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Kamień przy ścieżce sołeckiej
będzie pomnikiem

Idąc na stację zastanawiamy się skąd taki duży głaz znalazł 
się w tym miejscu?

Okazuje się, że zgodnie z pomysłem profesora Grzegorza 
Nowika i realizacją doktora Mirka Grzyba, dzięki uprzejmości 
Nadleśnictwa Chojnów, został ustawiony głaz, który będzie po-
mnikiem upamiętniającym przejazd pociągu z trumną Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego w maju 1935 roku. Mieszkanka Zalesia 
(nazwisko znane redakcji) tak relacjonuje tamte wydarzenie 
przekazane jej przez nieżyjącego ojca kolejarza: „Trumna sta-
ła na platformie kolejowej w asyście czterech żołnierzy. Tłumy 
ludzi tworzyły szpaler po obu stronach torów żegnając ze łzami 
Marszałka. Płakało niebo – padał deszcz i płakał naród. Pociąg 
zatrzymywał się na większych stacjach zanim dojechał do Kra-
kowa. Marszałek został pochowany w Katedrze na Wawelu, a je-
go serce – zgodnie z testamentem – w grobie matki, w Wilnie, na 
cmentarzu Na Rosie.”

Więcej informacji w następnym numerze.
Tekst i zdjęcie Ewa Molenda-Stroińska

Turniej wiedzy o Polsce
„Czy wie Pani kiedy człowiek zdobył księżyc?” - takie pyta-
nia padały podczas turnieju wiedzy o Polsce zorganizowane-
go prze 4 Mazowiecką Drużynę Wędrowniczek dla Stowa-
rzyszenia „Razem Lepiej”.

Wędrowniczki, czyli starsze harcerki z Zalesia Górnego, wy-
szły z inicjatywą organizacji turnieju dla członków Stowarzysze-
nia „Razem Lepiej”. Celem tego turnieju było ciekawe spędzenie 
czasu i integracja harcerek z osobami ze stowarzyszenia. Pomysł 
został przyjęty przez Madzię Kamińską, założycielkę stowarzy-
szenia. 

Od razu więc zabrałyśmy się do roboty. Zuzia Antczak i Zosia 
Milczarek przygotowały pulę pytań o różnym stopniu trudności. 
Część pytań była wyjątkowo trudna, np. jak nazywała się druga 
kobieta, która zdobyła Nagrodę Nobla?. 

Turniej opierał się na rywalizacji dwóch drużyn, tzw. rodzin, 
Czarnych i Białych. Każda z rodzin otrzymywała jeden punkt 
za poprawną odpowiedź. Zwyciężyła rodzina Białych, ale tylko 
jednym punktem, zatem rywalizacja była wyrównana.

Na koniec wszyscy posilili się pizzą, którą zamówiła Madzia. 
„To była najlepsza zbiórka, na której byłam” powiedziała Karoli-
na, najmłodsza Wędrowniczka.

Bardzo dobrze się bawiłyśmy. Spędzanie czasu z osobami ze 
stowarzyszenia „Razem Lepiej” to czysta przyjemność. Mamy 
nadzieję odwiedzać ich częściej.

4MDW „Eskapada”

4 Mazowiecka Drużyna Wędrowniczek w odwiedzinach 
u podopiecznych Stowarzyszenia Razem Lepiej, fot. R. Tyszecki
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Kontakt z sołtysem:
telefon: 22/844 03 29; 48 691 500 242
ul. Porannej Zorzy 1

Przydatne telefony

Pogotowie ratunkowe Falck: 
22/535 91 93; 999; 112
Nocna Pomoc Lekarska 
– Szpital św. Anny, Piaseczno: 
tel. 22 536 97 76
Nasz Ośrodek Zdrowia: 
22/756 52 45
Przychodnia Piaseczno ul. Fabryczna: 
22/756 21 11; 22/756 73 73
Szpital Św. Anny Piaseczno: 
22/735 41 00
Pogotowie gazowe: 
992
Straż Pożarna: 
998, 112
Awarie oświetlenia ulic: 
535 481 335
Pogotowie energetyczne Jeziorna: 
22/701 32 20; 22/701 32 22
Pogotowie wodno-kanalizacyjne PWiK: 
603 309 399 
Posterunek Policji w Zalesiu: 
22/757 87 96; 997
Parafia Św Huberta w Zalesiu Górnym: 
22/757 86 13
Poczta Zalesie Górne: 
22 756 52 48
Zespół Szkół Publicznych 
w Zalesiu Górnym: 
22 7565217
Klub Kultury: 
500 162 993
Urząd Gminy Piaseczno: 
centrala 22/701 75 00
Urząd Gminy: Wydział Gospodarki 
Odpadami: 
22/736 29 84
Nadleśnictwo Chojnów: 
22 727 57 52

SołtyS działa,
a rada SołecKa wie …

Drodzy Państwo, 11 czerwca – pod-
czas XVII Jarmarku Hubertowskiego od-
była się akcja społeczna, która miała na 
celu pomoc w zakupie wózka inwalidz-
kiego o napędzie elektrycznym dla naszej 
koleżanki – Magdy Kamińskiej. Magda 
to aktywna i kreatywna mieszkanka Za-
lesia, która działa dla dobra społecznego 
i pozytywnie łamie bariery, te fizyczne 
i te psychiczne. Wiele organizacji oraz 
osób prywatnych włączyło się w tę akcje. 
Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego 
również wspiera tego typu inicjatywy.

