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od 01.02.2016 do 13.02.2016
w okresie ferii zimowych w naszej szkole
będzie działała świetlica dla dzieci

Godziny otwarcia od 8.00 - 18.00

- godzina pobytu dziecka w świetlicy: tylko 15zł
- całodniowy pobyt dziecka: 100zł 
  (w tym napoje: woda, sok, herbata)
- możliwość zamówienia obiadu 
  (zupa + drugie danie) za dodatkową 
  opłatą: 15zł

Posiłki przygotuje i dostarczy zaprzyjaźniona 
Cafe Jadalnia

W ofercie:

- zajęcia językowe (angielski, francuski, niemiecki, 
  hiszpański, rosyjski)
- warsztaty plastyczne: rysowanie, malowanie, 
  wycinanie, kolorowanie
- zajęcia ruchowe i taneczne
- zabawy i gry planszowe, puzzle, budowanie 
  bajkowego świata, manga, origami, praca 
  z mapą, multimediami
- konkursy z nagrodami

Dołożymy wszelkich starań, aby dzieci na pewno się nie nudziły, a uśmiech towarzyszył im przez cały czas 
spędzony z nami. Dzieci pozostawać będą pod stałą opieką osób z przygotowaniem dydaktycznym.

Zapisy:
Tel: 514 745 123
info@helloszkolajezykowa.pl

Hello Szkoła Językowa
ul. Julianowska 66A
05-090 Józefosław
www.helloszkolajezykowa.pl 

Ferie zimowe 2016 w Hello Szkoła Językowa!
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ul. Kuropatwy 42  tel. 22 243 84 94  www.pleasurespa.pl
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■  Panta rhei

O dszedł rok Stary i rok Nowy nastał. Umarł Król, niech żyje Król? 
Cykl jest podstawowym procesem życia. Coś się kończy, by 

dać początek czemuś innemu. W najsłynniejszej politycznej trage-
dii, jaką jest „Hamlet” Szekspira, znajdziemy uroczą pogawędkę na 
ten temat zaczynająca się słowami:

KRÓL
Hamlecie, gdzie Poloniusz?

HAMLET
Na kolacji.

KRÓL
Na kolacji? Gdzie?

HAMLET
Nie tam, gdzie on je, ale tam, gdzie jego jedzą. Zebrał się wła-

śnie wokół niego kongres politycznych robaków… 
[W. Shakespeare – Hamlet, tłum. Józef Paszkowski]

Polecam Szekspira w całości (na dzisiejsze czasy lepszy pewnie 
byłby Ryszard III), gdyż nikt, jak on nie rozpoznał najgłębszych, naj-
bardziej pierwotnych i najprostszych mechanizmów władzy, która 
– również w tamtych czasach – niezmordowanie (choć wciąż mor-
dując) przechodziła z rąk do rąk. Pisząc na polityczne zamówienie 
Tudorów Szekspir doskonale wiedział, że i ich władza kiedyś prze-
minie i potrafił tę myśl zamknąć w prostych, niesłychanie mocnych 
zdarzeniach i słowach. Jego siła jest tak oczywista, że aż niewiary-
godna. Wielu, szczególnie młodych, reżyserów robi więc wszystko, 
żeby z Szekspirem nie iść pod rękę, a wbrew niemu – ich reżyser-
skie prawo, ale Mistrza nie pokonała żadna z setek, jeśli nie tysięcy 
teatralnych mód. Doskonale się broni w dżinsach i w zbrojach. Jemu 

bez różnicy, jakie kostiumy przywdzieją jego bohaterowie, jaką będą 
walczyć bronią i którym podstępnym sposobem zdecydują pozbyć 
się konkurencji do tronu. Mechanizm władzy łamiącej kolejne ogra-
niczenia, która za wszelką cenę chce zadać cios jako pierwsza, uprze-
dzić, choćby wyimaginowane ataki, onieśmielić własną pychą 
i przerazić skalą buty lub okrucieństwa pozostał ten sam. Zmieniają 
się tylko narzędzia. Gdyby jednak tylko o to Szekspirowi chodziło, 
nie posiadłyby jego dzieła tego magnetyzmu i blasku. Fraza: „Być, 
albo nie być” nie trafiłaby nawet na okładki brukowców.

Szekspir widział tragizm łotrów i śmieszność bohaterów, w każ-
dej postaci jest drugie dno, alter ego, przeciwieństwo. Krwawy 
Ryszard zdobył tron dzięki zbrodni lecz chciałby być dobrym kró-
lem (wiem, że znajdą się przeciwnicy takiej interpretacji, ale co inne-
go czytać, a co innego przenosić na scenę, tam dzieje się wiele 
więcej, o czym Geniusz wiedział), Richmond jest groteskowo pate-
tyczny, Hamlet porywa się na niemożliwe, Fortynbras zapewne okra-
si przejęcie władzy rzezią, Merkucjo do końca błaznuje, a Romeo 
i Julia giną w zasadzie przez pomyłkę. Śmieszno i straszno w tym 
tyglu namiętności i charakterów, nieprzejednanych postaw, niezłom-
nych postanowień i nieodwracalnych okropieństw losu. Tam wiel-
kość miesza się z marnością i tchórzostwem, ale JEST. Szekspir 
wierzył w człowieka jako istotę myślącą, która ROZWAŻA swoje czy-
ny, nawet te najobrzydliwsze, jak wspomniany Ryszard, który obna-
ża się przed widownią z najgorszymi zamiarami. Ta wiara w myślenie 
jest cudowną cząstką pierwotną tych dzieł. Nie traćmy i my tej wia-
ry. Póki zostawimy sobie wolność i czas na myślenie, póty jest nadzie-
ja, że przyszłość przyniesie każdemu z nas jakąś korzyść. Bez tego 
nie ma prawdziwej tragedii. Zostają pomyje i farsa.

Jacek Sut
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NOWE TERENY PUBLICZNE W JÓZEFOSŁAWIU. W ostatnich dniach 
grudnia został zagospodarowany teren przy ul. Cyraneczki w pobli-
żu ul. Julianowskiej, naprzeciwko Klubu Kultury. Powstały donice 
ozdobne, trejaże na pnącą roślinność oraz  ławki. Skwerek połą-
czono z placem zabaw za restauracją i sklepem Carrefour Express.

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA PRZY SKRZYŻOWANIU JULIANOW-
SKA/WENUS/KOMBATANTÓW JUŻ DZIAŁA. Sygnalizacja jest wzbu-
dzana systemem czterech kamer przemysłowych umieszczonych 
nad skrzyżowaniem oraz przyciskami dla pieszych. Sygnalizatory 
optyczne oparte są na technologii LED i zapewniają odpowiednią 
widoczność nawet w słoneczne dni. 

DOG PARK. U zbiegu ulic Wilanowskiej i Cyraneczki w Józefosła-
wiu ma powstać wybieg dla psów. Projekt jest już gotowy. Oczywi-
ście tak jak w każdym innym miejscu także i tu obowiązywać będzie 
zasada usuwania nieczystości po czworonożnych pupilach.

PSZOK ZOSTANIE NA UL. TECHNICZNEJ 6. W związku z protesta-
mi mieszkańców burmistrz Zdzisław Lis odstąpił od projektu zloka-
lizowania Punktu przy ul. Energetycznej w Piasecznie i zdecydował 
o pozostawieniu go w dotychczasowym miejscu. Jednak z powo-
du niewielkich rozmiarów działki nie będzie mogła powstać tu pla-
nowana nowoczesna instalacja, a jedynie nastąpi modernizacja 
istniejącej.

„PUDEŁKO ŻYCIA”, o którym pisaliśmy już w tej rubryce, jest jesz-
cze do uzyskania w niektórych przychodniach w gminie Piasecz-
no. Niewielka, ale bardzo przydatna tuba na najpotrzebniejsze 
informacje  dotyczące zdrowia, przyjmowanych leków, przebytych 
operacji, a także kontaktów do osób bliskich – przeznaczona jest 
do umieszczenia w lodówce. Akcja skierowana jest do osób star-
szych, samotnych, schorowanych i niepełnosprawnych. Pudełko to 
może uratować życie. Zachęcamy do skorzystania.

ODBIÓR ODPADÓW. Od nowego roku zmieniają się wykonawcy 
odbierający odpady komunalne z terenu miasta i gminy Piaseczno. 
Nowe harmonogramy odbiorów dostępne są w zakładce „gospo-
darka odpadami” na stronie internetowej „Gmina Piaseczno”. Część 
miasta, a także Julianów i Józefosław obsługiwać będzie firma LEKA-
RO, e-mail: lekaro@lekaro.pl, infolinia: 22 112 02 84 czynna pn-pt 
7.00 – 19.00, w soboty 8.00 – 15.00.

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W GMINIE LESZNOWOLA wpajane są mieszkańcom podczas pre-
lekcji edukacyjnych, na które gmina pozyskała dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

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

Wodnej. Broszura pt. „Wszystko o segregacji” dostępna jest w sie-
dzibie Urzędu Gminy, Referacie Gospodarki Odpadami Komunal-
nymi oraz na stronie UG Lesznowola www.lesznowola.pl 
w zakładce „Dla mieszkańców – harmonogramy odbioru odpadów 
komunalnych”.

WYSTAWA „PIĘKNO POZA CZASEM” w lesznowolskim Gminnym 
Ośrodku Kultury w Starej Iwicznej przy ul. Nowej 6 prezentuje kopie 
dzieł sztuki wykonane przez studentów Wydziału Konserwacji 
i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Wystawa czynna będzie do końca stycznia w godz. 8.oo – 20.oo.

KONSTANCIN-JEZIORNA – WIĘCEJ NIŻ UZDROWISKO. Konstan-
ciński Dom Kultury skorzystał z dofinansowania ze środków UE i zre-
alizował projekt „Kalejdoskop Konstancina”. Promocja obejmuje nie 
tylko dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze lecz też podniesienie 
atrakcyjności turystycznej gminy. Opracowane zostały nowe pie-
sze i rowerowe szlaki. Powstały nowe publikacje przedstawiające 
historię terenu od starożytności, a także przypominające sylwetki 
artystów związanych z Konstancinem. W willi Hugonówka otwarta 
została bardzo interesująca wystawa multimedialna, na której znaj-
dziemy archiwalne zdjęcia, pocztówki, mapy, dokumenty, wycinki 
prasowe, pamiątkowe przedmioty i monety. Można też obejrzeć 
krótkie filmy o Konstancinie. Wystawa warta odwiedzenia.

BUS-PAS PRZY UL. PUŁAWSKIEJ.  Jak informowaliśmy, prace pro-
jektowe buspasa miały zakończyć się w bieżącym roku, a w latach 
2016- 2017 miała odbywać się jego budowa. Jednak w najbliższych 
latach nie powstanie ta inwestycja. Urzędnicy warszawscy twierdzą, 
że budowa buspasa na dodatkowym 4. pasie ruchu ze względu na 
konieczność uzyskania szeregu decyzji administracyjnych i środo-
wiskowych mogłaby rozpocząć się najwcześniej w 2019 r. Tymcza-
sem do tego roku powinna być na ukończeniu tzw. Puławska-bis 
od Południowej Obwodnicy Warszawy do Tarczyna, która przejmie 
dużą część ruchu z ul. Puławskiej. Wtedy zostanie wdrożony plan 
buspasa na istniejącej już jezdni ul. Puławskiej.
Więcej informacji: www.transinfo.pl

STOWARZYSZENIE „NASZ JÓZEFOSŁAW I JULIANÓW„ zaprasza 
Członków i Sympatyków na comiesięczne spotkanie w drugi ponie-
działek, tj. 11 stycznia 2016 r. o godz. 20.00 do stołówki ZSP przy 
ul. Kameralnej 11.

KLUB SENIORA W JÓZEFOSŁAWIU powita swoich Członków w dru-
gi i czwarty wtorek, tj. 12 i 26 stycznia o godz. 19.00 w Klubie Kul-
tury (wejście od ul. Cyraneczki).

Hanna Krzyżewska, radna

R E K L A M A
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T E M A T  N U M E R U

Jak wyglądał 2015 r. z perspektywy inwestycji powiatowych?   
Był rekordowy pod względem kwot wydanych na powiatowe inwe-
stycje. Poprzednie władze powiatu przygotowały budżet, w którym 
zapisano ich 30 za blisko 13 mln zł. Nam udało się zrealizować  
74 zadania inwestycyjne za kwotę ok. 30 milionów złotych. To rekord 
w historii powiatu! Tak wielu inwestycji i tak dużych nakładów nie 
było w powiecie piaseczyńskim jeszcze nigdy. Co ważne, plany na 
przyszłość zapowiadają się równie imponująco. 

Jakie inwestycje udało się zrealizować? 
Wybudowano 7,5 km dróg powiatowych oraz 7 km chodników za 
12,8 mln złotych. Na sesji budżetowej obiecywałem, że nakłady na 
inwestycje będą rosły i to się udało. Zrealizowano 28 odcinków dróg 
powiatowych, m.in. w Konstancinie-Jeziornie, Szymanowie, Zale-
siu Górnym, Piaskach, Kępie Okrzewskiej, Piasecznie, Żabieńcu, 
Lesznowoli, Szczakach, Woli Mrokowskiej, Głoskowie, Złotokłosie, 
Woli Gołkowskiej, Siedliskach oraz Józefosławiu. W listopadzie 
zakończono budowę mostu na Jeziorce w Głoskowie. Kosztowa-
ło to blisko 3 miliony zł, z czego 2 miliony to dotacja z Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju. 

