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Przystanek Zalesie
B E Z P Ł A T N A
GAZETA SOŁECKA

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
Awarie sieci energetycznej 
Jeziorna tel. 991
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
Szkoła Podstawowa 
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

I. Na ostatnim spotkaniu Rady Sołeckiej oma-
wialiśmy:
– szczegółową organizację pikniku – „Święto 
Pieczonego Ziemniaka”,
– dokładną organizację zebrania wiejskiego, 
którego celem było podjęcie uchwały nt. Fun-
duszu Sołeckiego 2018 oraz przesunięć mię-
dzy wnioskami w obecnym Funduszu, a także 
sprawozdanie sołtysa z realizacji Funduszu 
2017. 
II. Stwierdziliśmy, że nie będziemy zajmo-
wać stanowiska ws. spowalniaczy na ulicach. 
Przyczyną naszej decyzji był fakt następujący: 
mieszkańcy jednej z ulic prosili o zamonto-
wanie spowalniaczy. Napisaliśmy do Urzędu 
Gminy – otrzymaliśmy odpowiedź, że będzie 
wprowadzona zmiana organizacji ruchu na 
tej ulicy, a co za tym – budowa spowalnia-
czy. Natychmiast odezwali się przeciwnicy 
spowalniaczy – musieliśmy pisać do Urzędu 
odwołanie naszej prośby. Stąd nasza decyzja.
III. Urząd Gminy ustawił ławki zakupione 
z Funduszu Sołeckiego 2016 w miejscach 
wskazanych przez mieszkańców. Zostały 
one zamontowane w Przychodni – 1 ławka, 
na Leśnych Boginek – 2 ławki, na Sarenki 2 
ławki. Niestety jedna ławka ustawiona w ubie-
głym roku na ul Pionierów zniknęła w tajem-
niczy sposób!?
IV. Otrzymaliśmy odpowiedź burmistrza 
ws. zabezpieczenia rury wentylacyjnej w ha-
li sportowej w Szkole. Zostaliśmy poinfor-
mowani, że sala sportowa spełnia wszelkie 
wymagania stawiane tego rodzaju obiektom. 
Przewody wentylacyjne są prowadzone na 
wysokości 3,5 m i nie utrudniają zajęć spor-
towych.
V. Zlecamy prace porządkowe osobom skiero-
wanym przez kuratorów sądowych. W sierpniu 

i wrześniu sprzątane były pobocza głównych 
ulic ze śmieci, czyszczone rowy z chwastów 
na Wiekowej Sosny. Koszone było pobocze ul. 
Pionierów, boisko na Domance i częściowo na 
Koralowych Dębów. Osoby skierowane przez 
kuratorów sądowych rozsypywały kruszywo 
na wskazanych ulicach. Dwóch panów poma-
gało w ustawieniu namiotów i sprzątaniu po 
spotkaniu mieszkańców na Pieczonym Ziem-
niaku.
Prosimy zgłaszać do sołtysa ulice wymagają-
ce naszej interwencji. Niestety, nie możemy 
sprzątać nieogrodzonych, niezamieszkanych 
działek prywatnych. Możemy takie brudne 
działki zgłaszać do straży miejskiej, bo tylko 
gmina może nakazać właścicielowi sprząta-
nie.
VI. Odnieśliśmy sukces w planowaniu wnio-
sków do funduszu sołeckiego w skali krajo-
wej. Instytut Obywatelski wydał Leksykon 
Dobrych Praktyk Funduszu Sołeckiego. Jako 
jedyne sołectwo w województwie mazowie-
ckim zostaliśmy wymienieni za przedsię-
wzięcie kulturalne jakim był pomysł wydania 
albumu „Ulice Zalesia” Maćka Zadrąga. To 
przedsięwzięcie kulturalne promujące nasze 
Zalesie zostało zauważone i docenione przez 
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów prowadzo-
ne przez Ireneusza Niewiarowskiego – Sena-
tora RP jak i przez Instytut Obywatelski.
Jest to drugie wydanie Leksykonu. W pierw-
szym zostaliśmy również wymienieni, też ja-
ko jedyne sołectwo na Mazowszu, za pomysł 
i finansowanie z Funduszu Sołeckiego nasze-
go biuletynu „Przystanek Zalesie”.
VII. Pokazaliśmy inspektorowi nadzoru re-
montowanych ulic niewykonanie równania 
ulic: Czterech Wiatrów, Echa Leśne, Wrzo-
sów, Zaczarowanej Róży, Sarenki. Na razie 
nie widzimy poprawy wyjazdów z tych ulic.
VIII. Po raz kolejny zgłaszaliśmy wycięcie 
drzew z rowu przy Drodze Dzików
IX. Braliśmy udział w spotkaniu, które odby-
ło się u burmistrza, z wykonawcami moderni-
zacji naszego peronu, wskazując im niezado-
walające efekty tej modernizacji. Wnioski ze 
spotkania w artykule naszego radnego Łuka-
sza Kamińskiego.

Sołtys Ewa Molenda-Stroińska

SołtyS działa, a rada SołecKa wie …

Naszą gazetę można przeczytać również 
na stronach: zalesie-gorne.eu; zalesie-gorne.pl; 
powiat-piaseczynski.info; na sze pia secz no.pl; 

piaseczno4u.pl. Aktualności z Piaseczna 
można obejrzeć na stronie: itvpiaseczno.pl. 

Informacje z Zalesia również na 
www.tvzalesie.pl
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SPRAWOZDANIE SOŁTYSA Z REALIZACJI
FUNDUSZU SOŁECKIEGO 2017

 KWOTA PRZYZNANA DO REALIZACJI w 2017 r. 
dla Zalesia Górnego 39596 zł

1. Druk i składanie „Przystanku Zalesie” 8000 zł
 wydatkowano do września  5968 zł, 

 tj. 8 numerów (1nr = ok. 746 zł) 2032 zł
 zostało
2.  Wsparcie lokalnych działań integracyjnych 

