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Rośliny iglaste 
thuje, cyprysy, świerki, sosny, choinki itp.

Szkółka Janczewice

ul. Jedności 114 
05-506 Janczewice

Poniedziałek - piątek:  7:30 - 18:30
Sobota:   8:00 - 17:00
Niedziela:  9:00 - 15:00

S e r d e c z n i e  z a p r a s z a m y !

O f e r u j e m y :

Rośliny liściaste 
azalie, berberysy, tawuły, rhododendrony itp.

Trawy ozdobne, byliny i skalniaki, 
rośliny wodne, kwiaty rabatowe

Korę ozdobną, podłoża ogrodnicze, 
nasiona traw, nawozy

605 490 480 
603 133 933
601 424 894

www.szkolkajanczewice.pl 

tel.: 

firmazielonyogrod@o2.pl
szkolkajanczewice@o2.pl
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■  Jak masz przekaz – idź na pocztę!

Z awołanie zawarte w tytule obowiązuje wśród hollywoodzkich 

scenarzystów. Hollywood jest emanacją amerykańskiego prze-

mysłu filmowego. Z naciskiem na słowo „przemysł”. Produkcja fil-

mów w USA jest zajęciem mierzalnym, obliczalnym i pewnym jak 

produkcja lekarstw. Przy przyjęciu odpowiednich założeń pomyłki 

są w zasadzie wykluczone. Inaczej mówiąc, gdy film ponosi klęskę, 

to bardziej niż kwestie artystyczne decydują o tym błędne (czyli nie-

profesjonalne) założenia twórców. Film klasy B lub C nigdy nie pod-

bije światowych kin. Trzeba po prostu wiedzieć jaki film można i chce 

się zrobić. Dlatego też, gdy początkujący scenarzysta przynosi do 

agencji pomysł na scenariusz musi tylko odpowiedzieć na pytanie: 

Co się dzieje w twoim filmie (potem komu, kiedy i gdzie)? Gdy ama-

tor pisania nie potrafi opowiedzieć historii, za to powołuje się na 

ukryte w niej „przesłanie”, czyli „przekaz” (ang. message), z miejsca 

jest odsyłany na… pocztę, bo tam jest dla przekazów miejsce. Filmy 

opowiadają historie. To ortodoksyjne podejście gwarantuje amery-

kańskim filmom absolutną palmę pierwszeństwa na świecie i choć 

Palmy przyznawane są w Cannes, to najważniejsze filmowe nagro-

dy, Oskary, są nagrodami amerykańskiego przemysłu filmowego, 

czyli są nagrodami jednego kraju, którymi ekscytują się wszystkie 

inne.

Myślę o tym, gdy coraz bardziej podnoszą się wokół nas fale. 

Niedługo nie będzie w Polsce człowieka, który będzie mógł z czy-

stym sumieniem beztrosko twierdzić, że nie obchodzi go polityka. 

Weszła ona bowiem do naszych domów, sumień i rodzin niejedno-

krotnie dzieląc i kopiąc trudne później do zakopania transzeje i rowy. 

Wciska się ona i na nasze łamy. Przywilej bycia pismem społecz-

nym, skierowanym na obywatelskość, współpracę na rzecz małych 

ojczyzn i informację o tym, co nam najbliższe i zwyczajnie intere-

sujące przestaje chronić przed szkwałami emocji. Drżącymi dłoń-

mi oddajemy Wam w ręce ten numer, bo chociaż nikt inten- 

cjonalnie do wielkiej polityki się w nim nie odwołuje, to obawiam 

się, że jesteśmy już trochę jak ten pacjent, któremu się wszystko 

z jednym tylko kojarzy. Tematem numeru jest nasz stosunek do 

przestrzegania prawa - od razu cieplej się robi, nie? Dotkniemy pro-

blemów związanych z parkiem w Józefosławiu, opowiemy jakie są 

pomysły na dojście do niego od ul. Wilanowskiej (cieplej?) i dlacze-

go nadal obowiązuje zakaz wprowadzania tam psów (gorąco!). Dla 

ochłody na szczęście także się coś znajdzie. Porozmawiamy sobie 

na przykład o tym jak zacząć poszukiwania przodków. Ozdobą 

numeru jest wywiad z kolejnym, znanym i cenionym w kraju Sąsia-

dem, tym razem z Zalesia Górnego, aktorem Pawłem Królikowskim. 

Możemy go podziwiać choćby w najnowszym filmie Patryka Vegi 

pt. „Pitbull. Nowe porządki.” Bardzo staramy się więc rzetelnie opo-

wiadać historie i prezentować opinie, jak choćby tę na temat gen. 

Okulickiego, o którym trzeba zacząć mówić chyba inaczej niż dotąd. 

Czy wyłania się z tego samoistnie jakieś ogólne przesłanie? Mam 

nadzieję, że tak. Gdybym miał je określić zaryzykowałbym hasłem: 

„Bądź świadomy, chciej się uczyć, staraj się o lepszą jakość życia”. 

To moje ryzyko, mój message i szczęśliwie mam pocztę w Józefo-

sławiu. Ciekawe kogo spotkam przy okienku?

Jacek Sut
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PROGRAM RODZINA 500+ W PIASECZNIE. To najnowsze świadcze-

nie wychowawcze wprowadzone przez rząd obejmie w naszej gmi-

nie ok. 3.300 rodzin. Obsługą programu zajmie się Wydział Świadczeń 

Społecznych. Zostaną zatrudnione w tym celu 4 nowe osoby. Trwa-

ją przygotowania i szkolenia kadry oraz remont przewidzianego na 

ten cel lokalu. Planuje się kilka miejsc przyjmowania dokumentów. 

Wnioski będzie można składać osobiście, pocztą i elektronicznie. 

Świadczenia mają być wypłacane z wyrównaniem od 1. kwietnia, jeśli 

dokumenty wpłyną do Urzędu do końca czerwca br. 

„TWÓJ PIT TO LEPSZY BYT” – hasło z plakatu zachęcającego do 

płacenia podatków w miejscu zamieszkania – mówi prawdę. Aż 37% 

z podatków płaconych przez mieszkańców wraca do gminy i bez-

pośrednio przekłada się na realizację inwestycji i usług takich jak: 

szkoły, drogi, chodniki, publiczny transport itd. Nie trzeba mieć mel-

dunku, żeby swoje podatki płacić w Urzędzie Skarbowym w Pia-

secznie. Wystarczy wypełnić formularz aktualizacyjny ZAP-3 

i dołączyć go do zeznania podatkowego. Na stronie www.piasecz-

no.nacoidamojepieniadze.pl można sprawdzić jak pieniądze 

z naszych podatków wydawane są przez gminę Piaseczno.

UTRUDNIENIA NA LINII RADOM – WARSZAWA W dalszym ciągu 

„pod górkę” będą mieli pasażerowie radomskiej linii kolejowej. Trwa-

ją prace remontowe, a od 9 marca nieczynna będzie kładka dla pie-

szych nad torami obok piaseczyńskiego dworca. Do peronu będzie 

można dojść schodami od ul. Sienkiewicza. W połowie marca roz-

pocznie się przebudowa peronów w Piasecznie, które docelowo 

mają zostać wyposażone w udogodnienia dla niepełnosprawnych 

oraz wiaty. Powstanie też nowy tor dla szybkiej kolei z Piaseczna do 

Warszawy. Prace modernizacyjne na trasie Okęcie – Czachówek 

potrwają do kwietnia 2017 r. Niestety należy liczyć się z pewnymi 

niedogodnościami. Remont całej linii Warszawa – Radom ma się 

zakończyć w 2020 r., a koszt inwestycji to ok. 460 mln zł.

BEZPŁATNA SOBOTA DLA RODZINY W UKS SZOGUN. Dofinanso-

wane przez gminę Piaseczno kursy – „Samoobrona dla kobiet” i „Z tatą 

na macie” odbywać się będą w każdą sobotę począwszy od 5 mar-

ca br. w hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Święto-

jańskiej 18 w Piasecznie. Bliższych informacji udziela i przyjmuje 

zapisy Ryszard Janiszewski tel. 605 363 879, rjaniszewski@gmail.com. 

DEKLARACJE KONTYNUACJI NAUKI W PRZEDSZKOLU. Wprawdzie 

w Piasecznie zakończył się już pierwszy etap rekrutacji do przed-

szkoli/oddziałów przedszkolnych, jednak na pozostałe wolne miej-

sca w przedszkolu/szkole postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów 

trwać będzie do 18 marca, więc ciągle jeszcze można składać dekla-

racje. Odpowiednie druki dostępne są w placówkach lub w systemie 

rekrutacji elektronicznej na stronie www.piaseczno.formico.pl. 

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

RUSZA 8 EDYCJA WIOSENNYCH WARSZTATÓW DLA RODZICÓW 

I WYCHOWAWCÓW. Wszyscy chętni proszeni są o kontakt z Miej-

sko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piasecznie przy ul. 

Wojska Polskiego 54. Warsztaty startują 05.04.2016, a liczba miejsc 

jest ograniczona. Informacje pod nr tel. 22 756 72 63 wew. 110.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ W LESZNOWOLI W gminie Lesznowola 

rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych i pierwszych klas szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest gmina Lesznowola trwa od 1 do 31 mar-

ca na rok szkolny 2016/17. Wraz z wnioskiem należy złożyć w placów-

ce dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI W GMINIE KONSTANCIN-JEZIOR-

NA  W gminie Konstancin Jeziorna od 1 marca br. ruszył nabór do 

przedszkoli publicznych. Na dzieci w wieku od 3 do 6 lat czeka 420 

miejsc w gminnych placówkach. Na złożenie kart zgłoszeniowych 

rodzice i opiekunowie mają czas do 31 marca. Formularze dostępne 

są w placówkach i na stronie internetowej urzędu gminy. 

MUZEUM BAJEK BAŚNI I OPOWIEŚCI W CZARNOWIE zaprasza do 

odwiedzin. To barwna kraina, w której zamieszkały interaktywne baj-

kostwory. Można się z nimi bawić, skakać po nich, przytulać się, lub 

w nich chować. Miejsce wyjątkowe, magiczne i dla wszystkich dzieci 

w każdym wieku. Jednak swoją wizytę należy zapowiedzieć telefo-

nicznie pod nr 509 454 871 lub mailowo: muzbajek@wp.pl. 

KONSTAŃCIŃSKI STOCER W CAŁKIEM NOWEJ ODSŁONIE. 

W Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER” przy ul. Wierze-

jewskiego w Konstancinie Jeziornie dnia 15 lutego uroczyście zosta-

ły przekazane do użytkowania oddziały rehabilitacji, po gruntownej 

modernizacji, pooperacyjny i rekonstrukcji ortopedycznej. Dzięki 

inwestycji, której koszt wynósł prawie 6,5 mln zł, w tym ponad 1,2 

mln zł z dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego, 

pacjenci będą krócej czekać na badania, diagnostykę i terapię. Dla 

pacjentów przygotowano blisko 400 łóżek i leczenie w warunkach 

na najwyższym europejskim poziomie na miarę XXI wieku.

 

STOWARZYSZENIE „NASZ JÓZEFOSŁAW I JULIANÓW” zaprasza 

swoich Członków i Sympatyków na spotkanie w drugi poniedzia-

łek, tj. 14 marca o godz. 20.00 w stołówce ZSP w Józefosławiu, przy 

ul. Kameralnej 11, wejście od ul. Spacerowej.

KLUB SENIORA W JÓZEFOSŁAWIU oczekuje na swoich Członków 

w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca, a więc 8 i 22 marca o godz. 

19.00 w Klubie Kultury ul. Urocza 14 (wejście od Cyraneczki).

Hanna Krzyżewska, radna RM

R E K L A M A



Sąsiedzi 28/2016  5

S tarożytni Rzymianie mieli sporo czasu, 

aby wykształcić system prawny, który 

chociaż nie przetrwał w praktyce, to pozo-

stawił po sobie podwaliny dla całej kultury 

prawnej współczesnego, cywilizowanego 

świata. To Rzymianie ukuli zarówno niezwy-

kle słuszną zasadę, że nikt nie może odpo-

wiadać (przed sądem) za swoje myśli jak 

i – szczególnie moim zdaniem wredną: 

Caveat emptor czyli „Niech kupujący się 

strzeże”. Na bazie tej ostatniej zbudowany 

mamy przecież system, w którym legiony 

– nomen omen – prawników tworzą umo-

wy tak zawiłe i drobnym maczkiem anek-

sowane, aby pozbawiony prawniczej 

edukacji klient sam wlazł w pułapkę rat,  

kar i usług, których nie potrzebuje, a za któ-

re będzie musiał płacić. Ten system legal-

nego naciągactwa zafundowali nam już  

Rzymianie.

A co nam zafundował PRL? Moralnie 

uprawniony i chwalebny etos omijania pra-

wa, które wtedy, z samej zasady przecież, 

tworzone było przeciw obywatelowi. 

Wszystko, co kiedyś czyniliśmy, żeby kupić, 

zarobić, załatwić, przetrzymać, żyć po 

swojemu (a nie po „ichniemu”) uprawnio-

ne było wewnętrznie i po ludzku, choć 

skierowane przeciw ówczesnemu prawu. 

Byliśmy w ten sposób świadomie demo-

ralizowani, uczyliśmy się przez pokolenia, 

że prawo jest obce, złe i narzucone. Jed-

ni uważali, że tworzono je dla niewolni-

ków, a inni, że dla frajerów. Wtedy też 

kładliśmy fundamenty „polskiej przedsię-

biorczości”. Mój stryj przywoził z Bratysła-

wy glazurę, a ze Szczecina zegarki prze- 

mycane przez marynarzy, w autokarach 

z Balatonu kwitła kontrabanda, a po buty 

do DDR najbezpieczniej było jechać zakła-

dając na nogi rozpadającą się parę, której 

nie żal było wyrzucić przed niemieckim 

sklepem do kosza. Ja to pamiętam, część 

z Was zapewne też. Dziś po latach, oprócz 

wspomnień, pozostała nam także jednak 

demoralizacja. 25 lat nie wystarczyło, żeby 

się nauczyć szacunku do prawa jako takie-

go. Zresztą ostatnie miesiące zdają się 

odwracać i te skromne procesy, które się 

mimo wszystko zaczęły. Nadal skłonni 

jesteśmy uważać, że skoro prawo nam 

(mnie, koledze, grupie sąsiadów z okolicy) 

nie odpowiada, to najsłuszniejszym będzie 

je zignorować lub łamać. Słyszy się to z ust 

polityków i hierarchów różnych szczebli. 

Jednym słowem wolno nam brać w nawias 

dorobek cywilizacji prawnej w imię dowol-

nie definiowanych, doraźnych celów, któ-

re wystarczy tylko nazwać „wyższymi”.  

To szkodliwy mechanizm. Usprawiedliwia-

jący zwykłe warcholstwo.