W pierwszych dniach pracy, wspólnie z Katarzyną Paprocką 
odpowiedzialną w Zarządzie Powiatu za oświatę, odwiedziliśmy 
wszystkie powiatowe szkoły (średnie i specjalne), skala potrzeb nie 
napawała optymizmem. W 2015 roku wykonaliśmy najpilniejsze 
remonty w siedmiu placówkach. Zmodernizowany został Specjal-
ny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piasecznie. Po 13 latach  
wrócił internat, kuchnia i stołówka w Zespole Szkół im. Marszałka 
F. Bielińskiego w Górze Kalwarii. Wyremontowano siedzibę Zespołu 
Szkół Specjalnych w Łbiskach. Przebudowano łazienki w Zespole 
Szkół Nr 1 w Piasecznie. Konstanciński Reymont zyskał nową 
kotłownię. W piaseczyńskim liceum wyremontowano podłogi 
w salach i holu. W Rolniczym Centrum Kształcenia przebudowano 
instalację przeciwpożarową i wyremontowano drogi, parkingi 
i chodniki. Powstała nowa, kryta ujeżdżalnia dla koni oraz zmoder-
nizowano szklarnie. Zagospodarowany został również teren wokół 
Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie. Dokończyliśmy 
budowę Domów Dzieci w Łbiskach i hali sportowej przy Zespole 
Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii. Łącznie 
na polepszenie warunków pracy i nauki w powiecie przeznaczono 
blisko 6 mln zł.

A należy pamiętać, że powiat piaseczyński płaci tzw. „janosiko-
we”, które też było rekordowe – 36 mln.

Więc jak to możliwe – przecież nie przybyło pieniędzy?
Zmiany wynikają z potrzeb mieszkańców, których należy słuchać. 
Doskonale to wiem, od lat działam społecznie, jestem sołtysem. Dla-
tego wszystkie prośby i wnioski traktuję poważnie – tak jak bym sam 
przyszedł do urzędu i oczekiwał ich realizacji. A pieniądze są m.in. ze 
zmian organizacyjnych. Zlikwidowaliśmy Powiatową Spółkę Infrastruk-
turalną, którą powołali nasi poprzednicy. Teraz roboty drogowe wyko-
nywane są przez tych samych ludzi, tym samym sprzętem, ale z tą 
różnicą, że są to pracownicy Działu Drogownictwa Starostwa. Koszt 
pracy nie jest powiększany przy każdej fakturze o podatek VAT, kosz-
ty operacyjne spółki, koszty zarządu, rady nadzorczej itp. Wydając 
w 2015 r. tyle samo co zlecając spółce w 2014 r, zrobiliśmy o 100% 
więcej. W 2016 r. będziemy kontynuować naszą politykę racjonaliza-
cji kosztów. Budżet na 2016 r. zakłada dochody na poziomie  
206 mln, wydatki 201 mln, w tym nakłady na inwestycje w wysokości 
21 mln i rosnące do kwoty 41 mln „janosikowe”. Mamy 4.4 mln nad-
wyżki budżetowej zamiast deficytu. Już po roku widać, jak „świeże” 
spojrzenie na zarządzenie powiatem wyszło mieszkańcom na dobre. 

Co przyniesie nam 2016 r.?
Wciąż poprawiamy organizację pracy w starostwie i planujemy dużo 
inwestycji. Na początek dysponujemy 21 mln budżetu, ale ja mam 
niedosyt i będę dążył do zwiększenia środków na inwestycje przy-
najmniej do poziomu 30 mln. Nasze działania na kolejne lata deter-
minują pieniądze z UE, o które będziemy się starać. To ważne 
projekty, bo inwestycje w termomodernizację i odnawialne źródła 
energii w budynkach publicznych w przyszłych latach przyniosą 
nam oszczędności w ich utrzymaniu. W pierwszej turze naboru 
będziemy chcieli uzyskać dofinansowanie na termomodernizację 
Liceum Ogólnokształcącego i Rolniczego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie, a także moder-
nizację byłej siedziby Urzędu Skarbowego przy ul. Czajewicza, gdzie 
będzie mieścił się w przyszłości Wydział Komunikacji i Nadzór 
Budowlany, termomodernizację przejdzie też Dom Pomocy Spo-
łecznej w Konstancinie-Jeziornie. Wiele będzie się działo oczywi-
ście w powiatowych szkołach i na drogach. Wspomnę tylko, że 
wiosną rozpoczniemy budowę kolejnego odcinka ul. Cyraneczki od 
ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej. 

Dziękujemy za rozmowę  
i życzymy udanego 2016 roku w inwestycjach.

Redakcja Magazynu Sąsiedzi

■  Rozmowa z Ksawerym Gutem, członkiem Zarządu 
Powiatu Piaseczyńskiego, odpowiedzialnym m.in. za inwestycje drogowe.

FOT. DANUTA SAMEK
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I N F R A S T R U K T U R A

N ajwiększymi inwestycjami ubiegłego roku w Józefosławiu 
i Julianowie były chodniki wzdłuż ulicy Julianowskiej i frag-

ment ul. Cyraneczki od skrzyżowania z ul. Julianowską do osiedla 
LeVillage. Tą ostatnią inwestycją nie mogliśmy się jednak cieszyć, 
gdyż samo skrzyżowanie z ulicą Julianowską nie zostało wybudo-
wane. W efekcie trzeba wciąż przedzierać się po dziurach, lampy 
nie świecą, a każdy opad deszczu powoduje kałuże na Cyraneczki 
i na Sybiraków. Można zatem mieć mieszane uczucia co do rezul-
tatu prac drogowych w 2016 r. Ale zrobiony został chodnik na frag-
mencie ul. Ogrodowej, dzięki czemu całą Ogrodową można 
bezpiecznie przejść, a także wykonano kilka zadań, które są kluczo-
we dla kolejnych inwestycji w naszej okolicy. 

Skrzyżowanie Julianowska/Cyraneczki
Wydaje się, że formalna przeszkoda w uzyskaniu prawomocnej decy-
zji o pozwoleniu na budowę tego odcinka została pokonana. Wła-
ściciel fragmentu działki, po której przebiega ulica zdecydował się 
udostępnić ją gminie, nie czekając na rozstrzygnięcia w zakresie 
odszkodowania za swój grunt. Pozwolenie na budowę musi  
być uzyskane ponownie i wtedy będzie można przystąpić do prac. 

■  Inwestycje drogowe w Józefosławiu i Julianowie

W budżecie gminy na 2016 r. są zabezpieczone środki na ten cel, 
a sama budowa ma potrwać około 2 miesięcy.

Ulica Wilanowska
Ta ulica miała być wybudowana w 2015 r., ale ze względu na moż-
liwość skablowania sieci teletechnicznej i energetycznej projekt 
budowlany musiał zostać zmodyfikowany i dodatkowo uzgadnia-
ny z gestorami tych sieci. Ponadto pojawiła się konieczność zapro-
jektowania mostu na Rowie Jeziorki. Spowodowało to półroczne 
opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na budowę, które ma zostać 
uzyskane w kwietniu. Oznacza to, że budowa zacznie się prawdo-
podobnie w czerwcu tak, aby zasadnicze prace mogły zostać wyko-
nane w okresie wakacyjnym. To będzie ogromna zmiana. 

Ulica Geodetów
Rok 2015 to burzliwe konsultacje społeczne dotyczące ulic Geode-
tów i Energetycznej oraz skrzyżowania tych ulic z ulicą Wilanowską. 
Koncepcja została ostatecznie przyjęta przez burmistrza i znamy więc 
planowany przebieg tych ulic. Skrzyżowania Geodetów/Energetycz-
na i Geodetów/Julianowska będą w kształcie ronda turbinowego. 

FOT.: ŹRÓDŁO URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO
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Obecnie rozpoczęły się prace na projektem budowlanym. Skalę tej 
inwestycji pokazuje rysunek: projektowaniem objęta jest cała ulica 
Geodetów (od Puławskiej do Julianowskiej), ulica Energetyczna od 
ronda przy Fashion House do ronda przy CH Marcredo (docelowo ma 
być 2 jezdnie po 2 pasy). Na powiększonych fragmentach planu widać 
koncepcję skrzyżowania Geodetów z ul. Puławską i rondo turbinowe 
przy CH Marcredo. Projekt i pozwolenie ZRID ma być gotowe na koniec 
2016 roku, wyzwaniem dla projektantów będzie ocalenie jak najwięk-
szej liczby drzew rosnących obecnie na ul. Wilanowskiej, vis-a-vis CH 
Marcredo. Prace budowlane mają zacząć się w 2017 r. W tym roku 
zapewne poznamy harmonogram prac i organizację ruchu, bo utrud-
nienia będą duże.

Ulica Cyraneczki  
– odcinek od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej
Starostwo Powiatowe jest w trakcie wykonania projektu budowla-
nego, a uzyskanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej 
(w skrócie – ZRID) planowane jest na marzec/kwiecień. Wtedy nastą-
pi wyłonienie wykonawcy i ma się zacząć budowa. Uzyskamy połą-
czenie z ul. Kuropatwy, która nie jest zbyt szeroka, ale wiedzie wprost 

do ulicy Puławskiej. Ta inwestycja niewątpliwie zmieni zwyczaje kie-
rowców – nie trzeba będzie przedzierać się ul. Krótką albo ul. Jagiel-
ską. Trzeba też już dziś zastanawiać się nad zmianą organizacji ruchu 
wzdłuż ul. Cyraneczki.

Ul. Wenus
Trwają prace projektowe, uzyskanie decyzji ZRID planowane jest na 
połowę 2016 r. Finansowanie tej inwestycji wpisane jest do WPF 
w 2017 r. Być może uda się rozpocząć prace jeszcze w 2016 r. 
i zakończyć je na początku 2017 r. przed rozpoczęciem prac na uli-
cy Geodetów. To ważne, gdyż ul. Wenus będzie miała duże znacze-
nie dla tymczasowej organizacji ruchu w trakcie tych prac. 

Ul. Olchowa 
Po konsultacjach z mieszkańcami dotyczącymi koncepcji zagospo-
darowania tej ulicy, przystąpiono do projektowania. Uzyskanie decy-
zji ZRID planowane jest na połowę 2016 r. Budowa zależna jest od 
dostępnych środków, a finansowanie tej inwestycji wpisane jest do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 r.

Ulica Krótka
Do realizacji projektu budowlanego tej ulicy przyjęto odstępstwo 
od wymaganej przepisami szerokości pasa drogowego. Na tak przy-
gotowany projekt będzie musiało wyrazić zgodę właściwe minister-
stwo. To odciąga w czasie uzyskanie decyzji ZRID. Wydaje się jednak, 
że doprowadzenie ul. Cyraneczki do ul. Osiedlowej radykalnie zmie-
ni sytuację również na tej ulicy.

Ul. Osiedlowa
Gotowy jest projekt remontu Osiedlowej od Bażanciej do Działko-
wej. Jeszcze w styczniu przeprowadzimy konsultacje z mieszkańca-
mi, gdyż koncepcja tego remontu zakłada uspokojenie ulicy, po 
której będą się poruszać zarówno piesi, rowerzyści jak i samochody. 
Szerokość posiadanej przez gminę działki drogowej wyklucza moż-
liwość wybudowania odrębnego chodnika. Wydaje się również, że 
nie ma konieczności robienia z ul. Osiedlowej „drugiej” Wilanowskiej, 
nie wspominając o ogromnych kosztach jakie należałoby ponieść na 
wykupy gruntów i na samą przebudowę. Stąd pomysł, aby inaczej 
podejść do rozwiązania problemu bezpieczeństwa pieszych i rowe-
rzystów. Wizualne wydzielenie fragmentu jezdni z przeznaczeniem 
dla pieszych, uspokojenia ruchu obiektami technicznymi i elemen-
tami małej architektury nie tylko poprawi bezpieczeństwo mieszkań-
ców, ale i poprawi jakość przestrzeni publicznej.

Pozostałe
W 2016 roku mają być wykonane projekty innych, ważnych ulic: 
Spacerowej i Kombatantów. Ponadto wspólnie z gminą Konstancin 
Jeziorna prowadzone będą prace koncepcyjne i projektowe ulicy 
Działkowej (ul. Działkowa nie należy do gminy Piaseczno). Staro-
stwo Powiatowe projektować będzie ulicę Cyraneczki od osiedla 
LeVillage w kierunku torów kolejowych. Będziemy szukać sposobu 
na to, aby wyprowadzić obecny ruch w kierunku Warszawy przez 
Kierszek z ul. Wilanowskiej i Działkowej. 

Oprócz infrastruktury drogowej, wiele się dzieje w obszarze ładu 
przestrzennego i przestrzeni publicznej. Ale o tym w następnym 
artykule…

Robert Widz, radny
Rady Miejskiej w Piasecznie
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O statni miesiąc każdego roku to bardzo intensywna praca Urzę-
du Gminy (burmistrza) i Rady Miejskiej nad budżetem roku 

następnego. W roku 2016 dochody gminy przewidywane są w wys. 
ponad 332,8 mln zł, a wydatki ponad 368,5 mln (w tym planowany 
deficyt ponad 35,7 mln zł). Jak zwykle największą część wydatków, 
bo ponad 164,5 mln – pochłoną koszty oświaty i wychowania. Po 
odliczeniu kwot na: gospodarkę mieszkaniową, transport i komu-
nikację, administrację, pomoc społeczną, ochronę zdrowia, kultu-
rę fizyczną, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, usługi 
remontowe, wydatki bieżące i inne, na zadania inwestycyjne pozo-
stają dla całej gminy tylko 52,1  mln zł.