– niepełnosprawni 2000 zł
 wykorzystamy na jogę  we wrześniu 
3. Wsparcie Klubu Kultury 10000 zł
 wydano  5120 zł
    w tym: deski na ławki amfiteatr 2600 zł
  łączniki do desek 145 zł
  sadolin 185 zł
  wykładzina do sali nr 2 2050 zł
  wkłady do drukarki HP 200 zł
 zostało do przeniesienia na inne zadanie 4680 zł
4. Wyposażenie placu zabaw 7596 zł
 do wydania po dodaniu pieniędzy z p. 3
5. Kulturalne Zalesie: spotkania integracyjne 8000 zł
 majówka:
  iluzjonista 600 zł
  muzeum Bajek/poduchy, klocki/ 600 zł
  Jarmark Hubertowski
  dmuchańce 1600 zł
  koncert Ślepa Kura 1400 zł
  baner 196 zł
 Puchar Soćko 220 zł
 Święto Pieczonego Ziemniaka: Dixilanders 2600 zł
               Zaiks (podatek od muzyki) 260 zł
               Muzeum Bajek 524 zł
 Zostało  0 

6.  Promocja Zalesia – druk i zakup materiałów 
promocyjnych 1000 zł

 wydano: kwiaty rocznicowe Basia Tokarska 28 zł
  tusze do drukarki 180 zł
  kwiaty na wernisaż 31 zł
  plakaty i baner Majówka 390 zł
  wieniec na pogrzeb prałata Marcjana 100 zł
  plakaty na Święto Pieczonego Ziemniaka 142 zł
 Razem   874 zł                      
 Zostało na zakupy 126 zł

7. Nagrody na Sztukatorów (listopad) 2000 zł 

8. Prace porządkowe 1000 zł
  wydano: pawilon na grilla 118 zł
  kwiaty rabatowe 128 zł
  żyłka do kosiarki 130 zł
  rękawice 20 zł
  benzyna 129 zł
  sekator, grabie 111 zł
 RAZEM 636 zł
 Zostało 364 zł
  z tego wydamy na naprawę 

kosiarki i zakup łopaty 364 zł

PODZIęKOWANIA

Dla kierownika Klubu Kultury 
w Zalesiu Górnym

Po wielu latach owocnej współpracy z gminą Piaseczno odszedł 
na emeryturę dotychczasowy kierownik Klubu Kultury w Zale-
siu Górnym.

Pan Andrzej Szczygielski zapisał się na kartach naszej lokalnej 
historii jako społecznik, inicjator wielu cennych wydarzeń i projek-
tów oraz propagator i ambasador szachów, które przy jego wsparciu 
organizacyjnym stały się Piaseczyńską chlubą i wizytówką.

20 września, podczas sesji Rady Miejskiej, burmistrz Zdzisław 
Lis oraz przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Obłoza życzyli panu 
Andrzejowi pomyślności i powodzenia w realizacji dalszych planów 
życiowych, nadal licząc na jego aktywność na niwie społecznej.

Źródło Gmina Piaseczno

 fo
t. 

A.
G

rz
ej

sz
cz

yk

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Zalesia Górnego 
i Czytelnicy „Przystanku Zalesie”.

W związku z zakończeniem pracy zawodowej w Klubie Kultury 
w Zalesiu Górnym i przejściem na emeryturę, chciałbym bardzo ser-
decznie podziękować wszystkim za 9 lat współpracy w budowaniu 
dobrej marki naszej lokalnej placówki kultury. 

Jestem wdzięczny Mieszkańcom Zalesia Górnego za stałą pomoc 
i współpracę, bez której moja praca zawodowa nie przyniosłaby 
oczekiwanych przez lokalną społeczność efektów.

Przez wszystkie lata pracy starałem się wsłuchiwać w głosy 
mieszkańców i realizować społeczne oczekiwania, zgodnie z moją 
najlepszą wiedzą i możliwościami. Dziś zalesiański Klub Kultury 
jest stabilną placówką społeczno-kulturalną, która ma wiele możli-
wości, aby realizować potrzeby lokalnej społeczności.

Czytelnikom „Przystanku Zalesie” dziękuję za rady i uwagi, nie-
raz krytyczne, które przez pierwsze lata istnienia naszej lokalnej ga-
zetki utwierdzały mnie i członków Rady Sołeckiej w przekonaniu, że 
nasz biuletyn sołecki jest mieszkańcom potrzebny. Mam nadzieję, że 
jego istnienie przyczynia się do integracji społeczności i większego 
zrozumienia między sąsiadami.  

Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do tych z Państwa, któ-
rzy w trudnej dla mnie i mojej rodziny sytuacji zdrowotnej udziela-
li nam bezinteresownej sąsiedzkiej pomocy.  

Jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu za wiele dobrych słów 
i uczynków.

Andrzej Szczygielski
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KONSULTACJE 
SPOŁECZNE 
PLANU ZALESIA

Wystartowaliśmy, wspólnie z fundacją 
Stocznia oraz Gminą Piaseczno w ostatni 
wtorek. Za nami:
– omówienie wyników ankiet przeprowa-
dzanych przez studentów studiów regio-
nalnych Uniwersytetu Warszawskiego
– prezentacja zagadnień planistycznych 
przez projektantów

– spacer historyczny po Zalesiu
– zajęcia w przedszkolach

Zapraszam do udziału w kolejnych 
spotkaniach. Plan jest wywieszony na 
plakatach.

AKCJA PERON 
I SPOTKANIE Z PKP

Zgodnie z ustaleniami podczas sierpnio-
wego protestu na przejeździe kolejowym, 
doszło do spotkania z dyrekcją PKP. Spot-
kanie odbyło się w urzędzie gminy. 

Ustalono następujące sprawy:
– uwagi dotyczące przebiegu drogi wo-
jewódzkiej oraz rozwiązania wykonane 
przez PKP w okolicach przejazdu (rów, 
brak przejścia, brak Cd chodnika) zostaną 
omówione na spotkaniu z zarządcą drogi 
(województwo) w dniu 29 września.
– do dnia 20 września zostaną zamonto-
wane zapory oraz zostanie uruchomiony 
system bezpieczeństwa na przejeździe.

– wszelkie inwestycje wykraczające po za 
planowaną inwestycje PKP, a kluczowe 
ze względu na mieszkańców (przejścia 
południowe, zejścia dla osób niepełno-
sprawnych) będą realizowane we współ-
pracy z Gminą Piaseczno, po zakończeniu 
obecnych robót. PKP nie potrafi podać 
terminu zakończenia prac. Wstępnie to 
najbliższe 6 miesięcy.
– do 26 września zostanie poprawione 
oznakowanie wokół stacji i peronów

Z powyższych informacji jasno wyni-
ka, że nasza wspólna mieszkańców akcja 
protestacyjna musi być prowadzona dalej. 
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy by-
li razem z nami podczas Akcji Peron. Zbie-
ramy nadal podpisy pod petycją do PKP.