Niestety chętniej ulegamy podszeptom 

chwili niż rozsądkowi. Sam zrzymam się 

niejednokrotnie na kretyńskie, moim zda-

niem, ograniczenia prędkości lub idiotycz-

ne procedury ustanawiane w interesie 

dobrego samopoczucia i wygody władzy, 

a nie obywatela lub przedsiębiorcy. Na to 

jednak mamy demokrację, żeby mieć 

wpływ na prawo. Na jego stanowienie. 

Wybieramy przedstawicieli, którzy w naszym 

imieniu to robią w Sejmie i Senacie. Jako-

ści naszych wyborów omawiał litościwie nie 

będę, ale i to przecież możemy zmienić – 

w przyszłości. To daje nam wolność. Daje 

nam również prawo, które – z samej swo-

jej definicji – nie może stawać się narzę-

dziem walki, w której większość dyktuje 

swoją wizję świata mniejszości. Inde datae 

leges, ne fortior omnia posset – mówi kolej-

na rzymska sentencja („Po to zostały dane 

prawa, aby silniejszy nie mógł wszystkie-

go”). Jednak nie znaczy to także, że mniej-

szość, choćby nie wiem jak krzykliwa była, 

ma prawo terroryzować ogół swoimi rosz-

czeniami. Wszędzie przydaje się rozsądek 

i szacunek dla ustanowionego prawa. War-

to je przy okazji trochę poznać. Szczegól-

nie w części dotyczącej samorządności. 

Wypada wiedzieć, że o psich kupach nie ma 

niczego w Konstytucji oraz że powiat, gmi-

na i województwo, to osobne jednostki 

terytorialne z osobnymi władzami i zakre-

sami odpowiedzialności. Przydaje się też 

nawyk interesowania się sprawami najbliż-

szego otoczenia (istnieje pełna informacja 

dostępna w sieci), bo procedura “wzywania 

na dywanik” czy to burmistrza, czy to rad-

nych, czy starosty przy okazji wojenki o 50 

metrów chodnika jest nie tylko niegrzecz-

ną, ale również mało skuteczną. Wszystkich 

samorządowców obowiązują procedury, 

nie tylko prawne. 

Jacek Sut

____________

Katon Starszy w końcowym okresie Wojen 

Punickich każde swoje wystąpienie, nieza-

leżnie od jego treści, kończył słowami Cete-

rum censeo Carthaginem delendam esse 

– „Poza tym sądzę, że Kartagina powinna 

zostać zniszczona”. Ja postanowiłem każ-

dy mój tekst w gazecie kończyć słowami: 

Poza tym uważam, że należy sprzątać po 

swoim psie.  J.S.

■  Ciężkie prawo, lecz prawo

T E M A T  N U M E R U

FOT. JACEK SUT
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N A S Z E  S P R A W Y

W najbliższych tygodniach (głównie w kwietniu 2016) w więk-

szości sołectw w gminie Piaseczno odbędą się wybory soł-

tysów i rad sołeckich.

Myślę, że warto przypomnieć lub wręcz powiedzieć jak przebie-

gają takie wybory, bo przez ostatnie 4 lata (tyle trwała kadencja) 

przybyło nam wielu mieszkańców mieszkających do tej pory w mia-

stach, którzy nie zetknęli się z takimi wyborami.

Zebranie Wiejskie – najważniejsze spotkanie we wsi.
Wybory odbywają się podczas Zebrania Wiejskiego, które na tę oko-

liczność jest wyjątkowo zwoływane przez Burmistrza lub Wójta (nor-

malnie należy to do kompetencji sołtysa), także Burmistrz lub Wójt 

powołują Przewodniczącego Zebrania. W Zebraniu Wiejskim wybor-

czym mogą uczestniczyć wszyscy pełnoletni mieszkańcy sołectwa, 

którzy stale w nim zamieszkują (nie ma obowiązku bycia zameldo-

wanym). Uczestnicy podpisują się na liście gdzie podają imię , nazwi-

sko oraz miejsce zamieszkania, czym potwierdzają (na zasadzie 

oświadczenia), że dane sołectwo jest miejscem ich stałego pobytu.

Aby wybory były ważne w Zebraniu musi uczestniczyć 1/5 upraw-

nionych do głosowania. To jest oczywiście trudne do osiągnięcia, 

zwłaszcza w dużych sołectwach, np. w Józefosławiu czy Mysiadle. 

Aby nie paraliżować wyborów, istnieje możliwość zwołania Zebra-

nia w II terminie, gdzie nie ma tego wymogu. Zwykle II termin jest 

wyznaczany tego samego dnia 15 min. po I terminie. 

N iedawno, bo 18 lutego, w Urzędzie Gminy Lesznowola odby-

ła się ważna i ciekawa debata w sprawie nowo projektowane-

go przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721, od trasy S7 w Sękocinie 

Nowym do ul. Mleczarskiej w Piasecznie. Zaprezentowana koncep-

cja (tzw. 721 bis) wzbudziła wielkie zainteresowanie wszystkich licz-

nie przybyłych, wśród których nie zabrakło oczywiście Wójt Gminy 

■  Już w kwietniu wybory sołtysów  
w gminie Piaseczno

■  Droga 721

Kandydatów na sołtysów zgłasza się podczas samego Zebrania 

(może to zrobić tylko jedna osoba, nie ma potrzeby zbierania gło-

sów poparcia dla danego kandydata). Zgłoszeni kandydaci, po wyra-

żeniu zgody na kandydowanie, są wpisywani na karty do głosowania. 

Następnie mieszkańcy głosują na swojego kandydata – głosowanie 

jest tajne. Liczenie głosów oraz ogłoszenie wyników odbywa się na 

tym samym zebraniu, odpowiedzialna za to jest Komisja powoływa-

na wśród uczestników zebrania na początku zebrania.

Po wyborze sołtysa następują wybory nowych członków rady 

sołeckiej na takiej samej zasadzie (czyli zgłaszanie kandydatów i gło-

sowanie). Rady sołeckie liczą zwykle od 4-8 osób w zależności od 

sołectwa. Ani sołtys ani członkowie rady sołeckiej nie pobierają 

wynagrodzenia za swoją pracę.

Szczegółowe zasady wyboru określa uchwała Rady Miejskiej 

w Piasecznie 251/XIV/99  z dnia 22 września 1999 r. z poz. zm. 

(kompetencja Rady Miejskiej na podst. art. 35 ust 3 pkt 2 ustawy 

o samorządzie gminnym) nadająca statut sołectwom, w którym 

można znaleźć szczegółowe zasady wyboru sołtysów oraz rad 

sołeckich, a także zakres ich kompetencji i zadań. 

Anna Czerwieniec, Rada Sołecka Józefosław

www.solectwojozefoslaw.pl

Lesznowola, Jolanty Batyckiej – Wąsik, Wójta Gminy Raszyn, 

Andrzeja Zaręby oraz dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich, Zbigniewa Ostrowskiego. 

Droga 721 przez wielu kierowców już dziś jest traktowana jako 

tzw. mała obwodnica Warszawy i od lat widać potrzebę jej prze-

budowy. Nowy przebieg drogi 721 bis ma mieć długości 10 km, ma 

być drogą dwujezdniową w obu kierunkach. W swoim przebiegu 

nowa droga przetnie linię kolejową nr 8 Radom – Warszawa prze-

jazdem bezkolizyjnym. Zaplanowane nowe skrzyżowanie z ul. Ks. 

Jarząbka będzie już po stronie Gminy Piaseczno i dalej między 

budynkiem Prestige i dyskontem Biedronka droga dojdzie do ul. 

Nowej, a potem do ul. Mleczarskiej w Piasecznie, gdzie zakończy 

się całość omawianej części tej trasy. Jak można było się spodzie-

wać, każdy odcinek drogi wzbudzał kontrowersje i mieszkańcy 

składali wiele uwag. Wyrażono nadzieję na dalsze spotkania w tej 

sprawie. MZDW planuje otrzymać decyzję ZRID czyli zezwolenie 

na realizację inwestycji drogowej w ciągu 30 miesięcy. Warto jed-

nak zauważyć, że na budowę następnego odcinka tej drogi od ul. 

Mleczarskiej do Julianowskiej pozwolenie na budowę uzyskano ok 

3 lata temu, ale Warszawie ciągle brakuje środków na jej realiza-

cję. Nie można także zapomnieć, że mieszkańcy Piaseczna i Kon-

stancina – Jeziorny zbierali niedawno podpisy pod petycją do władz 

stolicy, aby drogą 721 także w tej części jak najszybciej się zająć. 

Może to spotkanie w Lesznowoli okaże się światełkiem w tunelu?

Hanna Krzyżewska, radna RM Piaseczno
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D zisiejsza rola sołtysa na wsi różni się od tej sprzed wielu lat. Zaj-

muje się już nie tylko inkasowaniem podatków od nierucho-

mości, chodzi w gumiakach i bereciku z antenką, ma czerwoną 

tabliczkę na elewacji budynku. Obecnie sołtys to lider w danym spo-

łeczeństwie.  Jest to osoba do pierwszego kontaktu, mieszkańcy ze 

wszystkimi sprawami kierują się najpierw do sołtysa. 

Ja pełnię funkcję sołtyski pierwszą kadencję  w sołectwie Hen-

ryków Urocze. Namówiła mnie do tego sąsiadka, z którą zaanga-

żowałam się w sprawę ulicy IWA. Widząc moją kompetencję 

w działaniu zaproponowała mi, abym startowała w zbliżających się 

wyborach na sołtysa. Byłam pełna obaw, czy podołam obowiąz-

kom, nie miałam też wystarczającej wiedzy, na czym polega praca 

sołtysa. Wynik wyborów był jednak dla mnie dużym bodźcem mobi-

lizującym, głosowało na mnie 94,5 % zebranych. Z takim poparciem 

nie mogłam zawieść moich mieszkańców. Powierzyli mi losy naszej 

małej ojczyzny.

Wyzwania i plany
Nasza wieś była kolejną sypialnią, w której nigdy nic się nie działo.  

Po niespełna 3 tygodniach od objęcia funkcji udało się zorganizo-

wać pierwsze spotkanie z mieszkańcami pt. „POZNAJMY SIĘ”, na któ-

re przybyło około 100 osób. Zaprosiłam mój zaprzyjaźniony zespół, 

który pięknie grał nam do tańca. Pierwsze lody zostały przełamane. 

Omówiliśmy plany na przyszłość i zaczęliśmy wspólnie działać. 

Wyczyściliśmy plac sołecki z chaszczy i śmieci. Sukcesywnie zaczę-

liśmy zagospodarowywać teren, zaczynając od placu zabaw dla 

dzieci. Ze szkółki ogrodniczej dostaliśmy 150 krzewów i 2 drzewa, 

które posadziliśmy w czynie społecznym.

Po czterech latach mamy już swój zagospodarowany teren, na 

którym oprócz placu zabaw znajdują się: zjazd linowy, urządzenia 

do fitness, stół do ping ponga, stół do szachów, boiska do siatków-

ki i piłki nożnej oraz saneczkowa górka. Wszystkie urządzenia zosta-

ły zakupione ze środków funduszu sołeckiego. Dbamy o ten teren 

w czynie społecznym i muszę przyznać, że mieszkańcy pielęgnują 

go jak swój własny, za co składam im serdeczne podziękowania. 

Obudziła się w naszym społeczeństwie wspólnota, chęć bycia 

razem. Mieszkańcy tak zintegrowali się z tym miejscem, że posta-

nowili nadać mu nazwę PARK UROCZY nawiązując do naszego 

Heniusiowa Uroczego.

Życie na wsi
Dwa razy do roku odbywają się pikniki z okazji „POWITANIA LATA” 

i „POŻEGNANIA LATA”. Jesienią odbył się charytatywny koncert szan-

towy, przyjechały 4 zespoły, 2 wokalistów. Zorganizowaliśmy też 

WIANKI w Noc Kupały nad Jeziorką. Było również  kolędowanie, 

chodziliśmy od chaty do chaty z gwiazdą w strojach Diabła, Śmier-

ci, Anioła – wtedy to ujawniłam moje prawdziwe oblicze przyodzie-

wając skrzydła anielskie i grając na trąbce kolędy.

W 2013 roku dokonaliśmy renowacji mogiły powstańców stycz-

niowych. Udało się też zorganizować uroczyste obchody 150 rocz-

nicy powstania styczniowego. To był ogrom pracy wielu, wielu osób. 

Było tak pięknie, uroczyście, z atencją, że łza w oku niejednej oso-

bie się zakręciła.

To już nie jest ta sama wieś, co była…
Na co dzień spotykam się z serdecznością ze strony mieszkańców 

– ktoś przyniesie pierogi, kawałek pasztetu albo ciasta domowej 

roboty, palemkę wielkanocną zrobioną specjalnie mówiąc: „dla 

naszej kochanej sołtyski” albo ogromny bukiet pięknych róż z wła-

snego ogrodu. To takie bardzo miłe gesty świadczące o tym, że 

mieszkańcy traktują mnie jak przyjaciela, jak kogoś bliskiego.

Mam wiele pomysłów, ale sama przecież nic bym nie zrobiła.  

To wszystko udało się zrealizować tylko dzięki zaangażowaniu Rady 

Sołeckiej, moich wspaniałych mieszkańców i nie tylko, bo włącza-

ją się w nasze działania osoby spoza sołectwa, doceniając to, co się 

tutaj dzieje. Bycie sołtysicą przynosi mi wiele radości i satysfakcji.

A kiedyś ktoś o mnie powiedział:

„Ta kobieta jest aniołem, ale jak się jej podetnie skrzydła, poleci 

dalej na miotle” i chyba jest w tym trochę racji.

Anna Kostyrka

Sołtys wsi Henryków Urocze w gminie Piaseczno

■  Być kobietą – sołtysicą…
FOT. ARCH. ANNA KOSTYRKA
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Z aczęło się, gdy tylko rozpoczęły się prace przy ul.Ogrodowej w 

Józefosławiu. Po co te boiska, po co ten parking, lampy świę-

cą za jasno i jeszcze w przyszłości gastronomia? Nie godzimy się 

na to! Teraz, kiedy park już całkiem urządzony, podnoszą się głosy, 

że to żaden park, a „parczek”. 

Teraz mamy 2 problemy związane z parkiem. Jedni chcą dojścia 

do parku od strony ul. Wilanowskiej, inni nie chcą, aby pod ich okna-

mi parkowali samochody, hałasowali i śmiecili odwiedzający park. 

Jedni są oburzeni,  że regulamin zakazuje wprowadzania psów, inni 

się z tego cieszą, nie chcąc by park stał się miejscem, gdzie psy zała-

twiają swoje potrzeby.

Emocje biorą się z obaw, obawy z życiowego doświadczenia. 

Jako społeczność nie przestrzegamy przepisów prawa i porządku. 

Gdybyśmy szanowali siebie nawzajem, nie parkowalibyśmy komuś 

„pod nosem”, nie zostawialibyśmy śmieci po sobie, psy trzymaliby-

śmy na smyczy nie wspominając o sprzątaniu po nich, co wydaje 

się oczywiste.

Niestety oczywiste nie jest. Szeroki chodnik zachęca do zaparkowa-

nia samochodu, przecież to tylko na chwilę i komu to przeszkadza? 

