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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
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

Już po raz drugi wolontariuszki z Zalesia 
realizują program „Seniorzy z Inicjaty-
wą”. Przypominamy, że w roku ubiegłym 
z funduszy projektu była kupiona kiełba-
sa na Święto Ziemniaka, NordiC Walking 
z instruktorem, wystawa Historii Odnale-
zionych i turniej scrabblistów. Pomagały-
śmy w świetlicy terapeutycznej przy ulicy 
Sarenki odrabiając z dziećmi lekcje i do-
glądając gier i zabaw. Podobnym zajęciom 
poświęcałyśmy się też w świetlicy szkolnej.

Tegoroczne wrześniowe spotkanie na boi-
sku Domanka też nie obyło się bez naszej 
pracy. Wraz z członkiniami Klubu Seniora: 
Danutą Kroc, Jadzią Wachnik i Zosią Lubry-
czyńską smażyły smalec, owijały ziemniaki 
w sreberka i serwowały poczęstunek Marysia 
Marchlewska i Nina Wierzbicka.

W bieżącym roku kontynuujemy nasze 
działania, choć w różnym zakresie i nieco in-
nym składzie. Dokładamy tez nowe akcje, ze 
względu na zmienione potrzeby Zalesia.

Nową akcją wolontariuszek był udział w te-
gorocznej Nocy Bibliotek: zorganizowałyśmy 
wieczorne zajęcia dla dzieci: było czytanie, 

szukanie zagubionych książeczek (znalezio-
ne stawały się własnością znalazcy), konkurs 
związany z tematyką czytanego wiersza (tez 
z nagrodami). Kiedy dzieci zostały grzecznie 
wyprowadzone do domów, dorośli w uroczej 
atmosferze, przy świecach, czytali ulubione 
wiersze, fragmenty prozy i zabawne limeryki. 
Muszę dodać, że ogromnie cieszy nas współ-
praca z zalesiańską biblioteką. Dziękujemy za 
już i liczymy na jeszcze.

Miałyśmy swój wkład w walkę z sobiepań-
stwem PKP. Zorganizowałyśmy 15 września 
fleshmob na stacji w Zalesiu, żeby pokazać 
jakim utrudnieniem dla Mieszkańców jest 
nieżyciowe podejście kolei do nas. Były trans-
parenty i okrzyki, żałobna czerń (nawet pies 
ubrany na czarno) ,czarne balony, filmowa 
dokumentacja „schodowej ekwilibrystyki” 
i zbieranie podpisów pod petycją w sprawie 
zejścia południowego z peronów.

Wkrótce zamkniemy tegoroczną edycję 
Historii Odnalezionych. Zapraszamy na wy-
stawę i zachęcamy do przeczytania dodatku 
do zalesiańskiej gazetki. Korzystając z okazji 
zwracamy się z prośbą do państwa- jeśli macie 
zdjęcia i informacje o początkach Zalesia pro-
simy o ich udostępnienie do następnej edycji 
Historii.

Planujemy tegoroczny odcinek akcji „Ak-
tywnie, zdrowo, zalesiańsko”: będą wędrówki 
Nordic Walking z naszą ulubioną instruktorką 
Agnieszka Sierpińską i interesujące warsztaty. 
Wszystko ogólnodostępne – szczegóły na afi-
szach i Facebook`u.

Zapraszamy wszystkich związanych 
z Zalesiem, którzy mają potrzebę działania na 
rzecz społeczności, choć trochę niezagospo-
darowanego czasu i lubią się dobrze bawić  by 
się do nas przyłączyli. Spotykamy się w po-
niedziałki o godzinie 10:00 w Klubie Seniora.
   Ewa Kamińska 

Fot. Z. Tobiasz

Prosimy o zdjęcia z budowy kościoła, te 
z lat 80. Zeskanujemy i oddamy! Są nam, 
Seniorom z Inicjatywą, potrzebne do ko-
lejnej edycji „Historii odnalezionych” Pod 
koniec roku ukażą się one w dodatku do 
Przystanku.

Chcemy się pochwalić
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Zbieramy informacje dotyczące po-
trzeb, problemów i rekomendacji do-
tyczących przestrzeni publicznych, 
w szczególności:
– otoczenia stacji kolejowej, 
– boiska i bazarku przy ulicy Pionierów, 
– „Placu Duszczyka” przy szkole i koś-
ciele,  
– rejonu ronda przy ul. Wiekowej Sosny 
w pobliżu przedszkola. 