WNIOSKI BUDŻETOWE 
NA ROK 2018
Na prośbę kontaktujących się ze mną 
mieszkańców i w porozumieniu z Radą 
Sołecką składam poniższe wnioski bu-
dżetowe:
1. inwestycje
a) KS Hubertus w Zalesiu Górnym:
– środki na ostateczne uregulowanie 
spraw własnościowych
b) Modernizacja stacji SUW Zalesie Górne
c) Budowa chodników i ścieżek rowero-
wych od ronda przy poczcie do granicy 
z Ustanowem oraz  do ul. Pionierów –  
środki na współfinansowane ww. zadań 
z powiatem piaseczyńskim
d) Chodnik wraz ze ścieżkami rowerowy-
mi w ciągu ulic Wiekowej Sosny i Parko-
wej oraz Pionierów (od bazarku do sta-
cji PKP) w Zalesiu Górnym – środki na 
współfinansowane ww. zadań z powiatem 
piaseczyńskim
e) Chodnik w ciągu ulicy Młodych Wil-
cząt w Zalesiu Górnym od przedszkola do 
ul. Pionierów
f) Oświetlenie uliczne:
– Budowa oświetlenia ulicznego na ul. 
Leśny Zaułek w Zalesiu Górnym
– Budowa oświetlenia ulicznego na odcin-
ku drogi wojewódzkiej od ul. Jesionowej 
do ul. Spacerowej w Zalesiu Górnym.
– Budowa oświetlenia cd. ul. Gościniec 
Warecki
g) Budowa, w porozumieniu z PKP przej-
ścia po południowej stronie peronu stacji 
PKP Zalesie Górne. 
2. Remonty dróg oraz zadania w trybie 
remontowym
a) Parking przy PKP Zalesie Górne (teren 
wokół dworca + parking przy OW „Wi-

sła”) – środki na zagospodarowanie par-
kingu przy ośrodku.
b) Teren bazarku w Zalesiu Górnym – 
środki na rewitalizację bazarku etap II, 
zgodnie z projektem sołeckim (wiaty, la-
dy), przy współpracy z kupcami handlują-
cymi na bazarku
c) ul. Kaczeńców – środki na nakładkę 
asfaltową szer. 4m, zgodnie z wnioskiem 
mieszkańców
d) ul. Jasna w Zalesiu Górnym – środki 
na odwodnienie i nawierzchnię z tłucznia 
w części od ul. Północnej do Jagodowej 
oraz budowę nakładki asfaltowej.
e) ul. Jelenich Rogów – środki na nakład-
kę asfaltową na istniejącej podbudowie
f) ul. Widna – środki na nakładkę asfalto-
wą na istniejącej podbudowie
g) ul. Środkowa – środki na nakładkę 
asfaltową na istniejącej podbudowie
h) ul. Rydzów – środki na nakładkę asfal-
tową na istniejącej podbudowie 
i) ul. Modrzewiowa – środki na nakładkę 
asfaltową na istniejącej podbudowie
j) ul. Leszczynowa – środki na nakładkę 
asfaltową na istniejącej podbudowie 
k) ul. Złocistych Łanów – środki na re-
mont ulicy na istniejącej podbudowie (do 
konsultacji z mieszkańcami – Hanse Gran 
lub asfalt) 
l) ul. Żytnia – środki na nakładke asfalto-
wą na istniejącej podbudowie
l)  ul. Świetlana – środki na nakładkę 
asfaltową na istniejącej podbudowie
ł) ul. Echa Leśne oraz ul. Wrzosów – środ-
ki na nakładkę asfaltową na istniejącej 
podbudowie
m) ul. Polna – środki na remont ulicy na 
istniejącej podbudowie na odcinku od ul. 
Pięknej do Południowej (do konsultacji 
z mieszkańcami – Hanse Gran lub asfalt) 
n) ul. Zaczarowanej Róży – środki na 
nakładkę asfaltową na istniejącej podbu-
dowie 
o) Środki na profilowanie dróg grunto-
wych w gminie – wnioskuję o przesunię-
cie tych środków na utwardzenie i wyko-
nanie nawierzchni tłuczniowej lub Hanse 
Gran dla ulic w Zalesiu Górnym (np. 
Krótka, Owsiana, Malinowa).
p) Środki na dodatkową ilość tłucznia do 
wykorzystania dla sołectw
3. Odwodnienie:
a) dodatkowe środki na prace remontowe: 
czyszczenie i odtwarzanie istniejących ro-
wów i kanałów

dokończenie na s. 4

SAMORZĄDOWE WIEŚCI
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b) środki na oczyszczenie koryta rzeki Jeziorka 
(przy współpracy z WUM i okolicznymi gmi-
nami) środki na oczyszczenie koryta rzeczki 
Czarna od granicy gminy do ujścia do Jeziorki
c) Zalesie Górne:  środki na dalsze prace remon-
towe, zgodnie z koncepcją zlewni, zwłaszcza 
dla północnej części wsi oraz środki na odpo-
wiednie utrzymanie istniejącej infrastruktury
4. Zadania inne:
a) Zagospodarowanie tzw. Placu Duszczy-
ka w Zalesiu Górnym – środki na sprzątanie 
i czyszczenie terenu oraz ławki, nowe nasadze-
nia i utwardzenie ścieżek dla pieszych
b) Modernizacja sieci wodociągowej prze-
kazanej do PWIK pod kątem przemarzania 
i spadków ciśnień oraz rozbudowa sieci wodo-
ciągowej w Nowinkach zgodnie z wnioskiem 
mieszkańców
c) Plac zabaw na terenie placu sportowego „Do-
manka”
d) Środki na zagospodarowanie terenu wokół 
stacji Trafo u zbiegu ulic Zajęczy Trop oraz 
e) Środki na realizację zajęć sportowych (GO-
SiR) dla mieszkańców Zalesia Górnego – kon-
tynuacja zadania realizowanego w 2017 r.  
5. Programy gminne
a) Karta Dużych Rodzin 3+ – środki na dal-
szą promocję oraz poszerzanie oferty gminnej 
(w tym obsługę zwrotów za transport).
b) Świetlica w Zalesiu Górnym – środki na re-
alizację poprzez zlecone zadanie publiczne dla 
podmiotu zewnętrznego – kontynuacja projek-
tu realizowanego w 2017 r.
c) Program współpracy z organizacjami poza-
rządowymi, w tym z klubami sportowymi – 
środki na realizację zadań publicznych w tym 
zakresie na poziomie co najmniej roku 2017 (ze 
wzrostem środków na zadania z zakresu szko-
leń młodzieży i kształtowania postaw obywa-
telskich i wyłączeniem z tego zakresu zadań pt. 
sport)
d) Lobbing samorządowy:  
– dot. zwiększenia liczby pociągów (SKM lub 
KM oraz pojazdów komunikacji kołowej do-
jazdowej); 
– dot. budowy trasy S7 oraz rozbudowy trasy 
79
e) Rozbudowa komunikacji kołowej dojazdowej 
typu L – wdrożenie od 1 stycznia 2018 progra-
mu darmowej komunikacji w obrębie Gminy 
Piaseczno na liniach L

Do wniosku dołączam wnioski zgłoszone 
przez Radę Sołecką wsi Zalesie Górne oraz 
Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego. 

Serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkań-
com za uwagi i propozycje.

Z wyrazami szacunku
Tekst i zdjęcia Łukasz Kamiński – radny

SAMORZĄDOWE WIEŚCI     dok. ze s. 4

„Pieczony Ziemniak” na stałe za-
gościł w Zalesiańskim Funduszu 
Sołeckim jako impreza integrująca 
mieszkańców. Nawet pogoda nam 
sprzyjała. 10 września było słonecz-
nie i ciepło.

Nasi najmłodsi mieszkańcy rozkła-
dali kocyki, na których można było 
coś kupić, sprzedać, zamienić. Zainte-
resowanie wyprzedażą garażową było 
ogromne. Młody człowiek sprzedał ro-
wer z którego wyrósł, a inny małoletni 
mieszkaniec ucieszył się z tego „nowe-
go” roweru, do którego dorósł.

Wszyscy z wielką radością słuchali 
starych jazzowych przebojów w wy-
konaniu zespołu „The Warsaw Dixi-
landers” z Konstancina, który na stałe 
wpisał się w nasz piknik na Domance. 
Wykonawcy byli gromko oklaskiwani.

W przerwie koncertu panowie 
policjanci z naszego posterunku zor-
ganizowali pogadankę i konkurs  na 
temat bezpiecznego poruszania się po 
ulicach Zalesia po zmroku. Zachęcali 
małych i dużych do noszenia odblasko-

wych gadżetów, które mogą uratować 
życie. Rozdawano mieszkańcom od-
blaskowe opaski i żółte bluzy.

Dzięki uprzejmości Państwowej 
Straży z Piaseczna – mieszkańcy, 
zwłaszcza ci najmłodsi, mogli poznać 

tajemnice wozu straża-
ckiego, który zagościł na 
naszym pikniku.

Nie byłoby Pieczone-
go Ziemniaka gdyby nie 
pomoc i udział nieza-
stąpionych pań z Klubu 
Seniora. Po raz ósmy 
panie z Klubu Seniora 

poświęciły swój sobotnio-niedzielny 
czas dla integrujących się mieszkań-
ców: topiły smalec i przyprawiały go 
według własnej receptury, zawijały 
30 kg ziemniaków w sreberka. Pod-
czas pikniku to One częstowały gości 
kromkami chleba ze smalcem i włas-
noręcznie ukiszonymi ogórkami.

SOŁTYS I RADA SOŁECKA 
BARDZO SERDECZNIE DZIĘKU-
JE PANIOM Z NASZEGO KLUBU 
SENIORA.

Było nas dużo, bardzo dużo z roku 
na rok coraz więcej. Jak widać ta for-
ma integracji na naszym małym boisku 
Domanka przy ognisku, dobrej muzyce 
i z poczęstunkiem jest potrzebna.

Dziękujemy mieszkańcom za przy-
bycie i zapraszamy za rok.

Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego 

Ziemniak po raz ósmy

Piknik integracyjny cieszy się coraz większym 
powodzeniem, fot. Ryszard Tyszecki

Wnioski do budżetu Powiatu Piaseczyńskiego 
 na rok 2018

Na prośbę mieszkańców Zalesia Górnego i Nowinek składamy poniższe wnioski 
budżetowe:
1. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ulic Wiekowej Sosny i Parkowej 
od ulicy Pionierów do Ustanowa
2. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Pionierów od stacji PKP 
do skrzyżowania z ulicą Koralowych Dębów
3. Budowa chodnika w ciągu ulicy Wiekowej Sosny i Koralowych Dębów od 
ulicy Pionierów do ulicy Malinowej
4. Środki na poprawę bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania ulicy Pionierów z 
Wiekowej Sosny: środki na poprawę malowania linii
5. Budowa pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pionierów i Kora-
lowych Dębów
6. Wykonanie odprowadzenia wody z rowu w ciągu ulicy Pionierów od ulicy 
Przebudzenia Wiosny do ulicy Droga Dzików
7. Środki na wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Pionierów od bazarku 
do ulicy Wiekowej Sosny
8. Środki na czyszczenie studni chłonnych w ciągu ulicy Pionierów

Paweł Szczyciński – Radny Powiatowy
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Sztukatorzy
Drodzy miłośnicy muzyki i poezji,
Już wkrótce pojawią się szczegóło-

we informacje dotyczące tegorocznej, 
jubileuszowej 10. edycji naszego zale-
siańskiego Festiwalu Poezji Śpiewanej 
SZTUKATORZY.

Tymczasem polecam Waszej uwadze 
artykuł, w którym znajdziecie nieocenio-
ne wskazówki dotyczące właściwego wy-
boru piosenki, tej jedynej, najlepiej odpo-
wiadającej osobowości i umiejętnościom 
wykonawcy.

Życzę powodzenia i serdecznie zapra-
szam do udziału w festiwalu.

Zainteresowanych proszę o kontakt na 
sztukatorzy@gmail.com.

Marzena Solecka 

Jak wybrać tę 
piosenkę, tę jedyną?

„Minął sierpień, minął wrzesień –  
znów październik i ta jesień rozpostarła 
melancholii mglisty woal...” A skoro ma-
my jesień, to znaczy, że w Zalesiu Gór-
nym czekamy na festiwal „Sztukatorzy”. 
A to z kolei znaczy, że w październiku, 
a może jeszcze wcześniej, kilkadziesiąt 
osób w różnym wieku zadawało sobie 
pytanie – Jak wybrać piosenkę, którą  po-
rwiemy publiczność i zachwycimy festi-
walowe jury? Oto jest pytanie!          

