i okolice” 
Wystawa malarstwa Marca Jaxy i Pawła 
Bera 
Muzeum Regionalne, pl. Piłsudskiego 10 
Wernisaż: 31.01, godz. 18.00 

WYDARZENIA

27.01, godz. 18.00 – Muzyczne spotkania 
z Historią
Spotkania skierowane są do młodzieży 
gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej, 
mają na celu przybliżenie historii  
w oparciu o utwory polskich bardów: 
Jacka Kaczmarskiego oraz Przemysława 
Gintrowskiego. 
Sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49 

28.01, godz. 12.00 – Kino Nieprzeciętne 
Spotkania filmowe przeznaczone dla 
młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgim-
nazjalnej. Projekcje filmów poprzedzone 
będą komentarzem, a zakończone krótką 
dyskusją.  
Sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49

28.01, godz. 18.00 – spotkanie Klubu Klasy 
Kobiet   
Gościem spotkania będzie pani Marianna 
Kłosińska z Fundacji Bullerbyn na rzecz 
wspólnoty dzieci i dorosłych.  
Przystanek Kultura, sala 39,  
pl. Piłsudskiego 9

28.01, godz. 20.00 – Klub Podróżnika  
Nepal. Prelegent: Adam Hofman, prowa-
dzi: Tomasz Pakuła.  
Sala Domu Kultury, ul. Kościuszki 49

1.02 – TURNIEJ BARDÓW 
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

1.02 – Bal charytatywny na rzecz I edycji 
Katolickiej Szkoły pod Żaglami. Dochód  

z balu przeznaczony jest na organizację 
rejsu żaglowcem STS Pogoria w 2015 r. dla 
młodzieży z terenów gminy Piaseczno oraz 
Prażmów, która zgłosiła się do  
I edycji KSpŻ. Aby młodzież mogła opłynąć 
Europę, w 2014 r. musi zaangażować się 
w działania na rzecz wolontariatu oraz 
przejść przez eliminacje sportowe. Więcej 
na www.kspz.org.pl lub pod nr tel.:  
693 935 331 lub 505 050 903 oraz na stronie 
Katolickiej Szkoły pod Żaglami.

2.02, godz. 14.30 i 16.00 – Bajkowa  
Niedziela 
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49 
Wstęp: 5 i 10 zł

4.02, godz. 20.00 – Wtorek Teatralny 
Spektakl „Kocham, więc jestem” 
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49 
Bilety: 15 zł

5.02, godz. 11.00 – spotkanie Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku 
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

7.02, godz. 19.00 – PIĄTY KONTAKT  
Łap! Punka, Mimo Woli 
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

10.02, godz. 10.00, 11.00 – Wiolinka  
i Basik 
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49
Wstęp: 7 zł

11.02, godz. 20.00 – KLUB PODRÓŻNIKA 
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

12.02, godz. 11.00 – spotkanie Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku 
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

14.02, godz. 10.30, 11,30 i 12.30 – Filhar-
monia Narodowa 
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49 
Wstęp: 5 zł

14.02, godz. 19.30 – Świeczowisko – Wa-
lentynkowisko  
Impreza towarzysząca – Marleyki
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

15.02, godz. 18.00 – Kabaret SMILE 
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49
Bilety w przedsprzedaży w kasach  
Centrum Kultury od 27 stycznia 
Cena: 35 zł 

16.02, godz. 14.30 i 16.00 – Bajkowa Nie-
dziela 
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49. 
Bilety: 5 i 10 zł

19.02, godz. 11.00 – spotkanie Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku  
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

26.02, godz. 11.00 – spotkanie Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

28.02 – koncert zespołu KABANOS 
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49 
Bilety: 20 zł

W tym roku podczas ferii zimowych 
zapraszamy na Kulturalną Zimę!  
W programie: bajki dla dzieci, koncert 
zespołu Kabanos oraz spotkania  
z teatrem i plastyką. Szczegóły wkrótce 
na www.kulturalni.pl

Miejsce na Twoją Reklamę
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