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Możemy się pewnie od razu pokłócić, która liczba jest 
szczęśliwsza od której. Siódemka, a może trójka? Jednakowoż 
szóstka wygląd ma niczego sobie, a i trzynastka nie musi być 
wcale taka niemiła. W każdej kalkulacji jednak bardziej niż 
bezwzględne wielkości liczy się różnica. Kiedy pierwszy raz 
przyszliśmy na zebranie Stowarzyszenia „Nasz Józefosław  
i Julianów”, zwiększyliśmy liczbę obecnych z trzech do pię-
ciu. Na ostatnim zebraniu do stowarzyszenia zapisały się trzy 
nowe osoby, które o nim wyczytały z „Sąsiadów”! I było już nas 
dziesięcioro. Zebranie wiejskie zgromadziło kilkadziesiąt osób, 
na Radzie Sołeckiej była niemal dziesiątka. Wiem, że te liczby 
same w sobie nie powalają, ale taka jest też natura reprezen-
tacji społecznej. Skoro okręgi wyborcze zbudowane są tak, żeby 
średnio 3 tys. mieszkańców wybierało jednego przedstawiciela 
(radnego lub radną), to 10 osób na zebraniu Stowarzyszenia 
„Nasz J&J” stanowi dobry wynik. Ważniejszy jednak jest postęp. 
W ostatnich dniach osobiście się przekonałem, że nasza praca 
nad wydawaniem „Sasiadów” przynosi efekty. Pomijam zabaw-
ne qui pro quo wokół fikcyjnych „Opowieści z dreszczykiem”, 
które kilkoro mieszkańców zinterpretowało jako rzeczywiste 
doniesienie z kroniki kryminalnej, co nauczyło nas większej do-
kładności w opisach. Absolutnie bowiem fantastyczne jest to, że 
poznajemy osobiście czytelników, którzy w zupełnie naturalny 
już sposób odwołują się do treści zawartych w „Sąsiadach”  
i korzystają z umieszczonych tam informacji.

Staliśmy się józefosławsko-julianowskim (nie)wielkim zderza-
czem hadronów. To nadaje sens naszym dalszym działaniom. 
Myślimy o uruchomieniu „skojarzalni” (ukłon do Renaty, która 
z tym pomysłem przyszła), czyli o budowaniu bazy danych  
o ludziach, ktorzy czegoś pragną, czymś się interesują, coś ro-
bią, a którym brakuje towarzystwa o podobnych zainteresowa-

Zderzacz hadronów*

niach, już to z racji wieku i niewielkiej (lub żadnej) internetowej 
aktywności, już to z nieśmiałości lub po prostu braku instru-
mentów do znalezienia bratniej duszy do brydża, wędkowania, 
czytania (a może i pisania) książek, biegania, spacerów z psami, 
a nawet i opieki (dla siebie lub nad kimś). Sołtys zapowiada 
wiejski monitoring, do którego będzie można się wpinać ze 
swoimi kamerami – to znaczy, że każda wspólnota, a nawet 
każdy dom, może być do niego w przyszłości włączona. Teksty 
nas zalewają, ale nadal zachęcamy do pisania i dzielenia się 
własnymi radościami. I, co chyba równie ważne, wydajemy się 
za pieniądze z reklam! Na styk, czasem troszeczkę na kredyt, 
ale per saldo na plusik. Czyli BYŁO WARTO!

Skoro tak nam dobrze idzie, to dorzućmy kolejne zadanie. Sta-
rajmy się naszą postawą i komentarzem zniechęcać do oszpe-
cania naszych miejscowości pseudobanerami i ogłoszeniami 
wieszanymi, gdzie popadnie i byle jak. Drodzy reklamodawcy, 
zapraszamy na łamy gazety lub na tablice, których jest już dość 
sporo w J&J. Nie wieszajcie ich na płotach, siatkach, latarniach 
i skrzynkach gazowych. To po pierwsze brzydkie, a po drugie ra-
czej wywiera przeciwny skutek. My, Sąsiedzi, zamiast walczyć 
fizycznie z materią tych brudnych płacht i kartek, namawiamy 
do zmiany podejścia. To naprawdę łatwiejsze i przynosi lepsze 
efekty. Warto kierować hadrony ku sobie, bo z takich zderzeń 
płynie porządna już energia.

Jacek Sut

* Wielki zderzacz hadronów - największa maszyna na świecie. Jest to umieszczony 
głęboko pod ziemią zamknięty w okrąg „tunel” o długości 27 km. W nim naukowcy roz-
pędzają hadrony, cząstki elementarne złożone z kwarków, które należą do cząstek silnie 
oddziałujących. 
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• Zebranie wiejskie. 27 stycznia mieszkańcy Julianowa  
i Józefosławia mieli możliwość ponownego spotkania z przedsta-
wicielami Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Tym razem 
obecny był Komendant p. Jarosław Konończuk w towarzystwie 
p. Jacka Anczarskiego z prewencji oraz trzema policjantami. Roz-
mawialiśmy o bezpieczeństwie naszym i naszych domów wobec 
nasilonego ataku włamywaczy. W drugiej części spotkania bur-
mistrz Zdzisław Lis i wiceburmistrz Daniel Putkiewicz oraz staro-
sta/sołtys Jan Dąbek zdali relację z bieżącego stanu prac głównie 
nad ul. Cyraneczki, ale także innych inwestycji w naszych miej-
scowościach. Protokół dostępny jest na Forum Jozefoslaw24.pl. 
Następne zebranie wiejskie mieszkańców zaplanowane zostało 
na 6 maja 2014 r. na godz. 19. Już dziś zapraszamy.

• Uwaga, złodzieje! W lutym  piaseczyńscy policjanci zatrzymali 
mężczyznę podejrzanego o dokonanie co najmniej kilku włamań 
do domów i mieszkań w Józefosławiu i Julianowie. Zatrzymany 
od razu trafił za kraty, bo już wcześniej był poszukiwany listem 
gończym. To dla nas bardzo dobra informacja, ponieważ o jedne-
go „naszego” złodzieja mniej na wolności, a może inni się prze-
straszą i odpuszczą. Sprawa jest rozwojowa, policjanci mają „na 
celowniku” następnych wytypowanych podejrzanych. O informa-
cje na temat znalezionych przedmiotów można pytać w Wydziale 
Dochodzeniowo-Śledczym KPP, pod numerami tel. 22 60 45 211  
i 22 60 45 314. 

• Kradzieże przy Auchan. Nie zostawiajmy toreb ani pakunków 
na siedzeniu auta, ponieważ zdarzają się niespodziewane „zabory 
mienia”, np. w trakcie pakowania zakupów do bagażnika.

• Działka przy ul. Tenisowej. Przeznaczona będzie pod ogólno-
dostępny skwer. Jednak jeszcze nie teraz. Starostwo Powiatowe 
wystąpiło do Wojewody Mazowieckiego o zgodę na przedłużenie 
terminu przekazania tej nieruchomości w formie darowizny 
Gminie Piaseczno z uwagi na potrzebę uzyskania indywidualnej 
interpretacji dotyczącej ewentualnej konieczności zapłaty podat-
ku VAT od tej transakcji. Po prostu w tym przypadku występuje 
niejasność, czy darczyńca, czy też obdarowany musi ten podatek 
odprowadzić do kasy państwa.

• Park przy ul. Ogrodowej. Odpowiednie umowy w sprawie 
dzierżawy terenu o pow. 2,5 ha od Politechniki Warszawskiej są 
już uzgodnione i parafowane na szczeblach władz uczelni, teraz 
czekają na aprobatę ministerstwa. 

• Trasa S7. Po protestach w sprawie odłożenia w czasie budowy 
trasy S7 (tzw. Puławskiej-bis) na rzecz południowej obwodnicy 
Warszawy GDDKiA przygotowuje koncepcję programową trasy na 
odcinku od Okęcia do Grójca. Przedstawiciele Głównej Dyrekcji 
Dróg zorganizowali spotkania konsultacyjne z mieszkańcami 
miejscowości, przez które ta trasa będzie przebiegać. W Piasecz-
nie takie spotkanie miało miejsce 14 lutego. Jest nadzieja, że 
29-kilometrowy odcinek zostanie zrealizowany przed rokiem 
2020, a nie po, jak było to ogłaszane wcześniej.

• Buspas na Puławskiej. Dyrekcja Zarządu Dróg Miejskich 
zapowiedziała, że jeszcze w tym roku będzie wytyczony buspas 
na ulicy Puławskiej aż do Piaseczna, nieuszczuplający istniejącej 
przestrzeni dla samochodów. Jak informowałam Czytelników  
w pierwszym numerze „Sąsiadów”, rozmawiałam o takiej potrze-
bie w sierpniu ub.r. z wiceprezydentem Warszawy, p. Jackiem 
Wojciechowiczem. Wygląda na to, że dotrzyma swojej obietnicy.

Informacje lokalne

• Lodowiska w Piasecznie. Podczas tegorocznych ferii zimo-
wych piaseczyńska młodzież nie mogła korzystać z lodowiska 
przy budynku Starostwa Powiatowego, ponieważ na jego urucho-
mienie zabrakło funduszy. Niedługo szykuje się jednak wyjątko-
wy urodzaj na lodowiska: mają powstać aż trzy stacjonarne do 
przyszłorocznej zimy. Póki co najbliższe profesjonalne ślizgawki  
z wypożyczalnią łyżew działają w Górze Kalwarii i w Tarczynie.

• Obowiązek odśnieżania. Jeżeli zima tej wiosny jeszcze do nas 
wróci, pamiętajmy, że obowiązek odśnieżania chodników wzdłuż 
nieruchomości należy do właściciela (lub zarządcy); dotyczy to 
także wewnętrznych dróg osiedlowych. W przypadku gdy nie ma 
chodnika, a ruch pieszy odbywa się brzegiem drogi przylegającej 
do nieruchomości, to też musi być on uprzątnięty. Dotyczy to 
również sopli i nawisów śnieżnych zagrażających przechodniom.

• Hugonówka w Konstancinie. U sąsiadów „za miedzą”, czyli 
w Konstancinie Jeziornej otwarto po generalnym remoncie hi-
storyczny budynek, tzw. Hugonówkę, który przekazano Konstan-
cińskiemu Domowi Kultury. 17 i 18 maja będzie można zwiedzić 
nową placówkę i uczestniczyć w specjalnym programie arty-
styczno-kulturalnym. Szczególną zazdrość może wzbudzić nowa 
sala kinowo-teatralna, która pomieści aż 250 osób. 

• Odbiór i utylizacja azbestu. Mieszkańcy, którzy chcą skorzy-
stać z bezpłatnego odbioru i utylizacji azbestu, powinni złożyć 
odpowiedni wniosek z wymaganymi załącznikami. Pierwszy ter-
min składania wniosków upływa 30.04 br. Wzory dokumentów 
dostępne są na www.bip.piaseczno.eu w zakładce gospodarka 
odpadami, w kancelarii Urzędu Gminy przy ul. Kościuszki 5 lub 
w Wydziale Gospodarki Odpadami przy ul. Wojska Polskiego 54, 
pok. 3. Informacje: tel. 22 736 29 83.

Hanna Krzyżewska

Ponieważ prace nad otwarciem 
naszej józefosławsko-julianow-
skiej biblioteki muszą jeszcze 
potrwać, chcielibyśmy dać Wam, 
drodzy Sąsiedzi, już teraz coś,  
co mamy nadzieję stanie się sta-
łym elementem życia kulturalne-
go naszych wsi. 

Już 21.03.2014 r. o godz. 19  
(piątek) odbędzie się pierwsze  
z planowanych przez nas spotkań 
autorskich. Gośćmi Galerii Ro-
kokoko przy ulicy Osiedlowej 48 
będą autorki książki „W co grają 
matki i córki”. 

Gorąco zapraszamy!