Pieszy może przecież zejść na ulicę. Ulica natomiast służy do jazdy 

samochodem, najszybciej jak się da. Można przecież się pościgać, 

a że niebezpiecznie i trochę hałasu? Bez przesady. Teren wokół ław-

ki to naturalny śmietnik, a rów z wodą służy do spławiania butelek. 

Przykładów można mnożyć, a życie mnoży zakazy. Zakazuje się 

tego i tamtego, a ci którym te zakazy nie pasują i tak ich nie prze-

strzegają. Jeżdżąc po drodze gruntowej pełnej kałuż domagamy 

się asfaltowej ulicy, ale najlepiej ślepej – żeby inni po niej nie jeź-

■  Nie było parku,  
nie było problemów

dzili. Jak już ulica powstaje, to wyposażamy ją w spowalniacze – 

bo to jedyny sposób aby zmusić kierowców do zwolnienia. Tych 

samych kierowców, którzy domagają się asfaltu.

Dojście do parku od strony ul. Wilanowskiej.
Wydawało się, że już uda się podpisać umowę dzierżawy z właścicie-

lem niezabudowanej działki, aby w sposób legalny zapewnić dojście 

do parku. Jednak właściciel wycofał się i umowy nie ma. W efekcie 

po tej samej działce, całkiem na dziko maszerują codziennie Ci, któ-

rzy chcą do parku wejść. Gmina nie może zrobić tam furtki, a każda 

naprawa ogrodzenia jest od razu „naprawiana” inaczej. 

Jedynym legalnym sposobem zapewnienia dojścia do parku jest 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Niby prosto, ale przecież dojazd do parku odbywa się po ulicy. 

„Jak to, po mojej?” „Niemożliwe, nie chcemy tu parkujących 

samochodów!” „Parking przy parku i połączone ulice? Jak to!? My 

nie chcemy tu ruchu tranzytowego. Zaraz nam tu samochody do 

Warszawy będą jeździć!” – to tylko niektóre z głosów protestu, bo 

protestować lubimy bardzo.

Przyjrzyjmy się aktualnej sytuacji i propozycjom Wydziału Archi-

tektury, jak można rozwiązać kwestię obsługi komunikacyjnej par-

ku. Należy mieć na uwadze, że każda z propozycji wywołuje czyjeś 

niezadowolenie i koszty, które musi ponieść gmina na realizację 

danego wariantu. 

Ostateczny wariant poznamy, gdy propozycja miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego zostanie wyłożona do 

publicznej wiadomości. Wtedy też będzie jeszcze czas na zgłasza-

nie uwag do planu. O ostatecznym jego kształcie zadecydują Bur-

mistrz i Rada Miejska.

Redakcja

Szczegółową prezentację poszczególnych wariantów 

znajdziecie na stronie  www.portalsasiedzi.pl
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■  Problem psi w naszej wsi. Ale nie tylko...

U chwałą Rady Miejskiej z dn. 23.09.2015 

roku nr. 297/XII/2015 został ustano-

wiony regulamin parku przy ulicy Ogrodo-

wej w Józefosławiu. Zanim znalazł się w nim 

zapis o całkowitym zakazie wprowadzania 

psów, rozważano różne opcje. Nieoficjalnie 

park funkcjonował bez zakazu i, niestety, 

praktyka pokazała, że właściciele psów 

wciąż za rzadko stają na wysokości zadania. 

Ankieta pokazała zróżnicowanie poglądów: 

Część właścicieli psów oczywiście nie 

chciało żadnych zakazów, a Ci co nie chcą 

psich ekskrementów na trawnikach, pod 

drzewami i na butach chcieli utrzymania 

zakazu pełnego. Byli wśród nich, co zna-

mienne, również właściciele psów, którzy 

z żalem przyznawali zwolennikom zakazu 

rację. „Co z tego, że my sprzątamy po swo-

ich zwierzętach – mówili – skoro większość 

tego nie robi”. Na forach społecznościo-

wych panował język dosadny i niewyszuka-

ny. Pominąć należy chyba zabawne, choć 

podawane całkiem serio, sugestie, że 

odchody, które można było znaleźć w par-

ku nie pozostawiały psy, tylko… ludzie. Ten 

argument pokazuje skalę absurdu niektó-

rych dyskusji. Czy zakaz jest zgodny z pra-

wem zapewne wykaże sąd, natomiast czy 

jest możliwy kompromis? Podczas dyskusji 

o zakazie rozważano wyznaczenie ścieżki 

po której można by spacerować z psem. 

Jednak głos osób odpowiedzialnych za 

utrzymanie czystości i przestrzeganie 

porządku przeważył. Trudno byłoby wyeg-

zekwować taki częściowy zakaz, a on też 

mógłby zostać podważany od strony praw-

nej. Zniesienie tego zakazu jest możliwe, ale 

wymaga współpracy większości (a najlepiej 

wszystkich) właścicieli psów. To oni muszą 

pokazać innych mieszkańcom, że zależy im 

na utrzymaniu czystości i higieny we wła-

snym otoczeniu, że wyprowadzają psy na 

ulicę na smyczy i sprzątają po nich. Wtedy 

opór pozostałej części będzie mniejszy  

i łatwiej będzie o kompromis.

Poniżej kilka głosów w tej, wciąż gorą-

cej, dyskusji:

„Jestem właścicielem dwóch psów (rasy 

jak najbardziej mieszane, w tym jeden odzy-

skany z józefosławskich pól), mieszkam tutaj 

od 2011 roku. Znam obowiązujące mnie 

zasady utrzymywania czystości i porządku. 

Dlatego też trudno jest zabiegać o koncylia-

cyjny ton dyskusji, która już rozgorzała, a doty-

czy skutków treści Uchwały z września 2015 

r. podjętej przez Radę Miejską w Piasecznie 

zakazującej wprowadzania psów do parku 

w mojej wsi. Tym bardziej, że pomimo wysy-

łanych do Rady skarg na ww. uchwałę, roz-

mów i gotowości do konstruktywnych 

działań – RM kontynuuje spór na drodze 

sądowej z zamiarem utrzymania zakazu. Nie 

akceptuję tworzenia prawa, które skutkuje 

kreowaniem konfliktów, antagonizowaniem 

mieszkańców. Tworząc takie prawo dajemy 

pożywkę dla najniższych zachowań: ośmie-

szania, dyskredytowania, obrażania jednych 

przez drugich. Korzystajmy z dobrych prak-

tyk, a nie uwsteczniajmy się. Dajmy sobie 

nawzajem szansę i zaufajmy sobie nawza-

jem – spotkajmy się razem w naszym parku.”

Aleksandra Potępa,  

mieszkanka Józefosławia

“Rozumiem zakaz wejścia z psami do 

parku i go respektuję. Mam świadomość, że 

podobne rozporządzenia wynikają z posta-

wy dużej części właścicieli psów, którzy nie-

chętnie sprzątają po swoich czworonogach. 

Szanuję to, że część osób boi się psów lub 

ich nie lubi czy nie ma zaufania, że luźno 

biegający pies nie zrobi im lub ich dzieciom 

krzywdy. Z drugiej strony jako właściciel psa 

widzę, że nakładane są na mnie tylko zaka-

zy. Nie ma u nas psich wybiegów – specjal-

nie wygrodzonych terenów, na których psy 

swobodnie mogą się wybiegać, poćwiczyć 

i pobawić.”

Ewa Baranowska,  

mieszkanka Józefosławia

„Posiadanie psa wiąże się z obowiązka-

mi, jakie nakłada prawo na właściciela. Zwie-

rzęciu należy zapewnić odpowiednie 

warunki bytowe, obowiązkowe szczepienia 

ochronne oraz właściwy nadzór – a więc 

należy je wyprowadzać na smyczy oraz, 

w wypadku tzw. ras agresywnych, w kagań-

cu. O czym jednak najczęściej zapomina-

my, mamy także sprzątać psie odchody 

i przede wszystkim pilnować, aby nikogo nie 

pogryzł. Stanowi o tym art. 77 Kw. Kto nie 

zachowuje zwykłych lub nakazanych środ-

ków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, 

podlega karze grzywny do 250 złotych albo 

karze nagany, a także rozdział 5 Uchwały nr 

344/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie 

z 18 listopada 2015 r., regulujący obowiąz-

ki osób utrzymujących zwierzęta domowe, 

mające na celu ochronę przed zagrożeniem 

lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczysz-

czeniem terenów przeznaczonych do 

wspólnego użytku. W zależności od skut-

ków niewłaściwej opieki nad psem właści-

ciel, który nie wywiązał się z obowiązku i nie 

zachował nakazanych środków ostrożno-

ści, poniesie odpowiedzialność karną uza-

leżnioną od wyrządzonej szkody.

Wprowadzanie zwierząt do pomiesz-

czeń użyteczności publicznej, miejsc 

wydzielonych do zabawy dla dzieci lub 

parków reguluje każdorazowo regulamin 

danego obiektu, który najczęściej zakazu-

je takiego postępowania. Podsumowując 

– pamiętajmy, że za zachowanie psa 

zawsze odpowiada jego właściciel.”

Mariusz Łodyga,  

Komendant Straży Miejskiej.

FOT. ARCH. KATARZYNA SIERŻANT
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■  A nazwy runą, runą, runą…

…i pogrzebią stary świat. Obserwując 

wydarzenia z ostatnich dni najwy-

raźniej widać zbliżającą się falę zamętu spo-

wodowaną dekomunizacją nazw wsze- 

lakich, które pochodzą z poprzedniej epo-

ki. Nie będę wdawał się w dyskusję o słusz-

ności podejmowania tak szeroko zakro- 

jonych zmian, bo nie jestem politykiem, ale 

wiem, że to wyzwanie odbije się tsunami na 

mieszkańcach. Koszty, co prawda, pokryją 

samorządy, ale w konsekwencji i tak my 

wszyscy za to zapłacimy. Z drugiej strony 

warto wiedzieć, że pozostawienie w prze-

strzeni publicznej „trefnych” nazw jest oka-

zywaniem czci i szacunku ideologii 

komunistycznej, a to już zagrożone jest 

w naszym kraju karą pozbawienia wolności 

do lat 2 (Dz.U. 1997.88.553.). Podobno jak 

Polska długa i szeroka nigdzie już nie ma 

ulicy noszącej imię agenta NKWD Bolesła-

wa Bieruta, i to cieszy, ale tuż za rogiem 

możemy znaleźć nazwy upamiętniające 

innych, mniej znanych współpracowników 

osławionego Komisariatu, którzy korzysta-

jąc z naszej niewiedzy, szpecą najbliższą 

okolicę. Czy do tej kategorii można zaliczyć 

pewnego generała? Jak na razie, ku utra-

pieniu wielu badaczy, Leopold Okulicki 

mocno jeszcze stoi na piedestale.

Dobre złego początki
Biografia tego oficera, przez okres walki 

o Niepodległą i w II Rzeczypospolitej, to 

piękna karta żołnierska: Związek Strzelec-

ki, Legiony, udział w wojnie z bolszewika-

mi, kilkakrotne odznaczenie za odwagę 

Krzyżem Walecznych i Virtuti Militari, udział 

w wojnie obronnej i wreszcie chwalebny 

okres konspiracji aż… do aresztowania 

przez organa NKWD. W tym momencie, jak 

podaje historyk Piotr Zychowicz w swojej 

książce „Obłęd 44” – Mrówka (czyli 

Leopold Okulicki) pękł, a wiemy o tym z akt 

rosyjskich i tzw. „zeznania własnego”. Ale 

nawet i ten epizod można zrozumieć  

i wybaczyć, gdyż nietrudno było złamać 

człowieka w lochach Łubianki, gdyby nie 

raport Berii do Stalina z 30 listopada 1941 r. 

o uwolnionym z więzienia Okulickim: „jest 

lojalny wobec władzy sowieckiej”. A więc 

był nadal prowadzony! To jest pierwszy 

zarzut stawiany pułkownikowi Mrówce. 

Drugi, to ostre lobbowanie Kobry (nowy 

ps. Okulickiego) za rozpoczęciem Powsta-

nia Warszawskiego. Jak wiemy, Kobra 

został zrzucony w kraju jako cichociemny 

kilka miesięcy wcześniej, z kategorycznym 

rozkazem przerwania przygotowań 

powstańczych w Warszawie, wydanym 

przez Naczelnego Wodza PSZ gen. Sosn-

kowskiego. Zignorowanie rozkazu to 

w czasie wojny zdrada i kula w łeb. Czyich 

więc instrukcji słuchał wówczas Okulicki? 

I wreszcie trzecia sprawa. Tuż przed  wybu-

chem Powstania wypowiedział on zna-

mienne słowa – cytuję za historykiem 

Janem Matłachowskim: – „Podejmiemy 

w sercu Polski walkę z taką mocą, by… krew 

się lała potokami, a mury waliły w gruzy”. 

To są słowa szaleńca, a nie polskiego 

patrioty. Czy Powstańcy życzyli sobie 

takiego scenariusza? Bez wątpienia dążyli 

do starcia, ale chcieli wygrać, bo każdy żoł-

nierz ufa w mądrość decyzji podejmowa-

nych przez dowódców, ma obowiązek 

walczyć odpowiednio uzbrojony, ale też 

ma prawo do dobrego dowodzenia. A co 

otrzymali? Broni nie było, ale za to gwa-

rantowano im unicestwienie, poniżenie 

i tułaczkę . W sumie odnotowano 170 tys. 

ofiar śmiertelnych, a miasto wraz z jego 

skarbami kultury obrócono w perzynę. 

Po upadku Powstania Warszawskiego, 

na którą to hekatombę spokojnie patrzył 

z boku Niedźwiadek (kolejny ps. Okulickie-

go), Naczelnym Wodzem uczyniono prze-

granego Bora - Komorowskiego, a ten 

dziwnie szybko mianował dowódcą AK 

swego doradcę.  

W tym momencie, 

dotychczas nadmiernie popędli-

wy Okulicki przeżył metamorfozę i prze-

istoczył się w chłodnego realistę nad- 

miernie dbałego o „substancję biologiczną 

narodu”. Zdecydowanie zabronił podejmo-

wania walki z Sowietami i ich polskimi agen-

tami (taką relację pozostawił nam Jan 

Nowak-Jeziorański). W dwa dni po zajęciu 

przez Rosjan Warszawy Okulicki rozwiązał 

Armię Krajową. W walce pozostali  jedynie  

żołnierze podziemia antykomunistyczne-

go, „Wyklęci”. Tyle historia. 

Apel do Rady Miejskiej
Ilekroć w Piasecznie pokonuję skrzyżowa-

nie Julianowskiej z ulicą Okulickiego, tyle 

razy wyraźnie czuję, jak w kieszeni otwie-

ra mi się scyzoryk. Po pierwsze dlatego, że 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

nic nie robi z tym skrzyżowaniem, żeby 

poprawić bezpieczeństwo, a po drugie 

krzywię się z obrzydzenia, gdy widzę 

nazwisko Okulicki umieszczone na tabli-

cach patronackich pobliskiej ulicy.   