Chcemy serdecznie podziękować za 
ten dzień. Szczególne podziękowania kie-
rujemy w stronę pracowników Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Piasecznie za akcję „Paczka dla Mag-
dy”, która przyniosła niesamowite efekty. 
Dziękujemy Stowarzyszeniu Przyjaciół 
Zalesia Górnego za możliwość przepro-
wadzenia akcji podczas jarmarku. 

Dziękujemy TVZalesie za rozmowy: o 
tym kim jest Magda, co robi w życiu, roz-
mowy o stanie obecnego wózka, dzięku-
jemy za wsparcie i dobre słowo. Dzięku-
jemy pani Mirosławie Hołowni-Nowik za 
ufundowanie tortu, a państwu Antasom 
za licytacje. Dziękujemy również Nad-
leśnictwu Chojnów za wsparcie akcji, za 
czek i piękne, ciepłe słowa. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy przyłączyli się do zbiórki funduszy 
na wózek dla Magdy. Macie ogromne ser-
ca. Cieszymy się, że jest wśród nas tyle 
wspaniałych osób. 

Dzięki Wam Magda ma już połowę 
potrzebnej kwoty. Mamy nadzieję, że już 
niedługo zrealizujemy marzenie naszej 
Koleżanki i kwota zbiórki się podwoi, co 
pozwoli Magdzie zaprezentować się na 
swoim nowym sprzęcie.

Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego

7 maja br. Sołtys i Rada Sołecka oraz 
Klub Kultury w Zalesiu Górnym za-
prosili mieszkańców i sąsiadów na pik-
nik majówkowy. Pomimo deszczowej 
aury imprezę spokojnie możemy zali-
czyć do udanych. 

Oprócz kulinarnych doznań, które za-
pewniła Rada Sołecka, Klub Seniora oraz 

Stowarzyszenie Razem Lepiej, było wiele 
innych atrakcji. Animatorzy z Centrum 
Kultury w Piasecznie zabawiali przyby-
łych gości. Atrakcje dla dzieci zapewnili: 
Przygodowa Edukacja, Michał Malinow-
ski z Muzeum Bajek, Baśni i Opowiadań 
z Czarnowa oraz komik Konrad Modze-
lewski. Oprawę muzyczną zapewnił zespół 

lokalny „Corda” oraz 
Andrzej Ługowski – 
znakomity gitarzysta. 

Przybyli goście 
mogli obejrzeć wy-
stawę prac plastycz-
nych uczestników 
Klubu Kultury w Za-
lesiu Górnym oraz 
pokazy sportowe Ju-
doków. Można było 
podziwiać ciekawe 
rękodzieło, a całość 
została uwieczniona 
przez TVZalesie.

Magdalena Kamińska 
– Rada Sołecka ZG

„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ 
wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas.” 

– Flora Edwards

Piknik majówkowy

Zumba prowadzona przez Animatorów z Centrum Kultury 
w Piasecznie, fot. R.Tyszecki
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Informacja o projekcie: 
„Seniorzy z inicjatywą 3”
Realizatorem przedsięwzięcia jest Mazowiecka 
Federacja na rzecz Ekonomii Społecznej. Projekt 
jest kontynuacją zrealizowanych 2 edycji projek-
tu: „Seniorzy z inicjatywą” w 2015 roku i „Senio-
rzy z Inicjatywą 2” w 2016 roku. 

Główną ideą działań jest aktywizacja grup star-
szych seniorów z małych miejscowości woj. mazo-
wieckiego, organizacja dla nich staży wolontaria-
ckich w lokalnych organizacjach i instytucjach oraz 
realizacja zainicjowanych przez nich działań przy 
tych instytucjach.

Obecna edycja projektu skupiona jest na współpra-
cy międzypokoleniowej - w każdej z 6 miejscowości 
zostanie zrekrutowana grupa ok 10 osób po 60 roku 
życia i 5 w wieku 13-60 lat. Ta międzypokoleniowa 
grupa będzie wspólnie inicjować działania na rzecz 
swojej miejscowości we współpracy z lokalnymi or-
ganizacjami. 

Realizacja projektu „Seniorzy z inicjatywą 3” 
przypada na okres kwiecień-grudzień 2017 roku.

W ramach projektu zaplanowano m.in.:
szkolenia na temat wolontariatu w każdej miejsco-
wości
2 wyjazdowe dwudniowe warsztaty oraz 1-dniowe 
podsumowanie
fundusze na realizację działań społecznych w lokal-
nych organizacjach pozarządowych i instytucjach 
kultury (bony)
spotkania z innymi seniorami z inicjatywą z innych 
miejscowości uczestniczących w projekcie i wiele in-
nych atrakcji

Na co mogą liczyć Wolontariusze w projekcie?
inspiracje i zwiększenie kompetencji społecznych 
(warsztaty z wykorzystaniem innowacyjnych metod, 
dopasowanych do percepcji osób starszych),
stworzenie przyjaznej atmosfery pozwalającej w bez-
pieczny sposób zaangażować się w działania, 
wsparcie procesu aklimatyzacji w organizacjach, 
nawiązanie kontaktów z instytucjami/organizacjami 
lokalnymi, 
przygotowanie podstaw i zasad współpracy tak, aby 
staż wolontariacki odbył się ku obopólnemu zadowo-
leniu i korzyści, 
udział w szkoleniach wyjazdowych, 
stałe wsparcie opiekuna na każdym etapie szkolenio-
wym oraz podczas odbywania stażu 