A oto jest odpowiedź, czy też kilka 
uwag, które może w przyszłości komuś 
się przydadzą:

Zacznijmy od tego, że w naszym kraju 
mamy mnóstwo festiwali i popularnych 
programów telewizyjnych, których uczest-
nicy popisują się wspaniałymi głosami 
i fenomenalnymi umiejętnościami wokal-
nymi. Wszyscy lubią takie programy oglą-
dać i rzeczywiście – często umiejętności 
wykonawców zapierają dech w piersiach. 
Ale – „Sztukatorzy” to nie jest tego rodza-
ju festiwal. U nas głos i umiejętności wo-
kalne są bardzo ważne, ale jako narzędzie 
służące wydobyciu i pokazaniu walorów 
tekstu piosenki. A więc należy wybrać 
utwór z tekstem, który takie walory ma. 
Ma, bo tchnie poezją, albo jest inteligen-
tnie dowcipny, czy też zawiera ciekawe 
myśli i spostrzeżenia. Jednym słowem – 
jest ważny. Równie ważny jak muzyka. To 
jest kryterium numer 1.

Numer 2 – wykonawca powinien wy-
braną przez siebie piosenkę lubić.  Czyli – 
rozumiem tekst, w dużym stopniu się z nim 

utożsamiam, podoba mi się melodia i pró-
buję moim zachwytem zarazić publicz-
ność. I ten zachwyt musi być autentyczny, 
bo publiczność zauważy każdy fałsz.

   Numer 3 – przyglądamy się piosence 
od strony muzycznej i staramy się uczci-
wie odpowiedzieć na pytanie: Czy moje 
aktualne możliwości wokalne wystarczą, 
aby sprostać temu wyzwaniu? Nie zaczy-
najmy od utworów zbyt trudnych, ale też 
pamiętajmy, że przed koncertem finało-
wym są warsztaty, w czasie których moż-
na się jeszcze dużo nauczyć.

Numer 4 – próbujmy znaleźć piosen-
ki, których na „Sztukatorach” jeszcze 
nikt nie słyszał, bo tak naprawdę chodzi 
o to, aby zarówno wykonawcy jak i pub-
liczność  ciągle poszerzali sobie repertuar 
piosenek, których warto słuchać. Są pio-
senki, które były u nas wykonywane po 
4 czy 5 razy i chciałoby się już usłyszeć 
coś nowego. Bo my – wbrew teorii inży-
niera Mamonia – lubimy piosenki, które 
słyszymy po raz pierwszy. Więc szukajmy 
wytrwale. To oczywiście może zająć dużo 
czasu, ale warto, bo dobry wybór to po-
łowa sukcesu. I jeszcze przypomnijmy, że 
bardzo mile widziane są piosenki autor-
skie. No i tyle.

Powiecie, że łatwo powiedzieć – trud-
niej wykonać. Pewnie tak, ale jest to moż-
liwe. Z wielką radością obserwujemy mło-
de osoby, które pojawiają się na naszym 
festiwalu co roku i widzimy, że poruszają 
się już po krainie piosenek z ważnym teks-
tem z wielką swobodą i potrafią wyszu-
kać piosenki – perełki, które wprawiają 
nas w zachwyt. Te osoby mogą już pełnić 
rolę ekspertów. Z drugiej strony obserwu-
jemy wykonawców, którzy mają problem 
z doborem repertuaru. Trudno się dziwić, 
bo stwierdziliśmy już, że to nie jest taka 
prosta sprawa. Dlatego, jeśli ktoś stawia 
pierwsze kroki na tym polu, a szczególnie 
jeśli ten ktoś jest bardzo młody, to na tym 
absolutnie pierwszym etapie dobrze jest 
mieć przewodnika, który doradzi, poka-
że, poprowadzi. Takim przewodnikiem 
może być ktoś z wyżej wymienionych 
ekspertów, zaufany nauczyciel albo, tak 
jak to obserwujemy, najczęściej są to do-
radzający rodzice. Wyobraźmy więc so-
bie, że jesteśmy rodzicem 10-latka, który 
jest muzykalny, usłyszał o „Sztukatorach” 
i chciałby wziąć udział w tym festiwalu, 
ale nie bardzo jeszcze wie co jest poezją, 
a co nie, czy taka piosenka się nadaje, czy 
nie nadaje i prosi nas o radę. Jaki tekst 
piosenki doradzimy? Może – „Pozwól 
do domu iść wódko, pozwól się z żoną 

przywitać”(Jan Wołek)? A może – „Bo we 
mnie jest seks gorący jak samum. Bo we 
mnie jest seks, któż oprzeć się ma mu?” 
(Jeremi Przybora)? Czy też może – „Życie 
jest pono kołem co się toczy w warunkach 
dialektycznie określonych, lecz wszech-
świat gdzie nie ogarniesz galaktyk ciąg 
nieogarniony”(Wojciech Bellon)?  Zdecy-
dowanie – nie. Coś tu bardzo nie gra. Nie 
ma spasowania treści piosenki z wiekiem 
wykonawcy, bo te znakomite teksty zosta-
ły napisane dla wykonawców dorosłych. 
Takie piosenki śpiewane przez dzieci 
brzmią bardzo nieprawdziwie i to jest ten 
fałsz, który wrażliwa i inteligentna pub-
liczność natychmiast wychwyci. Dziecku 
trudno jest zrozumieć takie dorosłe treści 
i to wcale nie dlatego, że jest mało rozgar-
nięte, tylko dlatego, że praw psychologii 
rozwojowej nie da się przeskoczyć. Pocze-
kajmy jeszcze kilka lat, pozwólmy naszym 
dzieciom dojrzeć. Nie pchajmy ich na siłę 
w dorosłość. Ta dorosłość jeszcze nie raz 
i nie dwa wyjdzie im bokiem, bo jest trud-
na. Niech nacieszą się dzieciństwem, któ-
re jest taki krótkie. A póki co czerpmy ze 
skarbnicy piosenek, które można śpiewać 
w każdym wieku – i dziesięciu, i dwu-
dziestu i sześćdziesięciu lat. Dla przykła-
du – kilka znakomitych piosenek, które 
śpiewali na „Sztukatorach” często bardzo 
młodzi wykonawcy: „Jesień idzie”(sł. 
Andrzej Waligórski), „Atlantyda”(sł. Wi-
sława Szymborska), „Piosenka jest do-
bra na wszystko”(sł. Jeremi Przybora), 
„Koza u rena”(sł. Wojciech Młynarski), 
„Motyliada”(sł. Michał Zabłocki). Można 
by tę listę wydłużać i wydłużać.

