
I. Na ostatnim, lutowym spotkaniu rady sołe-
ckiej omawialiśmy:
• wielokrotnie przekroczone normy czysto-
ści powietrza w Zalesiu, jeden z mieszkańców 
przybyłych na spotkanie zgłaszał zadymienie 
ulicy na której mieszka,
• możliwości przejścia „suchą nogą” pod tune-
lem z ul. Sinych Mgieł do ul. Fiołków,
• zorganizowanie spotkania w Urzędzie Gmi-
ny z przedstawicielem zarządcy drogi woje-
wódzkiej 873 celem wyznaczenia bezpiecznego 
przejścia do Ośrodka Wisła i do ul. Jesionowej,
• ustawienia Toy-Toy-ki w Zalesiu,
• ustawienia pojemnika na zużyte baterie,
• zasady funkcjonowania Karty Mieszkańca,
• wstępną organizację Majówki w dniu 13 maja. 
II. Zwróciliśmy się do dyrekcji Centrum Kul-
tury w Piasecznie z prośbą o ustawienie po-
jemnika na baterie w naszym Klubie na ul. 
Białej Brzozy. Ma być ustawiony w najbliższych 
dniach w holu Klubu.
III. Poprosiliśmy PKP Nieruchomości o po-
nowne ustawienie Toy-Toy-ki przy budynku 
stacji. Otrzymaliśmy odpowiedź, że zamówie-
nie jest realizowane. Zaznaczyliśmy koniecz-
ność  umieszczenia tabliczki na budynku wi-
docznej z peronów o miejscu usytuowania tej 
kabiny.
IV. Rozmawialiśmy z PKP Nieruchomości 
o umieszczeniu automatu do napojów w po-
czekalni. Tymczasem sprawa jest trudna do re-
alizacji, ponieważ nie ma w tym miejscu moż-
liwości podłączenia do prądu tego urządzenia. 
Będziemy jednak drążyć temat.
V. Nasze uwagi dotyczące budynku są po-
woli realizowane – na skutek licznych pism, 
zdjęć, maili, budynek został podłączony do 
kanalizacji (nie będzie nieprzyjemnego za-
pachu z przepełnionego szamba), zbudo-
wano altanę na śmieci, do maja br. ma być 
wyremontowane otoczenie budynku, by zli-
kwidować kałużę na drodze za budynkiem. 
Wykonawca remontu peronów PKPPLK zro-
bił następny krok, po przesunięciu ławek pod 
zadaszenie peronów i zlikwidowanie rowu 
wzdłuż drogi do ul. Jesionowej, zostały zamon-
towane poręcze na południowych schodach. 
Będziemy występować o oznakowanie małego 
parkingu przy budynku, aby parkowanie za-

równo dla niepełnosprawnych, jak i samocho-
du z małymi dziećmi oraz podwiezienie dzie-
cka na stację nie było problemem.
VI. Zwróciliśmy się do Urzędu Gminy o usta-
wienie Toy-Toy na Bazarku. Zarówno miesz-
kańcy jak i sprzedający domagają się dodatko-
wej tego typu kabiny we wsi.
VII. Poprosiliśmy PKP o przyciszenie gon-
gu i megafonów, które są w okresie próbnego 
rozruchu i hałas nie pozwala na otwarcie okien 
w bliższym i dalszym otoczeniu stacji.
VIII. Spotkaliśmy się z komendantem Straży 
Miejskiej w sprawie smogu w Zalesiu. Miesz-
kańcy rzeczywiście mogą przywołać Straż, by 
sprawdziła, dlaczego z komina wydobywa się 
trujący dym, a właściciel takiej posesji musi 
umożliwić strażnikowi sprawdzenie czym pa-
limy w piecu.
IX. Uzyskaliśmy informację od firmy Sky Net 
o możliwości zainstalowania szerokopasmowe-
go Internetu. Obecnie sprawdzamy czy firma 
Orange jest zainteresowana w ciągu najbliż-
szych lat doprowadzeniem swojego światłowo-
du do Zalesia. Jeśli będzie dostateczna liczba 
właścicieli posesji zainteresowanych takim 
rozwiązaniem – otrzymamy ankiety, np. z fir-
my Sky Net z informacją i telefonami konsul-
tantów. 
X. Braliśmy udział w akcji zorganizowanej 
przez Policję przy współudziale Służby Ochro-
ny Kolei oraz PKP PLK. Akcja Razem Bez-
pieczniej polegała na informowaniu kierow-
ców jak zachowywać się przy zbliżaniu się do 
przejazdu kolejowego, organizatorzy rozdawali 
foldery, ulotki szkoleniowo-informacyjne kie-
rowcom i pasażerom wysiadającym z pociągu.
XI. Zlecaliśmy prace porządkowe osobom skie-
rowanych przez kuratorów do prac społecznie 
użytecznych. W tym miesiącu osoby sprzątały 
plac Duszczyka, otoczenie tablic ogłoszenio-
wych, chodniki.