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy 
do kontaktu:
koordynatorka projektu: Małgorzata Czaban, 
malgorzata.cz@bia.pl; promocja: Katarzyna Lipka-
Szostak, katarzyna.l@bia.pl; lokalna moderatorka: 
Julita Gopsz-Stasiak julita.gopsz.stasiak@gmail.com

W maju br. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, w związku 
z obchodami Jubileuszu 35-lecia Pracy Twórczej Doroty Gellner i 70-le-
cia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno, ogłosiła konkurs 
plastyczny dla uczniów klas I-III „W zaczarowanym świecie Doroty 
Gellner”.

Nasza świetlica szkolna z dużym zaangażowaniem włączyła się w tę ini-
cjatywę. Podczas zajęć świetlicowych były czytane różne wiersze poetki, 
a następnie wychowankowie mogli pochwalić się swoimi umiejętnościami 
plastycznymi i kreatywnością. Ostatecznie na konkurs, zgodnie z wyma-
ganiami, mogliśmy zgłosić tylko dziesięć prac. Stanęliśmy przed bardzo 
trudnym wyborem. Pomysłowość i wrażliwość naszych wychowanków była 
imponująca, ale kryterium musieliśmy spełnić.

Wybrane zostały prace następujących uczniów: Mai Michałowskiej, Ewy 
Rygiel, Zuzanny Peluchy, Łucji Papińskiej, Karoliny Kurek, Antoniego Bo-
ryczki, Emilie Weinar, Marii Usiądek, Zuzanny Mazurek, Natalii Micha-
łowskiej. Gratulujemy talentu!

28 maja 2017 roku w czasie 
Pikniku Rodzinnego na Rynku 
w Piasecznie odbyło się spotkanie 
z honorowym gościem - Doro-
tą Gellner. Uczestnicy spotkania 
mogli posłuchać wierszy poetki 
w interpretacji Krystyny Czubów-
ny. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy i nagrody. Dla 
Pani Doroty Gellner została wy-
konana i przekazana piękna laurka 
z podziękowaniami za jej twórczy 
skarb dla dzieci. Irina Maleszewska

Pomysłowość i wrażliwość 
naszych wychowanków 

była imponująca 
 fot. D. Kamińska

Zaczarowany świat Doroty Gellner
oczami uczniów ze świetlicy 

w Zespole Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym

Laureat Kuratoryjnego Konkursu Informatycznego
W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie szkół podstawowych podległych 
Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty mieli możliwość sprawdzenia swojej 
wiedzy z programowania.
Miło mi poinformować, że Stanisław Mierzejewski, uczeń Szkoły Podsta-
wowej w Zalesiu Górnym, uzyskał tytuł laureata Kuratoryjnego Konkursu 
Informatycznego „miniLOGIA15”.

W imieniu Dyrekcji, 
Nauczycieli i Uczniów 
serdecznie gratuluję Sta-
nisławowi i życzę sukce-
sów w dalszej edukacji.

Tekst i zdjęcie 
Marta Ryżak

Stanisław Mierzejewski, 
uczeń Szkoły Podstawo-
wej w Zalesiu Górnym        
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Po awansie z V do IV ligii MZPN roz-
poczęliśmy zmagania o kolejny awans. 
Tym razem do III ligii Orlików MZPN. 
W swojej grupie natknęliśmy się na druży-
ny będące naszymi sąsiadami. Zagraliśmy 
m.in. z Baniochą, Łazami, Tomicami oraz 
Piasecznem. Najdalszym rywalem w tej 
rundzie była drużyna z Wólki Mlądzkiej, 
zlokalizowanej na drugim brzegu Wisły.  

Sezon wiosenny rozpoczęliśmy 1 
kwietnia 2017 roku, w piękny słoneczny 
dzień. Później były cotygodniowe spot-
kania aż do 10 czerwca. Obserwując całą 
rundę można powiedzieć, że prezentowa-
liśmy wyrównany poziom gry. Skutkiem 
tego była niestety nasza pierwsza przegra-
na w lidze. W pierwszym meczu z MKS 

–em Piaseczno ulegliśmy 7:4 a w drugim 
zremisowaliśmy 4:4. Z uwagi na wspo-
mniany wcześniej wyrównany poziom 
gry (rozkręcaliśmy się w 3 i 4 ćwiartce) 
pozostaje pewien niesmak. Przecież gdy-
byśmy grali wszystkie ćwiartki równo, tj. 
1 i 2 tak jak 3 i 4, to losy kolejki mogłyby 
potoczyć się zupełnie inaczej. 