Tematyka konsultacji wynikła z badań 
„Zmiany w zagospodarowaniu przestrze-
ni Zalesia Górnego” przeprowadzonych 
w Zalesiu Górnym w 2016 roku pod 
kierunkiem dr Doroty Mantey (Wydział 
Geografii i Studiów Regionalnych Uni-
wersytetu Warszawskiego). Konsulta-
cje są organizowane w ramach Projektu 
„Przestrzeń dla partycypacji” współfi-
nansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Konsultacje społeczne mają stanowić 
uzupełnienie i pogłębienie ustawowego 
trybu procedury planistycznej, w ramach 
której dotychczas zgłaszaliście Państwo 
wnioski formalne. 

Zorganizowaliśmy pogłębione konsul-
tacje, ponieważ zależy nam na jak najlep-
szym poznaniu Państwa opinii i uwzględ-
nieniu ich przy sporządzaniu dokumentu 
planistycznego, a w efekcie na sprawieniu, 
że przestrzenie publiczne w Zalesiu Gór-
nym będą bardziej przystępne i przyjazne 
mieszkańcom i innym ich użytkownikom.

Kolejnymi etapami procedury plani-
stycznej będzie: 
– sporządzenie projektu planu przez pra-
cownię projektową; 
– uzgadnianie i opiniowanie projektu 
planu (przez Piaseczyńską Gminna Ko-
misję Urbanistyczno–Architektoniczną, 
wydziały Urzędu Miasta i Gminy, a także 

instytucje zewnętrzne), w tym uzyskanie 
zgód leśnych; 
 – wyłożenie projektu planu do publiczne-
go wglądu – na tym etapie będziemy po 
raz kolejny oczekiwali zaangażowania się 
mieszkańców i użytkowników przestrze-
ni w powstawanie planu miejscowego. 

Dopiero po przeprowadzeniu całe-
go toku procedury planistycznej plan 
miejscowy zostanie przedłożony Ra-
dzie Miejskiej do uchwalenia. Aktualnie 
uchwalenie planu spodziewane jest pod 
koniec 2018 roku, przy czym powtórzenie 
etapów procedury (np. kolejne wyłożenia 
do publicznego wglądu) mogą wpłynąć na 
przedłużanie się czasu sporządzania pla-
nu miejscowego.

Na samym początku konsultacji po-
stanowiliśmy zaprosić do współpracy 
najmłodsze pokolenie. W czasie pierw-
szych dwóch tygodni września w placów-
kach oświatowych w Zalesiu Górnym 
odbyły się warsztaty dla dzieci. Spotkania 
poprowadziła Urszula Pielach– Gemzała 
– architekt i urbanista, od wielu lat zaan-
gażowana w szeroko pojętą działalność 
artystyczną. Zaplanowane przez nas za-
jęcia dla Dzieci, przebiegały pod hasłem 
„Podróż wehikułem czasu– Zalesie Górne 
za 30 lat”. W końcu to właśnie Najmłod-
si będą, prawdopodobnie bezpośrednimi 
użytkownikami przestrzeni publicznych 
wykreowanych w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego, do 
którego sporządzenia przystąpiliśmy. 

Zajęcia odbywały się w siedzibach 
partnerów strategicznych Konsultacji tj.: 
– Szkole podstawowej „Eureka”, 
– Przedszkolu „Hula–Hop”, 
– Zespole Szkół Publicznych w Zalesiu 
Górnym,  
– Przedszkolu nr 7,  
– Rodzinnym Przedszkolu „Zegar Sło-
neczny”,  

Konsultacje rozpoczęliśmy oficjalnie 
19 września 2017 r. spotkaniem informa-
cyjnym, na którym mieli Państwo możli-
wość poznać organizatorów i koordyna-
torów całego przedsięwzięcia oraz gości 

specjalnych, których zaprosiliśmy do 
współpracy. 

W ramach spotkania Wszyscy zainte-
resowani mieli możliwość dowiedzieć się 
dlaczego Konsultacje są organizowane, 
jaki będą miały przebieg oraz dlacze-
go są tak ważne w procesie planistycz-
nym. Został przedstawiony szczegółowy 
plan Konsultacji oraz korzyści płynące 
z udziału w projekcie.