Jaka konkluzja? Otóż taka, że w okresie 

zbliżającej się zmiany nazw ulic, placów 

i lotnisk, ja – mieszkaniec gminy Piasecz-

no nie życzę sobie takiego patrona.  

Kropka. Za nami uroczyście obchodzony 

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. 

Doskonała nazwa dla naszej ulicy. Za parę 

dni (26 marca) będziemy obchodzili roczni-

cę „Akcji pod Arsenałem”. Mamy u siebie 

Dom Zośki, ale ulicy imienia dowódcy 

pamiętnej akcji Szarych Szeregów – Tade-

usza Zawadzkiego Zośki  jeszcze nie mamy. 

Szanowna Rado Miejska,wykaż się 

wyobraźnią, niech Warszawa jeśli chce, 

czci dalej swego ponurego bohatera. My 

nie musimy. Mamy innych, bardziej zasłu-

żonych. 

  Jan R. Krzyżewski

M O I M  Z D A N I E M

R E K L A M A
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■  Genealogia dla każdego

P oszukiwanie przodków staje się tak bardzo popularne, że moż-

na zacząć mówić o modzie. W ostatnich czasach osłabły też 

uprzedzenia, że jedynie osoby wywodzące się ze szlachty mogą 

opracować swoje drzewo genealogiczne. Odbudowanie historii 

własnej rodziny zależy od dostępnych źródeł, których w większo-

ści przypadków, wbrew pozorom, nie brakuje.

Co powoduje, że zaczynamy poszukiwania? Niektórzy z nas 

naprawdę niewiele wiedzą o swojej rodzinie i liczą na uporządko-

wanie wiedzy na ten temat. Czasami nurtują nas różne opowieści 

rodzinne, intryguje historia jednego z jej członków i chcielibyśmy 

sprawdzić, na ile jest ona prawdziwa. Czasami mamy takie samo 

nazwisko jak jakaś znana osoba i zastanawiamy się, czy być może 

jesteśmy z nią spokrewnieni. Często też zwyczajnie chcemy zoba-

czyć, jak daleko wstecz możemy sięgnąć i czy nasi przodkowie 

odkryją przed nami nieznane fakty lub tajemnice.

Jeżeli którakolwiek z powyższych myśli chodzi 

nam po głowie, to znaczy, że wcześniej czy póź-

niej zaczniecie badać historię przodków. Od roz-

poczęcia poszukiwań najczęściej powstrzymuje 

brak wiedzy o tym, co zrobić, żeby zacząć. 

Jak więc się do tego zabrać? 
Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie wywiadu 

rodzinnego, który pomoże w nakreśleniu planu 

poszukiwań. Chodzi o ustalenie, gdzie i kiedy odby-

ły się istotne wydarzenia w życiu członków rodzi-

ny takich jak: śluby, urodzenia dzieci i – oczywiście 

– miejsca i daty śmierci oraz pochówku przodków. 

Jednocześnie należy sprawdzić, jakie dokumen-

ty można znaleźć w rodzinnym domu. Rozpoczę-

cie poszukiwań może być okazją do stworzenia lub 

uporządkowania archiwum, nawet gdyby miało ono 

zaistnieć jedynie w wersji elektronicznej.

Następnie, na bazie znalezionych informacji, 

powinniśmy rozrysować „wstępne” drzewo gene-

alogiczne, dzięki któremu łatwiej będzie ustalić dal-

sze kierunki poszukiwań. Rozpoczynamy od 

znanych dat i prowadzimy wstecz tam, gdzie wio-

dą nas informacje z analizowanych materiałów. 

Dla opracowywania genealogii z terenów Polski 

– niezależnie od czasu i miejsca – najpopularniej-

szym źródłem informacji genealogicznych pozosta-

ją księgi metrykalne. Na początek warto zajrzeć do 

bazy danych PRADZIAD (http://baza.archiwa.gov.pl/

sezam/pradziad.php), gdzie możemy sprawdzić, jakie 

księgi metrykalne są dostępne dla interesującej nas 

miejscowości. Kolejną stroną, na którą warto zajrzeć, 

jest portal Polskiego Towarzystwa Genealogiczne-

go www.genealodzy.pl, gdzie znajduje się najwięk-

sza (prawie 18 milionów zindeksowanych aktów) 

w Polsce baza indeksów ksiąg metrykalnych – Gene-

teka. Przy okazji sensownie jest zapoznać się z inny-

mi działami portalu jak Metryki i Poczekalnia, gdzie 

publikowane są wersje cyfrowe różnych materiałów 

źródłowych. Ta strona poprowadzi nas też do innych 

stron indeksujących informacje genealogiczne, 

forów genealogicznych oraz regionalnych towa-

rzystw genealogicznych.

Jeżeli temat nas interesuje, to nie ma co zwle-

kać. Szczególnie wywiady rodzinne warto odbyć jak 

najszybciej i najlepiej zapisać w formie elektronicznej. Kontakt z naszy-

mi bliskimi, którzy mogą podzielić się z nami interesującymi infor-

macjami jest najwartościowszym źródłem wiedzy, które w naturalny 

sposób się kurczy w miarę upływającego nieubłaganie czasu.

Grażyna Rychlik

Grażyna Rychlik jest zawodowym genealogiem.  

Bada również swoje własne korzenie – 8 linii pradziadków, 

pochodzących głównie z północnego Mazowsza ale nie tylko.  

W 2015 r. opublikowała książkę „Praktykowanie genealogii. 

Pieniążkowie z Jedlińska XVIII-XIX w.”, w której porusza wiele 

aspektów poszukiwań genealogicznych, podaje adresy najpopu-

larniejszych portali indeksujących i udostępniających źródła  

do poszukiwań genealogicznych oraz prezentuje przykład 

opracowania genealogii swoich przodków w jednym  

ze standardowych formatów zapisu.

N A S Z E  P A S J E

FOT. ARCH.RODZINNE JACEK SUT 
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Z wolenników metody leczenia pijaw-

kami lekarskimi nie trzeba przekony-

wać do zbawiennych jej skutków. 

Sceptykom należy wyjaśnić, że pijawki 

lekarskie nie chodzą po pacjencie, nie ska-

czą, nie fruwają i chociaż także nie śpie-

wają, to są piękne, bo pomagają. 

Hirudo medicinalis, czyli pijawki lekar-

skie pobudzały ludzką wyobraźnię już od 

wieków. Były stałym elementem praktyk 

medycznych stosowanych z różnym natę-

żeniem i ze wskazaniami znacznie odbie-

gającymi od naszej wiedzy współczesnej, 

ale mimo to zawsze z opinią o ich wyso-

kiej skuteczności. Nazwa hirudo jest już 

znana w medycynie od czasów rzymskich, 

a praktyki medyczne datują się od począt-

ku cywilizacji. 

Szczytowym okresem wykorzystywa-

nia pijawek lekarskich jest XVIII i XIX wiek, 

ze szczególnym podkreśleniem okresu 

wojen napoleońskich, kiedy były szeroko 

stosowane w szpitalach polowych.

Współczesna medycyna odkrywa cią-

gle nowe tajemnice pijawki lekarskiej. Prze-

łomem było wyizolowanie w roku 1950 

przez prof. Markwardta z substancji 

wydzielniczej gruczołów ślinowych pijaw-

ki lekarskiej czystego antykoagulantu zwa-

nego hirudyną. Do dzisiaj poznano ponad 

100 innych organicznych związków (hiru-

dozwiązków) o niezwykłych właściwo-

ściach leczniczych, co zapewniło powrót 

metody leczenia pijawkami na należne jej 

miejsce i stosowanie pionierskich metod 

leczenia medycznego w ośrodkach nauko-

wych, klinikach i szpitalach w USA, Kana-

dy i krajów Europy Zachodniej. W krajach 

tych pijawka lekarska jest zakwalifikowana 

jako produkt medyczny i ogólnie dopusz-

czona do stosowania przez dyplomowa-

nych terapeutów.

Wskazania do hirudoterapii to umiejęt-

ność dobrania efektu działania związków 

ślinowych do objawów chorobowych. 

Hirudozwiązki wykazują m.in. silne działa-

nie przeciwkrzepliwe, przeciwzapalne, 

przeciwobrzękowe, immunomodulujące, 

neurostymulujące i metaboliczne. Potwier-

dzają to liczne opracowania naukowe.

Pijawki lekarskie nie stanowią pana-

ceum na wszystkie choroby, ale skutecz-

nie leczą:

• choroby niedokrwienia serca,

• zapalenie mięśnia sercowego,

• stan przed i po zawale mięśnia sercowego,

• nadciśnienie i niedociśnienie tętnicze,

• migreny, bóle i zawroty głowy, zatoki,

• tarczycę   ,

• żylaki kończyn dolnych,

• zakrzepowe zapalenie żył,

• zastój w naczyniach limfatycznych,

• początkowe stadia miażdżycy tętnic,

• chorobę reumatyczną,

• chorobę zwyrodnieniową stawów i kości,

• rwę kulszową,

• zapalenie stawów,

•  krwiaki pourazowe, kontuzje sportowe 

np. łokieć tenisisty, łokieć golfisty,

• choroby przewodu pokarmowego,

•  choroby wątroby, trzustki,  

woreczka żółciowego, nerek,

• hemoroidy,

• prostatę, impotencję,

• nerwicę, depresję,

• alergię,

•  wzmacniają odporność,  

oczyszczają organizm,

• mają zastosowanie w kosmetologii.

 

Konsultacje są bezpłatne.
Ilość zabiegów i ilość stosowanych pijawek 

w zależności od schorzenia. Zabiegi są 

wykonywane przez dyplomowanego tera-

peutę. W sytuacjach tego wymagających 

możliwe są wizyty domowe u pacjentów.

CM Studio

ul. Warszawska 31, 

Konstancin-Jeziorna, 

tel: +48 602 793 303, 

e-mail: hirudolek.btm@gmail.com

■ Piajwki Cię uleczą  
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B udząca się wiosna zachęca do zwiększenia aktywności fizycz-

nej. To często dni, gdy po zimowym rozleniwieniu wracamy do 

pracy nad sylwetką i dobrym samopoczuciem, zaczynamy znów 

zdrowo się odżywiać oraz dbać o perfekcyjny wygląd ciała. Wszak 

sezon bikini coraz bliżej… 

Aby jeszcze szybciej osiągnąć zakładany cel warto skorzystać 

z modelujących zabiegów na ciało, które w widoczny sposób wpły-

wają na kondycję skóry.

Jednymi z najskuteczniejszych sposobów modelowania – co 

udowadnia ponad 85 badań naukowych – są nieinwazyjne endo-

masaże tkanki łącznej i mięśniowej. Technologia masażu polega na 

jednoczesnym zastosowaniu elektronicznie sterowanych rolek oraz 

próżni. Oba elementy współdziałając – stymulują wierzchnie war-

stwy skóry, a efektem jest powstanie reakcji chemicznych, dzięki 

którym uaktywnia się metabolizm tkanki tłuszczowej. Przed przy-

stąpieniem do masażu należy założyć specjalny strój  dynamizują-

cy efekty zabiegu, a sama procedura należy do przyjemnych 

i relaksujących. 

Warto podkreślić, iż francuska firma LPG® – producent apara-

tów i właściciel patentu – wciąż rozwija nie tylko same aparaty, ale 

również technikę wykonywania zabiegów. Kluczowy bowiem w osią-

gnięciu oczekiwanych efektów jest prawidłowy sposób wykonania 

masażu. Odpowiednio przeszkolony kosmetolog po szczegółowym 

wywiadzie dobiera najlepszy, uwzględniający potrzeby Klienta pro-

gram endomasażu. Prawidłowo wykonywane ruchy głowicy z rol-

kami w połączeniu z próżnią, skutecznie wypływają na wygląd 

skóry w obszarach oddziaływania na tkankę, krążenie i stymulację 

receptorów nerwowych. Procedura stworzona jest do korzystania 

w serii – na ogół jest to 10 zabiegów, wykonywanych optymalnie 

co 2 – 3 dni. Wspomnieć należy, iż coraz częściej na te zabiegi decy-

dują się także panowie.

Najnowsze osiągnięcia LPG®, wynikające ze zleconych przez 

firmę badań naukowych, to Lipomassage™ (6 programów mode-

lujących na ciało) oraz Endermolift™ (zabiegi na twarz i szyję – uję-

drniające skórę i redukujące efekt opadania policzków). 

Technologia Lipomassage™ pozwala na wykonanie zabiegów 

nie tylko na poziomie naskórka czy skóry właściwej, ale również 

w obrębie tkanki podskórnej, zwiększając tym samym lipolizę tkan-

ki tłuszczowej nawet do 70%! 

Endomasaż jest procedurą dedykowaną wszystkim partiom cia-

ła, eliminującą zasoby tłuszczowe w wybranych obszarach. Poprzez 

mechaniczne oddziaływanie na tkankę tłuszczową następuje sty-

mulacja komórek do uwalniania opornego na dietę i ćwiczenia tłusz-

czu, a w efekcie – także wygładzenie obszarów ciała, którym 

towarzyszy nierówna struktura (cellulit). 

Endermologie® to nie tylko najskuteczniejszy zabieg estetycz-

ny, modelujący ciało (jest jedną z najlepiej zbadanych metod, a efek-

ty poparte są badaniami klinicznymi), ale również dodatkowy 

motywator, zachęcający do prawidłowego odżywiania się i aktyw-

ności fizycznej. 

Innowacyjna metoda stanowi wyjątkowe na mapie zabiegów 

wsparcie w osiągnięciu wymarzonej sylwetki.

Dobrochna Frąc

Instytut Urody VaBene

TYLKO DLA CZYTELNIKÓW MAGAZYNU NA HASŁO „SĄSIEDZI” 

DO KAŻDEJ SERII ENDERMOLOGIE® 

wykonywanej na najnowszym dostępnym na rynku  

urządzeniu Cellu M6® Integral

PEELING CAŁEGO CIAŁA W PREZENCIE!

■  Endermologie® – przyjemny sposób  
na skuteczne modelowanie sylwetki
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P O Z N A J M Y  S I Ę

Jacek Sut: Pamiętam „Pantareja”.

Paweł Królikowski: To była pierwsza duża rola filmowa.

JS: Debiut?

PK: Nie, ja już wcześniej grywałem, nawet przed szkołą (Paweł Króli-

kowski ukończył PWST we Wrocławiu – red.). Ale to był pierwszy duży 

film, na niełatwy temat, że nawet niespecjalnie chcieli go puszczać 

w kinach. (był to film o młodocianych narkomanach w PRL - red.)

JS:  W moim mniemaniu byłeś pierwszym aktorem, z poważnymi 

zalążkami sukcesu zawodowego, który nagle się przebranżowił 

i zajął telewizją.

PK:  Nie, dla mnie to nie było przebranżowienie. Nadal robiłem to, 

co chciałem. Zawsze coś tam chciałem pisać, wymyślać, realizować 

i wszystkie te moje chciejstwa mogłem realizować w telewizji.  