W planowanym budżecie gminy Piaseczno  
m. in. znalazły miejsce następujące pozycje:
∞   180 000 zł na remont wraz z nakładką asfaltową ul. Przejazd 

w Chylicach od ul. Starochylickiej do Św. Mikołaja;
∞   130 000 zł na prace modernizacyjne instalacji elektrycznej w ZSP 

w Chylicach;
∞   150 000 zł na modernizację oświetlenia ul. Starochylickiej w Chy-

licach;
∞   127 000 zł na ul. Polną w Chyliczkach od ul. Urbanistów do  

ul. Moniuszki plus ul. Moniuszki od ul. Polnej do Wschodniej  
– projekt i budowa wraz z odwodnieniem  (zadanie ma być zakoń-
czone w roku 2019, kwota docelowa – 1 773 689 zł);

∞   350 000 zł dla Starostwa Powiatowego – na dofinansowanie rozbu- 
dowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno–Chyli-
ce–Chyliczki w zakresie  wykonania infrastruktury oraz chodnika;

∞   200 000 zł dla Urzędu Marszałkowskiego – na dofinansowanie 
opracowania projektu drogi nr 721;

∞   100 000 zł na remont i odwodnienie ul. Sybiraków w Julianowie 
wraz z chodnikiem od ul. Czajki do Cyraneczki;

∞   1 510 000 zł na budowę 70 m ul. Cyraneczki w Julianowie wraz 
ze skrzyżowaniem z ul. Julianowską.

∞   38 800 zł na przyłącze gazu i instalacje co i ccw w budynku komu-
nalnym nr 6 przy ul. Urbanistów.
Z ważniejszych planowanych inwestycji w okolicy należy wymie-

nić także:
∞   ul. Wenus wraz z odwodnieniem – projekt + budowa w latach 

2016 i 2017;
∞   ul. Kombatantów pomiędzy ul. Cyraneczki a Działkową oraz ul. 

Spacerową na przedłużeniu ul. Julianowskiej – projekty;
∞   ulicę Geodetów, której przebudowa od ul. Puławskiej do Julia-

nowskiej wraz z projektem i budową ul. Energetycznej od ul. Rubi-
nowej do Geodetów ma trwać do 2018 roku, a całość kosztów 
ma wynieść 7 380 000 zł.
Ponadto w budżecie na najbliższy rok znajdą się środki na uru-

chomienie nowej, dodatkowej linii autobusowej typu „L” z Piasecz-
na przez Julianów i Józefosław do stacji PKP Jeziorki. Autobus ma 
zacząć kursować od marca i będzie pokonywał swą trasę 14 razy 
w ciągu dnia.

Zarówno Julianów, jak też Chyliczki i Chylice mają do swojej dys-
pozycji po  37 425 zł (pozycja budżetu p.n. „fundusz sołecki”), któ-
re to pieniądze mogą być wykorzystane na drobne potrzeby sołectw 
zgodnie z decyzją Zebrania Wiejskiego wyrażoną w podjętych przez 
nie Uchwałach.

Hanna Krzyżewska, radna 
Rady Miejskiej w Piasecznie

■  Julianów, Chylice, Chyliczki – budżet na 2016 r.
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■  Drzewa z wyrokiem – czy tak musi być ?

G mina planuje wycinkę kasztanowców. Czy nowa inwestycja 
musi być wyrokiem dla drzew? Wszyscy, którzy choć raz mie-

li "przyjemność" przejeżdżać przez skrzyżowanie ulic Geodetów 
z Wilanowską, szczególnie w godzinach popołudniowych, dosko-
nale wiedzą, że wymaga ono przebudowy i udrożnienia - i to moż-
liwie jak najszybciej.

Dlatego pewnie z ogromną nadzieją oczekiwana jest  planowana  
przebudowa tego miejsca. W chwili obecnej powstaje koncepcja pro-
jektu ronda turbinowego, które ma być zbudowane w 2017 roku. 

Natomiast NIEWIELE OSÓB wie, że planowana inwestycja zakła-
da wycinkę siedemdziesięcioletnich kasztanowców. 

I właśnie w tej sprawie od października piszę liczne pisma do 
różnych instytucji, konsultuję się z ekologami, dendrologami, dro-
gowcami i jestem częstym gościem w piaseczyńskim Urzędzie Mia-
sta i Gminy. Wiem, że mogę się spotkać z zarzutem, że bronię 
swojego interesu, bowiem wraz z drzewami decyzją Gminy stracę 
część swojej działki. Pal licho działkę! Ingerencja będzie solidna,  
to fakt. Jak każdy, kto doświadczył takich procedur, przeżywam to 
i cierpię, ale tak naprawdę najbardziej zależy mi na tych drzewach. 
Całe życie spędzam z roślinami, znam je i kocham. W sprawę rato-
wania kasztanowców zaangażowali się także nasi radni i Stowarzy-
szenie Pomysł na Józefosław, którym pragnę w tym miejscu 
serdecznie podziękować.

W wyniku tych działań powstały kolejne dwie koncepcje projek-
tu przebudowy tego skrzyżowania. Najbardziej optymistyczna z nich 
(nr 3) przewiduje wycięcie „tylko” siedmiu z dziewięciu najstarszych 

drzew przy ulicy Wilanowskiej – i tutaj także pracownicy Wydziału 
Inwestycji są przekonani, że nic więcej nie można zrobić w tej spra-
wie, jak również uważają, że stworzenie 3-ech wariantów wyczer-
puje ich i tak dostatecznie dobrą wolę. Zresztą ten wariant pozostał 
wyłącznie na papierze. W piśmie, które otrzymałam od Burmistrza 
Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisława Lisa z dnia 23-go grudnia 2015, 
poinformowano mnie, że będzie realizowany wariant nr 2, oraz cytu-
ję: „Udało się ocalić wiele drzew i krzewów, natomiast nie udało się 
wyeliminować konieczności wycinki kasztanowców”. A przecież to 
one są niepowtarzalną wartością w „zabetonowanej” naszej miej-
scowości. Jedno drzewo to tlen dla dwóch dorosłych osób na cały 
dzień! Poza tym te drzewa ograniczają zapylenie nawet o 75%, 
a transpirując wodę do powietrza działają jak klimatyzatory oraz sta-
nowią zaporę dla wiatrów. Ich brak odczują klienci i właściciele CH 
Józefosław oraz mieszkańcy ul. Tenisowej. Mamy więcej szczęścia 
niż duszący się w smogu mieszkańcy centrum Warszawy. Nie psuj-
my tego! 

Nie wierzę, że nie można wykonać projektu, który uratuje te sie-
demdziesięcioletnie kasztanowce. Tym bardziej, że istnieje wiele 
przykładów, również w Polsce, gdzie udało się ochronić stare drze-
wa, realizując inwestycję. Rozumiem potrzeby naszej społeczności. 
Wiem, gdzie mieszkam i jak szybko następuje rozwój naszych miej-
scowości. Jednocześnie w tym projekcie, który jest brany pod uwa-
gę istnieje możliwość przysunięcia czy „przytulenia” chodnika 
i ścieżki rowerowej do samego budynku Piotra i Pawła. Wierzę, że 
MOŻLIWE, choć zdaję sobie sprawę, że takie rozwiązanie wymaga 
więcej wysiłku od projektantów i wykonawców, ale przecież warto!

Pracownicy Gminy mają usta i pisma pełne argumentów. Nie 
mogę się jednak wyzbyć wrażenia, że główną ich rolą jest dbanie 
o wygodę i dobro wykonawców inwestycji, które stawiają ponad 
dobrem samych mieszkańców. Niechętnie też reagują na moje proś-
by o konsultacje z organizacjami, które mają doświadczenie w obro-
nie terenów zielonych wpisanych w szybko urbanizujące się 
miejscowości. Wśród nich są także projektanci, którzy potrafią 
myśleć inaczej, a przede wszystkim dokładnie badają sytuację na 
miejscu – nie tylko na geodezyjnych mapach. Na mapie drzewo to 
kropka lub kółko, w rzeczywistości to potężna bryła, bez której 
będziemy bardziej ubodzy niż nam się to dzisiaj wydaje. A najsmut-
niejsze jest to, że według oficjalnej wersji pracownicy UMiG Pia-
seczno przekonują, że zrobili WSZYSTKO, aby uratować te drzewa 
– w związku z czym… planowana jest ich wycinka.   

Joanna Widaj 
acrocona.pl

N A S Z E  S P R A W Y

FOT. KATARZYNA SIERŻANT
FOT. JOANNA WIDAJ
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nienia. Potem już tylko je sukcesywnie poszerzałem. Kiedy pierw-
szy raz pojechałem do Egiptu i zanurkowałem tam, to po prostu 
umarłem. Te kolory, ryby, światło… to wszystko mnie oszołomiło. 
Od tego czasu „obnurkowałem” cały Egipt, od północy, aż pod gra-
nicę sudańską. Mam na koncie około 250 nurkowań i nie wyobra-
żam sobie już bez tego życia. Wiem, że to teraz pogląd kontro- 
wersyjny, ale bardzo lubię też kulturę arabską, co widać zresztą po 
moim mieszkaniu. 
Jak długo tu mieszkasz i czemu?
Mieszkam także przez przypadek. Od 2008 roku szukałem miejsca 
dla siebie, ceny nieruchomości wtedy wystrzeliły w górę, więc 
musiałem zapomnieć o centrum, czy nawet dalszych dzielnicach 
Warszawy. Poszedłem na targi mieszkaniowe, nabrałem folderów 
i w domu wszystkie je dokładnie przejrzałem. Teraz myślę, że wybór 
Józefosławia był strzałem w dziesiątkę. Blisko las i, co muszę pod-
kreślić, najwspanialsi sąsiedzi pod słońcem. 
Sąsiedzi górą. Jak zawsze. 
Co śmieszne połączyło nas nieszczęście. Była taka ulewa latem parę 
lat temu…
Słynny 6 czerwca… To jest dzień ważny dla wielu rodzin w gminie 
Piaseczno.
Tak. Dzień przed moimi urodzinami. Dzień wcześniej sąsiad prze-
kazał mi klucze, żebym w razie czego mógł zajrzeć do jego miesz-
kania i z czystego lenistwa nie odpiął kluczyka od samochodu. 
Następnego dnia jak zaczęło lać, to w szybkim tempie woda zaczę-
ła się zbierać w podziemnym garażu. Zdążyłem wyprowadzić swój 
samochód i jego. Potem wyjechał jeszcze jeden sąsiad i zawalił sie 
podjazd. Dwa auta zostały w środku. W sąsiednim garażu też kilka, 
zalanych po szyby. Dramat! Walczyliśmy z powodzią ramię w ramię. 
Napełnialiśmy worki piaskiem, tamowaliśmy. Kiedy się to skończy-
ło, stanęliśmy pod wiatą zawalonego zjazdu, tacy mokrzy i zmor-
dowani, popatrzyliśmy na siebie… ktoś przyniósł grila, pojawiły się 
napoje i do rana trwała impreza w najlepsze. Od tamtej pory wszy-
scy jesteśmy na „ty”, dzieci sąsiadów wołają do mnie „wujku”, nie 
ma problemów z przekazaniem kluczy, pomocą, czymkolwiek. Fan-
tastycznie się żyje wśród życzliwych ludzi.