Podczas spotkania głos zabrali: Pani 
Anna Pakulińska–Atiia (p.o. Naczelnika 
Wydziału Urbanistyki i Architektury), 
Pan Łukasz Kamiński (Radny Rady Miej-
skiej w Piasecznie) będący jednocześnie 
moderatorem całego spotkania, nasz gość 
specjalny Pani dr Dorota Mantey (autorka 
raportu pt. „Zmiany w Zagospodarowa-
niu przestrzeni Zalesia Górnego”), Pan 
Grzegorz Malinowski (projektant sporzą-
dzający projekt Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego dla Zalesia 
Górnego) oraz dr Dorota Krug (architekt 
krajobrazu, pracownik Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno. Do udziału w spot-
kaniu została zaproszona również Pani 
Sołtys oraz przedstawiciele organizacji 
pozarządowych działających w/i na rzecz 
Zalesia Górnego oraz wielu innych gości. 

Na spotkanie informacyjne przybyło 
wiele osób zainteresowanych wzięciem 
udziału w Konsultacjach Społecznych 
– mieszkańców Zalesia Górnego oraz, 
co bardzo ważne, terenów bezpośrednio 
z nim sąsiadujących. Podczas spotkania 
padło wiele ważnych słów, zostały wypo-
wiedziane istotne kwestie dotyczące właś-
nie sporządzanego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
oczekiwań jakie mieszkańcy i nie tylko 
wiążą z powstaniem tego dokumentu. Na 
zadawane pytania odpowiadał koordyna-
tor konsultacji– Zbigniew Kaiser (archi-
tekt i urbanista, pracownik Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno).

Kolejnym etapem konsultacji był spa-
cer historyczny (23 września 2017 r), 
w trakcie którego po Zalesiu Górnym 
oprowadził nas Pan Grzegorz Nowik. 

cd. s. 3

Konsultacje społeczne
w ramach sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla  Zalesia Górnego – wiele już za nami… a więcej przed nami
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cd. ze s. 2
Podczas spaceru dowiedzieliśmy 
się o ważnych wydarzeniach w hi-
storii Zalesia Górnego, poznaliśmy 
najważniejsze miejsca na planie 
Zalesia bezpośrednio związane z je-
go rozwojem oraz teorię, na której 
kanwie miejscowość powstawała. 
Zapoznaliśmy się z sylwetką Ebene-
zera Howarda uchodzącego za twór-
cę idei „miasta– ogrodu” wg. której 
przebiegała parcelacja ziem Zalesia 
Górnego. 

Otrzymaliśmy ogromną dawkę 
konstruktywnych i bardzo ważnych 
wniosków (płynących bezpośrednio 
od uczestników spaceru) do sporzą-
dzanego MPZP dla Zalesia Górnego. 

W ramach następnego etapu 
Konsultacji Społecznych dotyczą-
cych sporządzenia planu miejsco-
wego zorganizowaliśmy 2 spacery 
badawcze  prowadzone przez dr 
Dorotę Krug (architekt krajobrazu, 
absolwentka SGGW w Warszawie, 
pracownik UMiG Piasecznio). 

Podczas pierwszej wycieczki, 
mogliśmy Wspólnie analizować 
Zalesie Górne pod kątem urbani-
styczno– krajobrazowym. Poszuki-
waliśmy pozytywnych elementów, 
definiujących charakter przestrzeni 
publicznych. 

W trakcie drugiego spaceru ba-
dawczego odwiedziliśmy teren tzw. 
„Zatorza” oraz pozostałych części 
Zalesia Górnego.

W trakcie spacerów zbieraliśmy 
liczne wypowiedzi pisemne, starali-
śmy się także notować myśli wypo-
wiadane ustnie.

10 października 2017 r. odbył się 
warsztat „makieciarski” w Zespole 
Szkół Publicznych przy ul. Sarenki.  
Było to bardzo owocne spotkanie, 
gdyż Mieszkańcy Zalesia Górne-
go doskonale sprawdzili się w roli 
projektantów; powstały bardzo in-
teresujące koncepcje programujące 
dalszy rozwój miejscowości! 

Podczas gdy dorośli z zapałem 
tworzyli makietę centralnej części 
miejscowości i koncepcje ukła-
du dróg rowerowych, tymczasem, 
w sali obok  odbywały się zajęcia 
dla dzieci przebiegające pod hasłem 
„Zaprojektuj rzeźbę dla przestrze-
ni publicznych w Zalesiu Górnym” 

prowadzone przez naszą ekspertkę 
od sztuki Panią Ulę Pielach– Gem-
załę i Pana Macieja Zadrąga – arty-
stę plastyka, nauczyciela w szkole 
w Zalesiu Górnym. Powstało bardzo 
dużo propozycji naszych najmłod-
szych, które mamy nadzieję docze-
kają się realizacji w przyszłości!! 