To było moje miejsce na 15 lat! Szczególnie na początku mi to bar-

dzo odpowiadało, bo miałem poczucie, że dostałem wszystkie 

zabawki na raz. Kiedy wymyśliłem program, który szedł na antenę 

ogólnopolską, to wiązało się to z uznaniem, docenieniem, co było 

miłe, a z drugiej strony wtedy sama telewizja też była inna. Teraz 

mamy do czynienia z telewizją formatową, wtedy wszystko było bar-

dziej autorskie, bardziej satysfakcjonujące. Aczkolwiek muszę przy-

znać, że po jakimś czasie odkryłem jak bardzo eksploatujące jest to 

zajęcie. Po 15 latach miałem tego no tak troszkę… serdecznie dosyć.

JS: A łatwo było wrócić do aktorstwa?

PK:  Ja niechcący wróciłem. Byłem uparty, chciałem dalej się zmagać, 

ale zmieniła się telewizja. Jak wspominałem weszły formaty, do tego 

■ Mam szczęście, że mieszkam w Zalesiu
struktura telewizji była ewidentnie konstruowana politycznie. Nawet 

w programach rozrywkowych obsady szły z klucza. I wyrzucili mnie 

stamtąd niby za to, że nic nie robię, choć akurat było odwrotnie, mia-

łem sporo rzeczy na głowie, ale nie było z kim dyskutować. Dziś opo-

wiadam o tym z dystansem, ale wtedy pamiętam, że pora była 

podobna, jakiś luty-marzec, a ja się zastanawiam, co będę dalej robić. 

Tu żona, dzieci, dom, przeprowadziliśmy się z Wrocławia, żeby było 

bliżej i lepiej, a jest gorzej. To nie było miłe, ani tym bardziej łatwe. 

Z perspektywy oceniam, że było to nawet bolesne. I nagle odezwał się 

telefon. Witek Adamek chciał mnie i Jacka Borcucha do miniserialu pt. 

„Czwarta władza”. I tak wróciłem do zawodu, bo ja nie szukałem spe-

cjalnie roboty jako aktor, szukałem jakiejkolwiek roboty.

JS: Czyli nie pukałeś od drzwi do drzwi, od teatru do teatru…?

PK:  Do teatru na pewno nie. W ogóle uważam, że teatr w Polsce, 

jaki obecnie jest, jak on funkcjonuje, jest – jako pracodawca – źró-

dłem stresu i upokorzenia dla pracobiorców, czyli aktorów. Mówię 

to z pełną odpowiedzialnością, bo nie ma tam nic godnego, to jest 

po prostu miejsce zastraszenia. Jest kilka osób, które funkcjonują 

na zupełnie innych prawach, ale tylko dlatego, że są mega gwiaz-

dami komercyjnymi, które swoją pozycję zawdzięczają mediom 

elektronicznym, telewizji, filmowi i ludzie walą na nich jak w dym. 

Teatr sam z siebie nie dorobił się takich gwiazd, które – jak to bywa-

ło dawniej – tak przyciągałyby widza.

JS: I które kino by zassało do siebie.

PK:  Też nie. A nawet jeśli, to nie zawsze aktorzy teatralni w kinie 

wypadają dobrze. Często się słyszy, szczególnie od starszych akto-
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rów, których zresztą bardzo szanuję, że jak ktoś w teatrze się spraw-

dza, to w filmie jest łatwo, a to guzik prawda. To są inne instrumenty. 

Można oczywiście kazać skrzypkowi zagrać na altówce i on zagra – 

lepiej lub gorzej. Jednak nie bez powodu skrzypce i altówka są rozlo-

kowane w innych miejscach w orkiestrze.

JS: A jak znalazłeś się w Zalesiu Górnym? Daleko od centrum. To była 

ucieczka?

PK:  Wiesz, ja zagrałem parę ról w życiu typu „macho”, ale tak napraw-

dę jestem pantoflarzem. To żona znalazła to miejsce, jakoś przez zna-

jomych, pokazała palcem: „Tutaj!”, a ja kiwnąłem głową i zacząłem 

realizować budowę.

JS: Czyli świadomie odpuściłeś centrum?

PK:  Ja nigdy w centrum nie mieszkałem. Poza tym mieszkanie w cen-

trum Wrocławia co innego znaczy niż tutaj. Tam nie jest tak anonimo-

wo jak w Warszawie. Bo co to znaczy, że mieszkasz w centrum 

Warszawy? Gdzie Warszawa ma centrum? Warszawa nie ma centrum, 

ale z drugiej strony, może dzięki temu właśnie, to jest bardzo przyja-

zne miasto. Każdy tu może znaleźć dla siebie miejsce.

JS: A czy żyjesz jakoś miejscem, w którym mieszkasz? Jako obywa-

tel, mieszkaniec, lokales?

PK:  Nie mam specjalnie dużo czasu, ale bardzo sobie cenię takie życie. 

U mnie w Zalesiu (Górnym –red.) jest o tyle fajnie, że działań obywa-

telskich, bo tak je trzeba nazwać, jest dosyć sporo. Istnieją fundacje, 

wydawana jest gazeta, w domu pozostawionym przez donatorów Zale-

sia, państwa Wisłockich odbywają się różne kulturalne imprezy, festi-

wale piosenki i wieczorki poetyckie. Mamy własny Jarmark 

Hubertowski. To nieduża miejscowość, ale ma bardzo wyraźny swój 

rys poczynając od tego, że bardzo ładnie się nazywa.

JS: Ostatnie pytanie. Czy czegoś Ci tu brakuje? Co byś chciał 

zobaczyć w okolicy w przyszłości?

PK:  Żeby autostrady mi przez Zalesie nie puścili (śmiech). A na 

poważnie, to żeby mi nikt lasu nie wycinał. Kiedy się wprowa-

dziliśmy, to był to Chojnowski Park Krajobrazowy. I chciałbym, 

żeby tak zostało. Kiedy raz usłyszałem piły i topory za ogrodze-

niem, to poleciałem do nadleśnictwa. Powiedziałem, że będę 

tupał nogami i skrzyknę sąsiadów, żeby bronić okolicy takiej, jaka 

była, gdy się wprowadzaliśmy.

JS: Dziękuje za rozmowę.

Z Pawłem Królikowskim rozmawiał Jacek Sut

ZDJĘCIA ZE SPEKTAKLU LUNCH O PÓŁNOCY – TEATR CAPITOL
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S ztuka wychowania, to sztuka niezwy-

kle trudna, w której większość rodzi-

ców porusza się według schematów 

nabytych we własnym dzieciństwie, 

kształtowanych i modyfikowanych przez 

literaturę, obserwacje, własne i innych 

doświadczenia oraz refleksje. Warto się 

zastanowić, na ile w wychowaniu naszych 

dzieci kierujemy się własną ambicją i ocze-

kiwaniami, jakie przed nimi stawiamy, a na 

ile pragnieniem, aby znalazły swoją dro-

gę, aby odkryły i rozwinęły swój potencjał 

i swoje zdolności. Warto przyjrzeć się 

naszym zachowaniom wobec dzieci, sło-

wom wobec nich wypowiadanym i „zmie-

rzyć” ile w nich komunikatów pozytywnych, 

wspierających, dających nadzieję, a ile 

komunikatów negatywnych, karcących, 

pełnych krytyki, pretensji, rozczarowania.  

Zachęcam rodziców, aby dowolnego dnia 

wieczorem przeanalizowali czas od 

poranka i wynotowali wszystkie komuni-

katy kierowane tego dnia do dziecka, w któ-

rych przekazali dziecku treści typu: „ jesteś 

moim ukochanym dzieckiem”, „jestem 

z ciebie dumny”, ”jesteś super”, „wspania-

le to zrobiłeś”, „doceniam twoje starania”, 

„można na tobie polegać”, „świetnie”, 

„kocham cię”, „jesteś cudowną córką/

synem”, „jesteś w tym naprawdę dobry”. 

Następnie warto, abyśmy zastanowili się 

nad ilością komunikatów negatywnych 

wypowiedzianych tego dnia wobec dziec-

ka, komunikatów niosących pretensje, 

krytykę, niezadowolenie, rozczarowanie, 

naganę, poniżających czy upokarzających 

dziecko np. „mogło być lepiej”, „stać cię 

na więcej”, „znowu tyle błędów?!”, „szko-

da, że tak słabo”, „mam już dość, jesteś do 

niczego”, „ty głupku”, „beznadziejnie”, „tyl-

ko wstyd mi przynosisz”, „syn znajomych 

– to dopiero uczeń, dlaczego nie jesteś 

taki jak on?!”. Celowo przytaczam taką 

ilość przykładów wypowiedzi. Chcę zwró-

cić uwagę, że są to zwykłe słowa, które 

każdy dorosły, zarówno rodzic, jak  

i nauczyciel mają w swoim zasobie słow-

nikowym. Jeśli poważnie traktujemy 

wychowanie dzieci i młodzieży, zasta-

nówmy się równie poważnie, z których 

wypowiedzi najczęściej korzystamy. Jako 

■ Dobre słowo cenniejsze od….

wieloletni pedagog i psycholog przeszłam 

dziesiątki szkoleń i nieustannie jestem 

świadkiem poszukiwań skutecznych 

narzędzi, metod, strategii, programów, 

procedur itd., które służyłyby efektywne-

mu wychowaniu, które motywowałyby 

dzieci do nauki, przeciwdziałałyby ich 

negatywnym zachowaniom itd. Można by 

rzec, że nieustannie poszukujemy „cudo- 

wnego” sposobu. Sama znam jeden: 

„dobre słowo”. Mogłabym owo „dobre 

słowo” rozbudować do długiego artyku-

łu, wykładu, dużej powieści. Tyle treści 

mieści się w tym wyrażeniu. Każdy system 

wychowawczy (szkolny czy rodzicielski), 

który nie jest skuteczny, czyli dzieci w nim 

wzrastające sprawiają nieustannie trudno-

ści wychowawcze, jest oparty na represji, 

nacisku, przymusie, krytyce, przemocy. 

Nie ma w nim „dobrych słów” lub są tak 

sporadyczne, że dzieci nie potrafią z nich 

czerpać siły, budować na nich swojej war-

tości, nabierać dzięki nim chęci do dzia-

łania (motywacji). Jeśli mamy problem 

w zrozumieniu naszego dziecka czy 

ucznia, nieustannie trwa on w zachowa-

niach trudnych dla nas, a destrukcyjnych 

dla niego, i chcemy znaleźć „drogę poro-

zumienia”, „klucz do dziecka” przeanali-

zujmy na początek nasze komunikaty jakie 

kierujemy w jego stronę. Ile w nich 

„dobrych słów”, a ile „złych”? Zatrzymaj-

my się tylko na tym i zacznijmy zmieniać 

ten obszar naszej relacji z dzieckiem. W naj-

trudniejszych chwilach nie rezygnujmy. 

Chcąc wychować dobrego człowieka, 

posługujmy się „dobrym słowem”. Zapew-

niam, że to jedyna metoda.

Ewa Lubianiec

psycholog, pedagog, założycielka 

Fundacji „Pomóż Dorosnąć” 
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■  Mamo, Tato! Czego najbardziej na świecie 
życzycie swoim dzieciom?

D rodzy Rodzice i Opiekunowie, tekst ten jest w dużej mierze 

kontynuacją artykułu z poprzedniego wydania Magazynu Sąsie-

dzi. Jeśli ktoś z Państwa nie trafił na niego, może go odnaleźc na 

profilu fb Makowej Panienki. 

Rodzic – wnikliwy obserwator – z pewnością może już dziś wycią-

gnąć kilka wniosków z wywiadu i uważnego patrzenia na swoje dziec-

ko. Mimo, iż dzienniczek rodzica prowadzimy dopiero do miesiąca, 

niektóre wpisy mogą nam już wiele uświadomić. Pierwsze moje pyta-

nie dotyczy pojęcia szczęścia – czy to, co powiedziały dzieci jest 

zgodne z naszym pojęciem szczęścia oraz wyobrażeniem, jakie 

mamy o szczęściu naszych pociech. Proszę przez chwilę, w skupie-

niu i szczerze, odpowiedzieć sobie na to pytanie. Na początku nie 

trzeba niczego robić z odpowiedziami. Wystarczy je tylko zanoto-

wać i systematycznie czytać co kilka dni. Samemu lub z bliską oso-

bą, z którą chcielibyśmy porozmawiać na ten temat. 

Jeśli jest coś, co daje szczęście naszemu dziecku w sferze emo-

cjonalnej, to bez specjalnych inwestycji możemy pomóc mu to osią-

gnąć. Jeśli szczęście to śmiech – obejrzyjmy wspólnie wesoły film, 

przeczytajmy książkę pełną żartów, połaskoczmy się… po prostu 

śmiejmy się.    

Jeśli np. chłopiec, który chodzi na zajęcia z piłki nożnej, szczę-

ściem nazwał stan „gdy jest spokojnie i wesoło”, a z obserwacji 

Rodzica wynika, że:

∞ jest drobnej budowy

∞ nie jest przebojowy 

∞  jest mało rozciągnięty (przy skłonie w przód dotyka rękami tyl-

ko do kolan)

∞ bardzo szybko biega

zastanówmy się czy piłka nożna jest najlepszą aktywnością, jaką 

możemy mu zaproponować? Czy te zajęcia wzmacniają jego oso-

bowość i czy dają szansę na rozwój w tym sporcie? Czy jest więcej 

korzyści czy strat? Może lepiej zapisać go na zajęcia ogólnorozwo-

jowe z elementami lekkoatletyki? W tym rodzaju aktywności ma 

większe szanse rozwijać swoje predyspozycje. Przy okazji nie musi 

być przebojowy w sposób, który mu nie odpowiada. Lekkoatletyka 

rozwija gibkość. Ćwiczenia odbywają się w grupie, która działa na 

innych zasadach niż zespół pilkarski. Przy tym może być równie 

wesoło przy mniejszej gamie emocji niż w trakcie meczów.  

Kolejny przykład szczęśliwości trzylatka, gdy szczęście to „kręcenie 

się w kółko”. Obserwujemy malucha i szukamy łącznika pomiędzy jego 

szczęściem, a tym co go interesuje, czym się bawi, na czym się najbar-

dziej koncentruje. Nawet, gdy na pierwszy rzut oka nasze obserwacje 

mogą wydawać się nieoczywiste i niespójne nie rezygnujmy. Jednym 

ze skutków kręcenia się w kółko jest wytracanie równowagi. Błędnik 

musi szybko reagować, aby się nie przewrócić. Jeśli taki stan sprawia 

dziecku przyjemność, to może oznacza to, że będzie lubiło latać

Myślę, że każdy dorosły, gdy szczerze spojrzy w głąb siebie, 

będzie umiał nazwać swoje talenty. Proszę zastanowić się, co sta-

nęło na przeszkodzie, że ich nie rozwijaliście lub dzięki czemu uda-

ło się wam je rozwinąć. Jakie są tego konsekwencje w dorosłym 

życiu? Pomińmy wartość talentu w aspekcie materialnym. Tutaj nie 

szukamy zawodu, a szukamy szczęścia. Dorośli z pasją i rozwinię-

tym talentem dużo lepiej realizują się w życiu zawodowym. Czyż 

nie brzmi intrygująco kucharz-malarz, inżynier-triathlonista bądź 

minister chodząca po linie z parasolką?