Z Robertem Michalakiem rozmawiał Jacek Sut

R obert Michalak jest absolwentem wydziału aktorskiego łódzkiej 
PWSFTviT. Pracował jako dziennikarz radiowy, dziś jest lekto-

rem w telewizji. Rozmawiamy w jego mieszkaniu w Józefosławiu. 
Gdzie Cię można usłyszeć?
Dzień Dobry TVN (wydania weekendowe), Co Za Tydzień, Kino Pol-
ska i Kino Polska Muzyka – to są moje cztery podstawowe zajęcia. 
Poza tym czytam audiobooki dla jednego z wydawnictw, które wyda-
je poradniki różnego typu. Mam już skromną półeczkę w sklepach 
z książkami.
Jak doszedłeś do tego miejsca?
Dzięki przyjaciołom (śmiech). Zaczęło się dość dawno. Skończyłem 
szkołę teatralną… 
Razem skończyliśmy. Na jednym roku. Nie ukrywamy tego.
Nie ukrywamy zatem (śmiech). Po dyplomie na wydziale aktorskim 
w zawodzie pracowałem krótko, bo trzy lata i potem zaczęła się 
moja łódzka kariera radiowa. W radio, w Łodzi, przepracowałem  
9 lat. Potem przeniosłem się do Warszawy, do TOK FM, gdzie pra-
cowałem 2 lata, jako wydawca serwisu informacyjnego, z czego rok, 
jak wielu Łodzian dawniej i dziś, dojeżdżałem do Warszawy. W cza-
sie jednej z takich podróży spotkaliśmy się i zacząłem pracę w TVN.
Akurat szukaliśmy lektora. Szczęśliwy traf. Dla nas obu.
To było pierwsze w zasadzie, poważne lektorskie zajęcie. Ale pra-
cując jeszcze w TOK FM od swojej szefowej, Ewy Wanat, usłysza-
łem, że tworzy się nowy kanał – Kino Polska – i że szukają lektorów. 
Poszedłem na przesłuchanie i jeszcze tego samego dnia, w pocią-
gu powrotnym do Łodzi, dowiedziałem się, że mam tę robotę.
Co robisz, gdy nie pracujesz?
Nurkuję. W sumie też przez przypadek, choć nie do końca.  
Od dziecka marzyłem, żeby być albo dziennikarzem albo aktorem 
albo nurkować. A najlepiej połączyć na przykład dziennikarstwo 
z nurkowaniem…
Wywiady z rybami?…
Żebyś wiedział! Jako dziecko zafascynowany byłem cyklem filmów 
dokumentalnych pt. „Milczący świat Jacques’a Cousteau” i bardzo 
mi się to podobało. Szczęśliwie, jak widać, udało mi się zrealizować 
każde z moich marzeń. Jednak na kurs nurkowania zapisał mnie 
przyjaciel. Powiedział, że już po ptakach, jestem na liście i nie mam 
wyjścia, a jutro pierwsza lekcja. Poszedłem więc i zrobiłem upraw-

■  Pracuję głosem i kocham ciszę
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D O  P O C Z Y T A N I A

W łaśnie mija 2,5 roku  istnienia na rynku magazynu „Sąsiedzi”. 
Już 25 numerów ujrzało światło dzienne (ten jest 26), a co 

za tym idzie minęło dwadzieścia pięć miesięcy kolportażu pisma na  
terenie naszych trzech osiedli, czyli Julianowa. Tutaj, tak się jakoś 
złożyło, to ja od samego początku podjąłem się dostarczania gazet-
ki do Państwa domów. Gdyby mnie ktoś zapytał dlaczego to czy-
nię, to przypominam, że zwykle normalnego człowieka wyprowadza 
na spacer czworonożny pupil   mobilizowany pełnym pęcherzem, 
widziałem też koty na smyczy, ale łazić bez zwierzęcia po osiedlu 
nie wypada, ba, nawet to sprawa wielce podejrzana. Domniemam, 
że tak niektórzy myślą widząc w nocy starszego jegomościa z gazet-
kami pod pachą. Świadczą o tym zdziwione miny. Ewentualnych  
zniesmaczonych śpieszę  poinformować, że swoją misję  pełnię 
dobrowolnie  i zupełnie bezinteresownie, a jedyną zapłatę za dostar-
czony towar przyjmuję w postaci życzliwego uśmiechu. Zapytacie 
Państwo, dlaczego tak ważny dla mnie jest sens słowa życzliwość?  
Uzasadniam. Pewnego razu zostałem napadnięty przez psy, co 
prawda małe, ale pełne wigoru i jazgotu, a ich właściciel, obserwo-
wał zajście ze stoickim spokojem, czekając na wynik starcia. Zamiast  
wyrazić ubolewanie, był mocno zatroskany, czy ulubieńcy w cza-
sie  szarpaniny  moich nogawek nie zrobiły sobie krzywdy. Nie wiem 
jak szczeka pies w obcym języku, ani też dlaczego opiekun posta-
nowił wielkodusznie darować mi życie, za co jestem mu wdzięcz-
ny i odgwizdał psy, czule je pieszcząc słowem… po francusku. 
Dlatego i ja odzywam się w tym języku pełen dobrej nadziei (to takie 
ostatnio modne) nieśmiało bąkając: „c`est la vie”. Wszak był to tyl-
ko drobny incydent, który już się nie powtórzy i „już nikt nigdy przez 
tego pana życia pozbawiony nie będzie”…

Czasem bywa na dziko…
Jeżeli już rozpamiętuję epizody „ze zwierzętami” do których doszło 
w czasie mego gazetkonoszenia, warto wspomnieć o buszujących 
przy ulicy Cyraneczki i na „pawełkowym” polu (dzielącym nasze 
włości), watahach dzików. Jedno mogę powiedzieć. Są czarne, 
olbrzymie, można je poznać po swojskim, miłym dla naszego ucha 
chrząkaniu, (gdyż chyba nie mówią po francusku) i lepiej im nie 
wchodzić w drogę. Znam to z autopsji, bo ja wszedłem i musiałem 
salwować się ucieczką. Słowa przepraszam również nie usłyszałem, 
ani od dzików, ani też od właściciela dziko rosnących wśród śmiet-
niska chaszczy. Te mądre zwierzęta korzystają z rodzinnych niepo-
rozumień wśród ludzi nie potrafiących zadbać o swój dobytek 
i niestety ryją, ale nie pod właściwą osobą, a pod 
Bogu ducha winnymi sąsiadami, co przysparza im 
lęku i widocznych szkód.

Skrzynki i szlabany
 A teraz słów kilka o skrzynkach na listy. Są różne, 
bo i Państwo różnicie się pięknie. Jednakże ja, cho-
dząc z gazetkami lubię te większe, lub wpuszcza-
ne w słupek. Proszę mi wierzyć, te małe, wąskie 
i rachityczne nie dają naszemu pismu żadnej satys-
fakcji, a przecież ono na to zasługuje.  Jestem 
przekonany, że i czytelnicy chcieliby czerpać przy-
jemności z lektury czystego i nie przemokłego 
miesięcznika. Stąd mój apel: zadbajmy o nasze 
skrzynki na listy! Szczytem wygody są pojemniki 
na korespondencję umieszczone w budynkach 
wielorodzinnych np. na ul. Urbanistów. Otwarte 
bloki mieszkalne nie sprawiają więc kłopotu. Nato-

■  Gazetkonosz
miast problem zaczyna się tam, gdzie mieszkańcy przedkładają swo-
je bezpieczeństwo nad możliwość sąsiedzkiej integracji. Myślę tu 
o zamkniętych enklawach. Z jednej strony chcieliby korzystać z tych 
samych, co my dobrodziejstw gminnych, np. chodników czy dep-
taka do lasu, ale swojej prywatności strzegą jak źrenicy oka. Dlacze-
go o tym piszę? Z prostego powodu. Otóż wielokrotnie widziałem 
sąsiadów z „Le Village” (o Boże, znowu j. francuski), prowadzących 
psy po naszych uliczkach. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie 
zechcieli oni „przenosić atmosfery francuskiego miasteczka” (bo tak 
się reklamują) również na nasz skromny teren. Swoje sprawy nale-
ży załatwiać u siebie, ale przedstawiciele Miasteczka często prze-
mykają się chyłkiem pod osłoną nocy po prywatnych ale otwartych 
terenach, by z ulgą kontemplować odchody swoich podopiecz-
nych. Gdybym tego nie widział, nie czuł i w to nie wdeptywał, nic 
bym nie mówił, ale proszę – szanujmy się nawzajem. Ten apel dla 
lepszego i dobitniejszego  zrozumienia powtórzę po francusku  „moi 
je raccroche”, choć chciałoby się jednocześnie przekroczyć szla-
ban na kanałku i osobiście wymierzyć winnym sprawiedliwość na 
ich wycieraczkach. Kończąc ten wstydliwy temat, z którego wydo-
bywa się „odeur” uczciwie przyznaję, że i nasi mieszkańcy nie pozo-
stają bez winy. Być może niezbyt dokładnie czytają „Sąsiadów”, 
w których często apelujemy o kulturę współżycia.

Wszyscy są mile widziani
Zaczął się Nowy Rok, co oznacza, że nie mamy się  z czego cie-
szyć, bo jesteśmy o rok starsi, ale też z zadowoleniem obserwuje-
my zmieniające się otoczenie. Dwa lata temu nie można było suchą 
nogą obejść trzech naszych osiedli. Dzisiaj to już historia. Rodzą się 
nowe wyzwania. Po drugiej stronie ulicy Sybiraków powstaje nowe, 
zamknięte osiedle na 300 rodzin. Nasza społeczność powiększy się 
znacznie o miłe osoby, ale też przybędzie problemów związanych 
ze wzmożonym ruchem samochodowym, nadmiarem deszczów-
ki i oczywiście psami, dla których zielony teren z górkami będzie 
stanowić „chalet serwis” i miejsce doskonałego wybiegu. Pomimo 
zbliżającej się „apokalipsy” życzę Państwu dużo optymizmu, uśmie-
chu na co dzień, dobrego humoru. I jeszcze jedno. Gdy zobaczy-
cie starszawego siwego jegomościa z kucykiem i gazetkami pod 
pachą zamknijcie psy w domu (one mnie nie lubią) i otwórzcie ser-
ca. Możecie być pewni, ja jestem posłańcem  pozytywnych  wia-
domości. Nieodmiennie co miesiąc. Au revoir!

Jan R. Krzyżewski
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P O L S Z C Z Y Z N A

R E K L A M A

Mamy Nowy Rok! I nowe daty. Jak je zapisywać i jak odczytywać?

Zapis
Jest duża dowolność wyboru, ale zawsze w jednym tekście (doku-
mencie, liście etc.) musimy zastosować ten sam schemat.

Zapis cyframi arabskimi np. 01.04.16 / 1.04.16 / 01.04.2016 / 
1.04.2016
∞   kropka ma zadanie rozdzielać cyfry, więc konsekwentnie nie ma 

jej nigdy na końcu (bo tam niczego nie rozdzieli) – np. 01.04 lub 
1.04.16

∞   na początku zapisu numeru dnia możemy stawiać zero lub nie. 
Na pewno nie ma zera przy zapisie słownym. Jest więc np. 1 kwiet-
nia 2016. W zapisie miesięcy od stycznia do września zawsze sta-
wiamy zero przed inną cyfrą. Jeżeli rok zapisujemy tylko dwoma 
cyframi końcowymi, to też uwzględniamy w nich zero.

∞   rok możemy zapisać 2 lub 4 cyframi, a po nich możemy (ale nie 
musimy) po spacji dodać wyraz rok (odpowiednio odmieniony) 
lub jego skrót r. (zawsze z kropką)

∞   nie dołączamy do dat żadnych końcówek np. 1-ego, 3-ciego, 
12-go itp. Wyjątkami są zapisy nazw świąt związane z datami np. 
11-go Listopada.

∞   apostrof stanowiący skrót stosowany w języku angielskim, uży-
wamy jedynie w zapisie roku w nazwach wydarzenia, ale tylko bli-
skiego współczesności, np. Gdańsk '70 (ale nigdy Grunwald '10)

■ Który dzisiaj jest?
∞   w języku polskim prawidłowy zapis daty to: dzień, miesiąc, rok  

– 01.04.2016. Spotykamy jednak także pochodzący z USA nume-
ryczny zapis daty – rok-miesiąc-dzień – 2016-04-01, stosowa-
ny w różnych tabelkach, katalogach, formularzach, wydrukach 
komputerowych. Wtedy koniecznie zapisujemy rok czterema 
cyframi, miesiąc i dzień – dwoma, a elementy daty zawsze oddzie-
lamy łącznikiem, a nie przecinkiem.

Zapis cyframi rzymskimi np. 1 IV 2016
∞   przyjęło się stosować cyfry rzymskie tylko w zapisie stulecia np. 

XXI wiek oraz miesiąca (nie dnia lub roku – np. rok MMXVI)
∞   oddzielenie cyfr robimy tylko za pomocą spacji (a nie kropek!)
∞   nie stosujemy zer ani w zapisie dnia (dla liczb jednocyfrowych), 

ani tym bardziej w rzymskim zapisie miesiąca
∞   cyfry rzymskie na pewno stosujemy, gdy zapisujemy tylko miesiąc 

i rok (wówczas pełna wersja 4 cyfrowa). Możemy także zapisać 
miesiąc słownie. Np. do IV 2016 roku lub do kwietnia 2016 roku. 

Odczyt
Dzień i miesiąc 
∞   01.04 czytamy: pierwszy (w domyśle – dzień) kwietnia 

Odczyt: pierwszy kwiecień tylko, gdy mamy na myśli fakt, że kwie-
cień wystąpił po raz pierwszy np. w życiu naszego dziecka.  I kon-
sekwentnie mówimy o dacie, że jest (lub mamy) pierwszy kwietnia. 

Nie dodajemy słowa miesiąc, bo nazwy miesięcy odnoszą się 
tylko do nich.

Rok 
∞   zawsze odmieniamy tylko dwie ostatnie cyfry, które nie są zerem. 

I mamy
2000 – rok dwutysięczny
2001 – rok dwa tysiące pierwszy
2021 – rok dwa tysiące dwudziesty pierwszy

Może się zdarzyć, że podajemy np. rok urodzenia do różnych 
formalnych zapisów i wtedy mówimy oficjalnie: dwa tysiące szes-
naście, ale przecież nikt z nas nie powie, że bitwa pod Grunwaldem 
była w roku tysięcznym czterechsetnym dziesiątym!

A tak przy okazji zagadka - co pierwotnie oznaczał wyraz rok? 
Odpowiedz wewnątrz numeru.

Życzę Państwu szczęśliwego dwa tysiące szesnastego roku!