Spotkanie autorskie
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Wycieczki małe i duże. Poszukiwanie skarbów

W tym cyklu artykułów staram się 
przybliżać ciekawe miejsca, które warto 
odwiedzić. Dziś jednak zamierzam dać 
czytelnikom wędkę, a nie rybę. Otóż opo-
wiem o zabawie, która zachęca do wyjścia 
z domu i może być wspaniałą rozrywką 
dla małych i dużych.

Zabawa terenowa geocaching. Czy ma-
rzyliście kiedyś o szukaniu skarbów? Szu-
kaniu ukrytej skrzyni w jakimś dziwnym 
i tajemniczym miejscu? Taką możliwość 
dają filmy o piratach i... zabawa terenowa 
geocaching.

Na czym polega gra. Zasady są proste: 
ktoś chowa skrzynkę i opisuje ją  
w internecie. Ktoś inny jej szuka według 
wskazówek. Skrzynki mogą być duże  
i bardzo małe. Mogą być plastikowym pu-
dełkiem albo małą buteleczką czy fiolką. 
W tych dużych mieszczą się różne drobia-
zgi. Znajdujący może jeden „skarb” wziąć, 

pod warunkiem że zostawi w zamian 
coś innego o porównywalnej lub wyższej 
wartości. W każdej skrzynce znajduje się 
papierowy dziennik odwiedzin (tzw. log), 
w którym odwiedzający wpisują się i tym 

samym potwierdzają swoją obecność.  
Po powrocie do domu lub od razu na 
miejscu wpisujemy się też do internetowej 
bazy i oznaczamy skrzynkę jako odnale-
zioną. „Skarb” chowamy następnie  

Coś się stało. Nagle w środku nocy 
zaczęły szczekać wszystkie okoliczne 
mazurskie  psy. Chałupa położona tuż przy 
lesie chwilami unosiła się wręcz  
w podmuchach silnego wiatru. Zacinał 
śnieg i za oknami widać było tylko bezkre-
sną biel, poprzecinaną wstęgami śnieżnej, 
lekko zamglonej  zamieci. 

W oddali taflą lodu połyskiwało tajem-
niczo leśne jezioro. Sonia szalała, szcze-
kając i wyjąc na przemian. Do mojego 
pokoiku tuż pod dachem wpadli zaspani 
gospodarze. Jola z Jackiem i ich suką Chen 
– ogromną i łagodną labradorką. Ale tej 
nocy potężny pies miał zjeżoną sierść  
i powarkiwał głucho. Po chwili razem  
z Sonią śmignęły w dół po drewnianych 
schodach.

– Jacek, zamknij drzwi wejściowe na za-
suwę! – krzyknęła Jola. – Nie znajdziemy 
ich w tej zawiei!

Jacek krzycząc na nasze suki, wypadł  
z pokoju i ruszył za nimi. Stanęłyśmy ra-
zem z Jolą w oknie, patrząc w stronę lasu. 
Jakiś ogromny kształt zbliżał się do nas, 
wzbijając tumany śniegu. Był coraz bliżej. 
Jola gwałtownie złapała mnie za rękę.

– Boże kochany, co to może być…?
Zastygłyśmy. Zasapany Jacek pojawił się 

wkrótce w domu z naszymi psami uwią-
zanymi na ogromnej ląży. 

Opowieści z dreszczykiem. Śnieżna bestia

– Zerwały smycz – powiedział bezrad-
nie – musiałem je tu zwabić kawałem 
dziczyzny. 

Psy z uszami położonymi po sobie 
posłusznie warowały teraz u jego stóp. 
Drżały jednak z podniecenia i tłumionej 
chęci rzucenia się do gardła temu czemuś, 
co szło do nas z lasu. 

– Dom jest zamknięty na zasuwy, 
okiennice też. Zrobiłem to jeszcze przed 
śnieżną nawałnicą. Mamy silne i wysokie  
fundamenty. Ale bardzo się boję o naszą 
zabytkową stodołę… – Jacek był blady  
i lekko się trząsł ze zdenerwowania.

– Moje obrazy – jęknęła bezradnie Jola.
Po ostatnim plenerze malarskim, który 

urządziła dla dzieci z mazurskich oko-
licznych wiosek, to właśnie w starej, 
drewnianej, ogromnej stodole zorganizo-
wali z Jackiem uroczysty wernisaż. Sama 
kupiłam dwie akwarelki do mojej świeżo 
wyremontowanej kuchni. Sztalugi, farby, 
ramy, reszta dzieł zdolnych podopiecznych 
Joli – wszystko bezpiecznie do tej pory 
tkwiło w wielkiej mosiężnej skrzyni. Jak 
na zawołanie usłyszeliśmy straszny trzask 
i wielkie „coś” staranowało ogromne drzwi 
wiekowej stodoły. Psy natychmiast rzuciły 
się ze skowytem do drzwi i gwałtownie 
szarpnięte ponownie zaczęły warować.

– Musimy coś zrobić – powiedziałam.  

– Jacek, gdzie masz swoją strzelbę?
– Naładowana wisi nad kominkiem  

– odparł bez wahania
– Idę po nią – zdecydowałam.
Zbiegłam błyskawicznie i przyniosłam 

mu broń.
– Strzelaj! – krzyknęłam, uchylając lekko 

małe okno tuż pod dachem.
 I Jacek wystrzelił prosto w śnieżną 

czeluść, w kierunku walącej się stodoły. 
Usłyszeliśmy potworny łoskot i tupot 
ogromnych kopyt. Po chwili wielki, ponad-
półtonowy daniel wypadł ze stodoły  
i  ruszył z powrotem w stronę lasu. Stodo-
ła cudem ocalała. Teraz jękliwie poddawa-
ła się naporowi wiatru. A rozwalone wrota 
łomotały głucho do samego rana.

Następnego dnia myśliwi opowiadali, że 
daniel połamał wiele drzew, wracając do 
swojej rodziny w lesie. Jego łania powiła 
małe w samym środku burzy. A dzielny 
tata wyruszył na poszukiwanie jedzenia. 

O mało przy tym nie zabijając nas  
i siebie.

Magdalena Kuydowicz

(wszystkie postacie i wydarzenia są 
fikcyjne)
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Porozmawiajmy o zdrowiu. Oczyszczanie

Wiosna coraz bliżej, a wraz z nią budzi 
się nowe życie. Jak cebulki tulipanów łak-
niemy słońca, aby złapać więcej energii. 
To czas, kiedy wpadamy na pomysł, aby 
zrobić coś więcej, np. oczyścić organizm. 

Wielowiekowa tradycja. W starożytno-
ści bardzo popularne było wykonywanie 
oczyszczających i uzdrawiających lewa-
tyw. Ponieważ samo słowo „oczyszczanie” 
niesie ze sobą nadzieję na zdrowie, jest do-
skonałym polem do oszustw. Po wpisaniu 
hasła „oczyszczanie organizmu” w Google 
pojawia się aż 600 tys. wyników! 

Czym jest oczyszczanie organizmu? 
Toksyny to trucizny wytwarzane przez 
drobnoustroje, rośliny i zwierzęta. Są to 
produkty przemiany organizmu: azot  
z białek w postaci mocznika i kreatyniny, 
dwutlenek węgla, urobilinogen w moczu  
i kale, minerały: wapń, sód, potas, ma-
gnez, metale ciężkie, metabolity leków, 
alkoholu, witamin, resztki pokarmowe  
i wiele innych. Substancje wydalane  
z organizmu są rozpuszczalne w wodzie, 
wydalane w moczu, przez pot lub przez 
oddech, oraz rozpuszczalne w tłuszczach, 
wydalane przez przewód pokarmowy  
i skórę. 

Jak najlepiej oczyścić organizm? Naj-
ważniejsze to ograniczyć ilość toksyn, ja-
kie wprowadzamy do ustroju. Przechodzi-
my na dietę domową, bez konserwantów 
i „polepszaczy”, bez nabiału, bezmięsną 
(włókna mięśniowe, zwłaszcza z czerwo-
nych mięs, zalegają najdłużej w przewo-
dzie pokarmowym). Jemy dużo świeżych 
warzyw, kiszonek, pijemy dużo soków 
z warzyw i owoców, wprowadzamy do 
codziennego menu ryby i jaja jako źródło 
pełnowartościowego białka. Obywamy się 
bez białej mąki, wybieramy jedynie pro-
dukty z pełnego ziarna. Aby przyspieszyć 
pracę jelit, do sałatek i surówek dodajemy 
ziarno sezamu, siemienia lnianego, grubo 
siekane orzechy, zjadamy 2-3 suszone 
śliwki i figi. Wykluczamy całkowicie 
cukier i słodziki, alkohol, kawę, czarną 
herbatę oraz słodkie napoje gazowane. 
Jako napój służy nam jedynie woda lub 
dobrej jakości zielona herbata wypijana 
po posiłku nie więcej niż 2 razy dziennie. 
Wody trzeba wypić dużo, najlepiej średnio 
zmineralizowanej, co najmniej 2,5 litra 
dzienie. Dodatek natki pietruszki zwiększy 
tempo oddawania moczu i uzupełni ilość 
witaminy C. Dodatek imbiru, kurkumy, 
pieprzu, ostrej papryki, cynamonu, karda-
monu zwiększy produkcję ciepła w ciele,  
a tym samym ilość potu. 

Pamiętajmy o ruchu! Ponieważ niezbęd-
nym elementem spalania w komórkach 
jest tlen, oczyszczanie wymaga 30 minut 
dziennie przebywania na świeżym powie-
trzu. Terapia powinna trwać 10 dni, jest 
prosta i tania. Inne pomysły na oczyszcza-
nie, np. body detox, hydroholonoterpia, 
kuracje ziołowe są kontrowersyjne, często 
niepoparte naukowymi dowodami i szko-
dliwe dla zdrowia.

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

w tym samym miejscu, tak żeby następni 
poszukiwacze mogli go odnaleźć. Miejsce 
maskujemy i przywracamy do takiego sta-
nu jak przed naszym przyjściem. Czasem 
przy podejmowaniu i chowaniu skrzynki 
należy zachować czujność, żeby niewta-
jemniczone osoby nie zobaczyły, że ktoś 
coś znalazł i chowa.

Skąd się wziął geocaching. Zabawa 
powstała wiele lat temu jako forma 
spędzania wolnego czasu przez elitarną 
wówczas grupę posiadającą odbiorniki 
GPS. Choć wskazówki dotarcia do miejsca 
ukrycia „skarbu” to zarówno słowny opis, 
jak i zdjęcia, to najważniejszymi pozosta-
ją współrzędne geograficzne miejsc, do 
których doprowadzi odbiornik GPS. Kiedyś 
były to urządzenia rzadkie i drogie. Dziś 
prawie każdy ma nawigację samochodo-
wą lub telefon czy tablet z odbiornikiem 
GPS. Bariera sprzętowa jest więc łatwa do 
pokonania. Nawigacja do punktu wpisa-
nego jako współrzędne geograficzne może 
jednak wymagać zainstalowania nowej 
aplikacji lub poznania niewykorzystywa-
nych do tej pory funkcji urządzenia.

Gdzie ukrywa się skarby. Przyjęta zasa-
da jest taka, że skrzynki ukrywa się  
w miejscach, które warto odwiedzić. 
Może to być miejsce zabytkowe, ciekawe, 
związane z jakąś historią bądź po prostu 
bardzo ładne. Ten, kto ukrył „skarb”, po-
święcił na to swój czas i środki, podchodź-
my więc do tego z szacunkiem.

Najważniejsza jednak w geocachingu jest 
chęć zabawy i szukania nowych interesu-
jących miejsc. Na stronie opencaching.pl 
znajduje się baza skrzynek zawierających 
tysiące wpisów. Znajdują się też mapy  
z naniesionymi lokalizacjami i przydat-
ne aplikacje. Można się zdziwić, gdy się 
odkryje, ile skarbów jest do odkrycia  
w pobliżu miejsca zamieszkania, pracy 
czy spędzania urlopu. Przed rozpoczęciem 
zabawy warto poczytać „ABC Geocachingu” 
na stronie opencaching.pl. i wyposażyć się 
w małą łopatkę, bo czasem do skrzynki 
trzeba się dokopać.