Najbliższe spotkanie konsul-
tacyjne 7.11.2017 r. o godz. 18.30 
w szkole przy ulicy Sarenki 20, bę-
dzie pierwszą próbą podsumowania 
dotychczas zgłoszonych wniosków 
i rekomendacji. Zapraszamy za-
równo stałych uczestników naszych 
spotkań, ale także szczególnie „sta-
łych zalesian” i gości Zalesia Gór-
nego, którzy jeszcze w konsulta-
cjach nie wzięli udziału.

Ciągle zachęcamy do składania 
swoich uwag i wypowiadania swo-
ich myśli na stworzonych do tego 
celu platformach on–line: 

– profil FB: www.fb.com/kon-
sultacje.zalesie.gorne 

– adres mailowy konsultacji: 
konsultacje.zalesie.gorne@piasecz-
no.eu 

– formularz ankietowy dostępny 
na stronie głównej Urzędu Miasta 
i Gminy w zakładce: www.piasecz-
no.eu/ankiety/

Nie każdy zdaje sobie sprawę 
z tego jaką siłę ma konstruktywna 
propozycja, podpowiedziane plani-
stom i urzędnikom dobre rozwiąza-
nie przestrzenne może wpłynąć na 
podejmowane przez gminę decyzje 
planistyczne. W stosunku do pry-
watnej nieruchomości najistotniej-
szym wnioskiem do planu jest głos 
właściciela działki. 

Gdy rozważamy sposób zago-
spodarowania przestrzeni publicz-
nych, powinniśmy zebrać i prze-
analizować głosy wszystkich użyt-
kowników, dlatego bardzo ważne 
jest dla nas aktywne włączanie 
się mieszkańców Zalesia Górnego 
i osób, które korzystają z zalesiań-
skich przestrzenie publicznych. Nie-
powtarzalnej atmosfery odbytych 
spotkań konsultacyjnych, spacerów 
i wspólnego budowania makiety, na 
pewno nigdy nie zapomnimy.

Dorota Krug i Zbigniew Kaiser

Laila Shukri „Byłam kochanką arabskich szej-
ków”. Wstrząsająca historia Polki, którą rozkochano, 
aby sprzedać…

Opowieść jednej z tysiąca kobiet, która stała się 
żywym towarem. Laila Shukri dotarła do niej i wy-
słuchała jej historii, aby móc opowiedzieć ją światu. 
W jednym z klubów Julia poznaje Tarka, przystojne-
go Syryjczyka, który ją oczarował, a następnie zapro-
sił na egzotyczną wycieczkę do Dubaju. Na miejscu 
okazuje się, że kobieta znalazła się w rękach jednego 
z największych gangów handlujących ludźmi. Rozpo-
czyna się koszmar seksualnego zniewolenia, brutal-
nej fizycznej i psychicznej przemocy… Jak w XXI 
wieku wygląda handel ludźmi? Czy tylko śmierć jest 
wybawieniem z niewoli? Brutalna rzeczywistość ty-
sięcy kobiet wykorzystywanych przez najbogatszych 
szejków, o której świat woli nie mówić głośno.

Thomas Raab „Cisza. Kronika życia pewnego 
mordercy”. Karl Heidemann od dziecka cierpiał na 
nadwrażliwość słuchową. Już w brzuchu matki czuł 
się przytłoczony przez kakofonię otaczających go ze-
wsząd dźwięków. Podczas swojej pierwszej wyciecz-
ki poza mury dźwiękoszczelnej piwnicy, w której 
spędzał dzieciństwo, stał się naocznym świadkiem 
samobójstwa matki. Zamiast szoku chłopiec odczuł 
emanujący od śmierci spokój oraz bezwzględną, ni-
czym niezmąconą ciszę. To wczesne odkrycie dało 
początek niezdrowej fascynacji śmiercią i wszystkim, 
co z nią związane. Swoje badania nad procesem umie-
rania Karl rozpoczął od zabijania chorych zwierząt, 
by następnie poszukać materiału do badań również 
wśród ludzi. Jego dwie pierwsze ofiary to ludzie od-
powiedzialni za śmierć jego matki. Portret mordercy 
z wyboru, który pod koniec życia wreszcie odnalazł 
spokój w murach klasztoru, by tam czekać na śmierć.

Wilson Andrew „Królowa zbrodni”. Kryminał op-
arty na faktach z życia królowej zbrodni, Agathy Chri-
stie, która w tajemniczych okolicznościach zaginęła na 
dziesięć dni. Co się z nią działo przez cały ten czas? 
Osnuta wokół tej do dziś niewyjaśnionej zagadki po-
wieść przedstawia fascynującą historię, w której sama 
słynna pisarka została uwikłana w sprawę morderstwa. 