Zachęcam do nieustającego prowadzenia dzienniczka rodzica. 

Zapraszam na następne spotkanie, na które przygotowałam obieca-

nych kilka podpowiedzi, jak wykorzystać zabawę tak, aby móc głę-

biej wniknąć do świata naszych dzieci. Przedstawię zabawki, które 

mogą stać się sprzymierzeńcami harmonijnego rozwoju oraz pomóc 

w poszukiwaniu i wspieraniu talentów.

Agnieszka Smoczyńska

Autorka progamu „Zdrowe dziecko”,  

właścicielka sklepu dla dzieci „Makowa Panienka” w Józefosławiu

D Z I E C K O
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BEZPIECZEŃSTWO AKTYWNE.

Koncerny samochodowe prześcigają się w premierach nowych 

modeli, kusząc nowinkami technicznymi. Kiedyś klientów przycią-

gał komfort i prestiż marki. Dziś do tego dochodzi ekologia, bez-

pieczeństwo i bezpośrednie – automatyczne wsparcie kierowcy 

w trudnych sytuacjach na drodze. W świecie motoryzacyjnym coraz 

częściej operuje się nazwami i skrótami niezrozumiałymi dla prze-

ciętnych kierowców. Warto je poznać. Na początek przyjrzyjmy się 

systemom poprawiającym bezpieczeństwo, a w szczególności sys-

temom bezpieczeństwa aktywnego. 

TEMPOMAT ADAPTACYJNY LUB TEMPOMAT AKTYWNY (ACC – Acti-

ve Criuse Control, Adaptive Cruise Control, ICC – Intelligent Cruise 

Control). W odróżnieniu od tempomatu tradycyjnego, aktywna wer-

sja potrafi dostosowywać prędkość prowadzonego samochodu do 

warunków na drodze, a w szczególności utrzymywać zarówno pręd-

kośś i odległość od poprzedzającego pojazdu. W sytuacjach awaryj-

nych auto wyposażone w takie urządzenie potrafi samo zahamować 

lub przyspieszyć. Technologicznie aktywne tempomaty najczęściej 

korzystają z radarów, sensorów laserowych lub dedykowanych kamer 

i systemów intepretujących widziany obraz. Rozwiązania te znaczą-

co wpływają na poprawę bezpieczeństwa, zwłaszcza w trakcie dłu-

gich autostradowych przejazdów eliminując ryzyko najechania na tył 

poprzedzającego auta. Aktywne tempomaty praktycznie zawsze ofe-

rowane są w parze z automatycznymi skrzyniami biegów.

U dało nam się uruchomić aplikację na smartfona, którą można 

zgłosić gminie COŚ. To coś nazywamy incydentem: może to 

być dziura w jezdni, śmieci na ulicy, zepsuta sygnalizacja, uszko-

dzony znak itp. Przy pomocy aplikacji robimy zdjęcie, dodajemy 

komentarz, wybieramy kategorię incydentu wysyłamy do admini-

stratora, który w zależności od kategorii incydentu przekazuje zgło-

szenie właściwym służbom. Każdy incydent ma współrzędne, więc 

można go zlokalizować na mapie. Więcej szczegółów o aplikacji 

można znaleźć na stronie www.odkorkujpiaseczno.pl  – używamy 

jej również do zbierania informacji o newralgicznych miejscach na 

■ Leksykon Nowoczesnej Motoryzacji 

■ Zgłoś COŚ!

ASYSTENT PASA RUCHU (LDW – Line Departure Warning, LKA  – 

Line Keep Assist), to z kolei systemy ostrzegające przed niezamie-

rzonym opuszczeniem pasa ruchu. Technologicznie opierają na się 

kamerze umieszczonej w górnej część przedniej szyby i kompute-

rowym systemie analizującym otoczenie pojazdu w czasie rzeczy-

wistym. W przypadku próby zjechania z pasa ruchu bez włączonych 

kierunkowskazów generowany jest alarm dźwiękowy lub wibracyj-

ny, informujący kierowcę o zagrożeniu. Systemy te w znacznym 

stopniu poprawiają bezpieczeństwo zarówno na drogach szybkie-

go ruchu jak i w zatłoczonych miastach. Często ostrzegają o bra-

ku skupienia, zmniejszając ryzyko zaśnięcia za kierownicą. 

SYSTEM ZAPOBIEGANIA KOLIZJOM (FCW – Forward Collision War-

ning, CAS – Collision Avoidance System, CMS – Collision Mitiga-

tion System). Podobnie jak systemy opisywane wyżej, również 

oparte są na kamerze wraz z komputerową analizą obrazu lub na 

czujniku laserowym i kamerze. Przestrzeń przed samochodem jest 

na bieżąco analizowana i w razie ryzyka zderzenia kierowca ostrze-

gany jest sygnałami dźwiękowymi lub wibracyjnymi. Coraz częściej 

systemy te potrafią również samodzielnie zatrzymać prowadzone 

auto, zapobiegając lub łagodząc skutki zderzenia. W przypadku 

wykorzystania kamery dodatkową funkcjonalnością jest możliwość 

wykrywania pieszych (PCW – Pedestrian Collision Warning). Syste-

my te przydatne są szczególnie w mieście eliminując ryzyko naje-

chania na tył (najczęstszej przyczynie stłuczek w dużym ruchu). 

SYSTEMY MONITORINGU MARTWEGO POLA W LUSTERKACH 

BOCZNYCH (BLIS – Blind Spot Information System), to systemy moni-

torujące potencjalnie niewidoczne pojazdy znajdujące się w tzw. mar-

twym polu lusterek. Technicznie systemy te mogą opierać się na 

kamerach wbudowanych w lusterka lub sensorach podobnych do 

czujników cofania. Obecność obiektu sygnalizowana jest ikoną pojaz-

du wyświetlaną na szkle lusterek bocznych. Znacznie ułatwiają poru-

szanie się zwłaszcza w dużym ruchu na drogach wielopasmowych. 

Wymienione udogodnienia to przedsionek do autonomicznych 

pojazdów, zwanych inaczej autami bez kierowców, ale przecież żaden 

miłośnik motoryzacji nie chciałby być pobawiony przyjemności pro-

wadzenia samochodu. Systemy te należy traktować tylko jak elektro-

nicznego asystenta, a nie polisę „na wszelki wypadek”. Z drugiej 

strony wybrane firmy ubezpieczeniowe działające na polskim rynku 

oferują zniżki za posiadanie niektórych z opisywanych rozwiązań.

Michał Baranowski

www.eco-driving.info

naszych lokalnych drogach. 

Reagujmy nie tylko na dziury w jezdniach – zgłaszajmy śmieci, 

nielegalne parkowanie, nielegalne reklamy na słupach, zepsutą latar-

nię, absurdy w oznakowaniu i cokolwiek, na co Waszym zdaniem 

należy zwrócić uwagę. Wystarczy wyciągnąć telefon, zrobić fotkę, 

wybrać kategorię i kliknąć „wyślij”. 

Będziemy analizować zgłoszenia i reakcję odpowiednych służb. 

Liczymy, że to kolejny krok by wokół nas działo się lepiej. 

Robert Widz,

Radny RM w Piasecznie
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■  Zima w krainie Krëban

Z abory są krainą ukrytą daleko za… borami, gdzie żyją… Zabora-

cy, a w mowie kaszubskiej – Krëbane. Niewielkim skrawkiem 

piaszczystej ziemi pokrytym lasami, głównie sosnowymi. Tu tyta-

niczną pracę lodowców widać na każdym kroku: sandrowe wydmy 

piaskowe, leśne wąwozy, porośnięte wrzosami pagórki, miejscami 

wielkie połacie równych jak stół łąk i pól. Perłami tego regionu są 

oczka leśne i liczne jeziora, niektóre z zadomowioną lobelią, co czy-

ni je krystalicznie czystymi.

Jest też ona – królowa, matka tej ziemi – rzeka Zbrzyca. Od stu-

leci życiodajny jej nurt pozwalał ludziom przeżyć, gościnnie przy-

tulał osady i wsie, napędzał koła młyńskie, użyźniał pola i łąki, poił 

zwierzęta. 

Trudno znaleźć dogodniejsze miejsce by oderwać się od zgieł-

ku miast, porzucić na jakiś czas „dobrodziejstwa” cywilizacji i sta-

nąć twarzą w twarz z bujną, dziką naturą. Kiedy panuje mróz i wokół 

żywej duszy, przestrzenie zmarzniętych jezior zieją bielą i czarują 

bezruchem, a Zbrzyca, wartka i szumiąca latem, przypomina jesz-

cze jedną leśną drogę. 

Stolicą Zaborów są Brusy (Brusë), ciche 

miasteczko z dominującym neoromań-

skim kościołem pod wezwaniem Wszyst-

kich Świętych. Wnętrze świątyni zdobią 

arcydzieła sztuki snycerskiej:  chrzcielni-

ca, ambona, droga krzyżowa i dwa kon-

fesjonały oraz organy firmy Zauera 

z Frankfurtu nad Odrą.

W Brusach Jagliach (Brusë-Jagle) stoi 

chata kaszubska, muzeum sztuki rękodzie-

ła. Tu zgromadzono setki eksponatów, daw-

nych przedmiotów życia codziennego 

zebranych z terenów Zaborów. Tuż obok, 

otoczony ogrodem zwiedzić można dom-

-muzeum rzeźbiarza i poety, „człowieka 

renesansu” Kaszuby z urodzenia i duszy, 

Józefa Chełmowskiego.

Największym budynkiem Wielkich 

Chełmów (Dużé Chełmë) jest szkoła pod-

stawowa, dawniej dwór rodziny Sikorskich 

herbu Cietrzew. Tu gościli prezydent II 

Rzeczpospolitej Stanisław Wojciechowski, 

Roman Dmowski, generał Józef Haller. 

Kamienne kręgi nieopodal wsi Leśno (Lesno) to pozostałości 

cmentarzyska kurhanowego z grobami kultury wielbarskiej, kamien-

nymi wieńcami związanymi z osadnictwem gockim oraz grobami 

z urnami ludności kultury pomorskiej. Przez teren cmentarzyska 

prowadzi ścieżka dydaktyczna.

W samym Leśnie stoi jeden z niewielu w tej części Polski mod-

rzewiowy kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego 

ufundowany przez królową Marię Ludwikę w 1650 roku.

Dalej zagłębiając się w lasy natrafimy na wieś Rolbik (Rólbiék), 

jedną z najbardziej malowniczo położonych wsi zaborskich. Pierw-

sze wzmianki o karczmie nad Zbrzycą powstałą w tym miejscu 

pochodzą z ksiąg krzyżackich z 1350 roku. Warto pamiętać, że loka-

cja Warszawy to rok 1300!

Jest jeszcze malutkie Widno (Widno), osada Laska (Lôska), a w niej 

rosnący 400 letni dąb Łokietka oraz kilka mniejszych pochowanych 

wśród lasów wsi i przysiółków (kaszub. pustki)

Wszystko to w zasięgu paru kilometrów, w sam raz dla lubiących 

wędrówki. Dla amatorów narciarstwa biegowego to teren do nie-

ograniczonej eksploracji. Dla wędkarzy poło-

wy spod lodu. Dla fotografujących doskonały 

plener. Dla wszystkich cisza, spokój i wprawia-

jąca w osłupienie natura.

I gdy już wymarznięci długim spacerem 

zagłębimy się wygodnie w fotelu, ogrzejemy 

gorącą herbatą wzbogaconą łyżeczką żurawiny 

weźmy do ręki jeden z tomików kaszubskiej spu-

ścizny. Ten mały skrawek ziemi wydał wielu 

twórców poezji i prozy, m. in. urodzoną w Przy-

muszewie Annę Łajming z domu Trzebiatowską 

oraz Jana Zbrzycę (właściwe nazwisko Pestka) 

syna nauczyciela w Rolbiku. 

Hoteli i pensjonatów tutaj nie ma, noclegów 

szukać trzeba w prywatnych kwaterach agrotu-

rystycznych w okolicach Brus lub w nieopodal 

leżącej wsi o wdzięcznej nazwie Swornegacie 

(Swòrnégace), której nazwa pochodzi od słów: 

swory – warkocze z korzeni sosnowych oraz 

gacenie – umacnianie brzegów jezior i rzek).

Piotr Malarski

Autor jest administratorem strony www.rolbik.pl 

oraz www.facebook.com/rolbiknadzbrzyca/

FOT.PIOTR MALARSKI (2)
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■  Ile pomysłów w Pomyśle A.D. 2016?

B rzmi trochę jak ilość cukru w cukrze, ale chodzi oczywiście 

o pomysły Stowarzyszenia Pomysł na Józefosław. Co ciekawe-

go planujemy na ten rok w Józefosławiu? Przede wszystkim chcie-

libyśmy powtórzyć kilka udanych akcji z zeszłego roku, a przy 

okazji dorzucić kolejne. Idealnie byłoby, gdyby udało się wypełnić 

kalendarz comiesięcznymi, cyklicznymi wydarzeniami.

Zaczynamy od „Wiosennych porządków w J&J”, które planuje-

my w sobotę 19 marca 2016 i ew. dla szkół w piątek 18 marca (jeśli 

się włączą). Idea podobna jak w zeszłym roku: wybieramy tereny, 

które najbardziej tego potrzebują i wspólnie je sprzątamy. Worki 

oraz odbiór zebranych śmieci zapewni Gmina. 

W kwietniu wypada Dzień Ziemi (22 kwietnia), na pewno włą-

czymy się w obchody np. sadząc kolejne drzewa i krzewy.

Pod koniec maja Europejski Dzień Sąsiada (31 maja), w tym roku 

chcielibyśmy go uczcić zorganizowaniem na świeżym powietrzu 

Sąsiedzkiego Targu Wymiennego.

A 12 czerwca (niedziela) nasza sztandarowa już impreza czyli  

3 BIEG ULICZNY J&J oraz Piknik rodzinny na terenie Politechniki.

Po głowie chodzi nam też od jakiegoś czasu Dyskusyjny Klub 

Filmowy J&J i może w tym roku uda się go zainaugurować? W każ-

dym razie pojawiło się światełko w tunelu. Więcej o DKF-ie w ramach 

Świetlicy Kulturalnej napiszemy w kolejnym numerze.

Wszystkie akcje będę promowane przez plakaty, strony www 

oraz facebooka. Jeśli chcecie się włączyć w nasze działania, bar-

dzo prosimy o kontakt na stowarzyszenie@pomyslnajozefoslaw.pl. 

Każdą pomoc witamy z otwartymi rękami!