Michał Duraj



Kasztany. To takie ładne drzewa, które 
kwitną w maju, a jesienią zbieram ich 
owoce z mamą i siostrą na ulicy Wila-
nowskiej w Józefosławiu. Teraz jednak, 
gdy słyszę to słowo, serce zaczyna walić 
mi jak oszalałe, a ręce się pocą. Kwitnące 
kasztany to przecież matura. Ale spokoj-
nie, jeszcze całe 100 dni. Zdążę opanować 
materiał w całości. Chyba. 

Odliczam dni do matury. Jest pewne 
wydarzenie w życiu każdego maturzysty, 
które ułatwia to odliczanie. Studniówka. 
Tradycyjna słowiańska uroczystość po-
przedzająca egzamin dojrzałości. Dla wielu 
młodych ludzi przygotowania do niej 
zaczynają się dużo wcześniej niż sama 
nauka. W końcu to jedyna studniówka 
w życiu. Matura to „tylko” formalność. 
Zawsze można ją powtórzyć. 

Przypomnienia i liczniki w smartfonach, 
tabletach i iPhone’ach bezgłośnie tykają, 
ustawione na ten czas. Na przerwach naj-
częściej pojawiające się pytania to: „Jaką 
lekcję teraz mamy?” i „Ile dni do stud-
niówki?”. Każdy wie, ale woli się upewnić. 
„Deadline” maturalny coraz bliżej, ale 
najpierw się bawmy! Wedle starego prze-
sądu: „Jak się bawisz na studniówce, tak 
zdajesz maturę”. Ja sukienkę kupiłam już 
w październiku, w jednym z józefosław-
skich butików, wspierając tym samym 
miejscową gospodarkę. 

Dyskusje na temat sukienek, butów, 
fryzur, makijaży i manikiurów rozpoczy-
nają się już po świętach Bożego Narodze-
nia. Wymieniane są sensacyjne pogłoski 
dotyczące studniówek innych szkół. Na 
lekcjach WF-u trwają próby poloneza. 
Partnerzy wybierani są pod kątem po-
stury, wzrostu, ładnego uśmiechu, a nie 
umiejętności taneczno-koordynacyjnych. 
W końcu wszystko ma dobrze wyglądać,  
a partner to przecież tylko ładny dodatek 
do sukienki. Ostatnie wpłaty, zaproszenia 
dla osób towarzyszących. I tak cały sty-
czeń jesteśmy zaabsorbowani dopinaniem 
wszystkiego na ostatni guzik. Wizyty  
u kosmetyczek i fryzjerek zarezerwowane. 
Wbrew pozorom dwa ostatnie tygodnie 

to nie radosne oczekiwanie na wspólną 
zabawę, ale czas kłótni, zwłaszcza wśród 
dziewczyn. Bo ta źle tańczy, a ta nie będzie 
miała szpilek czy rajstop, a to przecież 
może zniszczyć CAŁĄ studniówkę. Lista 
przebojów przekazana DJ-owi, menu usta-
lone, zdjęcia z trzech lat liceum wybrane, 
próba generalna poloneza zakończona 
względnym sukcesem (po co wspominać 
o upadkach i kilku prawie nic nieznaczą-
cych pomyłkach).

I wreszcie nadchodzi ta upragniona 
sobota. Godzina 20. Docieram na miejsce. 
W tłumie szukam przyjaciół, ale widzę 
tylko damulki z tapirami i oszałamia-
jąco przystojnych młodych mężczyzn. 
Może pomyliłam datę. Nie, niemożliwe. 
Wreszcie wśród wyżej wymienionych 
paniuś dostrzegam nikłe podobieństwo 
do koleżanek, a kilku przystojniaków 
okazuje się tymi „paszczurami” z mat-fizu. 
Odnajduję swojego partnera i na sygnał 
pani dyrektor „Poloneza czas zacząć” 
zaczynamy… tańczyć? No, może to za duże 
słowo. Dziewczyny wygięte na szczudłach 
(wymarzonych szpilkach), uwieszone na 
chłopcach, dźwigają kolana do przodu. 
Wszystko bezlitośnie rejestrowane przez 
kamery zachwyconych rodziców.  
W końcu – uff! – odtańczone. Może nikt 
nie zauważył, że poszłam nie w tę stronę 

w drugiej minucie utworu. Następnie 
sesja zdjęciowa z rodzinami, partnerami, 
zdjęcia klasowe: dziewczyny z podwiązka-
mi, chłopcy z wychowawcą itp. Nauczycie-
le wzruszeni naszym polonezem. Rodzice 
proszeni są o opuszczenie sali – to w koń-
cu nasza impreza, maturzystów. Eleganc-
ka kolacja, tańce w kółeczkach, parach, 
wężykach, z panem od WOS-u, księdzem 
i kolegą z klasy. Makarena, twist, tango, 
wszystko raczej amatorskie, ale jakże 
radosne. Z tej radości zostaną obolałe nogi 
i cudowne wspomnienia. Przy stołach roz-
mowy na wysokim poziomie, zwierzenia, 
komplementy na temat sukienek i fryzur, 
ale także obgadywanie kreacji „tej zołzy  
z biol-chemu”.  Wreszcie piąta rano  
i koniec tego, na co tyle czekaliśmy. Znów 
powrót do szarej rzeczywistości, nauki  
i ocen. Dziewięć godzin przetańczonych 
uczciwie i z zapałem, więc będzie 100 pro-
cent na maturze!!! 

Kasztany kwitną co roku, czyli matura 
na pewno się odbędzie, więc teraz czeka 
mnie i moich rówieśników sto intensyw-
nych i bardzo pracowitych dni. Teraz już 
nawet mniej niż sto. Nauko witaj, stud-
niówko żegnaj! 

Matylda Michałowicz

Piszą młodzi. 100 dni i kasztany



Chciałabym podzielić się z Państwem 
moją wielką fascynacją, jaką jest słucha-
nie audioksiążek w samochodzie  
w porannych korkach.

Jestem pracującą mamą z przedmie-
ścia. W tych trzech słowach, które mnie 
opisują, kryją się trzy czasochłonne czyn-
ności składające się na mój dzień i moje 
codzienne życie. Biorąc pod uwagę te dwa 
etaty, jakimi są praca poza domem (biuro-
wanie) i później praca w domu (gospodar-
stwa ogarnianie i dzieciowanie), nie mogę 
zignorować tego trzeciego aspektu, jakim 
jest dojeżdżanie do miasta z Józefosławia. 
Stanowi on nieodłączny atrybut mieszka-
nia pod miastem i szczególnie jest wpi-
sany w życie „etatowców”. Myślę, że nie 
dotyczy on, w tak dotkliwy sposób, osób 
wolnych zawodów i pracujących w domu.

Tak więc nie mogąc uniknąć tych 2–3 
godzin dziennie w aucie, znalazłam 
dla siebie wspaniałe zajęcie, jakim jest 
słuchanie audiobooków. Zawsze dużo 
czytałam i uwielbiałam to. Przeprowadza-
jąc się do Józefosławia i decydując się na 
bycie rodzicem, zostałam tej przyjemno-

ści pozbawiona. Jednak utracone hobby 
w przecudowny sposób odnalazło mnie 
poprzez książki w formacie mp3, słuchane 
w samochodzie. Odkryłam i doceniłam to, 
że audiobooki mają jeszcze jeden aspekt, 
którego nie ma papierowa książka – nie-
samowitą interpretację aktorską. To jest 
jak mały teatr tylko dla mnie. Teraz, przy 
zakupie kolejnej audioksiążki, ważny jest 
dla mnie nie tylko tytuł i autor, ale  
i aktor, który ją czyta. Słuchanie, jak jeden 
człowiek jest w stanie zmienić głos, że 
brzmi jak kilka osób prowadzących roz-
mowę, jest dla mnie niczym najwykwint-
niejsza uczta. Ten czas jest absolutnie 
czasem dla mnie. Nikt mi nie przerywa. 
Skupiam się na kierowaniu i zagłębiam 
się w opowieść. Znajduję się w bezczasie 
i nie zauważam, kiedy mija mi droga do 
pracy lub z powrotem. Hołubię go tak bar-
dzo, bo to jedyny moment absolutnie tylko 
dla mnie, jaki mam w ciągu roboczego ty-
godnia. Czasem nie chce mi się wychodzić 
z samochodu, bo chcę dalej słuchać. Droga 
w korkach stała się moim prywatnym spa 
dla umysłu. Mogę uspokoić gonitwę myśli 

i dać się zagubić w głosie aktora czytające-
go powieść. Zebrałam już sporą bibliotekę 
audiobooków.

Ostatnio skończyłam słuchać powieść 
Erin Morgenstern „Cyrk nocy”. Przepiękna 
baśń dla dorosłych o magicznym cyrku  
u schyłku XIX wieku. W świecie iluzji trwa 
rozgrywka między dwojgiem magików: 
Celią i Marco. Oboje byli szkoleni w tej 
sztuce od dziecka przez bezwzględnych 
nauczycieli. Pojedynek trwa przez całe ich 
życie i nie ma konkretnego zakończenia. 
Rywale bardzo długo nie zdają sobie spra-
wy, że końcem jest unicestwienie jednego 
z nich. Dodatkowo bohaterowie zakochują 
się w sobie nawzajem, co jeszcze bar-
dziej komplikuje ich rywalizację. Powieść 
interpretowana jest przez Marię Peszek. 
Pani Maria ma taki „smaczny” głos i czyta 
z manierą à la Krystyna Czubówna, czyli 
kończy zdanie charakterystycznym obni-
żeniem głosu. Cudownie jej się słucha. 

Serdecznie polecam mój sposób na war-
tościowe spędzenie czasu w korkach.

Małgorzata Stec

 „Namiętność” pracującej mamy z przedmieścia

Zbliża się wiosna, a wraz z nią rekru-
tacja do przedszkoli. Zapytaliśmy na-
uczycielkę wychowania przedszkolnego 
Justynę Dąbrowską, na co warto zwrócić 
uwagę, wybierając placówkę. Pani Justyna 
zwraca uwagę na kilka rzeczy.