Jacek Pałkiewicz „Menu świata”. Ideą tej książki 
jest ukazanie czytelnikowi nieskończonej różnorod-
ności kulinarnej ludzi mieszkających pod każdą sze-
rokością geograficzną, od najdalszych, odległych nie 
tylko w przestrzeni, ale i w czasie (kulturowo) ple-
mion dżungli amazońskiej aż po bliskich nam Sło-
wian zamieszkujących Syberię.

Asa Linderborg „Nikt mnie nie ma”. Szwecja, lata 
70. Kilkuletnia Åsa mieszka wraz z ojcem Leifem, 
który jest dla niej bohaterem i najważniejszą osobą 
w życiu. Jednak w miarę upływu czasu dziewczynka 
coraz wyraźniej widzi, że w rzeczywistości Leif to 

BIBLIOTEKA POLECA
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nieudacznik zagubiony w coraz szybciej 
rozwijającym się społeczeństwie. Zna-
komity, poruszający do głębi opis relacji 
między ojcem i córką, a także wstrząsa-
jący portret Szwecji, daleki od wygładzo-
nych streotypów. Literatura na najwyż-
szym światowym poziomie.

Teresa Messineo „Ogień wśród nocy”. 
Epicka opowieść o wojnie i przyjaźni 
z ciekawymi bohaterami, nieprzewidy-
walną akcją i wspaniałymi detalami. 

Kay i Jo różni bardzo wiele. Nieśmiała 
i trochę zamknięta w sobie Kay pochodzi 
z górniczej mieściny w górach Pensylwa-
nii; Jo to nowojorczanka w pierwszym po-
koleniu, przebojowa i rozgarnięta, z buj-
nym irlandzko–włoskim temperamentem. 
Połączy je wspólna służba w korpusie 
medycznym amerykańskiej armii. Rzu-
cone przez wir wojny na dwa fronty i dwa 
różne krańce świata będą musiały każda 
na własną rękę stawić czoło wyzwaniom, 
jakim sprostałoby niewielu mężczyzn.

Kay wyjeżdża pierwsza – i trafia do 
raju. Służba na wyspach Pacyfiku przy-
pomina wakacje: słońce, piękne otoczenie 
i tłumy przystojnych oficerów. Czego się 
nie spodziewa, to że wśród flirtów i za-
baw znajdzie miłość – głęboką, namiętną 
i poruszającą ją do głębi. 

Jo na Froncie Zachodnim ocaleje jako 
jedyna pielęgniarka, gdy jej szpital polo-

wy zostanie zbombardowany przez wro-
ga. Na wrogim terenie, gdzie w każdej 
chwili mogą pojawić się Niemcy, zostaje 
sama z sześcioma żołnierzami w cięż-
kim stanie. Życie pod presją częstych 
ostrzałów, głodu i poczucia zagrożenia 
przytłacza ją, lecz jeszcze trudniejsze są 
wspomnienia o przeszłości: jej ukochany 
brat Gianni zginął na okręcie wojennym, 
oboje rodzice zmarli po jej wyjeździe 
z kraju. 

Margaret Atwood „Opowieść Podręcz-
nej”. Wstrząsająca antyutopia o piekle 
kobiet.

Świat jak z najgorszego koszmaru, 
gdzie reżim i ortodoksja są jedynym pra-
wem. Freda jest Podręczną w Republice 
Gilead. Może opuszczać dom swojego 
Komendanta i jego Żony tylko raz dzien-
nie, aby pójść na targ, gdzie wszystkie 
napisy zostały zastąpione przez obrazki, 
bo Podręcznym już nie wolno czytać. Co 
miesiąc musi pokornie leżeć i modlić się, 
aby jej zarządca ją zapłodnił, bo w cza-
sach malejącego przyrostu naturalnego 
tylko ciężarne Podręczne mają jakąś 
wartość.