No to powiedzmy, że pierwszy krok 
mamy już za sobą. A kiedy tylko nasz 
młody artysta „zaskoczy” i połapie się 
o co chodzi, to niech już szuka samodziel-
nie. Niech szuka i szuka i czasu nie żałuje. 
Im więcej piosenek przesłucha, tym więk-
szej nabierze swobody w odróżnianiu pio-
senek wartościowych od tych niekoniecz-
nie takich. Tym większe ma szanse na to, 
że znajdzie tę jedyną, która chwyci go za 
serce i to będzie „jego” piosenka.

Mamy ogromne szczęście (i zazdrosz-
czą nam tego inne narody), że w naszym 
kraju utalentowani poeci często decydują 
się na pisanie tekstów piosenek, a świetni 
kompozytorzy decydują się komponować 
do tych tekstów muzykę i w ten sposób 
powstają dziełka wybitne. Cieszmy się 
więc i radujmy! Czerpmy z tych skarbów 
pełnymi garściami, bo to jest przepyszny 
pokarm dla wrażliwych dusz!

Barbara Sobolewska, od 38 lat Szczycińska
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Wakacje już się skończy-
ły, ale harcerze wciąż żyją 
obozami. Ten rok był wy-
jątkowy, ponieważ zorga-

nizowaliśmy aż cztery duże wyjazdy:
Gromady zuchowe były na kolonii 

w Płaskiej, w sumie było tam ponad 60 
zuchenek i zuchów z Zalesia;

Drużyna harcerek (40 dziewczyn) prze-
jechała ponad 400 km na obozie rowero-
wym po Podlasiu (z Hajnówki do Suwałk);

Drużyna harcerzy (40 chłopaków) była 
na prawie miesięcznym (26 dni) obozie 
samodzielnym nad Czarną Hańczą w oko-
licy Augustowa;

Drużyny wędrowniczek i wędrowni-
ków (w sumie ponad 20 osób) wędrowały 
pod koniec sierpnia na piechotę przez gó-
ry Bułgarii.

Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, co się 
na tych obozach działo, zapraszam do 
czytania Watrzańskich Wieści w tym i na-
stępnych numerach – będziemy zamiesz-
czać teksty napisane przez ich uczestni-
ków (i tych młodszych i tych starszych).

To nie są jedyne wieści, którymi chce-
my się podzielić. Kilkoro naszych harce-
rzy pełniło w sierpniu służbę na Pomorzu, 
w okolicy, którą dotknęły potworne burze, 
a kilkoro innych uczestniczyło lub orga-
nizowało kursy kształcące przyszłych in-
struktorów harcerskich.

Ponadto doszło do kilku zmian na 
funkcjach „dowódczych” w Zalesiu – 10 
września, po czterech latach prowadzenia 
jednostki, hm. Jan Kamiński przekazał 
2 Mazowiecką Drużynę Wędrowników 
pwd. Mateuszowi Grzybowi, a 17 wrześ-
nia, po tak samo długim czasie, phm. 
Wiktor Maracewicz przekazał dowodze-
nie 2 Mazowiecką Drużyną Harcerzy 
„Oleandry” im. marsz. J. Piłsudskiego 
pwd. Maciejowi Ołdakowskiemu. 

Zapraszam do czytania Watrzańskich 
Wieści, a jeżeli ktoś potrzebuje skontakto-
wać się z drużynowymi, to poniżej podaję 
kontakt do wszystkich drużyn działają-
cych w Zalesiu oraz do ich przełożonych 
(hufiec skupia wszystkie jednostki mę-
skie/żeńskie z danego obszaru):

Szczep „Watra”, Piaseczyński Hufiec 
Harcerzy „Watra” – hm. Jan Kamiński, 
tel. 602 199 161,

Hufiec Harcerek „Za Lasem” - phm. 
Joanna Łuka

Dziewczyny:
2 ZGZ-ek „Leśne Skrzaty” - pwd. Agata 
Kornacka, tel. 531 999 458 (klasy 1-4 SP)

4 MDH-ek „Połoniny” – phm. Wero-
nika Sankowska, tel. 692 416 263 (klasy 
5-8/II gim.)

4 WDW-ek „Eskapada” – pwd. Małgo-
rzata Wichowska, tel. 782 356 648 (klasy 
III gim./I LO<)

Chłopaki:
2 MGZ-ów „Bractwo Stali” – pwd. Szy-
mon Smus, tel. 600 212 876 (klasy 1-4 SP)
2 MDH-y „Oleandry” – pwd. Maciej Oł-
dakowski, tel. 722 351 541 (klasy 5-8/II 
gim.)
2 MDW-ów – pwd. Mateusz Grzyb, tel. 
603 252 800 (klasy III gim./I LO<)

phm. Wiktor Maracewicz

Lato to zawsze gorący czas dla harcerzy 
ze Szczepu „Watra”. Gorący ze względu 
na pogodę, ale również dlatego, że wy-
jeżdżamy na obozy. 

W tym roku jako pierwsi na obóz poje-
chali chłopcy z 2 Mazowieckiej Drużyny 
Harcerzy „Oleandry”. Udali się w okolice 
wsi Rygol, gdzie wybudowali wspaniałe 
obozowisko. Mieli własnoręcznie zrobio-
ne prycze, kuchnie, wygodną stołówkę, a 

nawet prysznic. Za to harcerki z 4MDH 
„Połoniny” pojechały na obóz rowerowy 
po Podlasiu szlakami rowerowymi Green 
Vello. Trasa obozu rozpoczęła się w Gra-

barce, przebiegała między innymi przez 
Hajnówkę, Białowieski Park Narodowy, 
Rygol, a zakończyła się w Suwałkach. 
Podczas pobytu w Rygoli, dziewczyny 
odwiedziły obóz chłopców. Z tej okazji na 
obozie odbył się zlot „Watrzańskie Jam-

boree”, na który byli zaproszeni również 
rodzice, starsi harcerze oraz zuchy, czyli 
najmłodsi harcerze. Zuchy przyjechały na 
zlot z kolonii, która odbywała się w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących w miej-
scowości Płaska. W czasie „Watrzańskie-
go Jamboree” wszystkie drużyny spotka-
ły się razem, odbył się bal oraz ognisko ze 
śpiewankami.