Zazwyczaj w przypadku przedszkola 
publicznego, w którym płacimy 1 zł za 
godzinę, cieszymy się, że dziecko w ogóle 
się do niego dostało, i nie wybrzydzamy. 
Inaczej sprawa wygląda, kiedy mamy 
płacić od 800–1500 zł za miesiąc. Wtedy 
powinniśmy wcześniej przyjrzeć się, co 
dostaniemy w zamian. W Józefosławiu 
i Julianowie jest sporo takich miejsc do 

wyboru. Mogą to być punkty przedszkolne, 
placówki niepubliczne i prywatne. Różnią 
się nie tylko ceną. Oto lista rzeczy, które 
możemy sprawdzić, aby podjąć właściwą 
decyzję:

• liczba dzieci w grupie, liczba nauczy-
cielek na grupę (czasem nauczycielką 
nazywana jest pomoc nauczyciela, która 
równocześnie jest przypisana do dwóch 
lub trzech grup);

• warunki lokalowe, odległość od domu, 
godziny otwarcia, opłaty dodatkowe za 
odbiór dziecka po czasie (zdarzają się róż-
ne sytuacje, a taka opłata potrafi wynieść 
nawet 50 zł);

• rozkład dnia, godziny posiłków (czy jest 
pewna dowolność w przyprowadzaniu  
i odbieraniu dziecka);

• wiek dzieci w grupie, dzieci 2,5-letnie 
bywają łączone ze znacznie starszymi, 
ważne, żeby nabór do grupy był dostoso-
wany do rozwoju dziecka;

• specjaliści: psycholog, logopeda – czy 
współpracują i czy ich konsultacje są płat-
ne dodatkowo;

• plac zabaw – czy przynależy do pla-
cówki, może być inaczej i wtedy w grę 
wchodzą spacery na zewnątrz;

• zajęcia dodatkowe, wycieczki, imprezy 

okolicznościowe – jakie i czy są płatne.
Pani Justyna doradza, żeby aż tak bardzo 

nie przywiązywać się do idei wszechstron-
nego rozwoju dziecka poprzez mnogość 
zajęć dodatkowych. Okazuje się, że tam, 
gdzie dzieci mają non stop coś do zrobie-
nia i nauczenia, wracają wykończone do 
domu i wcale im to nie służy. Może okazać 
się, że placówka z wielkim ogrodem  
i miłymi nauczycielkami będzie bardziej 
przyjazna dla dziecka niż ta z przeładowa-
nym programem zajęć dodatkowych. Moż-
na zapisać dziecko na 2–3 rodzaje zajęć, 
ale już 5–6 to będzie zbyt duże obciążenie 
dla malucha. Dzieci też potrzebują czasu 
na swobodną zabawę, podczas której uczą 
się współpracy w grupie i rozwiązywania 
konfliktów. W wielu przedszkolach jest 
możliwość uczestniczenia w zajęciach 
adaptacyjnych lub w imprezie okoliczno-
ściowej. Zanim się zdecydujemy na kon-
kretną placówkę, zapytajmy, w jaki sposób 
można poznać atmosferę miejsca  
i zobaczyć, jak nasze dziecko się tam 
poczuje, na początku w naszym towarzy-
stwie. W końcu to ono spędzi tam sporo 
czasu. 

Katarzyna Sierżant

Jak wybrać przedszkole?
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Na ostatnim zebraniu wiejskim sołectw 
Józefosław i Julianów 27 stycznia 2014 r.  
w ramach wolnych wniosków zgłosi-
łem pomysł organizacji I Biegu ulicami 
Józefosławia i Julianowa. Pomysł został 
pozytywnie przyjęty przez mieszkańców,  
obecny na zebraniu burmistrz Zdzisław Lis 
i jego zastępca Daniel Putkiewicz zadekla-
rowali pomoc gminy w jego organizacji.

Skąd ten pomysł? Codziennie przemy-
kamy ulicami Józefosławia lub Julianowa, 
najczęściej poruszając się samochodem. 
Im dalej od miejsca zamieszkania, tym 
mniej znamy okolicę i mniej zauważamy, 
co dzieje się w naszych miejscowościach. 
Jesteśmy dużą społecznością aktywnych 
ludzi – biegaczy, rowerzystów, „nordic 
walkerów”, narciarzy biegowych. Zwykle 
trenujemy samotnie na terenie Lasu Ka-
backiego. Dlaczego nie wykorzystać naszej 
energii na wspólne pokonanie kilku kilo-
metrów, ale po ulicach naszych miejsco-
wości? Jeśli uda się skłonić mieszkańców 
do tej aktywności, będziemy mieć okazję 
do lepszego poznania siebie nawzajem 
oraz miejsca, w którym żyjemy.

Powody, dla których warto zorganizo-
wać bieg. Ważne jest stworzenie okazji do 
wspólnej „mobilizacji”. Podobnie jak przed 
świętami, kiedy robimy porządki i zakupy, 
szykujemy potrawy, by w końcu zasiąść 
do stołu i zacząć świętować. Bieg mógłby 
stać się naszym świętem, motywacją do 
uporządkowania otoczenia, dostrzeżenia 
zmian wokół nas, dokończenia lub rozpo-
częcia przez administrację samorządową 
ważnych inwestycji. Dzięki licznemu 
udziałowi wytworzylibyśmy „masę kry-
tyczną”, by samorządowcy zobaczyli naszą 
siłę i determinację. Wreszcie byłaby to 
okazja do wspólnej zabawy, integracji  
i wymiany pomysłów.

Proponowana trasa biegu. Start na ulicy 
Wilanowskiej w okolicach skrzyżowania  
z ul. Cyraneczki. Biegniemy ul. Wilanow-

Bieg ulicami Józefosławia

fot. Michał Dworczyk

ską w kierunku ul. Geodetów. Skręcamy  
w lewo, w nową ulicę XXI wieku – czy 
ktoś, kto tam nie mieszka, miał okazję ją 
zobaczyć? Dobiegamy do ul. Julianowskiej 
i skręcamy w lewo, biegnąc ulicą, która 
już niedługo się bardzo się zmieni. Następ-
nie skręcamy w ul. Cyraneczki  
i docieramy do ulicy Ogrodowej, ciesząc 
się z nowego fragmentu drogi. Skręcamy  
w lewo, w ul. Ogrodową, i kończymy bieg 
na terenie Politechniki Warszawskiej. 
Razem to około 5 km, idealny dystans do 
biegu, spaceru, przejażdżki rowerem, hu-
lajnogą czy deskorolką. Piknik na terenie 
należącym do Politechniki, gdzie niedługo 
ma powstać nasz lokalny park, będzie ide-
alnym zakończeniem naszego święta.

Na razie to tylko pomysł – i trzeba dużo 
pracy i dobrej woli wielu osób, aby ten 
pomysł wcielić w życie. Cieszy entuzjazm 
i akceptacja pomysłu przez uczestników 
zebrania oraz chęć pana burmistrza przy 
wsparciu tej inicjatywy.

Robert Widz

Planowana trasa biegu józefosławskiej „piątki”. Start: ulica Wilanowska róg Cyraneczki. 
Meta: ulica Ogrodowa, teren Politechniki Warszawskiej.



Z pierwszej części („Sąsiedzi” nr 5) 
dowiedzieliśmy się, że 7-letni Wojciech 
Małkowski opuścił z rodziną Warszawę 
na początku powstania warszawskiego. 
Przez Augustówkę, Wilanów i Las Kabacki 
dotarł do Józefosławia, który był wtedy 
kolonią niemiecką.

…Pamiętam dokładnie, jak wyglądało 
codzienne życie przybyłych rodzin. Dzień 
rozpoczynał się od pracy w polu od 6–7 
rano do 18–19 z godzinną przerwą na obiad. 
W pamięci utkwiły mi szczególnie dwie 
szlachetne postacie spośród mieszkańców 
Józefosławia: Niemiec, pan Stall, który był 
sołtysem, i Polak pan Cieślak – gajowy.

Pewnego dnia, kiedy pracowaliśmy przy 
zbieraniu ziemniaków i cebuli, spytałem 
pana Stalla, dlaczego cebulę białą oddzie-
lamy od czerwonej. Odpowiedział, że biała 
cebula i ziemniaki przeznaczone są dla 
żołnierzy niemieckich do jedzenia, z czer-
wonej cebuli wyrabia się dla nich jodynę. 
Wtedy zaczęliśmy wbijać w ziemię znaczną 
część tych warzyw, by pomniejszyć zbiory. 
Nie mieliśmy szczęścia, bo pierwszej nocy 
spadł obfity deszcz i niezebrane płody wy-
płynęły na powierzchnię. Rano przyjechał 
esesman na inspekcję i wszystko się wy-
dało. Zarządził zbiórkę, plecami do niego, 
i stłukł nas niemiłosiernie pejczem. Długo 
nie mogliśmy siadać na pupach. Tak się 
skończyła nasza dziecięca niesubordynacja 
i sabotaż. A nasz kat, jadąc następnego dnia 
motorem do Piaseczna, wpadł w poślizg, 
uderzył głową w wierzbę i się zabił.

Gajówka znajdowała się 100–150 m na 
lewo od krzyża (wystawionego po katastro-
fie lotniczej w Lesie Kabackim).  
W lesie ukrywał się żydowski chłopak, któ-
ry jakimś cudem wydostał się z getta. Miał 
wykopanych mnóstwo ziemianek, każdej 
nocy spał w innej. Przeżył do czasu wyzwo-
lenia dzięki pomocy gajowego Cieślaka  
i pana Stalla. Zresztą pan Stall bardzo czę-
sto pod osłoną nocy, pod pozorem nadzoru 
i kontroli, jadąc małym, dwukołowym 
wozem, zostawiał pod domem chleb, biały 
ser, masło i mleko. Dary te wielu osobom 
pomogły przeżyć.

Kiedy zbliżał się wschodni front, Niemcy 
stawali się coraz bardziej nerwowi, groźni, 
niebezpieczni. Wyznaczyli grupę jeńców 
na rozstrzelanie, w której znalazł się pan 
Cieślak. Wtedy córka jednego z Niemców 
prosiła swojego ojca o darowanie mu życia. 
Po długich błaganiach dziewczyny uwol-
niono go z grupy skazańców. Pozostałych 
rozstrzelano na końcu lasu, blisko Dąbrów-
ki. Nadszedł styczeń 1945 r., front wschodni 
zbliżał się od strony Grójca i Piaseczna. 
Niemcy w popłochu pakowali radiostacje 
i inny sprzęt. Mieszkańcom nakazano nie 

Wspomnienie o Józefosławiu cz. 2

wychodzić z domów, a okna szczelnie za-
słonić. Trzeba przyznać, że ucieczka zorga-
nizowana była perfekcyjnie. Przez kilka dni 
i nocy słychać było tylko warkot silników 
samochodowych i niemieckie komendy. 

W nocy z 16 na 17 stycznia zapanowała 
głucha cisza. Początkowo nikt z nas nie 
wychodził w obawie przed przykrymi 
niespodziankami, ale ciekawość w końcu 
zwyciężyła. Najodważniejsza okazała się 
moja babcia, wyszła i po chwili zawołała: 
„Wychodźcie, nie ma już Niemców!”. Jed-
nocześnie od strony lasu ukazały się nam 
trzy pędzące psy, które okazały się małymi 
końmi, a na nich rosyjski zwiad, kobieta  
i dwóch mężczyzn. Ponieważ tej zimy spa-
dły obfite śniegi i nie brakowało mrozów, te 
małe koniki były ledwo widoczne ze śnież-
nych zasp. Przybysze wjechali do nas na 
podwórko i zapytali: „Czy jest Germaniec?” 
oraz powiedzieli: „Babuszka haziajka, daj 
wodki”. Wódki nie było, wobec czego oddali 
serię ogniową w górę ze swych pepeszek  
i niepocieszeni odjechali w kierunku Dąb-
rówki. Po chwili przyleciał „kukuruźnik”  
i zrzucił ulotki: „Idzie wolność – wojsko 
maszeruje od strony Grójca i Nowego Mia-
sta”. Rzeczywiście, za 2–3 godziny wojsko 
polskie i rosyjskie ujrzeliśmy na własne 
oczy. Maszerowali od strony Piaseczna  
w stronę Warszawy, a nad ich kolumnami 
nisko latały samoloty. Nie muszę chyba 
opisywać wielkiej euforii, jaka wśród nas 
zapanowała. Jednak kiedy przyjrzeliśmy 
się z bliska tym młodym chłopcom  
z obandażowanymi głowami, odmrożo-
nymi uszami, nosami i rękami – wszyscy 
posmutnieli. Każdy ważył i sumował straty 
tej wielkiej tragedii wojennej…

Wrócę jeszcze do gajowego. Tej nocy, gdy 
wojska niemieckie opuściły nasze stro-
ny, razem z nimi zniknął gajowy z córką 
Niemca, która uratowała mu życie. Mówio-
no, że wzięli ślub i wyjechali na Zachód. 
Za to niemiecka rodzina Stallów została 
w swoim gospodarstwie i długo jeszcze 

mieszkali w Józefosławiu. Wspominam ich 
bardzo życzliwie.