Anna Czerwieniec, 

Pomysł na Józefosław

■  Nerki

M amy dwie, są dość małe oko-

ło 10 cm  długości, 5-6 cm 

szerokości i około 3 cm grubości, 

leżą po obu stronach kręgosłupa, 

dość wysoko bo górnymi biegunami 

jeszcze pod żebrami. Są dość niepo-

zorne i nie często o nich myślimy, 

a szkoda bo są bardzo ważne. O ich 

wadze świadczy fakt, że natura tak 

nas wyposażyła, że nawet 1/3 jednej 

sprawnej nerki wystarczy, by oczyszczać organizm. Jest to oczywiście 

sytuacja ekstremalna, której  sprawdzać nie polecam.

Po co nam nerki
Najważniejszą ich rolą jest usuwanie zbędnych metabolitów, głów-

nie mocznika z przemian białkowych, nadmiaru wody i sodu. Cały 

proces odbywa się przez filtrowanie krwi, a to bagatela przepływ na 

poziomie 1500 litów w ciągu doby. Dlatego niesprawne nerki to 

zatrucie organizmu oraz nadciśnienie tętnicze, które jest i skutkiem 

i przyczyną choroby nerek. Nerki biorą również udział w gospodar-

ce minerałami – wapniem, fosforem, magnezem i potasem, utrzy-

mują prawidłowe pH krwi. W nerkach zachodzą również przemiany 

aktywujące witaminę D oraz produkowana jest erytropoetyna – hor-

mon odpowiedzialny za nowotworzenie czerwonych krwinek.

Niewydolność nerek rozwija się skrycie.
Najczęściej mija wiele lat, nawet 20 nim pojawią się objawy choro-

by, a i one nie są zbyt charakterystyczne i dlatego rozpoznanie nie 

zawsze jest oczywiste. Uczucie ciągłego zmęczenia, pogorszenie 

koncentracji, spadek apetytu, nudności, skurcze mięśni, obrzęki 

mogą być objawem również wielu innych chorób. Dlatego ważne 

są badania kontrolne. Badanie moczu, poziom kreatyniny, wraz 

z wyliczanym  współczynnikiem filtracji eGFR to koszt około 15 zł 

które warto wydać raz w roku. Dodatkowo pomiar ciśnienia krwi 

(wartość pożądana poniżej 140/90 mmHg). Niewydolność nerek 

może również dotyczyć dzieci dlatego dzieciom również badamy 

mocz i poziom kreatyniny, który jest różny w zależności od wieku 

dziecka.  Nieprawidłowe funkcjonowanie nerek może być związa-

ne z wadą wrodzoną więc wskazane jest wykonanie dziecku usg 

układu moczowego oceniającego budowę i rozwój nerek.

Jak się chronić przed chorobami nerek.
1.  Bądź fit Ty i twoje dzieci. Aktywność fizyczna uchroni was przed 

nadwagą nadciśnieniem i cukrzycą które niszczą nerki.

2.  Ogranicz spożycie soli. Ogranicz przetworzone produkty w swo-

jej diecie. Nigdy nie wiesz ile soli zawierają.

3.  Dbaj o nawodnienie organizmu. Pijcie wodę co najmniej 1,5 do 

2 litrów każdego dnia.

4.  Kontroluj regularne oddawanie moczu. Ważne by nie wstrzymy-

wać oddawania moczu.

5.  Do końca lecz infekcje dróg moczowych. Często powtarzające 

się doprowadzają do uszkodzenia nerek.

6.  Nie nadużywaj leków, nawet tych bez recepty. Popularne środki prze-

ciwbólowe, zażywane kilka razy w tygodniu, mogą niszczyć nerki.

7.  Mierz ciśnienie. Jeśli jest za wysokie, musi być skutecznie leczone.

8.  Kontroluj poziom cukru we krwi. Połowa chorych na cukrzycę 

choruje na nerki i wymaga dializ.

9.  Sprawdzaj wzrost i wagę dziecka. Wszystkie dzieci z niewydol-

nością nerek mają deficyty wagi i wzrostu. Oczywiście nie wszyst-

kie z tymi deficytami mają chore nerki, ale warto być czujnym.

Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska prze-

prowadzała w 2014 i 2015 roku NEFROTEST największe w Polsce 

badanie przesiewowe, które odbyło  również w Piasecznie. Prze-

badano 44 tysiące osób i stwierdzono u ponad 10% przewlekłą cho-

robę nerek. Obecnie Polsce nie jest prowadzony żaden 

ogólnopolski program badań nerek.  Może jak już wybudujemy 

w naszych wsiach wszystkie drogi i chodniki pomyślimy o progra-

mach zdrowotnych, ale póki co trzeba samemu zadbać o zdrowie.

 lek. med. Katarzyna Bukol-Krawczyk

Specjalista medycyny rodzinnej 

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
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■  Wiosny czas

W iosną, jak co roku – niezależnie od tego jaka była zima: dłu-

ga, śnieżna i mroźna, czy tak jak tegoroczna, krótka i „nija-

ka”- zawsze z utęsknieniem wyczekujemy na pierwsze oznaki 

odrodzenia w przyrodzie. Dla uważnego obserwatora będą to zmie-

niające swój kolor pędy drzew i krzewów, nabrzmiewające pączki 

liściowe lub pojawiające się na wierzbie bazie czy leszczynowe „kot-

ki”. Tak naprawdę najbardziej czekamy jednak na kwiaty. 

Jednymi z pierwszych są malutkie rośliny cebulowe: jasnozłote 

ranniki (Eranthis hyemalis), różnokolorowe krokusy, jasnoniebieskie 

śnieżniki (Chionodoxa luciliae) czy śnieżnobiałe przebiśniegi (Galan-

thus nivalis). Najlepiej wyglądają rosnące w mniejszych lub więk-

szych skupiskach tworząc kolorowe plamy wśród innych, większych 

roślin krzewiastych lub pod drzewami. Aby cieszyć się nimi w ogro-

dzie wiosną należy ich bulwy lub cebulki posadzić jesienią. Alterna-

tywnie można wysadzać te rośliny wiosną z doniczek – wtedy mamy 

dodatkową gwarancję trafności koloru kwiatów

Krzewy
Wśród krzewów niekwestionowanym symbolem wiosny jest na zło-

to kwitnąca forsycja.  

Przez cały rok mało efektowna, prawie niewidoczna w ogrodzie, 

a kiedy kwitnie, trudno jej nie zauważyć. Pod koniec zimy można z jej 

pędów robić bukiety, które po wstawieniu do wazonu z wodą rozwi-

ną się w ciągu kilku dni. Szczególnie obficie kwitną takie odmiany jak 

Goldrausch, Week-End czy Maree d’Or. Forsycje dobrze jest przyci-

nać po kwitnieniu, najpóźniej w połowie lata, tak aby zdążyły zawią-

zać jeszcze pąki kwiatowe.

Drzewa
Na przełomie kwietnia i maja równie obficie kwitną wiśnie. Wśród licz-

nych odmian ozdobnych tego gatunku występuje ogromne zróżni-

cowanie pod względem siły wzrostu i pokroju samych roślin oraz 

budowy i koloru kwiatów (od białych, pojedynczych do pełnych 

i ciemnoróżowych). Do najciekawszych można zaliczyć: wyjątkowo 

wąsko rosnącą Amanogawę, zwisłe, tworzące bardzo efektowny para-

sol Kiku-shidare-zakura lub Pendula Rubra, a także karłową Kojou-

-no-mai oraz dobrze znany migdałek trójklapowy (Prunus triloba).

Wiśnie wymagają cieplejszych i osłoniętych stanowisk, gdyż 

w mroźniejsze zimy mogą przemarzać, są natomiast odporne na okre-

sowy niedobór wody.

Z niecierpliwością obserwujmy więc otaczającą nas przyrodę – już 

niebawem będzie nas ona zachwycać swoim czarem.

Joanna Widaj 

acrocona.pl

O G R Ó D

FOT.JOANNA WIDAJ (3)
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GOSIR

J uż symboliczne stało się określenie masło maślane. Stosujemy 

je, gdy powtórzone są w wyrazie określającym (maślane) infor-

macje wyrażone w wyrazie określanym (masło). Takie  zwroty noszą 

uroczą nazwę pleonazmów i popełniamy je nie zastanawiając się 

nad znaczeniem dobieranych słów. Wśród pleonazmów nietrudno 

spotkać takie kwiatki jak:

•  chwila czasu, miesiąc czasu, czasokres, okres czasu, dzień dzisiej-

szy – wystarczy przecież chwila, miesiąc, czas, dzisiaj

•  miasto Warszawa – Warszawa to nazwa tylko miasta (wyjątkowo mówi-

my miasto Łódź, bo jego nazwa teoretycznie może być myląca)

•  akwen wodny – akwen zawsze jest zbiornikiem wodnym (aqua  

– woda)

•  cofać do tyłu, spadać w dół, wracać z powrotem – przecież nie 

mamy wątpliwości, w którym kierunku cofniemy się, spadniemy, 

wrócimy

• iść na piechotę, iść pieszo – a można inaczej iść?

• kartka papieru – kartka jest tylko papierowa

• kontynuować dalej – a czy można inaczej?

•  fakt autentyczny – wkradł się nam w życie także fakt medialny, ale to 

chyba tylko dla odróżnienia z faktem, czyli rzeczywistym wydarzeniem

•  współpraca wzajemna – nie można współpracować jednostronnie

■ Masło maślane (z masła)
• druga alternatywa – alternatywa, jak matka, jest tylko jedna

•  gotować we wrzącej wodzie – gotować można tylko w wodzie i tyl-

ko we wrzącej

• klękać na kolano – a można klękać np. na ręce?

• mimika twarzy – innej mimiki nie ma

• masowa epidemia – jak epidemia, to tylko taka właśnie

• delikatny niuans – nuanse są tylko delikatne, dyskretne

•  import z zagranicy, eksport za granicę – import i eksport mówią 

same za siebie

Co ciekawe, sporo pleonazmów się przed nami „ukrywa”. Na przy-

kład w kombinacjach ze skrótami. Jak choćby w zwrocie „artykuły 

AGD”. Gdyby rozszerzyć skrót musielibyśmy powiedzieć: artykuły 

artykułów gospodarstaw domowego, co byłoby już nadto. Podob-

nie rzecz się ma z NIP-em (i PIN-em). Prosząc o „numer NIP”  

prosimy o numer Numeru Identyfikacji Podatkowej. Takim samym 

maślanym masłem jest „rejestr KRS”.

Na koniec – jakim pierwotnie punktem do trafiania było sedno? 

Odpowiedź wewnątrz numeru.

Łączę wyrazy szacunku

Renata Nowacka

r.nowacka@pomyslnajozefoslaw.pl

B yć może nie wiecie, ale Piaseczno może się pochwalić niezwy-

kle interesującą i bogatą ofertą sportową dla swoich mieszkań-

ców w każdym wieku. Ofertą tym ciekwaszą, bo realizowaną 

w rozbudowanej i nowoczesnej infrastrukturze.

Ale po kolei. W samym centrum Piaseczna, przy ul. Sikorskiego 

20, zlokalizowany jest Kompleks sportowo Rekreacyjny z wielofunk-

cyjną halą sportową, ścianką wspinaczkową, krytą pływalnią, base-

nem z hydromasażem, gabinetami fizjoterapii, vacu well 

i medycyny sportowej, zespołem „Orlików” do piłki nożnej, siatków-

ki i kosza. Oprócz tego ośrodek dysponuje siłownią i sauną, a nawet 

■ GOSiR zaprasza!
barkiem, gdzie można się posilić między treningami. E-mail: info@

gosir-piaseczno.pl, czynny od 6.00 do 22.00

Nieco dalej od centrum umiejscowiony jest Stadion Miejski, ale 

fakt ten tłumaczy wielkość boisk i lekkoatletycznej bieżni, dla któ-

rych, podobnie jak dla kortów tenisowych i lodowiska po prostu trze-

ba sporo miejsca. -mail: stadion@gosir-piaseczno.pl, czynny od 8.00 

do 22.00

Kolejny zespół boisk „Orlik” mieszkańcy gminy moga znaleźć przy 

ul. Chyliczkowskiej 17, a skatepark przy Wojska Polskiego. Oba czyn-

ne od 8.00 do 22.00. Zapraszamy!
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S U B I E K T Y W N I E  W Y C Z Y T A N E

Susan Jane Gilman
Królowa lodów  

z Orchard Street

Wydawnictwo Czarna Owca

Napisana z rozmachem, lekka i wciągająca 

jest powieść obyczajowa „Królowa lodów 

z Orchard Street”. Ta niebanalna historia, to 

ucieleśnienie amerykańskiego mitu, choć bez 

sentymentalizmu i słodkiego happy endu. 

W 1913 roku kilkuletnia Malka Treynowsky 

wraz z rodziną ucieka z Rosji do Nowego Jor-

ku. Fatalny wypadek na ulicy w jednej chwili 

zmienia  życie małej imigrantki. Równolegle 

poznajemy trudne dzieciństwo bohaterki 

i wchodzimy w dorosłość. Malka staje się 

z czasem Lillian Dunkle, twardą bizneswo-

man i królową lodowego imperium. Jej dro-

ga do fortuny nierozerwalnie splata się 

z historią Ameryki i ukazuje obraz Nowego 

Jorku z początków XX wieku, opanowanego 

przez imigrantów. Wielkim atutem powieści 

jest główna bohaterka – kobieta realizująca 

swoje marzenia, konsekwentnie dążąca do 

celu, a zarazem niejednoznaczna, po ludzku 

pełna wad i słabości. Trochę szelmowskiego 

humoru, odrobina goryczy, poruszające dzie-

ciństwo i ogromny sukces Lillian dają efekt 

godny polecenia. Czyta się z przyjemnością! 

 

Lorrie Moore
Kora

Wydawnictwo PWN

Kora  to zbiór opowiadań o ludziach w śred-

nim wieku. Skłaniają one nas... do ważnych 

przemyśleń i refleksji nad uniwersalnymi 

związkami międzyludzkimi, poprzez miłość, 

przyjaźń, małżeństwo aż do choroby, sta-

rości i śmierci. Słodko-gorzki styl autorki 

nadaje nieco lekkości niełatwym, choć waż-

kim tematom. Lorrie Moore z poczuciem 

humoru i niezwykle celnie uwypukla kurio-

za związków damsko-męskich czy społecz-

nych konwenansów. Jej postaci to 

najczęściej ludzie po przejściach, konfron-

towani wobec złożonych życiowych wybo-

rów. We wszystkich opowiadaniach 

mieszają się tragedie z komedią, absurdy 

życia prywatnego i publicznego, nuty ironii 

i miłosne melodie. Każda opowieść jest inna, 

każda daje do myślenia i skłania odbiorcę 

do niecodziennych rozważań. Zarówno 

bohaterowie książki, jak i czytelnicy, na tle 

przedstawionych historii mają  

okazję zweryfikować swoje priorytety 

i oczekiwania. Ciekawa lektura! Polecam!