Mimo wszystko, w ostatecznym rezul-
tacie, po wygraniu 8 meczów, przegraniu 
i zremisowaniu jednego meczu, wycho-
dzimy z tabeli  na drugiej pozycji, zaraz 
za MKS-em Piaseczno i awansujemy tym 
samym do III Ligii Orlików E2 rozgry-
wek Mazowieckiego Związku Piłki Noż-
nej. Nie mówimy że było łatwo. Napraw-
dę musieliśmy się napocić aby ten awans 

wywalczyć. Dlatego tez po zmaganiach 
na boisku i zmaganiach w szkolnej ławce 
z przyjemnością udamy się na zasłużony, 
wakacyjny  odpoczynek. Trzeba nabrać 
sił i naładować akumulatory aby pod ko-
niec wakacji, w trakcie obozu piłkarskie-
go wrócić do ciężkiej pracy. 

Mamy nadzieję, że obnażone w tej run-
dzie błędy uda się wyeliminować w trak-
cie treningów na obozie piłkarskim.  Wie-
rzymy, ze po tych wakacjach wrócimy 
silniejsi i pewniejsi siebie. 

W tym miejscu, za dotychczasową wolę 
walki, determinację oraz zapał należą się 
podziękowania całemu teamowi trenera 
Darka i jemu przede wszystkim. Tak więc 
korzystając z okazji dziękujemy przede 
wszystkim pierwszemu składowi, w skład 
którego wchodzą m.in. - Aleksander An-
tos, Tomek Baran, Aleksander Iwanow-
ski, Patryk Kowalski, Maciej Kulik, Ma-
teusz Kwieciński, Jakub Leppin, Andrzej 
Rączka, Krzysztof Soboń, Kajetan Wojty-
ra, Sebastian Wójciak, Piotr Zdziennicki 
i Julia Zyśk. Ponadto za wsparcie naszego 
składu dziękujemy kolegom: Bociarskie-
mu, Borsowowi, Koprowskiemu, Tela-
kowcowi, Wojciechowskiemu, Olszakowi 
i Wójcikowi no i ostatniemu zawodniko-
wi, a mianowicie - KIBICOM !!! Wszyscy 
oni mieli swój wkład w nasze małe zwy-
cięstwo i są zwycięzcami.  Do zobaczenia 
w nowym sezonie.

Tekst i zdjęcie Michał Baran

Już po raz drugi w Zespole Szkół Pub-
licznych w Zalesiu Górnym została 
przeprowadzona akcja „Daj włos” czy-
li zbiórka włosów na peruki dla kobiet 
w trakcie chemioterapii. Ma ona na celu 
wsparcie działań fundacji Rak’n’Roll, 
która opiekuje się kobietami chorymi 
na nowotwory.  

14 czerwca 2017 od godziny 10.30 do 
14.30 chętne osoby mogły oddać swoje 
włosy na ten szczytny cel.

W zeszłym roku 12 dziewczyn odda-
ło swoje włosy. W tegorocznej akcji uda-
ło nam się uzyskać lepszy wynik, bo aż 
14 osób wzięło udział w akcji (w tym 10 
z podstawówki, 2 z gimnazjum, nauczy-
cielka, p. Hanna Sierant i jedna dziewczy-
na spoza naszej szkoły). 

Włosy były ścinane, dzię-
ki uprzejmości właścicielki 
salonu kosmetyczno-fryzjer-
skiego Atena. Właścicielka 
salonu, Pani Aneta Słomka 
już drugi raz włączyła się do 
naszej akcji. Fryzjerki nie tyl-
ko ścinały długie warkocze, 
ale również stylizowały nowe 
fryzury wszystkim, biorą-
cym udział w akcji. Każda 
z dziewczyn przeszła udaną 
metamorfozę. 

Każda z uczestniczek dostała pisemne 
podziękowania od fundacji. 

Inicjatorka akcji, Karolina Koprowska 
z III klasy Gimnazjum podsumowuje; 
„Tegoroczna, druga z cyklu akcja zakoń-

czyła się jeszcze większym sukcesem, niż 
w zeszłym roku. Mając świadomość, że 
będę mogła jeszcze raz pomóc potrzebu-
jącym, już myślę o kolejnej edycji akcji 
Daj włos!”. Monika Kukiełka

Zalesiańska szkoła pomaga

KS Hubertus 2007A awansuje do wyższej ligii MZPN

14 osób wzięło udział w akcji „Daj włos”

Po zmaganiach na boisku i zmaganiach w szkolnej ławce z przyjemnością udamy się 
na zasłużony, wakacyjny  odpoczynek
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ZAPROSZENIE

Zapraszamy na Warsztaty Wakacyjne (warsztaty mydlarskie, 
szydełkowanie, bajki z kliszy, rękodzieło, warsztaty foto, war-
sztaty modowe, teatr, florystyka) do Klubu Kultury w Zalesiu 
Górnym ul. Białej Brzozy 3. Warsztaty są bezpłatne i prowadzo-
ne w grupach 10 osobowych. 

Zapisy ruszyły 1 czerwca i nadal trwają (liczba miejsc jest 
ograniczona). Można zapisać się drogą mailową zalesie.gorne@
kulturalni.pl lub osobiście w Klubie Kultury. 

Inga Bania – Klub Kultury w Zalesiu Górnym

To było 7 lat temu!
W dniu 15 maja 2010 roku osoby niepełnosprawne wraz z 
opiekunami zostali zaproszeni na spotkanie, które wyszło 
z inicjatywy pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie, w ramach progra-
mu CAL i działań Partnerstwa Lokalnego „Dolina Jeziorki”.