W dniu, w którym weszły nasze wojska, 
przyszła do nas matka gajowego, pani 
Cieślakowa, i powiedziała, że przybył nam 
jeszcze jeden lokator. Po chwili ukazał się 
nam 17–18-letni żydowski chłopak, który 
przeżył głównie dzięki pomocy gajowego  
i jego matki. Kiedy już było wolno wchodzić 
do lasu, oglądałem jego ziemianki. Było ich 
20 i w nich przeżył 2 lata. Kiedy się umył, 
został nakarmiony i ubrany, poszedł do 
Piaseczna, do organizacji pomocy Żydom. 
Następnego dnia przyjechał do nas na 
rowerze, w garniturze, a pod szyją miał 
czerwony krawat. Powiedział: „Pani Cieśla-
kowa, żyję dzięki pani synowi, więc dopóki 
będę żył, nic złego wam się nie stanie”. Nie 
wiem, jak potoczyły się dalsze losy wybaw-
ców i samego wybawionego.

A  Józefosław? Drogi tu były bardzo uciąż-
liwe, zwłaszcza wiosną i jesienią. Gliniane 
podłoże powodowało, iż niejednokrotnie 
buty zostawały w błocie, gdy szło się do 
autobusu do Dąbrówki. Pogotowie ratunko-
we nie było w stanie dojechać. Saniami lub 
wozem konnym dowoziło się chorych do 
karetki, która czekała gdzieś na początku 
Dąbrówki. Do tego trzeba dodać całkowi-
ty brak elektryczności, trzeba było nosić 
latarki w kieszeniach. Brakowało opału 
na rynku, nie można było kupić węgla ani 
drewna w ilości potrzebnej dla każdego 
domu. Ogromnym dobrodziejstwem oka-
zała się bliskość lasu. Już latem robiło się 
zapasy. Oczywiście było to nielegalne, ale 
wszyscy mieszkańcy ryzykowali karę, a na-
wet areszt. Nie było innego rozwiązania.

Cdn.

Wojciech Małkowski, 
były mieszkaniec Józefosławia

(opracowała Hanna Krzyżewska)

W tym domu mieściła się radiostacja niemiecka.
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Kim jestem? Przede wszystkim mamą...
Skąd jestem? Ze „wsi spokojnej, wsi 

wesołej”, gdzie co prawda obory są wspo-
mnieniem, ale autobus jednak zawraca.

Mieszkamy w Józefosławiu od kilku lat 
i uciekając od zgiełku Warszawy, staramy 
się zwolnić tempo życia.

Moje dzieci, Staszek (prawie 8 lat)  
i Jagoda (lat prawie 10), należą do „frakcji” 
żywych, wymagających sporego zmę-
czenia fizycznego. Słodkie dranie, które 
nawet jak czytają książkę, to całe ciało 
im „chodzi”. Jakiś czas temu wpadliśmy 
na pomysł trampoliny w ogródku – rewe-
lacyjny wypełniacz czasu, zapewniający 
sporą dawkę adrenaliny i bezgranicznej 
radości – polecam. Niestety, dla małych 
szkodników to za mało...

Nie było wyjścia, trzeba było znaleźć 
sposób na pozytywne spożytkowanie ener-
gii i efektywny rozwój, bo jak się można 
spodziewać, zamiast być „statystycznymi” 
słuchowcami lub wzrokowcami, dzieci 
nasze okazały się kinestetykami (często 
mylone z ADHD). Jak wiadomo, charakte-
ryzuje je „nadmierna gestykulacja i duża 
ruchliwość całego ciała”. Chciał, nie chciał, 
trzeba było działać i znaleźć sposób, żeby 
kinestetyka „nie zatrzymać, bo przestanie 
przyswajać”.

U Jagi zaczęliśmy w wieku 4–5 lat od ba-
letu, „wyciągnęła” z niego cały stretching, 
wyginała się jak guma, ale na nudną kla-
sykę chodziła coraz mniej chętnie. Kiedy 

skończyła 6 lat, porwałam się na wożenie 
córki do Pałacu Kultury i Nauki na gim-
nastykę artystyczną. Tak, tak, rozumiem, 
dlaczego pukacie się w czoło... teraz sama 
się pukam. Dojazdy koszmarne, a sam na-
strój i atmosfera PKiN zatrzymała się na 
latach 70., i nie mam tu jedynie na myśli 
warunków technicznych budynku... 

Szukałam dalej i w końcu, tuż za płotem, 
niemalże na naszej wsi, znalazłam klub 
sportowy. I tak od 3 lat Jagoda jest człon-
kiem GRW CREW w klubie Grawitacja. 
Trenuje 3–4 razy w tygodniu, w sumie 5–6 
godzin tygodniowo. Zajęcia odbywają się 
głównie w studiu w TDP na Okulickiego 
7/9 w Piasecznie (można dojechać od nas 
autobusem 739). Grupy dobierane są wie-
kowo i pod kątem umiejętności. Grawita-
cja stała się dla niej bardzo ważna. Mimo 
że szkołę bardzo lubi, to jednak największe 
przyjaźnie narodziły się w klubie. Pasja, 
wspólne obozy, sukcesy, a nawet niepowo-
dzenia nieprawdopodobnie łączą te dzieci. 
Jedną z niezaprzeczalnych zalet klubu 
jest fakt, że w reprezentacji tańczą nie 
tylko filigranowe zawodniczki, ale rów-
nież Słowianki z ponadprzeciętną ilością 
ciałka. Nie wiem, w czym tkwi magia, ale 
pani Ula i pan Szymon (właściciele klubu) 
przyciągają do siebie dzieciaki jak miód 
niedźwiedzia...

Oczywiście Klub Sportowy Grawitacja nie 
tylko „werbuje” płeć piękną. Znaczną gru-
pą są też chłopcy (trenują m.in.: hip-hop, 
break dance, locking itp.).

Na sportowo w okolicy 

Pewnie wiele osób zaskoczę informacją, 
że przy klubie działa NGU (Never Grown 
Up), dla zawodników powyżej 30. roku 
życia! Reprezentuje ją grupa szalonych, 
wiecznie uśmiechniętych dorosłych 
(amatorów), którym – dzięki wrodzonemu 
poczuciu humoru – bliżej do przedszkola 
niż do statecznej pełnoletności... Hip-hop 
w ich wydaniu to czysta poezja! No, może 
proza... W zeszłym roku sama byłam 
członkiem tej wyjątkowo niesfornej i hała-
śliwej grupy i, o ile mi zdrowie pozwoli,  
to wrócę do nich za kilka tygodni. 

A na koniec ciekawostka. 22 tytuły 
Mistrzów Polski, 10 tytułów Wicemi-
strzów Polski oraz 5 brązowych medali to 
bilans listopadowych Mistrzostw Polski. 
Co więcej, I miejsce i TYTUŁ MISTRZÓW 
ŚWIATA IDO zdobyli chłopcy z minifor-
macji juniorów. Te wyniki to powód do 
dumy dla startujących tancerzy, trenerów 
i rodziców. 

Żeby nie było, że tylko taniec nas kręci, 
dodam, że syn (dla odmiany wraz z tatą) 
trenuje karate tradycyjne w Mazowieckim 
Stowarzyszeniu Karate Tradycyjnego Ai-Do 
oddział Piaseczno. Zajęcia odbywają się  
w szkole na Kameralnej. Staś został 
powołany do kadry klubu i, podobnie jak 
siostra, kilka razy stał „na pudle”.  
A zaczęło się niewinnie, od judo w przed-
szkolu. Pozytywnie zakręceni rodzice  
i motywowane przez senseia Michała 
dzieciaki pogłębiają swoje zdolności fizycz-
ne i umysłowe. Zgrupowania w Jachrance 
i obozy zarówno w kraju, jak i za granicą 
przyciągają całe rodziny. 

Do pełni fizycznego szczęścia w Józefo-
sławiu i Julilanowie brakuje nam ścieżek 
rowerowych, skweru z małpim gajem dla 
dzieci i kilkoma ławeczkami, gdzie po sza-
lonej zabawie można przysiąść i spałaszo-
wać bułkę z serem albo maminej roboty 
drożdżówkę.

Ola Piątek
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Wymarzona wiosna

Wiosna jest najbardziej wyczekiwaną 
oraz jedną z najpiękniejszych pór roku. 
Jestem przekonana, że marzec zachwyci 
nas pięknem przebiśniegów, krokusów 
oraz innych cebulowych pieczołowicie sa-
dzonych jesienią. Już niebawem pierwsze 
kwiaty i budząca się do życia roślinność 
oraz coraz dłuższy dzień sprawią, że bę-
dziemy mieli mnóstwo optymizmu  
i chęci do działania w naszych przydomo-
wych ogrodach.

Od paru lat w związku z późno rozpoczy-
nającą się zimą (w tym sezonie przy-
szła do nas dopiero w połowie stycznia) 
prawie nie mamy przedwiośnia. Wygląda 
na to, że w tym roku będzie inaczej, co 
ogromnie mnie cieszy, bo wykonamy 
ważne wiosenne prace bez pośpiechu  
i bardzo dokładnie. Nie dajemy się zwa-
riować i planujemy wszystko po kolei.

Najważniejsze prace pielęgnacyjne, 
które powinniśmy wykonać w marcu, 
jeśli temperatura pozwoli i nie będzie 
przymrozków:

Usuwamy resztki roślin. Przede wszyst-
kim pozbywamy się tych, których nie 
zdążyliśmy uprzątnąć jesienią. Wrzuca-
my je na kompost lub pakujemy w brą-
zowe worki na bioodpady. Nie urozma-
icajmy okolicy gnijącymi, ogrodowymi 
śmieciami!

Przycinamy krzewy i drzewa. Możemy 
przyciąć krzewy liściaste kwitnące latem 
na pędach tegorocznych, np. krzewuszki, 
budleje, tawuły japońskie, ekspansyw-
ne derenie, hortensje bukietowe. Nie 

pomylmy tych ostatnich z hortensjami 
ogrodowymi, usuwamy tylko zeszłorocz-
ne kwiatostany, nad pierwszym pąkiem. 
Jeśli mamy drzewa owocowe, możemy 
wykonać cięcie prześwietlające. Chore lub 
uszkodzone pędy usuwamy, pamiętając 
o zabezpieczaniu ran maścią ogrodniczą. 
Cięcia dokonujemy w suche dni w tempe-
raturze powyżej 0 st. C.

W naszych ogrodach...

Odsłaniamy rośliny. W pochmurne 
dni możemy zdejmować również osłony 
z roślin. Bądźmy jednak ostrożni, mogą 
jeszcze występować skoki temperatury  
i zbyt wczesne zdjęcie okryć może rośli-
nom zaszkodzić.

Wykonujemy gruntowne prace przy 
trawniku:

• grabimy resztki roślin, mchu, filcu, 
aby uniknąć brzydkich brązowych plam 
w sezonie,

• wykonujemy aerację lub wertykulację 
w celu napowietrzenia gleby,

• w razie konieczności rozsypujemy torf 
i dosiewamy trawę.

Wykonujemy pierwsze opryski. Bardzo 
skuteczny jest olej parafinowy (Proma-

Wyciąg z wrotycza:
300 g świeżego lub 30 g suszu 
ziela zalewamy 10 l zimnej 
wody i odstawiamy na 12-24 
godz. Odcedzamy. Wykorzy-
stujemy tego samego dnia  
w proporcjach 1:2. 

nal), którym dokładnie opryskujemy 
wszystkie rośliny iglaste i liściaste.  
Powinniśmy to zrobić w temp. 0–5 st. C. 
Olej musi wręcz spływać po gałęziach  
i korze drzew. Dzięki temu niszczymy  
90 proc. populacji szkodników. Pamiętaj-
my: oprysk należy wykonać w pochmur-
ny dzień, przed pękaniem pąków. Nieste-
ty, nie dotyczy on opuchlaka, który  
od dwóch lat żeruje w naszej okolicy i jest 
wyjątkowo odporny na środki chemicz-
ne. Najlepszym sposobem na niego są 
metody biologiczne, pożyteczne nicienie 
zaaplikowane do gleby (preparat Larva-
nem). Stosuje się go w temp. powyżej  
10 st. C oraz wywar z wrotycza pospolite-
go (można go zerwać na pobliskiej łące, 
lecz należy uważać, żeby nie popalić ro-
ślin; przepis na wyciąg z wrotycza podaję 
obok). 