Obóz dla wędrowników i wędrowni-
czek, czyli starszych harcerzy, odbył się 
w sierpniu pod koniec wakacji. Najstarsi 
wybrali się w podróż na południe Europy. 
Przejechali przez Słowację, Czechy, Ser-
bię, aż dotarli do Bułgarii. Celem podróży 
były góry Piryn w Bułgarii, drugie pod 
względem wysokości pasmo górskie tego 
kraju. Wędrownikom i wędrowniczkom 
udało się zdobyć najwyższy szczyt tych 
gór Wichren (2914 m n.p.m.).

Każdy z harcerzy ma wspaniałą pa-
miątkę z obozu: niezapomniane przygody 
i wiele miłych wspomnień. Czas wrócić 
do nauki. Jednak harcerstwo nie działa 
tylko w wakacje. W ciągu roku robimy 
zbiórki, biwaki, a nawet kilkudniowe wę-
drówki. Snujemy również marzenia gdzie 
pojechać na kolejny obóz.

Małgorzata Wichowska

WATRZAńSKIE WIEŚCI: WRZESIEń 2017

Harcerska Akcja Letnia 2017

Obóz rowerowy 4 Mazowieckiej Drużyny Harcerek „Połoniny”- Podlasie. 
Fotografia pochodzi z archiwum harcerskiego
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To miejsce dla wszyst-
kich. Dla tych co mają 
pomysły i pasje, dla tych 
co są gotowi się czegoś no-
wego nauczyć, coś stwo-
rzyć, chcą działać i mieć 
wpływ na to się w tym 
klubie dzieje.

Od kilku miesięcy Klub 
Kultury w Zalesiu Górnym 
ma nową siedzibę na ul. 
Białej Brzozy  3  w budyn-
ku po gimnazjum, który 
obecnie dzieli z biblioteką. 
Wyremontowane sale i pra-
cownie, urządzone w no-
woczesnym stylu, czekają 
na mieszkańców w każ-
dym wieku. Chcemy żeby 
to miejsce tętniło życiem, 
żeby można było w nim 
rozwijać pasje, nauczyć 
się czegoś nowego, rozbu-
dzać potrzebę tworzenia, 
rozwijać się manualnie 
i artystycznie, ale także 
dyskutować, spotykać się 
z ciekawymi i wartościo-
wymi ludźmi, oglądać in-
teresujące wystawy, uczest-
niczyć w wieczorach poezji i muzyki, 
spektaklach, projekcjach filmowych, kon-
certach, imprezach, przeglądach i kon-
kursach. Tych, które są znane od lat jak: 
Festiwal Poezji Śpiewanej „Sztukatorzy”, 
„Spotkania z pieśnią …”  i tych, które do-
piero staną się tradycją, które narodzą się 
ze wspólnej potrzeby tworzenia i uczest-
niczenia w kulturze. Kulturze, która 
towarzyszy nam przez całe życie w nie-
zliczonych odmianach, bo kultura to też 
środowisko, w którym żyjemy, ale także 
to, dlaczego żyjemy. Często nie zdajemy 
sobie sprawę jak ważną dla życia społecz-
nego rolę pełni.

Dlatego zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Zalesia Górnego i okolic 
do współtworzenia naszego klubu kultu-
ry. Czekamy na propozycje, które można 
zgłaszać osobiście  pracownikom w biu-
rze klubu, telefonicznie kom. 517 128 311 
i kom.  500 162 993; przesyłać na adres 
e-mailowy: zalesie.gorne@kulturalni.pl 
lub poprzez www.facebook.com/Klub-
KulturyZalesieGorne/

W nowym sezonie kontynuujemy  za-
jęcia, które cieszyły się dużym powodze-
niem takie jak: szachy, gitara, plastyka (7 
– 15 lat) prowadzona przez Macieja Za-
drąga, który uruchomił jeszcze warsztat 
z grafiki (10 – 15 lat).  Dorośli i seniorzy 
(16 – 99 lat) mają możliwość malowania 
i rysowania na zajęciach „Pędzlem i ołów-
kiem”. Dla najmłodszych (6 miesięcy – 5 
lat) mamy Plastykę malucha i Musical 
Babis. Nowością są kreatywne i rozwojo-
we zajęcia z „Z modą na Ty”  i „Z teatrem 
na Ty”, dla dzieci młodszych i starszych. 
Ich celem jest zabawa ze sztuką poprzez 
uruchomienie wyobraźni. Warsztaty 
modowe dla dorosłych, nastawione na 
zdobycie konkretnej wiedzy i umiejętno-
ści, będą się odbywały w soboty (9.30 – 
11.30).  Również w sobotę  (godz. 11.45 
– 13. 30) zapraszamy rodziców, starsze 
rodzeństwo, babcie, dziadków, wujków, 
ciocie z dziećmi na warsztaty rodzinne 
„Z Mona Lisa na Ty”, chcemy żeby to był 
wspólnie spędzony czas na  zabawie ze 
sztuką w tle.  Uczestnicy warsztatów za 

pomocą różnych środków 
plastycznych będą kreowa-
li obiekty artystyczne (ry-
sunki, prace przestrzenne, 
instalacje, projekty wielko-
formatowe).

Mamy również propo-
zycje dla młodzieży, która 
chciałaby spróbować swoich 
sił w radio, telewizji – war-
sztaty medialne, powadzo-
ne przez Tomka Korczaka 
właściciela Red Yeti Studio 
oraz klub fotograficzny i za-
jęcia teatralne. Pełna ofertę 
zajęć, informacje i zapisy 
zajęcia znajdują się na stro-
nie www.strefazajęć.pl 

Każdy z nas ma potrze-
bę i poniekąd umiejętność 
tworzenia – przecież dzieci 
najpierw rysują, a dopiero 
potem czytają czy piszą. To 
naturalna forma komuniko-
wania się ze światem. 

Ludzie, którzy dostrze-
gają i rozumieją sztukę 
są zdecydowanie bardziej 
twórczy w życiu. Są otwarci 
na więcej rozwiązań. Umie-
ją zrecenzować świat, zmie-

niać, poprawiać. Jeśli świat wizualny, 
który nas otacza nie ma dla nas żadnego 
znaczenia, godzimy się na życie w nijako-
ści. Już samo to, że człowiek jest otwarty 
na sztukę, muzykę czy teatr, sprawia, że 
widzi i czuje więcej.