Spotkanie odbyło się pod hasłem „Nic o Nas – Bez Nas”, a 
gościło nas dawne gimnazjum (obecnie Klub Kultury w Zalesiu 
Górnym).

Przybyło wiele osób. Pomimo tego, że Zalesie jest tak niewiel-
kie, to jednak my osoby niepełnosprawne nie znaliśmy się wcześ-
niej. Główny powód, to siedzenie w domu, brak mobilizacji do 
opuszczenia tzw. „czterech ścian”. 

Podczas tego spotkania został wyłoniony zespół koordynacyj-
ny, a ja zostałam liderem. 

Spotkanie poprowadził pan Paweł Jordan – prezes Stowa-
rzyszenia BORIS. Obecni byli również pracownicy socjalni 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie, 
Sołtys pani Ewa Molenda-Stroińska, pan Andrzej Szczygielski 
- kierownik Filii Klubu Kultury w Zalesiu Górnym, pan Michał 
Sawicki - Inspektor ds. Osób niepełnosprawnych oraz Pani Wan-
da Szczycińska z wolontariuszami z Młodzieżowego Klubu. 

Wszyscy wyrazili chęć do spotykania się i tak powstała grupa, 
którą nazwaliśmy „Razem Lepiej”. Po dwóch latach działań i in-
tegracji założyliśmy Stowarzyszenie Razem Lepiej.

Dziś muszę przyznać, że jestem dumna z podopiecznych sto-
warzyszenia, z aktywnego działania, z chęci pomocy innym. Te 
7 lat wpłynęło pozytywnie także na mnie. Nauczyłam się cierpli-
wości, wyrozumiałości. 

Z okazji tej pięknej rocznicy życzę podopiecznym stowarzy-
szenia dużo wiary we własne możliwości, wytrwałości w dąże-
niu do celu. Sobie życzę dużo kreatywnych pomysłów.

Magdalena Kamińska – przedstawiciel Stowarzyszenia Razem Lepiej

NEXT STEP
W ZALESIU GÓRNYM

Next Step to projekt realizowany przez AIESEC, 
wspierający Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 

W dniach od 5 do 10 czerwca gościliśmy w naszej szko-
le czworo studentów z obcych krajów:  Carinę z Singapuru, 
Rahula z Indii, Sama z Hongkongu i Teonę z Gruzji. Pro-
wadzili oni zajęcia, które miały nam przybliżyć ich pań-
stwa. Opowiadali nam o tym, jak żyją, gdzie się uczą, w ja-
ki sposób rozpoczynają karierę zawodową. Przekazali nam 
wiele informacji dotyczących tradycji, obyczajów i religii.

Zajęcia ze studentami z AIESEC prowadzone były 
oczywiście w języku angielskim i były dla nas dodatkową i 
bardzo ciekawą lekcją tego języka. Dały możliwość spraw-
dzenia się, czy nasze umiejętności pozwalają nieskrępo-
wanie komunikować się z osobami anglojęzycznymi. Ja 
sama miałam to szczęście, że moja rodzina była ‘domem 
goszczącym’ jednego ze studentów i prawie cały tydzień 
byliśmy domem anglojęzycznym. 

 Lekcje prowadzone przez naszych gości były bardzo 
ciekawe, a dzięki nim przeżyliśmy bliskie spotkanie z 

kulturą i językiem innych państw. Cały projekt pozostawił po 
sobie wiele wrażeń, doświadczeń i miłych  wspomnień.

Tekst i zdjęcie 
Karolina Koprowska, 3a

Nasi goście, pani Dorota Szejner i ja
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„Mało dajesz, gdy dajesz tylko ze swego 
bogactwa, ale jeśli dajesz samego sie-
bie, wtedy dajesz naprawdę. Są ludzie, 
którzy dają z radością i radość jest dla 
nich nagrodą. Przez ich ręce przema-
wia Bóg. My zaś, którzy otrzymujemy 
dary – a wszyscy otrzymujemy – nie 
pozwólmy, aby wdzięczność nas dusiła”

To przecież On podarował nam 
tak wiele...

Kochani Zalesianie, jaki mamy ogromny 
dług wdzięczności wobec księdza Prałata! 
To przecież On podarował nam tak wiele: 
kościół, cmentarz, dom spokojnej starości. 
Powspominajmy. Początek lat 80-tych XX 
wieku, w naszej małej parafii jest piękna 
zabytkowa kaplica, ale tak mała, że nie 
mieści nas wszystkich. Latem, wiosną, 
czy złotą jesienią to nic (można stać na 
dworze), ale zimą to niemożliwe (mróz). 
Więc nic dziwnego, że wszyscy marzymy 
o kościele, który nas pomieści w swoim 
wnętrzu. Ale są to czasy gdy kościoły nie 
rosną jak grzyby po deszczu, nie wydaje 
się pozwoleń na ich budowę, nie ma też 
potrzebnych materiałów budowlanych. 
Nie ma też człowieka, który by mógł te 
wszystkie przeszkody pokonać.