Nawozimy. Możemy zasilać rabaty 
kompostem własnej produkcji lub nawo-
zami organicznymi  – biohumusowymi 
(dostępne w sklepach ogrodniczych, np. 
w granulkach lub płynne).

Gorąco zachęcam do komponowania 
donicowych dekoracji z dostępnych  
w sklepach rozpoczynających kwitnienie 
hiacyntów, szafirków, miniaturowych 
tulipanków, bratków oraz pełników. Wi-
dok kwitnących kwiatów na tarasie lub 
balkonie od razu poprawia humor!

Katarzyna Krzyszkowska
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Książki subiektywnie wyczytane

„I góry odpowiedziały echem” Khaled 
Hosseini, Wydawnictwo Albatros

Ta książka mnie urzekła. Jest to najnow-
sza powieść autora o światowej renomie, 
cenionego również za  „Chłopca  
z latawcem” i „Tysiąc wspaniałych słońc”. 
Przybliża krajobraz społeczeństwa i kultu-
rę Afganistanu, jednak jest uniwersalną 
opowieścią, bez trudu przemawiającą do 
europejskiego odbiorcy. Poznajemy wie-
lowątkowe losy bohaterów splatające się 
w przedziwne, jak to często w życiu bywa, 
dzieje. Autor sugestywnie, czasami także 
poetycko, ukazuje nieprzewidywalności 
życia. Motywacje bohaterów są absolutnie 
uniwersalne – Afganistan jest tłem, ludzie 
na całym świecie podobnie odczuwają. 
Ta książka wzrusza i skłania do zadumy. 
Miłość, cierpienie, oddanie, tęsknota czy 
samotność stają się naszym udziałem 
bez względu na narodowość czy miejsce 
zamieszkania. Hosseini podkreśla siłę 
rodzinnych więzi i walkę o najbliższych 
wbrew przeciwnościom losu. W tej powie-
ści nie ma wątku głównego ani głównego 
bohatera, lecz galerię postaci poznajemy 
dość dogłębnie i z różnych perspektyw. 
Książką tą należy się delektować, smako-
wać jej piękny język, sugestywne obrazy, 
bohaterów z krwi i kości.  „I góry odpowie-
działy echem’’ to pierwsza książka Hosse-
iniego, którą przeczytałam, ale na pewno 
sięgnę po inne jego powieści. Wyjątkowa 
pod każdym względem i zdecydowanie 
godna polecenia! 

„Siła nawyku” Charles Duhigg,  
Dom Wydawniczy PWN

Druga natura człowieka to nasze nawyki, 
a, jak wiadomo, mają one wielką moc. 
Pozostajemy w ich sidłach, nieświadomie 
powtarzamy pewne działania, choć nie 
zawsze tego chcemy. W „Sile nawyku” 
Charles Duhigg pokazuje, że wyrobienie 
nowych nawyków i zmiana dotych-
czasowych są jak najbardziej możliwe. 
Przekonuje, że zrozumienie mechanizmu 
powstawania i zastępowania nawyków 
pomagają osiągać wymarzone cele. Zmia-
na nawyku może odmienić życie pojedyn-
czego człowieka, ale także funkcjonowanie 
całych społeczeństw, przedsiębiorstw czy 
grup zawodowych. Z książki dowiemy się, 
jak Lisa, przez wiele lat uzależniona od pa-
pierosów i alkoholu, zadłużona i niezdolna 
do utrzymania stałej pracy, zmieniła się 
w wolną od nałogów kobietę sukcesu. 
Autor udowadnia, że możemy złe nawyki 
zastępować dobrymi. Mówi o zamkniętej 
pętli nawyku: „Nawyki – nawet jeżeli już 
zakorzenią się w naszych umysłach – nie 
są przeznaczeniem. Możemy wybierać na-
wyki, jeżeli wiemy, jak to robić”. Czytając 
tę książkę, zaczyna się podświadomie ma-
rzyć... A gdyby tak naszą narodową piłkar-
ską drużynę „zaprogramować” w nawyko-
wych mistrzów? „Siła nawyku” dostarcza 
w przyjazny sposób niezbędnej porcji 
wiedzy socjologicznej i psychologicznej. 
Wyjaśnia działanie nawyków w odniesie-
niu m.in. do marketingu, zarządzania czy 
nawet ruchów obywatelskich. Książka ta, 
oparta na dogłębnej analizie, przeobraża 
naukowe zagadnienie w serię barwnych 
opowieści . „Siła nawyku” znalazła się na 
liście najlepszych książek roku 2013 we-
dług „The Wall Street Journal” i „Financial 
Times”. Polecam, warto spróbować.  

„Śnieżka musi umrzeć” Nele Neuhaus, 
Media Rodzina

Pora na kryminał! Tym razem wybór 
padł na książkę „Śnieżka musi umrzeć”. 
Ciekawy tytuł, nie zawiodłam się! Każde-
mu wielbicielowi kryminałów, ale także 
po prostu dobrych książek, historia Nele 
Neuhaus dostarczy nie lada emocji. Czyta 
się ją jednym tchem! Wartka, pełna zaska-
kujących zwrotów akcja wypełniona jest 
galerią postaci posiadających liczne, nie 
zawsze chlubne, tajemnice. To trzymająca 
w napięciu historia byłego więźnia, Tobia-
sa Sartoriusa, skazanego na 10 lat  
za morderstwo dwóch nastolatek. On 
sam nie pamięta, co się wydarzyło. Wśród 
mieszkańców rodzinnego miasteczka,  
do którego powraca, wielu jest nienawist-
nych, żądnych jego krwi sąsiadów. Są 
jednak tacy, co stają za nim murem.  
W Altenheim wszędzie czają się tajemnice, 
mieszkańców wiąże zmowa milczenia, 
każdy może mieć nieczyste sumienie. 
Dodatkowo do Tobiasa i jego wsi prowadzą 
tropy śledztwa pary policjantów  
w sprawie ludzkich kości wykopanych  
w podziemnym zbiorniku na starym 
lotnisku wojskowym, a jego matkę ktoś 
spycha z kładki dla pieszych wprost pod 
koła pędzących samochodów. Załamany 
ojciec Sartoriusa, podupadły dom, zatęchłe 
przeszłością Altenheim, gęsta atmosfera 
co rusz każą nam typować innego wino-
wajcę. Czy Tobias słusznie poniósł karę? 
Jeśli nie on, to kto jest niebezpiecznym za-
bójcą na wolności? Przekonajcie się sami, 
zakończenie jest zaskakujące. 
Polecam!

Monika Rzepka
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Sąsiedzi z bloków

Przyzwyczailiśmy się myśleć o Józefo-
sławiu i Julianowie jako o miejscowościach 
zabudowanych domami lub osiedlami 
deweloperskimi, które są w większości za-
mknięte i strzeżone. Ot, taka sypialnia dla 
ludzi średnio zamożnych, pracujących na 
ogół w Warszawie, ceniących spokój, zieleń 
i miłe otoczenie. Mało kto zapuszcza się 
na dalsze spacery w kierunku odwrotnym 
do Lasu Kabackiego. Na ostatnim zebraniu 
wiejskim padła propozycja zorganizowania 
wiosną biegu obejmującego m.in. wszystkie 
nowe ulice, które w ciągu ostatnich trzech 
lat tu powstały. Propozycja ze wszech miar 
słuszna, bo, wstyd powiedzieć, ale zupełnie 
nie znamy naszych miejscowości. Porusza-
my się przeważnie samochodami lub au-
tobusem, przemierzając tylko główne ulice. 
Zawsze brakuje czasu lub jakiegoś powodu, 
by zboczyć z wytyczonej trasy. I właśnie 
dlatego nieliczni mieszkańcy Józefosławia 
i Julianowa wiedzą, że bloki przy ul. Urba-
nistów to też Julianów, a ich mieszkańcy to 
też nasi sąsiedzi. 

Dwa pierwsze budynki od Julianowskiej, 
rozdzielone boiskiem, mieszczą lokale so-
cjalne (rotacyjne), z których korzystają wy-
łącznie osoby spełniające wiele kryteriów, 
najważniejszym są te finansowe. W miarę 
możliwości i według kolejności oczekiwa-
nia lokale przydzielane są na podstawie 
odpowiedniej i okresowej umowy najmu. 
Odwiedzając te miejsca, spotykałam się  
z ludźmi, wśród których były także samot-
ne, starsze panie, godzące się na chwilę 
rozmowy, zadowolone, że ktoś je odwiedził 
i zechciał porozmawiać.

Pani Zofia zajmuje mieszkanko o po-
wierzchni 16,5 m kw. (takiej wielkości są 
najmniejsze lokale). Składa się na nie mi-
nipokoik z minianeksem kuchennym  
i łazienka z prysznicem. Nawet pralka tu 
się jakoś zmieściła. 

– Czynszu płacę tylko 108 zł. – Pani Zofia 
wylicza:  – 49 zł za ogrzewanie, 9 zł za 
śmieci i 50 zł za używanie lokalu. 

Dyskretnie się rozglądam: bardzo ciasno, 
ale ciepło, czyściutko, schludnie, telewizor 
włączony. No bo co tu robić całymi dniami? 
Dzieci czasem odwiedzą, czasami nawet 
wnuki wpadną.  

– Większych problemów nie mam, ale  
w ślizgawicę nie wychodzę, bo niebezpiecz-
nie. Trzeba też uważać na młodzież, nieste-
ty zdarza się, że nie szanują starszych osób 
ani też budynku. Ale uwagi nie zwrócę, bo 
się boję…

Pani Helena w lokalu tak samo maleńkim 
przyjmuje właśnie gościa. Na stole herbata, 
ciasteczka. 

– A może i pani się z nami napije?  
– proponuje. – Jestem osobą z niepełno-
sprawnością, gdybym miała choć trochę 

większe mieszkanko, mógłby zamieszkać 
ze mną syn, to miałabym opiekę – mówi. 
(Nowe mieszkania oddane niedawno do 
użytkowania przy ul. Jerozolimskiej są już 
rozdzielone, trzeba więc będzie na zamianę 
trochę poczekać). 

– Przedtem mieszkało tu małżeństwo, ja 
przeniosłam się niedawno z Nadarzyńskiej, 
z samego centrum Piaseczna – opowiada 
pani Barbara. – Nie mogę się przyzwyczaić, 
wszędzie daleko. Nawet wiaty z ławeczką 
na przystanku nie ma. Przydałaby się też 
bliżej chociaż apteka, bo dużo starszych, 
schorowanych osób w tych blokach miesz-
ka.

Taką właśnie osobą jest pani Marta. Ma 
białaczkę, jest po chemii, niedawno prze-
szła zabieg usunięcia zaćmy. 

– Chemia zjadła mi oczy – konkluduje. 
– Ale za to mam bardzo dobre dzieci, dużo 
mi pomagają, wożą po lekarzach, robią 
zakupy. 

Pani Marta ma starannie ułożone wło-
sy, lakier na paznokciach i niegasnący 
uśmiech na twarzy.

Po przejściach jest też pani Jadwiga. 
Osiem lat temu straciła męża.  
– Nie będę o zmarłym mówiła nic złego,  
ale trochę mi w życiu nadokuczał – zwierza 
się. – Taki był zazdrosny, że czasem twarz 
mi do dywanu przycisnął i kolana wbił  
w plecy, żebym tylko dobrze zrozumiała, 
jak mnie kocha… Czego to wódka z ludzi 
nie zrobi… – wzdycha.  – Zostali mi syno-
wie i wnuki. Ale, wie pani – kontynuuje 
– obu tak samo wychowywałam i jeden na-
prawdę dobry, a drugi, niestety, już nie tak. 
Nawet w Wigilię mnie nie odwiedził.