To są umiejętności, które warto posia-
dać i można się ich nauczyć właśnie na 
różnego rodzaju zajęciach i warsztatach 
artystycznych. I wcale nie trzeba mieć 
specjalnej wrażliwości, bądź urodzić 
się z jakąś cechą, która pomoże nam się 
w tym odnaleźć. Najważniejsze, żebyśmy 
umieli się w tych zjawiskach poruszać 
i odnaleźć. Mieć własne zdanie. Dlatego 
warto, aby dzieci uczestniczyły w zaję-
ciach, które przybliżają im sztukę, po-
kazują że może być także dobrą zabawą, 
uczą na zasadzie praktycznego pozna-
nia – samodzielnego stworzenia swojego 
dzieła od podstaw i pozwalają na rozwi-
janie zdolności manualnych, wyobraźni 
i twórczego myślenia, ale także na naukę 
współpracy w grupie.

Małgorzata Szamocka

Od – nowa klub kultury
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„Piosenka, uśmiech i my”, to już IV 
edycja Festiwalu Zespołów Dziecięcych, 
który odbył się 16 września 2017 r. 
w Amfiteatrze Bemowo. Wzięło w nim 
udział wielu młodych wykonawców 
z Polski, a także dwoje solistów z Litwy.

Uczniowie naszej szkoły już po raz 
trzeci brali udział w tym wydarzeniu. 
W tym roku zespół „Zalesiańskie nutki” 
rozpoczął i zakończył festiwal piosenką 
napisaną specjalnie na tę okazję. W czasie 
koncertu wykonał jeszcze jeden utwór - 

piosenkę „Zdrowy świat”.
W zespole wystąpili następujący 

uczniowie: Ewa Dukała, Kinga Jarosz, 
Marysia Usiądek, Zuzia Rędzioch, Zu-
zia Chmielarczyk, Zuzia Poncyliusz, 
Daria Maleszewska, Klara Sęk, Maja Pa-

cholczyk, Julia Zuchowicz, Nel Kona-
rzewska, Karolina Leppin, Justyna Stare-
cka i Franek Milewski.

Na festiwalu wystąpiło również czte-
rech naszych solistów: Daria Maleszew-
ska i Zuzia Poncyliusz zaśpiewały w du-

ecie „Siostrzaną przekomarzankę”, Zuzia 
Chmielarczyk zaprezentowała „Pół kroku 
stąd”, Piotr Ryżak brawurowo wykonał 
„Zimnego drania”, a  Jagoda Wichowska 
bardzo dojrzale zinterpretowała piosen-
kę „To się nie sprzeda”. Każdy uczestnik 
festiwalu otrzymał drobny prezent ufun-
dowany przez Rzecznika Praw Dziecka 
pana Marka Michalaka.

Dyrektor festiwalu „Piosenka, uśmiech 
i my” jest Barbara Kolago-Belerska, która 
skomponowała wiele piosenek dla dzie-
ci. Jedna z nich to „Siostrzana przeko-
marzanka” zaprezentowana przez nasze 
uczennice.

Serdecznie dziękujemy panu Maciejo-
wi Zadrągowi i młodzieży z Klubu Kul-
tury w Zalesiu Górnym za przygotowanie 
rekwizytów dla „Zalesiańskich nutek”. 
Jednocześnie jesteśmy wdzięczni Dyrek-
cji Szkoły, Rodzicom oraz Nauczycielom 
za dopingowanie naszych uczniów pod-
czas ich występów.

 Grażyna Babińska

Wraz z rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego wolontariusze Światowych 
Dni Młodzieży wracają ze swoją dzia-
łalnością na terenie naszej parafii i Za-
lesia Górnego. Jeszcze przed wakacja-
mi młodzież zdecydowała, żeby nazwać 
grupę ZOSTAW ŚLAD – zgodnie ze 
słowami papieża Franciszka w Krako-
wie skierowanymi do milionów mło-
dych ludzi na całym świecie. Powstało 
również nowe logo nawiązujące kolory-
styką do znaku ŚDM 2016. 

 W czerwcu tuż przed wakacjami wo-
lontariusze wybrali się na  wycieczkę do 
Wilna. Wyjazd był podsumowaniem i na-
grodą za całoroczną pracę wolontariuszy 
w parafii. Plan trzydniowej wycieczki był 
wypełniony zwiedzaniem miejsc waż-
nych dla kultu Maryi oraz historii i kul-
tury Polski. Część kosztu wynajmu auto-
karu sfinansował Urząd Miasta i Gminy 
Piaseczno.

Tak jak w poprzednim roku, tak 
i w tym, wolontariat Zostaw Ślad będze 
organizował liczne akcje i różnego rodza-
ju zbiórki dla potrzebujących. Młodzież 

będzie również aktywna we wszelkiego 
rodzaju ważnych wydarzeniach w para-
fii św. Huberta, takich jak odpust, święto 
Trzech Króli czy Triduum Paschalne. 

Już 15 października odbędzie się zbiór-
ka na akcję „Okulary dla Afryki”. Dla 
wielu mieszkańców biedniejszych krajów 
okulary są dobrem nieosiągalnym.  Po 
każdej mszy świętej wolontariusze będą 
zbierali okulary korekcyjne i przeciwsło-
neczne, aby przekazać je na misje. Każdy 
z nas może podzielić się okularami, które 

leżą w domu nieużywane. Nie ważne ile 
mają lat - ważne, aby były w dobrym sta-
nie, czyli miały nieuszkodzone wszystkie 
elementy oprawki oraz nieporysowane 

w centrum szkła. Prosimy o zapakowanie 
okularów w woreczki foliowe i opisanie 
mocy szkieł, jeśli jest znana.

O kolejnych zbiórkach i akcjach bę-
dziemy informować w następnych nume-
rach Przystanku Zalesie.

Maria Sapieżyńska 
Zdjęcie J.Hryniewicz

Zalesiańskie talenty muzyczne

Nowe ślady zalesiańskich wolontariuszy

Uczniowie naszej szkoły na Festiwalu Zespołów Dziecięcych w Amfiteatrze Bemowo
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Seniorzy z Inicjatywą proszą miłych mieszkańców o udostępnienie zdjęć Placyku Duszczyka (to ten trójkąt przy parkingu koś-
cielnym ul. Sarenki  i Leśnych Boginek). A może macie inne stare zdjęcia i ciekawą historię dotyczącą domu, ludzi którzy w nim 
mieszkali i chcecie się taka opowieścią podzielić. Proszę o kontakt z redakcją „Przystanku Zalesie”, zdjęcia zostaną zeskanowa-
ne i oddane właścicielom. Nina Wierzbicka – senior z inicjatywą