Łączę wyrazy szacunku
Renata Nowacka

r.nowacka@pomyslnajozefoslaw.pl
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jeżdżą na kucach i małych koniach. Na terenie ośrodka działa 
także sekcja woltyżerki, czyli gimnastyki na koniu. Kuce, który-
mi dysponujemy, są wyselekcjonowane pod względem charak-
teru oraz eksterieru i są regularnie szkolone przez naszych 
instruktorów.

Jeśli chcesz nas odwiedzić… to cudownie!
Mamy tu wspaniałe tereny do spacerów i dyskretnego obser-
wowania naszych koni. Pamiętajmy jednak o bezpieczeństwie 
swoim i dzieci. A po spacerze zapraszamy do restauracji „Lawen-
da” na ciepły posiłek i pyszną herbatę.

D O D A T E K  F E R I E

Ośrodek jeździecki Aldragho

T uż obok zgiełku miasta, nieopodal lasu Kabackiego, na Pogra-
niczu Warszawy, Piaseczna i Konstancina znajduje się miej-

sce szczególne – Ośrodek Jeździecki Aldragho w Józefosławiu.  
Wielu naszych Sąsiadów, mimo tak bliskiej lokalizacji, nie wie 

o istnieniu Aldragho. Nasz ośrodek został bowiem dyskretnie 
wkomponowany w okoliczny klimat. Aldragho mieści się w kame-
ralnym zakątku przy ul. Działkowej 54, tuż obok restauracji Lawen-
da. Zwierzęta, natura, piękne otoczenie, hobby, aktywność 
fizyczna, spokój – to wszystko możesz spotkać przychodząc do 
nas, choćby w odwiedziny, ale nie tylko.

Pensjonat dla koni
Jedną z głównych gałęzi naszej działalności jest prowadzenie 
profesjonalnego pensjonatu dla koni. Pensjonariusze mają do 
dyspozycji murowaną krytą ujeżdżalnię z wewnętrznymi lustra-
mi, kryty lonżownik, zewnętrzny czworobok, parkur do treno-
wania skoków przez przeszkody, teren krosowy z przeszkodami 
terenowymi, a także miejsce do swobodnych spacerów na koń-
skim grzbiecie. Kuce mają do dyspozycji dwie osobne ujeżdżal-
nie namiotowe. Dodatkowo dysponujemy bogatym zapleczem 
socjalnym, w tym myjkami z ciepłą i zimną wodą, siodlarniami, 
pomieszczeniami klubowymi, solarium dla koni. Czas wolny 
konie spędzają zgodnie z zaleceniami właścicieli: na padokach, 
w przestronnych boksach lub na spacerach w karuzeli. W ośrod-
ku mamy trzy stajnie o standardzie dostosowanym do wyma-
gań koni i jeźdźców, w tym także boksy angielskie. 

Profesjonalne szkolenie jeździeckie
W Aldragho prężnie działa Szkoła Jazdy Konnej dla Dzieci i Mło-
dzieży w wieku od 6 do16 lat – PONY SPORT – w której dzieci 
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Gosir – sportowa zima w Piasecznie

Klub Sportowy SMECZ

atmosferę i ćwiczenia pod okiem wykfalifiko-
-wanej kadry trenerów. Grafiki zajęć można 
znaleźć na stronie www.smecz.com.pl

Nowością w naszej ofercie fitnessowej są 
zajęcia Mama&Baby, na które zapraszamy 
mamy i dzieci (3 – 6 miesięcy). Pod okiem 
douli i doradcy laktacyjnego – Kingi 
Kubickiej, mamy mogą spokojnie poćwi-
czyć, nie martwiąc się o swoje pociechy.

Planujemy także stworzenie grupy dla 
mam z nieco starszymi dziećmi. Na takich 

zajęciach w ćwiczenia angażujemy rów-
nież dzieci, żeby się nie nudziły.

Proponujemy także specjalne, prozdro-
wotne zajęcia grupowe i indywidualne dla 
dorosłych i dla dzieci z Paulą Lisowską – fizjo-
terapeutką, oraz Martą Kalińską – trenerem 
personalnym www.martakalinska.pl

Jak widać, w naszym klubie nie można się 
nudzić. Zapraszamy chętnych w każdym wie-
ku i gwarantujemy, że każdy z Was znajdzie 
coś dla siebie. Czekamy na Was!!
Klub sportowy Smecz
ul. Mostowa 4, 05-500 Siedliska/Piaseczno
Tel: 22 7970051, 695422744

D ysponujemy 6 profesjonalnymi kortami do tenisa 
ziemnego (4 – pod balonem, 2 – na świeżym 

powietrzu), 2 kortami do squasha, oraz przestron-
ną, w pełni wyposażoną salą do zajęć fitness, któ-
ra jest  przystosowana także do prowadzenia jogi, 
fizjoterapii, zajęć gimnastycznych i tanecznych 
dla dzieci. Aby nasi Klubowicze czuli się kom-
fortowo, oddajemy im do dyspozycji 2 szatnie 
męskie oraz 2 szatnie damskie. 

A teraz oferta:
Klub Smecz proponuje różne formy zajęć spor-
towych dla najmłodszych oraz dla dorosłych – 
pań i panów. Polecamy oczywiście tenis i squash. 
W ofercie mamy indywidualne lekcje tenisa i szkół-
ki tenisowe. Swoją sprawność możecie sprawdzić 
na organizowanych przez nas turniejach tenisowych. 

Ale to nie wszystko. 
Oferujemy bardzo bogaty grafik zajęć fitness. Oso-
bom z urazami aparatu ruchu, a także osobom 
początkującym proponujemy zajęcia prozdrowotne, 
na których prowadzący kładzie duży nacisk na tech-
nikę i komfort ćwiczących. Wśród nich są Pilates i Zdro-
wy Kręgosłup. Gwarantujemy fantastyczną 

S PORTOWA ZIMA W PIASECZNIE 2016 to wieloletnia już tradycja. Gmin-
ny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie w dniach 1.02-12.02.2016 r. 

organizuje zajęcia dla dzieci z Gminy Piaseczno. Przez dwa turnusy dzieci 
w wieku od 7 do 12 lat aktywnie będą uczestniczyć w zajęciach sportowych. 
Dzień „kolonisty” wypełniony jest bardzo szczelnie różnymi aktywnościami 
takimi jak: pływanie, karate, taniec sportowy, boks, kickboxing, piłka koszy-
kowa, zabawy i gry zespołowe, tenis stołowy, ścianka wspinaczkowa, piłka 
nożna. Zajęcia prowadzone są przez trenerów oraz instruktorów z piaseczyń-
skich klubów sportowych: UKS BUSHI TEAM, KS GRAWITACJA, X-Fight Pia-
seczno, MUKS Piaseczno, WIŚNIEWSKI KICKBOXING.  Zajęcia będą odbywać 
się na obiektach GOSiR Piaseczno: hali sportowej, ściance wspinaczkowej, 
pływalni, lodowisku. Każda dyscyplina sportowa zawsze ma swoich wiernych 
fanów. Uczestnicy chętnie biorą udział w zajęciach. Jak co roku pod koniec 
każdego turnusu padają pytania: kiedy ruszają zapisy na kolejne zajęcia w mie-
ście? Dzieci, mimo że nie wyjeżdżają z miasta, są bardzo zadowolone ze spo-
sobu spędzania ferii. Dodatkowym atutem sportowego wypoczynku są 
drugie śniadania oraz pyszne, domowe obiady przygotowywane przez sto-
łówkę Gimnazjum Nr 1 w Piasecznie. Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji 
"Sportowa Zima w Piasecznie 2016"!
Zapisy telefonicznie:
∞  22 716 66 00 wew. 39 w godzinach 9:00 - 15:00.
Osobiście:
∞  GOSiR Piaseczno, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20, pokój 44 w godzinach 9:00 
- 15:00.
 GOSiR Piaseczno FO
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FOT. SMECZ

http://www.smecz.com.pl
http://www.martakalinska.pl
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Nasza Świetlica

Nasza Świetlica zaprasza dzieci w wieku 6-10 lat 
NA PÓŁKOLONIE W FERIE ZIMOWE 2016 
(od 1 do 14 lutego). 

Jak co roku przygotowaliśmy dla dzieci mnó-
stwo atrakcji:

• zajęcia artystyczne, przedstawienia teatralne
• zajęcia ceramiczne
• zajęcia sportowe
•  atrakcje i konkursy podczas dni tematycz-

nych m.in. dzień legomaniaka, dzień mody, 
dzień kulinarny

• warsztaty młodych odkrywców
• i wiele, wiele innych

Oferujemy:
• opiekę doświadczonych wychowawców
• zajęcia prowadzone przez instruktorów
• piękną i dużą salę do zabawy
• codziennie wyjścia na plac zabaw
• 3 posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek

Zapraszamy od  godz. 7.30 do 17.30
Zapisy: mail: biuro@naszaswietlica.pl  
lub telefonicznie nr: 503 121230

ul. Urocza 14 Józefosław
wejście od ul. Cyraneczki  
(nad Klubem Kultury)

D O D A T E K  F E R I E

Metoda Alfreda Tomatisa

F undacja Audemus Audire od kilku mie-
sięcy prowadzi terapię metodą Toma-

tisa®. Terapia ta nie jest terapią medyczną. 
Na czym to polega? Terapia metodą Tomatisa® to trening uwa-
gi słuchowej. Mało osób wie, że człowiek słyszy dźwięki prze-
noszone drogą kostną. Często przy badaniach słuchu czy teście 
uwagi słuchowej, kiedy zakładam słuchawkę kostną i instruuję 
pacjenta, że podczas tego badania będzie słyszał dźwięki, spo-
tykam się z dużym zdziwieniem.

Dr Tomatis, który był laryngologiem, stworzył terapię dźwię-
kiem, która polega na wykorzystaniu obu dróg przewodzenia: 
powietrznego i kostnego. Specjalne słuchawki, stosowane 
w terapii, wykorzystują obie te drogi. Sprzęt Tomatisa został skon-
struowany w celu stworzenia unikalnego dźwiękowego kontra-
stu percepcyjnego. Ten efekt powoduje napięcie a następnie 
rozluźnienie mięśni ucha wewnętrznego. To dwa najmniejsze 
mięśnie w ciele ludzkim, które, przy niskich częstotliwościach 
(dźwiękach buczących), nie wykonują dużej pracy, ale już przy 
wysokich (piskliwych) pracują bardzo intensywnie. To działanie 
można porównać do ćwiczeń gimnastycznych, które dzięki swo-
jej powtarzalności i stopniowej mobilizacji ucha pozwalają polep-
szyć przekaz informacji dźwiękowej do mózgu. Na tym polega 
elektroniczne bramkowanie, które generuje „efekt TOMATISA”

Etapy terapii Tomatis®a to konsultacje i test uwagi słucho-
wej czyli rozmowa z terapeutą. Następnie w fazie biernej tera-

pię prowadzi się przez 13 dni po dwie godziny (dla maluchów 
krócej). Ostatnia część terapii, faza aktywna to 15-dniowa pra-
ca z pacjentem, w której włączamy pracę z głosem pacjenta.

Zatem dla kogo jest taka terapia?
U dzieci jest stosowana w przypadku pojawienia się bądź zdia-
gnozowania takich problemów jak:

1. Problemy w uczeniu się i zakłócenia językowe
2. Zakłócenia uwagi
3. Zaburzenia afektywne i emocjonalne 
4. Problemy w komunikacji
5. Trudności psychomotoryczne 
6. Całościowe zaburzenia rozwoju 

W przypadku osób dorosłych stawiamy na:
1. Rozwój osobisty i dobre samopoczucie
2. Poprawę jakości głosu i muzykalności
3. Przygotowanie do porodu
4. Przyswajanie języków obcych
5. Przygotowanie do publicznych wystąpień

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca zapraszamy o 
godzinie 19.00 na bezpłatne spotkanie dotyczące terapii 
słuchowej w siedzibie Fundacji przy ul. Energetycznej 9 lok. 
522 w Piasecznie, tel.  22 643 78 90 (ilość miejsc ograniczona).

Joanna Bugaj
Fundacja Audemus Audire, tel. 501 561 768, www.tomatis.com 
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T o nie jest typowy warsztat. Power Factory to miejsce pasjo-
natów motoryzacji. Historia tej pasji sięga początku lat 80`. 

Zaczęło się od startów na gokartach, potem przyszedł czas na 
Mistrzostwa Polski i Europy w wyścigach i Rallycrossie oraz zdo-
bywanie w nich kolejnych tytułów mistrzowskich.

Ci sami mechanicy oraz kierowcy wyścigowi, wykorzystując 
doświadczenie i wiedzę osiągnięte podczas wielu startów, stwo-
rzyli warsztat, w którym naprawiają również zwykłe samochody. 
Tak powstało Power Factory. Firma specjalizuje się w serwisie 
samochodów osobowych oraz budowie i obsłudze aut rajdowych 
i wyścigowych. Wymagania jakie stawia sport samochodowy pod-
noszą wysoko poprzeczkę wiedzy i umiejętności całego zespołu. 
Tu nie ma miejsca na potknięcia i niepewne rozwiązania. Trzeba 
być otwartym, śledzić nowe technologie i mieć do dyspozycji 
nowoczesne wyposażenie.