Trzyosobowa rodzina zajmuje największy 
w tym budynku lokal, całe 26 m kw. Urzą-
dzony starannie, ze smakiem, każdy kącik 
wykorzystany. Rozmawiam z małżeń-
stwem w średnim wieku. 
– Nam się powiodło – mówi pan Henryk – 
mamy pracę, wyszliśmy z dołka, niedługo 

przeniesiemy się na swoje.  
– Ale czujemy się wykorzystani – dodaje 
pani Ewa. – Ponieważ nas stać, to gmina 
żąda podwójnych opłat. To tak, jakbyśmy 
płacili za tych, którzy nawet szukaniem 
pracy się nie splamili. 

(Dowiedziałam się w gminie, że nie jest 
to „kara za zaradność”, ale tzw. czynsz od-
szkodowawczy za „bezumowne korzystanie 
z lokalu socjalnego”. Po prostu skończyła 
się umowa, a ponieważ lokatorzy teraz nie 
spełniają kryterium dochodowego, stąd ten 
wyższy czynsz).

Przy ul. Urbanistów funkcjonuje świetlica 
środowiskowa, a właściwie „klub samopo-
mocy”, z którego pod okiem doświadczo-
nego pedagoga trzy razy w tygodniu mogą 
korzystać dzieci. Odrabiają lekcje, grają  
w gry towarzyskie. Przeważnie przychodzi 
tu 10–20 dzieciaków. Organizowane są tak-
że wycieczki, wyjazdy do kina, do muzeum, 
wtedy korzysta ich czterdzieścioro. Raz  
w tygodniu spotykają się seniorzy. 

– Jak dobrze, że mamy takie miejsce, 
gdzie możemy się razem napić herbaty, 
pogadać, wyżalić – mówią. – Czasami 
wyjeżdżamy nawet do teatru. Świetlicę 
nadzoruje p. Małgorzata Rosłon z Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej.  
  – Staramy się stworzyć szczególnie dla 
młodych jakąś alternatywę, żeby nie mu-
sieli stale spotykać się tylko na klatkach 
schodowych, gdzie różne głupie pomysły 
wpadają im do głowy – mówi. – Rodziny 
dysfunkcyjne nie zawsze potrafią same 
zapewnić dzieciom odpowiednią opiekę  
– dodaje.

O wiatę przystankową z ławeczką na  
ul. Julianowskiej przy Urbanistów wystąpi-
łam na lutowej sesji Rady Miejskiej.  
Ma być gotowa wiosną.

Hanna Krzyżewska                      
(imiona zostały zmienione)

fot. Hanna Krzyżewska
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Po co ta akcja? Nakrętki zbieramy, aby 
uzyskać pieniądze na finansowanie potrzeb 
konkretnego chorego dziecka. Do tej pory 
były to wózki inwalidzkie oraz wspomaga-
nie w leczeniu oraz rehabilitacji. Od 2011 r. 
zebrane nakrętki odbiera od nas firma  
z Zakroczymia pod Nowym Dworem Mazo-
wieckim. Dzięki wsparciu gminy na prze-
chowanie nakrętek został udostępniony 
magazyn na targu. Za kilogram nakrętek 
otrzymujemy 1,20 zł. Pieniądze przelewane 
są na konto Koła Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci przy ZSS w Łbiskach, a następnie 
przekazywane rodzicom dziecka. 

Jak to się zaczęło? Po raz pierwszy  
o zbiórce nakrętek przeczytałam na plaka-
cie w 2008 r. w Szkole Podstawowej w Zale-
siu Górnym. Tam nauczycielki ze świetlicy 
szkolnej  zaangażowały się w ich zbiórkę 
na rzecz Stowarzyszenia Dom Rodzina 
Człowiek z Warszawy. Stowarzyszenie to 
mieści się aż na Żoliborzu i zawożąc tam 
pełen bagażnik nakrętek, zastanawiałam 
się, czy nie jest to równowartość zużytego 
paliwa. Bardzo chciałam, aby taka akcja 
mogła powstać u nas, na terenie Piaseczna 
i okolic. Podobno trzeba marzyć, aby dać 
szansę marzeniom na ich spełnienie,  
i w tym przypadku akurat tak się stało. 

Komu już pomogliśmy? W 2009 r. roz-
poczęto zbiórkę nakrętek na zakup wózka 
inwalidzkiego dla Wioli, uczennicy Zespołu 
Szkół Specjalnych w Łbiskach. Przez cały 
rok mieszkańcy oddali 9 ton nakrętek. Za 
uzyskane pieniądze został nie tylko zaku-
piony wózek, lecz również opłacono reha-
bilitację dziewczynki. We wrześniu 2010 r. 
rozpoczęła się zbiórka nakrętek dla Kubusia 
Kozłowskiego z Bogatek, chorującego na 
rdzeniowy zanik mięśni. W ciągu pół roku 
zostało zebranych ponad 10 ton. Dzięki 
temu został zakupiony wózek elektryczny. 
Kolejnym dzieckiem potrzebującym pomo-
cy był Alex Kozłowski z Henrykowa Urocze, 
u którego stwierdzono nowotwór oczu.  
W niespełna pół roku uzbieraliśmy rekor-
dową ilość nakrętek, aż 15 ton! Niestety, 

Zakręceni na nakrętki

oczu Alexowi nie udało się uratować. 
Wsparliśmy też pomocą Eryka Przeczew-
skiego z Piaseczna z nowotworem wątroby 
(lata 2011–12), Kubusia Kowalskiego z Kru-
piej Wólki z rozszczepem kręgosłupa  
i wodogłowiem (lata 2012–13). 

W tym roku szkolnym 2013–14 wszystkie 
pieniądze uzyskane ze sprzedaży nakrętek 
zostają przekazane na pomoc w pielęgna-
cji i rehabilitacji Kubusia Jarzyńskiego-
-Zduńczyka. Chłopiec urodził się z chorobą 
genetyczną.  

Jak włączyć się w akcję? Akcja skierowa-
na jest do każdego z nas, jest aktem dobrej 
woli, który nic nie kosztuje. Wymaga tylko 
pamięci i małej torebki gdzieś w kącie 
na przechowywanie nakrętek. Większe 
wyzwanie stoi przed osobami, które zechcą 
nakrętki zbierać z danego terenu: szkoły, 
przedszkola, urzędu, firmy, sklepu, osiedla 
czy bloku. Tam musi znaleźć się ktoś, kto 
czuje, jak bardzo dzięki zbiórce nakrętek 
można pomóc najbardziej potrzebującym 
dzieciom. Czasami bywa to walka o dobro 
najwyższe, o życie. Taka osoba musi zadbać 
o pudełko na nakrętki z naklejonym plaka-
tem informującym o celu akcji, następnie 
znaleźć miejsce na przechowanie zebra-
nych nakrętek, aby w końcu wszystko prze-
wieźć do redakcji „Kuriera Południowego” 
w Piasecznie. Czy wśród nas jest wystarcza-
jąco dużo osób o tak ogromnej wrażliwości, 
aby nie tylko samemu się zaangażować, 
ale pociągnąć za sobą sąsiadów, uczniów, 
klientów, przyjaciół, pracowników? Czy  
w imię ratowania zdrowia i życia naj-
mniejszych potrafimy się zjednoczyć? Tak, 
ale pod jednym warunkiem: komuś musi 
na tym zależeć!

Zbieramy w Józefosławiu i Julianowie.
Na terenie J&J w akcję szczególnie zaan-
gażowane są dwie placówki: Przedszkole 
nr 11 przy ul. Nefrytowej oraz Niepubliczne 
Przedszkole Świat Bajek przy ul. Julianow-
skiej 67d. Od samego początku wspierają 
każde dziecko, na które zbierane są nakręt-
ki. Dlaczego tam się udaje? Bo wszyscy chcą 
pomagać: personel, rodzice, dzieci, którzy 
jak silniki wielkich statków nie przestają 
pracować, gdy dopłyną do jednego portu, 
bo zaraz widzą na horyzoncie następny. 
Dzięki otwarciu na potrzeby innych tworzą 
się społeczności pełne ideałów, wartości, 
gotowe do podjęcia wyzwań, a czasami  
i wyrzeczeń. 

Wszystkim, którzy zbierają nakrętki, 
bardzo dziękujemy. Proszę o przesyłanie 
wiadomości o miejscach, gdzie Państwo 
zbieracie (dorota.cichocka_zawada@inte-
ria.eu), dodamy je do listy na stronie ZSS  
w Łbiskach w zakładce Koło TPD.

Ogromnie liczymy też na zaangażowanie 
całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół 
Publicznych w Józefosławiu. Jest to najlicz-
niejsza szkoła na terenie naszej gminy  
i ma ogromny „potencjał nakrętkowy”.

Dorota Cichocka-Zawada,  
koordynator akcji

Zapraszamy do bicia rekordu Guinnessa! 

24 maja 2014 r. w Zespole Szkół Publicznych w Łazach przystą-
pimy do próby ustanowienia rekordu Guinnessa w układaniu 
mozaiki z plastikowych nakrętek. Dotychczasowy rekord usta-
nowiony w Niemczech to 3,6 mln nakrętek! 
Mottem przewodnim mozaiki jest „Nasz świat wartości”. Każ-
da placówka, organizacja czy stowarzyszenie może przyłączyć 
się do współtworzenia dzieła. Zadaniem będzie przygotowanie 
propozycji zilustrowania jednej wartości – miłości, tolerancji, 
empatii, przyjaźni itp. w określonych wymiarach, zrobienie jej 
zdjęcia, przysłanie do organizatorów, a następnie ułożenie już 
na boisku w Łazach. Po zbudowaniu mozaiki z nakrętek  
i oficjalnym ustanowieniu nowego rekordu wszystkie nakrętki 
zostaną sprzedane, a fundusze przeznaczone na rehabilitację 
Kubusia Jarzyńskiego-Zduńczyka.
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Tort bezowy
Czasem, gdy żółtka jajek wykorzystam do 

przygotowania, np. sernika na zimno czy 
kogla-mogla, zostają mi białka. Cieszy się 
z tego przede wszystkim mój starszy syn, 
bo wie, że za godzinę–dwie będą  
w domu bezy. Tym razem jednak nie będą 
to zwykłe ciasteczka, lecz tort z pysznym 
kremem z mascarpone i śmietaną.

Składniki
Blat bezowy
• 5 białek
• 1 szklanka cukru
• szczypta soli
Krem
• 250 g serka mascarpone
• 250 g słodkiej śmietany 30 proc.
• 2 łyżki cukru pudru
• otarta skórka z cytryny lub limonki
• 1 łyżeczka soku z cytryny lub limonki
• konfitura z czarnej porzeczki, malin 

lub inna ulubiona (najlepiej kwaskowa, 
by przełamywała słodycz bez), może być 
też masa kajmakowa (puszkę słodkiego 
mleka skondensowanego gotuj w garnku 
przez 3–4 godziny)

Wykonanie
Białka ubij ze szczyptą soli, dosypując 

stopniowo cukier puder. Piana musi być 

Lokalne smaki

sztywna i kremowa. Wyłóż dwie blachy 
z piekarnika pergaminem, a na nich ufor-
muj łyżką ubitą pianę w dwa okręgi  
o średnicy ok. 25 cm. Ilość masy na obu 
blachach musi być taka sama, by blaty 
tortu były jednakowej wielkości. Teraz 
wstaw blachy do piekarnika nagrzanego 
do 130 st. C i piecz przez ok. 2–3 godziny, 
do wysuszenia. Bezy będą gotowe, kiedy 
łopatką będzie można odkleić spód od pa-
pieru. Wtedy wyjmij blachy i ostudź blaty.