Monika Rzepka 

poraczytania.pl

■ Rozwiązanie konkursu

Monika Utnik-Strugała 
Mamma mia. Włochy  

dla dociekliwych

Wydawnictwo Dwie Siostry

Czy wiecie, że kiedyś najsłynniejsza piosen-

ka włoska „O sole mio!” zastąpiła włoski 

hymn? Że pyszna nutella powstała właśnie 

we Włoszech i że także tu wymyślono... eks-

pres do kawy? Nie ma to jak włoska kawa, 

pizza i spaghetti, ale nie tylko o spożywczych 

specjałach przeczytacie w tym ciekawym 

przewodniku. Mamma mia dostarcza mnó-

stwa informacji na temat Włoch, wielu cie-

kawostek i anegdot zaskakujących nie tylko 

dla nowicjuszy. Warto przeczytać całą rodzi-

ną, nawet, jeśli do Włoch się nie wybieracie. 

Na 130 stronach znajdziemy sporo historii 

o włoskiej kulturze, sporcie, zabytkach 

i ludziach – np. takich jak Gucci czy Don Cor-

leone. Dowiecie się na czyją cześć nosi nazwę 

pizza Margherita i nieco więcej o powstałym 

we Włoszech ruchu Slow Food. Nie zabrak-

nie ciekawostek o sjeście, nieodłącznym ele-

mencie włoskiego stylu życia. Książka 

ciekawa, pięknie zilustrowana, do czytania 

dla dużych i mniejszych podróżników. Kopal-

nia przyjemnie podanej wiedzy przydatnej nie 

tylko przed wakacjami. Polecam!

S zanowni Państwo z radością informujemy, 

że I miejsce w konkursie „Moje Ferie” zdo-

była Milena Krawczak lat 8 praca wykonana 

została farbami plakatowymi, pastą do zębów 

i cienkim, czarnym flamastrem. II miejsce przy-

padło Julii Wasiak lat 10, a III nagroda trafi do 

Hani Abramowicz lat 9. Jednocześnie serdecz-

nie dziękujemy wszystkim dzieciom, które 

nadesłały prace na konkurs!
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Ewa Mościcka, miodimalina.pl

N A S Z E  Z W I E R Z A K I

O d lat mieszkając w Józefosławiu spotykam, mijam, poznaję, 

właścicieli zwierząt. Głównie psów, bo siłą rzeczy musimy 

wspólnie funkcjonować. Wspólnie za wstępem do parku, za sprzą-

taniem, za psem na smyczy lub bez i kagańcem. Skonsultować naj-

lepszego weterynarza i nachylić się nad jamnikiem przed operacją 

bioder. Oprócz psów mamy również koty, których, o dziwo, w gospo-

darstwach domowych, jest dwa razy więcej niż psów. Z ich opie-

kunami kontakt jest mniej intensywny, a koty również do wylewnych 

nie należą. Pozostaje jeszcze garstka oryginałów, chomików, 

jaszczurek, rybek i szynszyli, o których już nic nie wiem. Ta rubryka 

ma nam przybliżyć bohaterów naszego życia codziennego, tych 

którzy bezkrytycznie i bezwarunkowo nas kochają i czekają na nas 

wieczorami. Tych, którzy obezwładniają nas swoim pięknem i w któ-

rych oczach my pozostajemy jedyni i najważniejsi. Mam nadzieję, 

że chętnie przeczytacie tu o sobie i poznacie swoich Sąsiadów przez 

pryzmat ich największych miłości.

Znudzona Joda
Już lekko zdegustowana czekała na mnie, na krześle, przy kuchen-

nym stole. Wiedziała, że będzie o niej, bo usłyszała wcześniejszą 

debatę o serii felietonów na temat sąsiedzkich zwierząt. Uważała, że 

materiał o niej, to dobry wybór. Usiadłam lekko zziajana i parę minut 

spóźniona. Joda zmierzyła mnie wzrokiem i głęboko westchnęła. 

Obrzydzają ją ludzie będący w ciągłym pośpiechu i zawsze spóźnie-

ni. Wyjątek stanowią jej Państwo, którzy wraz ze swoimi ułomno-

ściami, dają się jednak tolerować. Joda po pierwszym zlustrowaniu 

mojej zagonionej postaci spojrzała łaskawszym wzrokiem gotowa, 

mimo wszystko, udzielić mi wywiadu. Planowała opowiedzieć o tym, 

że nie bez powodu nazywa się ją Hrabiną i że pochodzenie zobo-

wiązuje. Chciała również przyznać, że nazywanie jej Głupią Kotą, 

■  Na audiencji
tłumaczy jedynie słabym poczuciem humoru swoich właścicieli, ale 

wybacza im łaskawie, bo nie jest drobiazgowa. O Ryżym wolałaby 

się nie wypowiadać. Kot jak kot. Zwykły idiota. Ludzie myślą, że jest 

nieczuła na jego drewniane pieszczoty. Ciekawe, co by powiedzia-

ła Pani gdyby Pan wychodził wieczorem, wracał rano i ni stąd ni 

z owąd wskakiwał na nią z dzikim okrzykiem, na oczach wszystkich 

domowników. Łajza jedna. Nie to, co ona, kotka z manierami i odpo-

wiednim pochodzeniem, wracająca zawsze za dnia. Chciała rów-

nież opowiedzieć, że nie zawsze była taka wyniosła, ale życie 

nauczyło ją, że najlepiej nie dawać upustu swojej spontaniczności. 

Tak jak wtedy, gdy witała co dzień rano każdego schodzącego z góry 

domownika, dzikim skokiem pod nogi. To były najbardziej radosne 

momenty w życiu Jody. Do dnia kiedy poprzez niefortunny zbieg 

okoliczności grawitacji, siły ślizgu, refleksu i poplątanych nóg, wylą-

dowała pyszczkiem, bez możliwości hamowania, na krawędzi drew-

nianego schodka. W wyniku tego zdarzenia Joda zaznała rozkoszy 

depilacji tracąc sporą część brwi, które nigdy już miały nie odrosnąć. 

O tym wszystkim chciała opowiedzieć, ale pochłonęła mnie rozmo-

wa z przemiłymi gospodarzami. Gdy kończyliśmy tematy politycz-

no, sąsiedzko, zawodowe, znudzona Joda przeniosła się już 

w okolice parapetu. Oburzona brakiem dziennikarskiego profesjo-

nalizmu już na mnie więcej nie spojrzała. Sytuację ożywił Ryży zwa-

ny również Terminatorem Szkotem. Przeszedł po brzegu kanapy 

ocierając się o Hrabinę, wydawało mi się że usłyszałam kotkę jak 

syczy przez zęby: otrzyj się jeszcze raz o mnie to Cię tak urządzę, 

że Cię w nocy nie poznają.

Bohaterami felietonu są Joda i Ryży. Wszelkie podobieństwo do 

innych kotów jest w zupełności przypadkowe.  

Aleksandra Bańkowicz

R E K L A M A

FOT. KATARZYNA KRZYSZKOWSKA



Sąsiedzi 28/2016  25

Odkryłam ostatnio wspaniałą glassę 

sojową. To sos sojowy z dodatkiem octu 

balsamicznego z Modeny. Takiego połą-

czenia jeszcze wcześniej nie widziałam. 

Glassa ma kremową fakturę i super smak. 

Cała sałatka z kaczką to po prostu petar-

da! Musicie tego spróbować kochani.

SKŁADNIKI (NA 4 PORCJE):

∞ 4 szt piersi kaczki

∞ 1 opakowanie roszponki Fit&Easy

∞ 200 g żółtej fasolki szparagowej

∞  16 szt pomidorków koktajlowych umy-

tych i przekrojonych na pół

∞ 1 szt cebuli czerwonej posiekanej

∞ sól i świeżo zmielony czarny pieprz

∞ 200 g orzechów nerkowca

∞ 3 łyżki płynnego miodu

∞ 1 łyżka cukru pudru

∞ 1/2 łyżeczki soli

NA SOS VINEGRET  

MALINOWO – ORZECHOWY:

∞ 4 łyżki octu malinowego

∞ 4 łyżki oliwy z oliwek extra vergine

∞ 2 łyżki octu balsamicznego

∞ 3 łyżki oleju z orzechów włoskich

∞ sól i świeżo zmielony czarny pieprz

NA MARYNATĘ:

∞ 4 łyżki octu balsamicznego z sosem 

sojowym

∞ 2 łyżki płynnego miodu

∞ 2 łyżki oleju z pestek winogron

PRZYRZĄDZENIE:

Wymieszaj wszystkie składniki na mary-

natę. Dopraw solą i pieprzem. Umyte 

i osuszone piersi z kaczki  także posól 

i posyp świeżo zmielonym czarnym pie-

przem. Włóż do marynaty. Dobrze zamie-

szaj, aby dobrze pokryła mięso i wstaw 

do lodówki na co najmniej 2 godziny, 

a najlepiej na noc. Oczyszczoną z ogon-

ków i umytą fasolkę szparagową ugotuj 

al dente w osolonej wodzie. Odcedź  

i zanurz w lodowatej wodzie. Raz jeszcze 

odcedź. Piekarnik rozgrzej do tempera-

tury 200 stopni. 3 łyżki miodu zmieszaj 

z cukrem pudrem i 1/2 łyżeczki soli. Włóż 

orzechy nerkowca i bardzo dobrze 

zamieszaj. Na papierze do pieczenia ułóż 

orzechy. Postaraj się, aby się ze sobą nie 

stykały. Wstaw do piekarnika na 3 minu-

ty i wyjmij do ostygnięcia. Zmieszaj 

wszystkie składniki na sos winegret. Bar-

dzo mocno rozgrzej patelnię. Osączone 

piersi z marynaty osusz na ręczniku 

papierowym. Smaż piersi skórką do dołu. 

Zmniejsz ogień i smaż mięso przez oko-

ło 6 minut, aż tłuszcz się wytopi. Przełóż 

piersi na drugą stronę i smaż kolejne 4 

minuty. Przełóż piersi do naczynia żaro-

odpornego i piecz w piekarniku nagrza-

nym do 200 stopni przez 8 – 10 minut. 

Wyjmij piersi. Po 1 minucie pokrój w pla-

stry. Na talerzach ułóż roszponkę, fasol-

kę szparagową, orzechy nerkowca, 

pomidorki, kaczkę i posiekaną cebulkę. 

Tuż przed podaniem polej całość sosem 

vinegret. Smacznego 

Anna Kosterna Kaczmarek

www.czosnekwpomidorach.pl

■  Sałatka z kaczką, warzywami i orzechami  

L O K A L N E  S M A K I
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KLUB KULTURY W JÓZEFOSŁAWIU ZAPRASZA NA KONCERT  

Z OKAZJI DNIA KOBIET – „KOBIETA W TEATRZE ŻYCIA”

12 marca godz. 17.00

Marta Kuszakiewicz – śpiew, Tomasz Boruch – gitara. „Kobieta w teatrze 

życia” to koncert piosenek dla kobiet i o kobietach. W muzyczne frazy 

ubrane życie kobiet, to romantyczne, wrażliwe, ale również pełne siły 

i miłości. Piosenki znane i mniej znane takich wykonawców jak Edyta Gep-

pert, Michał Bajor, Seweryn Krajewski, ale również kilka kompozycji autor-

skich. Wstęp wolny

NIEDZIELA Z JAZZEM W CENTRUM KULTURY  

W PIASECZNIE– NAHORNY TRIO  13 marca godz. 19.00 

Włodzimierz Nahorny, jeden z najbardziej oryginalnych i wszechstronnych 

artystów polskiego jazzu – saksofonista, flecista, pianista, kompozytor, 

aranżer, lider. W programie koncertu znajdą się kompozycje lidera z naj-

nowszej płyty Nahorny Trio Hope, inspirowane wydarzeniami z historii Pol-

ski (powstanie warszawskie, stan wojenny), poezją Kochanowskiego 

i muzyką Kurpiów. ul. Kościuszki 49, Wstęp: 15 PLN

INDYWIDUALNOŚCI POLSKIE  

– WYSTAWA FOTOGRAFII  

KRZYSZTOFA GIERAŁTOWSKIEGO

Krzysztof Gierałtowski należy do ścisłego grona najwybit-

niejszych fotografów polskich. Od ponad 40 lat portretuje 

polską inteligencję, tworząc liczącą przeszło 200 tysięcy 

negatywów kolekcję „Polacy, portrety współczesne”. Wpro-

wadził do świadomości społecznej pojęcie portretu subiek-

tywnego przeciwstawnego antropometrycznym wyma- 

ganiom globalnej identyfikacji. Prezentowana przez nas 

wystawa „Indywidualności polskie” jest wyborem 44 foto-

grafii, wśród których znajdują się portrety osobowości takich 

jak Magdalena Abakanowicz, Józef Czapski, Gustaw Her-

ling-Grudziński, Czesław Miłosz, Roman Polański, Andrzej 

Wajda i Lech Wałęsa. 

Wernisaż – sobota 19 marca godz. 17.00 KDK

Wystawa czynna do 8 maja od wtorku do niedzieli  

od 11.00 do 20.00. Wstęp wolny. 

Trafić w sedno
Pierwotnie sedno (lub sadno) oznaczało ranę powstałą w wyniku otarcia skóry np. od niewygodnych butów. Polacy od dawna byli silnie 

związani z końmi, troszczyli się o nie i bardzo je kochali. Nic dziwnego, że z biegiem lat słowa sedno zaczęto używać dla określenia rany 

konia, rany powstałej w wyniku otarcia od siodła lub strzemienia. Koń otarty był „osedniony”. Natomiast „tknąć w sedno” zaczęło ozna-

czać „sprawić komuś cierpienie, trafić w czuły, słaby punkt, czyjąś słabą stronę”. W XVII wieku było nawet powiedzenie „Prawda tyka 

w sadno” (od tykać, czyli dotykać). Z czasem zaczęliśmy przez „sedno” rozumieć czuły, najważniejszy punkt, a trafienie w niego określa-

ło wysoką celność wypowiedzi. Dzisiaj także „trafić w sedno” znaczy właściwie uchwycić istotę czegoś, najważniejszy punkt sprawy.

FOT.BIURO PROMOCJI I INFORMACJI UMIG PIASECZNO

Odpowiedź ze str.22

KIERMASZ WIELKANOCNY

20 marca godz. 10.00 

Jak co roku, w Niedzielę Pal-

mową, na piaseczyńskim ryn-

ku staną kolorowe stragany. 

Na nich mieszkańcy będą 

mogli zobaczyć i zakupić 

misternie wykonane pisanki, 

oryginalne palmy wielkanoc-

ne, stroiki świąteczne, ręcznie 

wykonane dekoracje i ozdoby 

oraz smakowite wyroby 

domowe. Podczas kiermaszu 

nie zabraknie życzeń świą-

tecznych i poczęstunku, atrak- 

cji dla dzieci (konkurs „zagad-

ki wielkanocne”). W tym dniu, 

można będzie wspomóc tak-

że piaseczyńską fundację 

„Pomóż Dorosnąć”, której 

wolontariusze sprzedawać 

będą konkursowe prace – pal-

my wielkanocne, zgłoszone 

do konkursu organizowanego 

przez Muzeum Regionalne.  

Plac Piłsudskiego, Piaseczno
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