Power Factory pomaga również rozpocząć  przygodę ze spor-
tem motorowym. Tu można się dowiedzieć wszystkiego o budo-
wie i przygotowaniu aut, technice rajdowej jazdy oraz startach 
w imprezach, począwszy od amatorskich KJS po Mistrzostwa Pol-
ski. Ale o tym obszerniej napiszemy za miesiąc. 

Grzegorz Carzasty

■  Na torze i w warsztacie

N A S Z E  P A S J E

FOT: POWER FACTORY
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Kampania SIMPLE jes ień-z ima 2015-2016

❂ Psychomotoryka 
❂ Integracja Sensoryczna
❂ Trening Słuchowy Johansena

www.CentrumRozwojuDzieci.pl  
❂ Terapia Ręki
❂ Bilateralna Integracja 
❂ Diagnozy funkcjonalne

Józefosław, ul. Urocza 14  (wjazd od ul. Cyraneczki)
tel. 508 321 328, 661 353 899

W ymarzony czas dla rodziców. Co jednak, kiedy spędza nam sen 
z powiek wątpliwość, czy powinniśmy zaciągnąć kolejny kre-

dyt gotówkowy i spełnić marzenie pociechy o snowboardzie, czy też 
kolejny rok z rzędu po prostu sobie przyznać, że nie ma na to kasy? 
Pewnego dnia, zastanawiając się, co tu zrobić żeby dzieci nie poczu-
ły deficytu wypasionych ferii postanowiłam się (wiem, to straszne!) 
zaangażować. Policzyłam, że wystarczy skrzyknąć piątkę znajomych 
z dziećmi, każdy weźmie na siebie jeden dzień i tydzień mamy zaopie-
kowany. Jeśli ustalimy sobie plan działania i atrakcji, uzgodnimy kilka 
stałych motywów, to osiem korporacyjnych godzin zleci jak z płatka.

Dzień pierwszy 
Zaczynamy jak w dobrym amerykańskim filmie, czyli intensywnie. 
Piknik na polach z wiatami grillowymi w Powsinie, na Górkach Szy-
mona lub na Zimnych Dołach. Dzieci same pakują produkty na 
wyprawę, wtedy czują się bardziej odpowiedzialne za organizację. 
Jeśli wybierzemy Powsin to od ściany Lasu Kabackiego do pola 
z miejscami na ogniska jest jakieś 20 min. marszu. Dobry, zdrowy 
i dotleniający. Po paru krokach dzieci zaczną reagować na przyro-
dę dookoła i otwierać się na rozmowę. Na miejscu robimy grilla, 
ognisko, cokolwiek, co nas ucieszy. W drodze powrotnej każdy zbie-
ra jakieś pamiątki z lasu, ciekawy liść, korzeń, badyl, szyszkę. Zmę-
czone towarzystwo tego dnia będzie gotowe na obejrzenie jakiegoś 
relaksującego filmu i obiad. Zanim się zorientujecie, dzień się skoń-
czy, a Wy przekazujcie grupę kolejnemu rodzicowi. 

Dzień drugi
Na białym tle każdy położy zebrany wczoraj w lesie kawałek natu-
ry i zrobi zdjęcie swoim telefonem. Dobierze jaki chce filtr i wrzuci 
na portal społecznościowy. Dzisiaj wyjście do nowego parku przy 
Ogrodowej w Józefosławiu. Zabieracie piłkę, rolki, deskę, rowery. 
Park jest uroczy. Ma super boisko i plac zabaw. Miło tam czas mija 
i nie trzeba uganiać się za dziećmi w obawie, że wylecą na ulicę. Po 
powrocie obiad i odcinek kreskówki. Dla ambitnych w parku moż-
na nakręcić trochę video z gry w piłkę, jazdy na rolkach itd.

Dzień trzeci
Chwila w domu. Tym razem wszyscy przynoszą ze swoich domów 
gry planszowe. Dzień zaczynamy od próby zmontowania klipu  
z poprzedniego dnia w parku, jakaś fajna muzyka i fru do internetu. 
Wiadomo, jak się czymś nie podzielą, to tak jakby tego nie było. 
Zasiadamy do turnieju. Dla tych z potrzebą konkurencji można zro-
bić tabelę wyników i potem nagrody. Proponuję żeby czasem wygry-
wał także ten przegrywający, bo pewnie będzie najmłodszy, a nie 
chcemy go zniechęcać do walki. Po rozgrywkach wypadałoby 

■ Ferie są super

zaczerpnąć świeżego powietrza, więc może weźmiemy psa (na 
pewno ktoś ma psa) i robimy mu tor przeszkód na łące za domem. 

Dzień czwarty
Pora na atrakcje. W Piasecznie jest lodowisko. Można tam dojechać 
autobusem. Genialna sprawa, cały sprzęt jest do wypożyczenia na 
miejscu, chociaż polecam zabrać ochraniacze. Po powrocie do 
domu należny odpoczynek i duża dawka węglowodanów w posta-
ci makaronu ze świeżym pesto.

Dzień piąty
Czas na kulturę. W naszych okolicach jest kilka szkół tańca, rozma-
wiałam z ich menadżerami, każdy powiedział, że jeśli się wcześniej 
umówi to dla grupy od 5 osób organizują warsztaty. Takie umówio-
ne zajęcia trwają ok 2,5 godz i spokojnie wciągają zarówno chłop-
ców jak i dziewczynki.
 
Gratulacje! 
Właśnie ukończyliście pierwszy turnus. Dzieci się rozwinęły i na 
dodatek zobaczyły, że ich rodzice też się umieją bawić. Z praktycz-
nych podpowiedzi: bez względu na wiek dzieci lubią porządek dnia. 
Zawsze zaczynajcie od wspólnego śniadania. Porozmawiajcie o tym, 
co będziecie dzisiaj robili i zaplanujcie menu na obiad. To wciąga 
wszystkich uczestników. Do południa czas zejdzie Wam na zaję-
ciach, a potem sporo zabierze wspólne przygotowanie obiadu. Być 
może trzeba będzie zainwestować w zestaw klocków, dobrą plan-
szówkę i kilka zestawów z eksperymentami. Taki wydatek trzeba 
wliczyć w koszt ferii w domu i nad nim nie rozpaczać. To taki typ 
zabawek, który daje pewność, że dzieci się wciągną na kilka godzin 
i super wypełnią sobie i nam każdą chwilę. 

Aleksandra Bańkowicz
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W ielkie wyjście, impreza, uroczystość, w czasie której chcemy 
olśniewać wyglądem? W takiej sytuacji z pomocą przyjdą 

zabiegi, zwane w branży kosmetycznej bankietowymi. Są one coraz 
bardziej popularne, gdyż w natychmiastowy, widoczny sposób dają 
spektakularny efekt. Zachwycające rezultaty uzyskuje się np. poprzez 
zastosowanie kwasu ferulowego i witaminy C. Zabieg z użyciem 
takich składników ma silne działanie antyoksydacyjne i wybielające. 
Kwas ferulowy fantastycznie napina i ujędrnia, a efekty rozjaśnienia 
dzięki przyswajalnej formie kwasu askorbinowego widoczne są od 
razu. Zabieg – choć jest peelingiem, nie powoduje widocznego 
złuszczania. Skóra jest rozświetlona, nawilżona i promienna. Zabieg 
ekspresowo udoskonala wygląd skóry, a efektem jest realna, widocz-
na i skuteczna odnowa cery. Warto nadmienić, iż doskonale nadaje 
się pod uroczysty makijaż. Niezwykle skuteczna jest także duńska 
technologia DermaOXY®, w której za pomocą sprężonego tlenu 
wtłaczamy w głębokie warstwy skóry bogaty koktajl odżywczy, 
pozwalający uzyskać efekt wypełnienia drobnych zmarszczek. Der-
maOXY® to synergiczne połączenie dwóch technologii: wprowa-
dzania do głębokich warstw skóry wysoce skoncentrowanych 
składników aktywnych w postaci serum oraz terapii czystym tlenem 
odpowiednio stężonym i sprężonym. Pierwsze efekty widoczne są 
natychmiast po zabiegu. Skóra nabiera wyraźnie młodszego wyglą-
du, emanuje zdrowiem i witalnością. Po tym zabiegu po prostu wyglą-
damy młodziej! Sam zabieg – z uwagi na efekt – nazywany jest 
pseudo-botoxem i stanowi fantastyczną alternatywę dla osób, któ-
re z różnych przyczyn unikają medycyny estetycznej. Polską gwiaz-
dą, która doceniła zalety DermaOXY® jest Agnieszka Dygant.

Jednym z najsłynniejszych zabiegów bankietowych jest „OGIEŃ 
I LÓD” – prestiżowy zabieg amerykańskiej marki iS Clinical, znanej 
z dbania o piękno Gwiazd Hollywood. Zabieg otrzymał polską nagro-

dę COSMOPOLITAN Prix de Beaute oraz nagrodę amerykańskiego 
magazynu „InStyle” jako ulubiony zabieg gwiazd. Do entuzjastów 
marki należy m.in. Halle Berry, Beyonce, Jessica Alba czy Gwyneth 
Paltrow. „Ogień i lód” to nazwa idealnie oddająca istotę odczuć towa-
rzyszących w trakcie zabiegu. W pierwszej fazie aplikowana jest inten-
sywna maska rozgrzewająca, która wykorzystuje działanie kwasów 
pochodzenia roślinnego, retinolu o jakości farmaceutycznej oraz 
niacyny w połączeniu z antyoksydantami. Następnie nakładana jest 
maska chłodząca z mentolem. Precyzyjne działanie masek zostaje 
wzmocnione poprzez nałożenie bogatego w przeciwutleniacze 
serum z kwasem L-askorbinowym oraz wysokiej jakości serum nawil-
żającego. Takie połączenie preparatów gwarantuje spektakularne 
efekty, a twarz olśniewa wyglądem. Nie bez przyczyny to w Los Ange-
les najczęściej wykonywany zabieg przed wieczorem Oskarowym!

Obecnie coraz częściej mówi się o długofalowych efektach zabie-
gów bankietowych stosowanych w seriach. Powoli odchodzi się od 
myślenia o tego rodzaju procedurach jako o jednorazowym ratunku 
przed wielkim wyjściem. Regularne stosowanie np. zabiegów z kwa-
sem ferulowym pozwoli na redukcję posłonecznych przebarwień. 
Cykl zabiegów DermaOXY® zniweluje suchość skóry, w rewelacyj-
ny sposób dogłębnie ją nawilżając. Bogactwo składników zawartych 
w zabiegach bankietowych zachęca do stosowania ich w serii, by 
przywrócić skórze olśniewający blask i harmonijne piękno.

23 stycznia 2016r. zapraszamy do VaBene na Dzień Otwarty z mar-
kami iS CLINICAL oraz Alessandro! 
Atrakcyjne promocje oraz konkurs z nagrodami! 
Zapisy i szczegółowe informacje: vabene@vabene.waw.pl 

Dobrochna Frąc
Instytut Urody VaBene

■  Zabiegi „bankietowe” – jednorazowy fenomen 
czy skuteczna, długofalowa pielęgnacja?
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P odstawa to pomysł, pracowitość i konsekwencja, do tego dosko-
nałe oko, niepowtarzalny styl, jakość wykonania, minimalistycz-

na forma i szczypta nieoczywistych akcentów.
Połączenie tych składników sprawiło, że stworzona przez pro-

jektantkę Sylwię Konieczną, marka Fukki szturmem zdobyła serca 
i szafy warszawskich kobiet sukcesu.  

W grudniu Sylwia do tego przepisu dopisała lokalność i otwo-
rzyła drugi butik Fukki – w Józefosławiu. 

Ubrania Fukki, to zrealizowane marzenie projektantki, która wcze-
śniej przez 8 lat zajmowała się kreowaniem i produkcją uniformów 
służbowych i strojów na potrzeby kampanii reklamowych. Geneza 
jej sukcesu, to historia pracowitości i konsekwencji w dążeniu do 
celu: “Chciałam tworzyć ubrania klasyczne, w wyselekcjonowanych 
formach, z doskonałych gatunkowo materiałów, takie, jakie sama 
najchętniej bym nosiła” – wyjaśnia i dodaje – “Ku naszej radości 
okazało się, że mój gust podziela wiele kobiet!”

Pierwszy butik Fukki powstał w 2013 roku przy ul. Mokotowskiej 
48 i błyskawicznie podbił serca Warszawianek. Następnie ubrania 
Fukki pojawiły się w prestiżowym internetowym butiku Mostrami.pl 
obok propozycji Gosi Baczyńskiej, Evy Minge i Roberta Kupisza.  

Nazwa Fukki, w języku japońskim oznaczająca powrót, okazała 
się prorocza. “Mamy w tej chwili wierną rzeszę stałych klientek, któ-
re wracają do nas wraz z pojawieniem się każdej nowej kolekcji”  
– cieszy się Sylwia. “Projektujemy na każdą figurę, chcemy, by 
w naszych ubraniach czuły się świetnie, kobieco, modnie i eleganc-
ko zarówno kobiety noszące rozmiar 34, jak i te wybierające 42”  
– deklaruje Sylwia.   

■  Modna polska marka  
FUKKI otwiera butik  
w Józefosławiu

W związku z powodzeniem punktu w Śródmieściu początkowo 
rozważano kolejne modne dzielnice – Mokotów lub Powiśle. W koń-
cu jednak wybór padł właśnie na Józefosław.  “Postawiliśmy na 
lokalność. Przeprowadziłam się z Warszawy do Józefosławia 12 lat 
temu, znam mieszkańców tych okolic i wiem, jak wygląda ich życie. 
Spotykam tu kobiety podobne do mnie, zapracowane, zabiegane, 
odnoszące sukcesy zawodowe, a jednocześnie wychowujące dzie-
ci i dbające o dom”.