Teraz pora na przygotowanie kremu.  
W misce zmiksuj serek mascarpone z cu-

krem, skórką i sokiem z cytryny. W osob-
nym naczyniu ubij śmietanę i przełóż do 
serka. Delikatnie połącz składniki łyżką. 
Ostudzony blat bezowy połóż na paterze, 
rozsmaruj na nim krem. Na środku zrób 
kleks o średnicy ok. 10–15 cm z konfitu-
ry lub kajmaku, delikatnie rozprowadź 
łyżką po kremie. Przykryj drugim blatem 
bezowym. Tort gotowy! Świetnie smakuje 
z mocną kawą lub gorzką herbatą. Idealny 
na popołudniowy niedzielny deser.

Ewa Mościcka 

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci „Wiosna w Józefosławiu”
1. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku od 5-7 lat.
2. Konkurs trwa do 30.03.2014 roku do godziny 23.59. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową nie później niż w dniu 10.04.2014 r.
3. Nagrodą w konkursie są trzy książeczki do nauki i doskonalenia czytania wydawnictwa Egmont („Bigos z Mamutka”, „Psotny Franek”, „Pan Fortepianek”).  
Książeczki recenzowaliśmy w 5 numerze „Sąsiadów”.
4. Zgłoszeniem do udziału w konkursie jest nadesłanie drogą mailową pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką w formacie nie większym niż A4 pt. „Wiosna  
w Józefosławiu” na adres: sasiedzi@magazyn-mieszkancow.pl, w okresie trwania konkursu.
5. W e-mailu należy wpisać imię i nazwisko oraz wiek autora pracy oraz tel. kontaktowy, a także imię i nazwisko prawnego opiekuna autora pracy.
6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.
7. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator. Skład Komisji ustala  
Organizator (Redakcja Magazynu Mieszkańców „Sąsiedzi”).
Warunkiem koniecznym do odebrania nagrody jest podanie imienia i nazwiska w treści wiadomości i potwierdzenie swojej tożsamości w chwili odbioru nagrody.

Konkurs plastyczny dla dzieci:  
„Wiosna w Józefosławiu”

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 5-7 lat do wzięcia 
udziału w konkursie plastycznym pt. „Wiosna w Józefo-
sławiu”. Nagrodą są trzy książeczki do nauki i doskonale-
nia czytania wydawnictwa Egmont („Bigos z Mamutka”, 
„Psotny Franek” i „Pan Fortepianek”).  
Zapraszamy do nadsyłania prac plastycznych wykona-
nych techniką dowolną (nie większych niż format A4) 
na adres:
sasiedzi@magazyn-mieszkancow.pl 
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Zanim zaczniesz rozmyślać, jak po-
winna wyglądać twoja garderoba, i zanim 
rozpoczniesz poszukiwania ubrań wśród 
nowych propozycji z kolorowych maga-
zynów, zajrzyj do szafy i oceń krytycznie 
wszystko, co w niej masz – jedno ubranie 
po drugim. Jeśli jednak jesteś zagubiona 
i zagłębiając się w czeluści własnej szafy, 
raz przeżywasz euforię, a raz rozpacz, sko-
rzystaj z porady specjalisty. Łatwo można 
wpaść w pułapkę, że pełna szafa ciuchów 
otwiera przed tobą wiele możliwości.  
W rezultacie przeżywasz stres, że nie masz 
się w co ubrać, i stojąc przed wypchanymi 
półkami, czujesz na sobie zdziwione spoj-
rzenie partnera. Większość z was powinna 
wyzwolić się od fasonów, które stały się 
waszym przyzwyczajeniem. 

Od czego zaczynamy „czystkę”? Jeśli 
masz  dużą szafę, posegreguj ubrania we-
dług pór roku. Gdy nie masz tyle miejsca, 
garderobę zimową (bądź letnią) włóż do 
walizki i hop! na pawlacz. Następnie po-
grupuj spódnice, spodnie, bluzki. Postaraj 
się ułożyć rzeczy kolorystycznie (w miarę 
możliwości). Pracując w zawodzie, który 
wymaga formalnego kodu ubioru, z jednej 
strony powieś rzeczy do pracy, a z drugiej 
te, które nosisz w wolnych chwilach. Wy-
konując wolny zawód, ścisły dress code cię 
nie dotyczy, więc panuj nad zachowaniem 
w garderobie jednego, góra dwóch stylów.  
Zastanawiając się nad jakąś rzeczą zbyt 
długo, przymierz ją, obejrzyj się w niej 
dokładnie i zastanów się, kiedy miałaś ją 
na sobie ostatni raz. Jeśli było to dwa lata 
temu, odłóż ją na bok. Rzeczy podniszczo-
ne, zmechacone, z dziurką, poprute lub z 
plamą, która nie chce zejść, od razu włóż 
do kartonu do wyrzucenia. Nie odkładaj 
ich na kupkę z zamiarem noszenia po 
domu. A jak niespodziewanie wpadnie 
szef, by podrzucić papierki, lub kolega  
z pracy? Jaki wizerunek będziesz sobą 
reprezentować? Po domu chodzimy w wy-
godnych ciuchach, ale równie zadbanych, 
nie w pomiętych i zniszczonych! 

Zadbaj o dodatki! Posegreguj i poukładaj 
rzeczy: bielizna w osobnej szufladzie, skar-
petki i rajstopy w przegródkach (wygląda 
to jak plaster miodu), buty najlepiej prze-

Sporządź listę brakujących rzeczy. Po 
dokonanym remanencie oceń na trzeźwo 
sytuację i zrób listę rzeczy, których ci bra-
kuje. W szafie powinny zostać te odporne 
na mody i trendy: klasyczne bluzki koszu-
lowe, klasyczne dżinsy i spodnie  
o prostych nogawkach, trencz, mała 
czarna, topy, jedwabne apaszki, klasyczne 
czarne szpilki, klasyczne torebki i koper-
tówki, marynarka lub żakiet o prostym 
kroju, kaszmirowy golf lub kardigan, 
spódnica w fasonie, w którym twoja syl-
wetka jest najbardziej kobieca. Postaraj się 
trzymać ustalonych zasad. Jeśli kupujesz 
nowe elementy garderoby, pozbywaj się 
starych. Chodź we wszystkim, co masz  
w szafie, dzięki temu przekonasz się, które 
rzeczy dają ci prawdziwą satysfakcję.

 
Katarzyna Krzyszkowska

Porządek w garderobie

Wiosenny  przegląd  szafy  ze  stylistką
ANALIZA KOLORYSTYCZNA,  ANALIZA SYLWETKI,  SZAFA

WSPÓLNIE ROZWAŻYMY CO WARTO ZATRZYMAĆ, 
A CZEGO SIĘ POZBYĆ, 

ŻEBY SKOMPLETOWAĆ UNIWERSALNY ZESTAW 
ODPOWIADAJĄCY TWOJEJ SYLWETCE I STYLOWI ŻYCIA.

www.fashionmagenta.com

Wiosenny oddechhw szafie, 
czyli co warto zostawić, a cze-
go się pozbyć. Niezbędna baza 
ubraniowa, jaką musi miec 
każda kobieta. 

chowywać w przezroczystych pudełkach 
– od razu wiesz, co gdzie masz. Torebki 
przechowuj w płóciennych woreczkach, 
apaszki i szale w osobnej szufladzie, nato-
miast okulary w etui. Biżuteria z kruszcu 
powinna się znaleźć w szkatułce lub sejfie, 
a sztuczna na stojaczku.
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Wydarzenia kulturalne

WYSTAWY

1.02–09.03 – wystawa „Dziedzictwo kul-
turowe – Piaseczno i okolice”
Malarstwo Marco Jaxy i Pawła Bera
Muzeum Regionalne w Piasecznie,  
pl. Piłsudskiego 10

21.02–30.03 – ROBERT LESIUK  
„PEJZAŻ TROCHĘ INNY”
Galeria Przystanek, Przystanek Kultura,  
pl. Piłsudskiego 9
 
22.03–13.04 – „Z igły i nitki powstało”  
Rękodzieło artystyczne: haft krzyżykowy 
Stowarzyszenie Kobiet Ziemi  
Piaseczyńskiej
Muzeum Regionalne w Piasecznie,  
pl. Piłsudskiego 10

WYDARZENIA

8.03, godz. 18.00 – Koncert „W stronę 
Krainy Łagodności” w ramach XIX Zlotu 
Piaseczyńskiej Piosenki Różnej 
Wolna Grupa Bukowina, Piotr Dąbrówka, 
Mateusz Rulski-Bożek  
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49 
Wstęp: 25 zł

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

11.03, godz.12.00 – spotkanie Związku 
Emerytów  
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

11.03, godz. 18.00 – spotkanie Klubu  
Klasy Kobiet  
Przystanek Kultura,  
pl. Piłsudskiego 9

11.03, godz. 20.00 – Wtorek Teatralny 
„Poskromienie Złośnicy” Teatr ŁUPS!  
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49  
Wstęp: 15 zł

12.03, godz. 11.00 – spotkanie Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku  

Daniel Sukniewicz „Dlaczego Piast nasłał 
myszy na Popiela?”, dr Grzegorz Kostrze-
wa-Zorbas „Miasta – ogrody w XXI wieku 
na świecie i na Mazowszu” 
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

15.03, godz. 11.00 – BAJKI Z KLISZY  
Przystanek Kultura,  
pl. Piłsudskiego 9, sala 39  
Wstęp wolny

14.03, godz. 9.00 – XXXV Konkurs Recyta-
torski dla dzieci i młodzieży „Warszaw-
ska Syrenka”  
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

14.03, godz. 19.00 – Festiwal Bajek 
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49  
Wstęp wolny

16.03, godz. 14.30 i 16.00 – Bajkowa 
Niedziela  
Teatr ECHO „Przygody niebieskiego smoka”  
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49 
Bilety: dzieci – 10 zł; dorośli – 5 zł

18.03, godz. 20.00 – Klub Podróżnika 
Etiopia. Prelegent: Małgorzata Fibur, pro-
wadzi: Tomasz Pakuła  
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49 
Wstęp wolny

19.03, godz. 11.00 – spotkanie Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku  
Elwira Piotrowska „Opiekuńcza, okrutna 
mafia”, Bożena Pysiewicz „Kiedy wyrób 
artystyczny staje się dziełem sztuki? (śre-
dniowiecze)”  
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

21.03, godz. 19.30 – Świeczowisko  
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49  
Wstęp wolny

23.03, godz. 19.00 – Niedziela z Jazzem 
Olak Trio 
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49  
Bilety: 15 zł

24.03, godz. 18.00 – Muzyczne spotkania 
z historią  
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49  
Wstęp wolny

25.03, godz. 9.30 i 11.00 – Teatralny  
Poranek   
Ten Teatr „KRÓLESTWO DZIECI”   
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49  
Wstęp: 10 zł

25.03, godz. 20.00 – Wtorek Wydarzeń 
„Żeńszeń” Teatru M.I.N.  
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49  
Wstęp wolny

26.03, godz. 11.00 – spotkanie Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku  
Dr Izabela Tomaszewska „Beethoven  
– on i jego muzyka” 
Dr Leszek Szczasny „Oman – błękitna kra-
ina ochów – achów i zapachów”  
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

27.03, godz. 12.00 – spotkanie Związku 
Kombatantów  
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49

28.03, godz. 10.30, 11.30 i 12.30 – Filhar-
monia Narodowa  
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49 
Wstęp: 5 zł

28.03, godz. 19.00 – Szósty Kontakt  
CARGO & KOLOROFONIA  
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49 
Wstęp wolny

30.03, godz. 14.30 i 16.00 – Bajkowa  
Niedziela  
Ten Teatr – „Prima aprilis”  
Sala Domu Kultury w Piasecznie,  
ul. Kościuszki 49  
Bilety: dzieci – 10 zł; dorośli – 5 zł

Szczegóły: www.kulturalni.pl



Józefosław & Julianów