Ale Freda pamięta jeszcze, choć wy-
daje się to nierealne, że kiedyś miała ko-
chającego męża, wychowywali córeczkę, 
miała pracę, własne pieniądze i mogła 
mówić. Ale tego świata już nie ma…

Adrien Candiard „Zrozumieć islam”. 
Jedni mówią, że islam jest religią pokoju, 
a barbarzyńcy, którzy się na niego powo-
łują, w oczywisty sposób przekręcają je-
go sens. Inni, z równą pewnością siebie, 
twierdzą, że islam jest religią okrutną, 
w której przemoc nie jest tylko jakimś 
historycznym zaburzeniem czy wynikiem 
obłędu niektórych jego zwolenników, lecz 
koniecznością wynikającą z lektury jego 
świętych tekstów. Kto ma rację? Dlacze-
go, otwierając Koran, nie można raz na 
zawsze tego rozstrzygnąć? Dlaczego na 
temat islamu można wypowiedzieć tyle 
sprzecznych ze sobą i zarazem pozornie 
spójnych twierdzeń? 

K.L. Slater „Niebezpieczna dziewczy-
na”. Miała piętnaście lat, kiedy na jej 
rodzinę spadła tragedia. Anna wini za to 
jedną osobę. Poczucie krzywdy stało się 
jej obsesją. Odsunęła się od ludzi. Jest sa-
ma. Nie radzi sobie z życiem. Aż pewnego 
dnia jest świadkiem wypadku: samochód 
potrąca motocyklistę. Anna w mgnieniu 
oka rozpoznaję kierowcę. To Carla, ko-
bieta, która zniszczyła jej życie. Wreszcie 
ma szansę się zemścić. Z zimną krwią, 
dokładnie planuje każdy krok.

Ale żaden plan nie jest doskonały… 
Zwłaszcza kiedy wokół wszyscy kłamią 
i nikt nie jest tym, kim się wydaje…

n

BIBLIOTEKA POLECA
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Kazali napisać mi coś 
o tegorocznym obozie, 
więc piszę… Zacznijmy 

od tego, że obóz przerósł moje oczekiwa-
nia, bo spodziewałem się czegoś zupeł-
nie innego, mimo że byłem już na trzech 
wcześniejszych. Jak każdy chyba wie, był 
to obóz samodzielny, czyli w skrócie bez 
dziewczyn. Podchodziłem do tego roz-
czarowany, ale już po pierwszych dniach 
kwaterki moje zdanie diametralnie się 
zmieniło. Razem z moimi kumplami ba-
wiłem się przednio. Nie muszę mówić jak 
nazywa się zastęp moich kumpli, bo każ-

dy powinien ich znać – [to zastęp 210 „Bo-
bry”, czyli zastęp z rocznika 2002 (Gilar, 
Stasiek, Eryk, Kuras i Tupak) – przyp. 
red.]. Ale nie mogę zapomnieć o moim 
zastępie który dawał mi w kość. Czasem 
były chwile gdy chciałem ich wszystkich 
zamordować , ale na szczęście do tego nie 
doszło. 

Na tym obozie brak dziewczyn był za-
razem przekleństwem jak i błogosławień-
stwem. Przekleństwem, ponieważ ich nie 
było. Logiczne. Błogosławieństwem po-
nieważ wokół mnie było tylu wspaniałych 
ludzi, że dziewczyny przelałyby czarę ich 

ilości. Troszkę to rozwinę, otóż na tym 
obozie głównie musiałem zajmować się 
moim chłopakami z zastępu, ale na dru-
gim miejscu byli przyjaciele z ,,Bobrów’,’ 
to znaczy moi rówieśnicy. I uważam, że 
gdyby były dziewczyny nie dałbym rady 
zmieścić ich w moim napiętym grafiku. 

Podsumowując, był to naprawdę super 
obóz. Bawiłem się świetnie i uważam, że 
obóz samodzielny jest dobrym  ,,ekspery-
mentem’’ i każdy harcerz musi go przeżyć 
chociaż raz w życiu.

wyw. Ignacy Maracewicz

WATRZAŃSKIE WIEŚCI

W Szkole Podstawowej im. Wspólnej 
Europy w Zalesiu Górnym, zorganizo-
wano szkolenie z zakresu pierwszej po-
mocy przedmedycznej dla wszystkich 
800 uczniów szkoły podstawowej i klas 
gimnazjalnych. Projekt zainicjowany 
przez szkołę i rodziców zrealizowano 
w dniach 11 – 15 września 2017 roku. 
Gmina Piaseczno w odpowiedzi na 
wniosek Dyrektor Szkoły Marty Blauth 
dofinansowała warsztaty.

Projekt wynika bezpośrednio z pro-
gramu wychowawczo-profilaktycznego 
szkoły oraz licznych spostrzeżeń nauczy-
cieli i rodziców, dotyczą-
cych tego, że uczniowie 
pozostają czasami bezradni 
w przypadku uczestnictwa 
lub zauważenia nawet naj-
drobniejszego wypadku. 
Jednocześnie do szkoły do-
cierają wiadomości o licz-
nych przypadkach, w któ-
rych rówieśnicy uczniów 
umieli podjąć działania 
w zakresie pierwszej pomo-
cy przedmedycznej.