Pracują z zapałem  mężczyźni 
i  kobiety, chłopcy i dziewczynki…

Rok 1983, szczęśliwy dla nas rok. Przycho-
dzi do Zalesia nowy proboszcz ksiądz Jan 
Marcjan, a wraz z nim plany, pozwolenia, 
materiały budowlane i ogromna rzesza 

nas – ludzi gotowych do pracy! Budowa 
rusza! Pracują z zapałem  mężczyźni i  ko-
biety, chłopcy i dziewczynki, uczniowie 
mali i duzi, wszyscy. Zbieramy kamienie 
na podmurówkę, lasujemy wapno, muru-
jemy (z czego się da), a Komitet Budowy 
Kościoła zbiera potrzebne pieniądze, za-
deklarowane przez parafian i wpłacane re-
gularnie. Ale to za mało! Wtedy WIELKI 
BUDOWNICZY – ks. Proboszcz zmienia 
się w WIELKIEGO JAŁUMUŻNIKA. 
Wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, Ka-
nady, Francji i do innych krajów gdzie ma 
rodzinę, znajomych i przywozi: pieniądze, 
rzeczy darowane, które są potrzebne do 
budowy kościoła lub można je spieniężyć. 
Przywozi też młodych ludzi, którzy w swo-
je wakacje pracują na budowie, pod opieką 
naszych młodych.

Dalej ochoczo pracujemy…
Budowa trwa prowadzona przez zaufa-
nych i oddanych fachowców. Zalesianie 
bardzo entuzjastycznie pomagają. Entu-
zjastycznie – bo takim zapałem zaraża 
nas ks. Proboszcz. Każdy zakończony 
etap budowy zwieńczony jest uroczy-
stą wizytą dostojnych gości z Prymasem 
Glempem na czele. Wtedy organizowane 
są wielkie uczty dla wszystkich budow-
niczych.  Wszyscy cieszymy się! Dalej 
ochoczo pracujemy! Kiedy mury kościoła 
i zabudowań parafialnych są już widocz-
ne, ksiądz prałat zaczyna zabiegać o miej-
sce na cmentarz parafialny. To bardzo 
trudne zadanie, bo przeciwni są nie tylko 

urzędnicy ale i niektórzy parafianie.  I ten 
problem ks. Marcjan zwyciężył – mamy 
cmentarz. Budowa trwa, pozostają  niewy-
korzystane materiały budowlane. Szkoda 
aby sią zmarnowały. Wtedy rusza budowa 
Domu Opieki. Wszystkie te przedsięwzię-
cia ogarnia sprawnie nasz Proboszcz. 

W nawale prac 
budowlano-administracyjnych 

nie zapomina o ludziach…
Kontakty między parafianami a Probosz-
czem są bardzo dobre. Ale nie mogę nie 
wspomnieć o współpracy ze szkołą. Ks. 
Proboszcz dba o dzieci i młodzież. Ma dla 
nich dużo serca i czasu. Zawsze o nich pa-
mięta. A młodzi ludzie darzą go sympatią 
i bardzo dużo wolnego czasu poświęcają 
na pracę przy budowie. Ksiądz Prałat  jest 
też pełen uznania dla nauczycieli. Pamię-
ta o nich przy każdej świątecznej  okazji. 
W nawale prac budowlano-administra-
cyjnych nie zapomina o ludziach, którzy 
potrzebują pomocy. Zakładamy Zespół 
Charytatywny, dla którego ks. Proboszcz 
zdobywa darmowe produkty żywnościo-
we, odzież.

Parafia powiększa się przybywa 
nowych parafian…

Zalesianie są bardzo wdzięczni,  ale chyba 
za mało wyrażają swoją wdzięczność, za 
tak wielkie dary. Ta bardzo ogromna praca 
powoduje utratę zdrowia i skutkuje przej-
ściem na emeryturę naszego Proboszcza.  
Parafia powiększa się przybywa nowych 
parafian trwają nowe prace i po upływie 
lat, to co zrobił dla nas ks. Jan Marcjan 
idzie w lekkie zapomnienie. Tak to w ży-
ciu jest, że gdy żyje obok nas Człowiek, to 
jakby normalna rzecz, ale gdy odchodzi 
odczuwamy nie tylko smutek i pustkę ale 
przypominamy sobie jaki był wielki i po-
trzebny! Teraz naszą wdzięczność możemy 
okazać przez modlitwę, i częste odwiedzi-
ny na grobie Naszego Proboszcza. A wtedy 
będzie żył w naszej pamięci długo.
Na zakończenie tych wspomnień zacy-
tuję fragment wiersza ks. Mieczysława 
Nowaka
„…wierzymy, że za śmierci progiem
Gdy pozór martwoty rozdarty zostanie,
Bo spadniesz nie w pustkę 
lecz w Boże ramiona.
Żyć będziesz pełniej i cieszyć się Bogiem
Tam czeka Cię szczęście. 
Czeka zmartwychwstanie”. Danuta Kroc

Pożegnanie Ks. Marcjana

KOMUNIKATY

Szanowni Sąsiedzi, Mieszkańcy Zalesia Górnego,
Jak co roku Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego przygotowują propozycje zakupu 
finansowane z Funduszu Sołeckiego. Gmina Piaseczno prosi o złożenie projektu fun-
duszu do dnia 5 września br. Prosimy naszych mieszkańców o wnioski, wskazówki, 
co możemy zrobić dla nas. Prosimy o to zarówno grupy mieszkańców, organizacje spo-
łeczne. Wsparcie dla grup nie powinno być wykorzystywane dla działań komercyjnych. 
W przypadku elementów architektury użytkowej (ławki, kosze), elementy siłowni ple-
nerowych, zabawek dla dzieci, prosimy o propozycje lokalizacji. Dyskusję nad propo-
zycjami zamierzamy przeprowadzić w końcu sierpnia 2017 r. na zebraniu wiejskim.