10 grudnia w Józefosławiu podwoje otworzył sklep oferujący 
damską kolekcję marki Fukki. Ale, jak zapewnia Sylwia, to dopiero 
początek.  – Chcemy stworzyć w Józefosławiu coś naprawdę duże-
go. Już na wiosnę pojawi się dedykowana najmłodszym część  
Fukki Kids, pokażemy też projekty dla domu z serii Fukki Home. 
W planach mamy także wprowadzenie kolekcji męskiej. 

Sklep w Centrum Handlowym Józefosław czynny jest 7 dni 
w tygodniu, od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00 – 20.00 
oraz w niedzielę od 10.00 do 18.00. Już w marcu pojawią się w nim 
pierwsze modele z nowej, wiosennej kolekcji. Co szykuje dla nas  
Sylwia? – Przyzwyczailiśmy swoje klientki do stonowanych kolorów, 
szarości, beży. Nie rezygnujemy oczywiście w całości z naszej  
firmowej palety barw, ale tym razem postaramy się Was zaskoczyć 
– tajemniczo zapowiada projektantka.

Tymczasem w sklepie trwa wyprzedaż kolekcji zimowej – ideal-
na okazja, by zakochać się w Fukki! 

FUKKI adresy – ul. Mokotowska 48 oraz ul. Geodetów 23 (CH 
Józefosław) www.fukki.pl
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■  Włoskie (auto) wakacje

C hociaż do wakacji jeszcze daleko i prawdziwa zima dopiero 
przyszła, warto pomału pomyśleć o letnim wypoczynku. Mnie 

od kilku lat gna do ciepłych Włoch w stronę Umbrii i Toskanii. Dla 
niektórych kierunek już poznany i „zaliczony”, ale dla mnie Włochy 
to wciąż coś nowego. Nie tylko piękna pogoda, przednie wino, dobra 
kuchnia i spora dawka historii. Włochy to również tradycja i kultu-
ra motoryzacyjna, której inność przejawia się nie tylko w codzien-
nych krzykliwych zwyczajach na drogach, ale przede wszystkim 
związana jest z budową aut, motocykli oraz innej maści pojazdów 
użytecznych (lub inaczej mówiąc użytkowych). 

Włochy to dom rodzinny Ferrari, Maserati, Lamborghini oraz 
coraz bardziej popularnej w Polsce Vespy. Nie można oczywiście 
zapominać o Fiacie, Lancii, Alfie Romeo czy dwukołowych Ducati 
lub Auguscie. 

Jednak najważniejsze jest to, co można spotkać – dosłownie  
– na trasie zwykłego spaceru. Nierzadko trafiają się piękne egzem-
plarze Vespy czy Fiata 500, zaparkowane w zabytkowych uliczkach. 
Tworzy to niesamowity klimat i wzbudza szacunek do tamtejszej 
motoryzacji. Jednocześnie dopełnia charakteru miejsc i tak prze-
cież pełnych uroku. Trochę z żalem myślę wtedy jak często w Pol-
sce na ulicy można spotkać odrestaurowaną Warszawę, Syrenkę czy 
Junaka. Niestety u nas jeszcze to rzadkość, ale trzeba przyznać, że 
i tak jest lepiej niż było kilka lat temu. 

Prawdziwe niespodzianki czekają jednak w głębi Włoch. Odkry-
wałem je sukcesywnie w trakcie podróży. W Toskanii, w gminie San 
Miniato, trafiłem przypadkiem na zawody motocrossowe rozgry-

wane na torze Santa Barbara. Piaskowy tor ukryty jest w pobliżu dro-
gi łączącej nieduże toskańskie miasteczka i gdyby nie pełny parking 
na przydrożnym placu pewnie nigdy bym na niego nie zwrócił uwa-
gi. Impreza okazała się mistrzostwami regionu dla wszystkich kate-
gorii wiekowych. Ryk silników i wszechobecny pył wyrzucanego 
spod kół piachu okazał się miłą alternatywą nie tylko dla miłośnika 
motoryzacji, ale również dla reszty rodziny. Trzeba dodać, że wło-
skie zawody mają niezwykły, specyficzny charakter. Bardziej przy-
pominają rodzinne spotkania niż twardą rywalizację, chociaż tej 
nawet młodym sportowcom odmówić nie można. 

Jeszcze większa niespodzianka czekała na mnie w Umbrii. Po 
spokojnej nocy w urokliwym apartamencie położonym w gaju oliw-
nym obudził mnie cichy, płynący z oddali,  charakterystyczny ryk 
silników wyścigowych. Gospodarze byli niezwykle zakłopotani pyta-
niem o źródło hałasu, spodziewając się zapewne reklamacji. Z dużym 
zdziwieniem zareagowali na mój entuzjazm, gdy usłyszałem, że 
właśnie na pobliskim autodromie (Tor w  Magione blisko Perugii) 
odbywają się mistrzostwa Włoch Formuły 2000. Tu po raz kolejny 
zaskoczyła mnie włoska gościnność i otwartość. W padoku wszę-
dzie można wejść, podejrzeć pracę mechaników i porozmawiać 
z zawodnikami. To czyni takie imprezy niezapomnianymi na lata. 

Później okazało się jeszcze, że nasz gospodarz był za młodu kie-
rowcą sportowym Abartha testującym samochody na torach wyści-
gowych. Pomógł w zaplanowaniu tras kolejnych wycieczek, 
wskazując lokalne urokliwe kręte drogi w miejsce nudnych auto-
strad. Dzięki temu widziałem Umbrię często nieznaną dla przyjezd-
nych turystów. Rok później oczywiście tam wróciłem, tym razem 
trafiając na wyścig klasycznych motocykli. 

Michał Baranowski
Redaktor Naczelny eco-driving.info

(więcej zdjęć na stronie www. portalsasiedzi.pl)
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Nick Hornby
Funny girl

Wydawnictwo Albatros

Akcja powieści toczy się w Londynie lat 60. 
Jest to ciepła historia o perypetiach Sophie 
Straw, młodej dziewczyny z prowincji, mają-
cej ambicje znacznie większe niż poślubie-
nie właściciela sklepu z dywanami, czy bycie 
platynową pięknością z okładki kobiecych 
pism. Ona chce rozśmieszać. Szczęśliwie 
spotyka ludzi gotowych jej pomóc. Z pro-
wincjonalnej trzpiotki staje się gwiazdą BBC. 
Autor z właściwym sobie humorem wpro-
wadza nas w przemiany społeczne i obycza-
jowe brytyjskiego społeczeństwa. Spotykamy 
tu całą galerię różnorodnych, zabawnych, 
dalekich od doskonałości postaci ze świata 
powstającej telewizji. Każdy z nich w któ-
rymś momencie staje na rozdrożu i musi 
podjąć decyzję, dokonać wyboru własnej 
drogi. Jak to w życiu, decyzje nie są łatwe, 
a wybory nie zawsze trafione. Jednak naj-
ważniejsze okazuje się, by działać, próbo-
wać, nie poddać się. W gruncie rzeczy 
"Funny girl", choć traktuje o serialu kome-
diowym, jest czymś więcej niż tylko zabaw-
ną historyjką. Relaksująca lektura, polecam!

Monika Rzepka, poraczytania.pl

Pierre Lemaitre
Koronkowa robota

Wydawnictwo Muza

„Koronkowa robota” – tak zatytułował 
pierwszy tom serii kryminalnej wybitny 
francuski pisarz i scenarzysta Pierre Lema-
itre. To pierwszorzędna robota pisarska. 
Kryminał korzystnie wyróżnia się na tle 
popularnych skandynawskich serii czy 
amerykańskich autorów. Główny bohater 
Camilla Verhoven to paryski komisarz, 
wybitnie inteligentny policjant z dyplomem 
prawnika. Lakoniczny, oschły, stanowczy, 
z głową na karku, nadszarpniętą reputacją, 
oraz z żoną, dla której tak trudno znaleźć 
czas. Sprawa miłośnika literatury, który jest 
jednocześnie mordercą, to bez wątpienia 
jedna z najtrudniejszych w życiu komisa-
rza Verhoevena. Sprawca, oprócz tego że 
nienawidzi kobiet, w swoim bestialstwie 
powiela zbrodnie opisane w kryminalnych 
klasykach gatunku. Historia chwyta za gar-
dło i trzyma w napięciu do ostatniej stro-
ny, a zakończenie zaskakuje. Lemaitre to 
człowiek, który świetnie robi to, co powi-
nien robić. Dobrze wykreowane postaci, 
ciekawy literacko język warte są bliższego 
zapoznania. Polecam!

Marie Kondo
Magia sprzątania

Wydawnictwo Muza

Światowej sławy poradnik o sprzątaniu? 
Zaciekawiło mnie, co jest rewolucyjnego 
w porządkach Japonki i czy to działa. Autor-
ka prezentuje własną metodę porządkowa-
nia najbliższego otoczenia, zmiany podejścia 
do życia i sposobu myślenia. Omawia istot-
ne decyzje, które należy podjąć, aby było to 
możliwe. Pokazuje, jak skutecznie zmienić 
nawyki. Metoda konMari pokazuje jak utrzy-
mać porządek w swoim otoczeniu, jak selek-
cjonować przedmioty i oddzielić to, co 
naprawdę cenne,  jak sprawić, aby przed-
mioty odnalazły swoje właściwe miejsce 
oraz co zrobić, gdy nie potrafisz niczego 
wyrzucić. Książka zdecydowanie dla bałaga-
niarzy typu chomik, leniwiec i zakupoholi-
ków. Marie Kondo przedstawia spójny 
program pozbycia się zbędnych rzeczy 
w domu, co jest podstawowym warunkiem 
utrzymywania porządku. Jeśli przedmiot daje 
ci radość, zatrzymaj go, resztę wyrzuć. Pro-
ste, jednak działa. Odkładać na miejsce, ukła-
dać pionowo i inne dobre rady pomogą 
uratować niejednego zatwardziałego bała-
ganiarza. Polecam!

R E K L A M A

Staniemy na głowie, aby nauczyć Cię tańczyć
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Wyraz rok pierwotnie znaczył "to, co zostało powiedziane" i pochodził od czasownika rzec (czyli mówić). W XV wieku rok stał się ter-
minem prawniczym i oznaczał... pozew sądowy (czyli słowa wzywające do stawienia się w sądzie). Były też  roki – określenia w licz-
bie mnogiej dla posiedzeń sądowych i ich terminów. Z czasem określenie rok oznaczało okres 12 miesięcy między posiedzeniami 
sądu, a z czasem rok zaczął znaczyć to, co teraz, czyli 12 miesięcy.

■  Sauna

K tóż nie marzy w zimny i wilgotny dzień, aby wygrzać się w cie-
płej saunie, odprężyć po pracy? Historia kąpieli w specyficznych 

łaźniach sięga starożytności. Obecnie głębiej znany jest ich wpływ 
na zdrowie i udoskonalane są same urządzenia. Dzisiaj można korzy-
stać z sauny suchej lub mokrej, ogrzewanej podczerwienią, aroma-
tycznej i innych. Powszechna dostępność sauny przy basenach 
i w ośrodkach SPA zachęca do korzystania. Ale jak powinno się 
korzystać z sauny?

W saunie przebywa się nago, bez obuwia. Zabieramy ze sobą 
jedynie suchy ręcznik do wycierania potu. Wskazane jest leżenie na 
plecach lub siedzenie w skulonej pozycji. Zaczynamy od przeby-
wania na poziomie niskich ławek w temperaturze ok. 50oC, następ-
nie wyżej w temperaturze ok. 65oC a na końcu na najwyższych 
ławkach gdzie temperatura sięga 100oC.  W czasie drugiego i trze-
ciego cyklu kąpieli można zwiększyć intensywność przegrzania cia-
ła poprzez polanie gorących kamieni małą ilością wody. Dochodzi 
wtedy do wzrostu wilgotności powietrza do prawie 70%, co utrud-
nia parowanie potu i tym samym zwiększa się przegrzanie organi-
zmu, spada ciśnienie tlenu w saunie i całość przypomina pobyt na 
wysokości ponad 2500m. Po 8-12 minutach, maksymalnie 15 – dla 
zaadoptowanych, wychodzimy z sauny i rozpoczynamy proces 
ochładzania organizmu. Nie wolno wskakiwać od razu do zimnej 
wody. Chłodzenie zaczynamy powoli od polewania chłodną wodą 
stóp stopniowo kierując się coraz wyżej. Staramy się nie moczyć 
włosów, bo mokre utrudniają parowanie głowy. Po natrysku prze-

bywamy około 10 minut w chłodnym pomieszczeniu oddychając 
głęboko, aby schłodzić drogi oddechowe. Dobrze wykonane chło-
dzenie przerywa utratę ciepła, zwiększa napływ krwi do serca, zwal-
nia akcję serca i poprawia napływ tlenu do komórek. Cykl powinien 
być powtarzany najlepiej 3 razy. Ostatnie chodzenie powinno trwać 
około 30 minut, dopiero wtedy uzupełniamy płyny wodą o  wyso-
kiej mineralizacji lub sokami warzywnymi i owocowymi. Picie w okre-
sach pocenia pogarsza proces usuwania toksyn z organizmu. 
Wizyta w saunie powinna trwać około od 90 do 120 minut. Najle-
piej korzystać z sauny co 2-3 dni i zaaplikować sobie minimum 10 
zabiegów. Istotą korzystania z sauny są przemienne okresy prze-
grzewania i chłodzenia ciała. To duży wysiłek dla organizmu, dla-
tego nie chodzimy do sauny przed wysiłkiem fizycznym i nie później 
niż 2-3 dni przed startem w zawodach i raczej po południu niż rano. 
Ciepłe powietrze i ujemna jonizacja powietrza powoduje rozsze-
rzenia naczyń, wzrost szybkości pracy serca, intensywne pocenie 
i usuwanie toksyn. Sauna wzmaga odporność organizmu, hartuje, 
poprawiają się mechanizmy termoregulacji, przyspiesza przemiana 
materii, rozluźniają  się mięśnie i poprawia się sen.  Osoby ciężko 
chore, z zawansowaną miażdżycą, aktywną chorobą nowotworo-
wą oraz w czasie ostrej infekcji z gorączka nie powinny korzystać 
z sauny. Nie jest również zalecana dla dzieci poniżej 10 roku życia.