15 września br. roku  Wi-
ceburmistrz Hanna Kułakowska – Micha-
lak odwiedziła szkołę, aby sprawdzić jak 
przebiegają zajęcia i co sądzą o nich szko-
lone dzieci.

Każdy uczeń brał udział w warsztatach 
praktycznych, stosownych do ich wieku, 
które odbywały się na trzech stanowi-
skach ratowniczych:

1. punkt Wiedza ogólna + Resuscyta-
cja Krążeniowo-Oddechowa z AED.

2. punkt Komunikacja: tam odbywały 
się warsztaty z użyciem samochodu oso-
bowego, uczniowie uczyli się postępowa-
nia przy zabezpieczeniu miejsca zdarze-
nia oraz dbania o bezpieczeństwo własne 
i poszkodowanych.

3. punk Zadymienie: na-
miot pneumatyczny z pozo-
racją pożaru – klasy młod-
sze pokonywały tor prze-
szkód i uczyły się, jak dbać 
o własne bezpieczeństwo, 
natomiast klasy starsze po-
za dbaniem o własne bez-
pieczeństwo, pozorowały 
udzielenie pierwszej pomo-
cy poszkodowanemu.

Na zakończenie ucznio-
wie klas I – VI i oddziału 
przedszkolnego uzyskali 
dyplom Małego Dzielnego 
Ratownika, a uczniowie klas 

VII i klas gimnazjalnych zaświadczenia 
o odbyciu kursu pierwszej pomocy przed-
medycznej.

Wszystkie zajęcia przeprowadzone 
zostały profesjonalnie i metodami przyja-
znymi uczniom. Zarówno najmłodsi, jak 
i uczniowie klas gimnazjalnych, bardzo 
chętnie uczestniczyli w warsztatach, a po 
ich zakończeniu wyrazili wiele pozytyw-
nych uwag.

Do przeprowadzenia projektu eduka-
cyjnego zaproszono Centrum Szkolenio-
wo Usługowe Medaid z Poznania. Firma 
została wskazana przez członków RR 
i nauczycieli na podstawie pozytywnej 
oceny wcześniejszej współpracy.

Biuro Promocji i Informacji 
Gminy Piaseczno

   
   Fot. Anna Grzejszczyk

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
w szkole w Zalesiu Górnym
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Jakub Kultys zdobywcą 
złotego medalu 
na Mistrzostwach Polski 
Młodzików w łucznictwie
Na rozegranych 16 września 2017 
w Kielcach Mistrzostwach Polski Mło-
dzików w łucznictwie zawodnik KS 
Hubertus, Jakub Kultys odniósł wielki 
sukces zdobywając złoty medal w kon-
kurencji zespołowej.

Jakub wystartował w Mistrzostwach 
z ostrym przeziębieniem, które nawet nie 
pozwoliło mu wziąć udziału w ceremonii 
dekoracji medalowej. Mimo niedyspozy-
cji zdrowotnej strzelania na zawodach 
poszły mu znakomicie, gdyż w 72 strza-
łach na odległość 50 i 30 metrów uzyskał 
596 punktów.

W klasyfikacji zespołowej Jakub Kul-
tys reprezentując KS Hubertus wystąpił 
w czteroosobowym zespole z 2 zawodni-

kami KS Drukarz - Tadeuszem Majstre-
wiczem i Maciejem Michalakiem i z za-
wodnikiem ŁKS Radom Markiem Gajdą. 
Uzyskując trzeci wynik punktowy w tea-
mie noszącym nazwę „Mazowieckie 1” 
Jakub przyczynił się do zdobycia przez 
swój zespół Mistrzostwa Polski.

Gratulujemy złotego medalu zawodni-
kowi i jego trenerowi Pawłowi Solińskie-
mu!

Adam Szolc reprezentuje 
Polskę na Mistrzostwach 
Świata Juniorów w Indonezji
Czołowy badmintonista Klubu Spor-
towego Hubertus, Adam Szolc dostał 
powołanie do reprezentacji Polski bio-
rącej udział w Mistrzostwach Świata 
Juniorów w badmintonie rozgrywa-
nych w Indonezji w mieście Yogyakarta 
w dniach 9-22 października 2017.