Antonii Cybulski – Rada Sołecka ZG
* * *

Wiosna, lato, to czas porządków. Starych, niepotrzebnych przedmiotów nie warto jed-
nak wyrzucać. We wrześniu będzie okazja na sprzedaż, a może nawet na wymianę są-
siedzką. Tuż po wakacjach, Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego organizuje Święto 
Pieczonego Ziemniaka. Masz do tego dnia sporo czasu, aby posegregować i odłożyć 
przedmioty, które w innym domu znajdą nowe miejsce. 
Do wyprzedaży garażowej zachęć swoje dzieci, które będą mogły sprzedać część nie-
potrzebnych zabawek, gier, czy za małych ubrań.

Magdalena Kamińska – Rada Sołecka ZG
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Budżet obywatelski a Zalesie
Uprzejmie informuję, że budżet obywa-
telski wsi Zalesie Górne od ponad 5 lat 
jest przyznawany w formie funduszu so-
łeckiego. W związku z projektem budże-
tu obywatelskiego dla terenów miejskich 
w Piasecznie oraz przyznanymi na ten 
cel środkami z budżetu Gminy Piaseczno 
– fundusz sołecki naszej wsi na rok 2018 
będzie wzbogacony kwotą ok. 20.000 zł. 
W przyszłym roku zatem mieszkańcy 
Zalesia Górnego będą wybierali zadania 
do kwoty sumarycznej przeszło 50.000 
zł. Zapraszam do uczestnictwa i zgła-
szania swoich propozycji. Fundusz so-
łecki będzie akceptowany w pierwszych 
tygodniach września 2017 r. na zebraniu 
wiejskim. Propozycję proszę zgłaszać 
elektronicznie: l.kaminski@piaseczno.
com.pl lub telefonicznie: 691 015 455 do 
końca sierpnia. Oddzielna informacja 
ukaże się na łamach następnego biulety-
nu sołeckiego.

Remonty dróg gminnych

Trwają lub są na wykończeniu prace re-
montowe na drogach w Zalesiu. Zosta-
ły wykonane nakładki asfaltowe na ul. 
Biedronki oraz ul. Zagajników. Obecnie 
trwa również przetarg na wykonanie 
remontu ul. Lisie Jary (nawierzchnia z 
kostki). Pozostałe pieniądze z remontów 
nie pozwalają na wykonanie kolejnych 
nakładek. Niemniej środki zostaną prze-
znaczone na wykonanie dokumentacji 
projektowych na remonty pozostałych 
ulic m.in. ul. Fiołków, ul. Widnej, ul. Jas-
nej, ul. Jelenich Rogów. Pozwoli to za-
oszczędzić pieniądze i czas w kolejnym 
budżecie. 

Chodnik ul. Jesionowa
Informuję, że została zakończona aktuali-
zacja projektu i zakresu zadania. Przetarg 
na budowę chodnika wraz z dojściami 
i wjazdami do posesji powinien ukazać 
się lada dzień. Środki w budżetowe zosta-
ły skumulowane (1 mln zł.), zgodnie z de-
cyzją Rady Miejskiej, na rok 2017. Rea-

lizacją ma się zakończyć jeszcze jesienią. 
Mam nadzieję, że żadnych poślizgów już 
nie będzie.

Budowa ronda – co dalej?

Rozpoczęła się budowa ronda na drodze 
powiatowej przy poczcie u zbiegu 6 za-
lesiańskich ulic. Budżet zadania wynosi 
przeszło 1,5 mln zł., z czego Gmina Pia-
seczno współfinansuje 700 tys. zł. Prace 
potrwają na pewno do sierpnia. 

Dodatkowo starostwo, w ramach po-
siadanych środków, przystąpi do realizacji 
budowy chodnika wzdłuż ul. Parkowej do 
granicy z Ustanowem oraz budowy ciągu 
pieszo-rowerowego i chodnika wzdłuż ul. 
Wiekowej Sosny. Jeszcze nie wiadomo, 
jaki ostatecznie zakres zostanie zrealizo-
wany w 2017 roku. Niemniej całe zadanie 
ma się zakończyć w roku 2018. 

Remont torów – informacje
Wszyscy odczuliśmy zamknięcie przejaz-
du kolejowego. Według oficjalnych infor-
macji otwarcie nastąpi z końcem czerwca. 
Niestety patrząc na postępy prac należy 
się spodziewać, że termin może zostać 

wydłużony. Uprzejmie informuję rów-
nież, interweniowałem ws. oznakowania 
objazdów. Pojawiły się nowe tablice, ale 
nadal monitujemy wspólnie z panią sołtys 
o więcej. Dziękuję wszystkim mieszkań-
com, którzy się zgłosili w tej sprawie pro-
pozycje. 

Przyznaję, że współpraca samorządu 
z inwestorem PKP PLK w tej sprawie nie 
układa się dobrze. Świadczy o tym kolej-
na wymiana ekip remontowych i nadzo-
rujących oraz milczenie lub negatywne 
się ustosunkowywanie do racjonalnych 
propozycji dot. m.in. południowych zejść 
z peronu czy ławek wystających spod oka-
pu dachu na peronach.