Katarzyna Bukol – Krawczyk
Dietetyk kliniczny i sportowy

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

FOT.  KATARZYNA SIERŻANT

   Odpowiedź do artykułu ze str. 12
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D nia 18 grudnia odbyło się opłatkowe spo-
tkanie Członków Klubu Seniora, a także 

seniorów niezrzeszonych. Tradycyjną, bardzo 
pyszną Wieczerzę ufundowała Rada Sołecka 
Józefosławia. Stawiło się ok. 50 osób, było śpie-
wanie kolęd, składanie życzeń (oczywiście 
samych dobrych). Jednym z najważniejszych 
punktów programu była zbiórka wiktuałów  
(i nie tylko) dla ubogiej rodziny z naszej gminy. 
Zaproszonymi gośćmi byli: Pani dyrektor MGOPS 
– Barbara Klukiewicz – Matuszczak i sołtys  
Józefosławia p. Jan Dąbek. 

G dy na dworze szaro i zimno warto choć na chwilę zamknąć oczy i prze-
nieść się myślami do krajów pełnych słońca i kolorów. Niemal od razu 

przed oczami staje mi przed oczami barwne stworzenie zamieszkujące połu-
dnie Afryki i Południową Amerykę.

Krab tęczowy w naturze dorasta do 20 cm, natomiast w hodowli do jedynie 
10 cm. Moja fascynacja tymi skorupiakami rozpoczęła się kiedy zobaczyłam je 
na własne oczy. Niebieski pancerz, czerwone kończyny i szczypce różniące się 
wielkością oraz funkcją to widok niebywały. Krab tęczowy ma okrągłe oczy 
umieszczone na szypułach, dzieki temu widzi we wszystkich kierunkach. Hodow-
la domowa kraba wymaga przestronnego akwarium, gdyż trzeba mu zapewnić 
komfort w dwóch środowiskach: wodnym i lądowym. Skorupiak ten uwielbia 
drążyć korytarze i urządzać kryjówki, w których przechodzi wylinkę tj.zrzuca 
pancerz, początkowo raz w miesiącu następnie raz na pół roku. Samej wylince 
kraba można poświęcić cały artykuł, gdyż jest to niesamowite wydarzenie. Decy-
dując się na hodowlę nie wolno zapomnieć o zakupie grzałki z termostatem, 
filtra, odpowiedniej lampy i wieka do akwarium. Czysta woda oraz świeże, uroz-
maicone jedzenie to podstawa zdrowia. Kraby odżywiają się warzywami, owo-
cami, ziołami, roślinami wodnymi, krewetkami, ślimakami, jajkami, a nawet 
surowym mięsem, np. z indyka. Jedzą więc smacznie i zdrowo, a ich hodowla 
gwarantuje spotkanie z niezwykłą przygodą i może obudzić prawdziwą pasję.

W Nowym Roku życzę więc państwu tęczy w sercu.

lek. weterynarii Anna Wysmolińska, Nowa Iwiczna

■  Wigilia w Klubie Seniora w Józefosławiu

■  Krab tęczowy

O K I E M  W E T E R Y N A R Z A
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Szybka przekąska na karnawał, która może być 
podana na zimno lub na ciepło. Będzie idealna jako 
uzupełnienie szwedzkiego stołu. Jej przygotowanie 
jest bardzo proste, a efekt widać na zdjęciach rów-
nież miły dla oka.

SKŁADNIKI
∞ 1 opakowanie ciasta francuskiego
∞ 150 g wędzonego łososia
∞ 1 opakowanie serka śmietankowego
∞ koperek ∞ pieprz ∞ 1 jajko

WYKONANIE
Ciasto wyjmujemy z lodówki, pozwalamy mu się 
lekko ocieplić, a następnie je rozwijamy. Brzegi cia-
sta smarujemy rozkłóconym jajkiem. Ciasto wzdłuż 
dłuższego boku smarujemy serkiem, rozkładamy 
łososia, posypujemy koperkiem i świeżo zmielonym 
pieprzem. Ciasto rolujemy i smarujemy jajkiem, 
następnie kroimy w plasterki o grubości mniej wię-
cej 2 cm. Roladki przekładamy na blachę wyłożo-
ną papierem do pieczenia, smarujemy z wierzchu 
jajkiem i pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 
stopni przez około 15-20 minut. Życzę smacznego

Agata Witowska
kulinarneprzygodygatity.pl

■   Roladki z francuskiego  
ciasta z łososiem

Na karnawał.  Tym razem małże hiszpań-
skie gotowałam w mleku kokosowym z 
chilli, cebulą szalotką, czosnkiem i 
sokiem z cytryny. 
Do tego dużo świeżej kolendry i jest 
wspaniale. Polecam podać je ze świeżą 
bagietką i kieliszkiem dobrego zimnego 
wytrawnego wina.

SKŁADNIKI
∞ 1 kg żywych małży hiszpańskich
∞ 500 ml mleka kokosowego
∞ 2 cebule szalotki
∞ 4 małe papryczki chilli
∞ 3 ząbki czosnku
∞ sok z połowy cytryny
∞ 1 łyżka oleju kokosowego

∞ świeża kolendra ∞ sól morska 
∞ świeżo zmielony czarny pieprz

WYKONANIE
Małże wyszoruj dokładnie, zeskrob naro-
śla i oderwij włókniste nitki. Otwarte musz-
le przeważnie świadczą o tym, że małże 
są martwe. Uderz je nieostrą stroną noża 
– jeśli się zamkną to znaczy, że są żywe. 
W innym wypadku należy je wyrzucić.
∞ Cebule szalotki obierz i pokrój w piórka.
∞ Czosnek obierz i pokrój w plasterki.
∞ Papryczki chili posiekaj.
∞ Kolendrę grubo posiekaj.
W garnku rozgrzej masło klarowane. Dodaj 
szalotki i papryczki chili. Smaż mieszając 
około 3 minuty. Dodaj czosnek i smaż jesz-

cze 1 minutę, także mieszając.
Wrzuć oczyszczone małże. Wlej mleko 
kokosowe i sok z cytryny. Dopraw solą 
morską i świeżo zmielonym czarnym pie-
przem. Przykryj garnek doprowadź do 
wrzenia. Zmniejsz ogień i gotuj małże hisz-
pańskie przez 5 minut od czasu do czasu 
potrząsając garnkiem. Pod koniec goto-
wania małży wrzuć połowę posiekanej 
kolendry. Wymieszaj i zestaw z ognia. Mał-
że nakładaj do głębokich talerzy najlepiej 
chochlą, razem z mlekiem kokosowym. 
Z góry posyp pozostałą kolendrą.
Podawaj od razu ze świeżą bagietką.

Smacznego
Anna Kosterna-Kaczmarek

czosnekwpomidorach.pl

■   Małże hiszpańskie gotowane w mleku kokosowym z orientalnymi dodatkami

FOT. KULINARNEPRZYGODYGATITY.PL

FOT.CZOSNEKWPOMIDORACH.PL

L O K A L N E  S M A K I
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MIKOŁAJKOWY WYŚCIG PSICH ZAPRZĘGÓW W RUNOWIE
Obejmując patronatem Mikołajkowy Wyścig Psich Zaprzęgów 
w Runowie redakcja „Sąsiadów” nie spodziewała się tak atrakcyjnej 
i emocjonującej imprezy. Po raz pierwszy widzieliśmy pasjonatów 
zwierząt i tego, dotąd dla nas tajemniczego, sportu. Okazuje się 
jednak, że przygoda z psimi zaprzegami, to nie tylko wyczyn, ale 
też niezwykłe i głębokie przeżywanie radości z ukochanymi zwie-
rzakami. Na imprezie mogliśmy poznać zarówno psy hodowane 
do wyścigów, jak i te, które pragnęły tylko pobiegać, a także spo-
ro takich, które wprost ze schroniska wyszły w nadziei, że znajdą 
nowy dom. Dziękujemy za wspaniałą atmosferę i przyjemne popo-
łudnie w towarzystwie zwierzaków i ludzi, którzy dla nich potrafią 
zrobić wszystko.

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W PIASECZNIE
Jak co roku organizatorzy Centrum Kultury w Piasecznie oraz Urzę-
du Miasta i Gminy w Piasecznie zapraszają na XXIV Koncert Fina-
łowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2016
Który odbędzie się 10 stycznia o godz. 18.00 wystąpią Jacob Core, 
Martin Rosa, GRUBSON. O godz. 20 tej  Światełko do Nieba!
Miejsce: Parking przy Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno,  
ul. Sierakowskiego

II GMINNY FESTIWAL SPEKTAKLI ZIMOWYCH 
18 i 19 stycznia 2015 roku w sali teatralnej Niepublicznego Przed-
szkola „Świat Bajek”.  Obserwując ogromne zainteresowanie pia-
seczyńskich przedszkoli udziałem we wszelkich imprezach 
promujących twórczość najmłodszych, stworzyliśmy kolejną 
imprezę, która – mamy nadzieję – na stałe wpisze się w kalendarz 
kulturalny naszego miasta.  Festiwal ma na celu prezentację twór-
czości przedszkolnej, wymianę doświadczeń, doskonalenie  
w dziedzinie teatru małego aktora poprzez omówienie spektakli 
z profesjonalnym jury i warsztaty. Ponadto na uczestników czeka-
ją fantastyczne nagrody. Zapraszamy! Patronat Honorowy: Burmistrz 
Miasta i Gminy Piaseczno, Zdzisław Lis, Urząd Miasta i Gminy  
Piaseczno, Centrum Kultury w Piasecznie. W tym roku również 
Magazyn Sąsiadzi objął to wydarzenie swoim patronatem.

WIECZÓR PAMIĘCI O ŻYDOWSKICH MIESZKAŃCACH  
PIASECZNA W CENTRUM KULTURY W PIASECZNIE
23 stycznia, godz. 19.00 ul. Kościuszki 49, Piaseczno
Wystąpią: Olga Avigail, Trio Hadriana Trębickiego oraz gość 
specjalny: Sława Przybylska
Bilety w cenie 25 PLN dostępne w przedsprzedaży od 15 stycznia 
w kasie Domu Kultury (ul. Kościuszki 49) od godziny 17.00.

W programie: Li-La-Lo ול הל יל Między Warszawą a Tel Awiwem
Projekt łączy muzyczne światy Warszawy lat 30-stych i Tel Awiwu 
lat 40-stych.Zaskakująco zabrzmi słynna kołysanka Henryka Warsa 
"Ach śpij kochanie" po hebrajsku, czy tango “Graj skrzypku graj” jako 
“Hacoani nagen”, śpiewana w latach 30-stych przez Ben Lewiego, 
czyli Adama Astona. Będą hebrajskie wersje polskich szlagierów, ale 
również polskie wersje, a właściwie parodie hitów Jidisz. Obok zna-
nych tang międzywojennych żydowskich kompozytorów, pojawi się 
izraelskie tango Henryka Golda. Nie zabraknie słynnego tanga „Tan-
go Notturno” w wykonaniu Sławy Przybylskiej! Przeboje "alla orien-
tale" i żydowsko-arabskie foxy z Warszawy i Tel Awiwu. Wszystko 
w nowych, lekko swingujących aranżacjach, w delikatnym balansie 
między piosenkami do tańczenia i rozmarzenia. Koncertowi towa-
rzyszą wspomnienia piaseczyńskich Żydów.
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Stosowne doświadczenie zawodowe 

zarządu  irmy oraz kadry 

administrującej

Nadzór księgowy prowadzony przez 

osoby z Licencją Ministerstwa Finansów

Oprogramowanie umożliwiające 

sprawny i skuteczny 

kontakt z zarządami i członkami 

wspólnot mieszkaniowych

Samodzielne prowadzenie windykacji 

również na drodze sądowej

ABL - Serwis, Leszek Abratowski

delegatura Piaseczno

ul. Pelikanów 8a, 05-500 PIASECZNO

poczta@abl-serwis.pl

tel. 600 293 054, 22 465 25 80

Abl-Serwis
administrowanie nieruchomościami