Adam zagra w turnieju indywidualnym 
zarówno w grze pojedynczej, jak i w grze 
podwójnej. Jego partnerem deblowym bę-
dzie Konrad Płoch, zawodnik klubu UKS 
Start Widełka. Para deblowa Adam Szolc, 
Konrad Płoch dwa lata temu wywalczyła 
złoty medal Mistrzostw Polski.

Pierwszą część Mistrzostw Świata sta-
nowić będzie turniej drużynowy, w któ-
rym reprezentacja Polski zagra w jednej 
grupie z reprezentacjami Egiptu i Nor-
wegii. Przy dobrej grze Polaków mamy 
szansę na wyjście z grupy i dalszą grę 
w turnieju drużynowym.

Trzymamy kciuki i życzymy Adamowi 
Szolcowi i całej reprezentacji Polski suk-
cesów na Mistrzostwach Świata. Miejmy 
nadzieję, że wkrótce wśród zawodniczek 
i zawodników trenujących badmintona 
w Klubie Sportowym Hubertus objawią się 
kolejne talenty na miarę naszego mistrza 
Adama Szolca. Stanisław Szczyciński

KS HUBERTUS

Miło mi poinformować zainteresowanych 
100. rocznicą odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, że stowarzyszenie otrzy-
mało grant MKiDN w programie Niepod-
legła na realizacje projektu „Do niepodle-
głości. Tradycje niepodległościowe w śro-
dowiskach Polski powiatowej”. Autorami 

wniosku są: współpracujący z SPZG w dziedzinie wydarzeń 
historycznych i pomysłodawca cyklu, Prof. dr hab. Janusz Cisek 
i ja, Ewa Kozłowska prezeska SPZG. Będziemy także realiza-
torami działania. Współpracować będą z nami koordynatorka 
Mirosława Hołownia-Nowik, skarbnik SPZG, a także historycy 
z Małopolski dr Wacław Szczepanik, z Podkarpacia, Jacek Bar-
dan i Bogusław Szwedo oraz Mazowsza, nasz dobry przyjaciel 
Prof. dr hab. Grzegorz Nowik. Gościc nas będą Instytucje Kul-
tury, w których odbędą się konferencje nt. Żołnierzy Niepod-
ległości przede wszystkim Legionistów Piłsudskiego. Pierwsza 
z nich już 11 listopada o 12.00 w Przystanku Kultura w Piasecz-
nie. W cyklu spotkań przedstawimy działania i motywacje ludzi 
ze zróżnicowanych środowisk w trzech ówczesnych zaborach. 
Pokażemy na tle wydarzeń 1914-1918 sylwetki ludzi znanych, 
wielkich postaci ale przede wszystkim portret zwykłych nie-
znanych dotąd historykom patriotów wezwanych do walki ideą 
Niepodległości. Może wśród nich są Twoi przodkowie. Wiemy 
z całą pewnością, że dwóch z nich budowało naszą miejscowość 
– Zalesie Górne w wolnej Polsce. Powstanie specjalny profil na 
Fb i strona dedykowana wydarzeniom realizowanym w ramach 
projektu. Relacje z wydarzeń przygotowane przez firmę Digital 
Polonia z Krakowa zamieścimy w mediach SPZG i mediach 
dedykowanych projektowi. Jeśli posiadacie pamiątki po swoich 
przodkach przyjdźcie na spotkania i opowiedzcie nam o nich, 
a te opowieści także zamieścimy.

Proszę śledzić media SPZG 
Ewa Kozłowska, Prezeska Zarządu

Zalesiańskie okulary 
w Papui Nowej Gwinei

W niedzielę 15 października po mszach świętych wolonta-
riusze grupy „Zostaw Ślad” zbierali okulary przeciwsłoneczne 
i korekcyjne. Dzięki hojności zalesian prawie 300 par okularów 
trafi do potrzebujących z Papui Nowej Gwinei. Dziękujemy za 
włączenie się w zbiórkę i tak duży odzew! 

Kolejna akcja już 12 listopada. Po każdej z niedzielnych 
mszy wolontariusze będą zbierali paczki pieluch i artykuły do 
pielęgnacji niemowląt na rzecz fundacji „Małych Stópek”, która 
zajmuje się wspieraniem matek w trudnej sytuacji materialnej. 
W poprzednim roku w akcji „Pielucha dla malucha” udało się 
zebrać 70 paczek pieluch i prawie 2000 zł. Liczymy na wsparcie 
zalesian i parafian również i w tym roku.

Maria Sapierzyńska
Fot. Karolina Frączyk