Czekamy na zakończenie prac, aby 
jako samorząd mieć możliwość realiza-
cji oczekiwań mieszkańców. W tej chwili 
proponuję, aby to Gmina wykonała braku-
jące zadania: przejście lub kładka po płd. 
stronie peronów czy zagospodarowanie 
terenu wokół budynku stacji od strony 
ul. Spacerowej oraz u wylotu ul. Sarenki. 
Może to jednak nastąpić dopiero po re-
moncie linii. 

ZAPROSZENIE
W związku ze zbliżającymi się pracami 
na budżetem gminy, zapraszam do skła-
dania wniosków budżetowych. Proszę 
o przesyłanie lub zgłaszanie propozycji do 
dnia 31 sierpnia 2017 r.

Z wyrazami szacunku
Łukasz Kamiński – radny

l.kaminski@piaseczno.com.pl
691 015 455

SAMORZĄDOWE WIEŚCI

Ośmiorniczki dla wcześniaków
Przekazane 16.06.2017 r. do Funda-
cji Małych Serc przez wolontariuszki 
z Zalesia Górnego. 
Dziękuję Dziewczyny: Barbara Ka-
mińska, Joanna Kwiatkowska, Monika 
Sochacka- Kukiełka, Ewa Wichowska, 
Monika  Antas, Natalia Szymaszek, Ka-
sia Osiak, Natalia Bubacz, Malwina Uli-
jasz. Dziękuję również Dorocie Królak 
oraz Barbarze Kamińskiej za czapeczki 
w ramach akcji „Czapka niewidka” Fun-
dacji Muszkieterowie Szpiku.
Zawiozłam 43 ośmiorniczki i 5 czape-
czek, a na oddanie czeka ponad 60 oś-
miorniczek i 8 czapeczek. BRAWO 

Natalia Szymaszek
ZSP w Zalesiu Górnym

ul. Biedronki

ul. Wiekowej Sosny
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Od Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 
otrzymaliśmy informacje o planowa-
nych konsultacjach społecznych doty-
czących zagospodarowania przestrzeni 
publicznych w Zalesiu Górnym. 

We wrześniu i październiku 2017 roku 
odbędzie się cykl spacerów i warsztatów. 
Konsultacje będą dotyczyły się głównie 
następujących przestrzeni: otoczenie sta-
cji kolejowej – wizytówka Zalesia Górne-
go; ulica Pionierów od stacji do bazarku, 
ulice Sarenki i Białej Brzozy; Miejsce 
dawnej Wiekowej Sosny u zbiegu ulic 
Wiekowej Sosny i Leśnych Boginek.

Wstępny harmonogram spotkań:

19.09.2017 r. (wtorek) – spotkanie infor-
macyjne
23.09.2017 r. (sobota) – spacer badawczy 
w otoczeniu stacji kolejowej
26.09.2017 r. (wtorek) – warsztat plano-
wania partycypacyjnego dotyczący oto-
czenia stacji kolejowej
30.09.2017 r. (sobota) – spacer badawczy 
w centrum (ulica Pionierów od stacji do 
bazarku, ulice Sarenki i Białej Brzozy) 
i ewentualnie także w pozostałych miej-
scach (rejony Wiekowej Sosny, Domanki, 
Eureki)
3.10.2017 r. (wtorek) – warsztat planowa-
nia partycypacyjnego dotyczący centrum 
(ulica Pionierów od stacji do bazarku, uli-
ce Sarenki i Białej Brzozy) i ewentualnie 
także w pozostałych miejscach (rejony 
Wiekowej Sosny, Domanki, Eureki)
Ew także: 7.10.2017 r. (sobota) – spacer 
badawczy w pozostałych miejscach (re-
jony Wiekowej Sosny, Domanki, Eureki) 
lub innych które zaproponują uczestnicy
Ew także: 10.10.2017 r. (wtorek) – war-

sztat planowania partycypacyjnego doty-
czący pozostałych miejsc (rejony Wieko-
wej Sosny, Domanki, Eureki) lub innych 
które zaproponują uczestnicy

24.10.2017 roku (wtorek) – spotkanie 
podsumowujące

Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego

Konsultacje Społeczne: Czy masz pomysł na Zalesie Górne?

11 czerwca nasza biblioteka uczestniczyła w Jarmarku Huber-
towskim. W tym roku zaoferowaliśmy  bookcrossing, który 
jest społeczną akcją nieodpłatnego przekazywania książek. 
Oddałyśmy dużo ciekawych, z różnego gatunku książek. Kil-
kadziesiąt wystawionych na naszym stoisku egzemplarzy zna-
lazło swoich nowych właścicieli. Dzięki tej akcji, która cieszy-
ła się dużym zainteresowaniem  powstała potrzeba stworzenia 
przy bibliotece półki z bookcrossingiem, aby nasi czytelnicy 
mogli korzystać z tej formy wymiany książek. W bibliotece 
będzie można zostawić swoje książki, które potem inni  czy-
telnicy będą mogli wziąć, przeczytać i przekazać dalej.

Tekst i zdjęcie Danuta Wiśniakowska