Sołtys 
Ewa Molenda-Stroińska
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NAJBLIŻSZE SPOTKANIE RADY SO-
ŁECKIEJ ODBĘDZIE SIĘ 1 marca 2018 r. 
o godz. 19.00 w KLUBIE KULTURY.

ZALESIE GÓRNE
ROK XI . No 2/2018 (96)

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

CZYm ZAJmOWAŁA SIĘ RADA SOŁECKA w 2017 ROKU



nr 2/2018, LUTY2

Budżet na 2018 
– co dla Zalesia?

W połowie grudnia 2017 roku Rada 
Miejska uchwaliła budżet Gminy Pia-
seczno. To największy budżet (ponad 0,5 
mld zł)  od wielu lat naznaczony wielkimi 
inwestycjami jak: Centrum Edukacyj-
no–Multimedialne w Piasecznie, szkoły 
w Głoskowie czy Julianowie. Licząc środ-
ki zapisane z 2017 roku daje to ponad 100 
milionów na inwestycje. Wysiłek spory, 
ale dzięki prowadzonej od lat polityki 
priorytetów (szkoły, drogi) możliwy do 
podjęcia. 

Serdecznie dziękuję Mieszkańcom 
Zalesia, Radzie Sołeckiej i stowarzysze-
niom za wskazówki i owocne, czasem 
trudne, rozmowy w trakcie prac nad bu-
dżetem. 

Remonty dróg gminnych
W budżecie na 2018 rok w tej chwili za-
planowano wydatki na remonty dróg:
• ul. Zaczarowanej Róży – nakładka asfal-
towa na istniejącej podbudowie.
• ul. Środkowa – nakładka asfaltowa na 
istniejącej podbudowie. Łącznik ul. Pia-
seczyńskiej i ul. Granicznej. 
• ul. Jelenich Rogów – nakładka asfaltowa 
na istniejącej podbudowie.
• ul. Fijołków – nakładka asfaltowa na ist-
niejącej podbudowie.

Istnieje szansa na przeznaczenie do-
datkowych środków na remonty dróg 
w kwietniu. W kolejności czekają ulice: 
Jasna, Złocistych Łanów, Widna, Żytnia, 
Echa Leśne. Będę informował na bieżąco.

Remonty dróg powiatowych
Na rok 2018 kluczową inwestycją 

jest remont ul. Wiekowej Sosny oraz ul. 
Parkowej wraz z wykonaniem chodni-
ka do  ronda przy poczcie. W budżecie 
powiatu zarezerwowano na ten cel po-
nad 2,5 miliona. Gmina Piaseczno, na 

mój wniosek, wsparła realizację w 2017 
roku kwotą 1,1 mln zł, aby inwesty-
cję przyspieszyć. Przetarg na chodnik 
wzdłuż ul. Parkowej w 2017 niestety się 
„nie udał”. Oferowane ceny wykonania 
przekroczyły możliwości finansowe. 
W tej chwili kończy się ponowny prze-
targ. W tym roku Gmina Piaseczno do-
finansuje tę inwestycje kwotą 400 tysięcy 
zł. Również województwo mazowieckie 
wesprze w tym roku to zadanie. Póki co 
jestem dobrej myśli. Ruszą jeszcze prace 
przy kluczowych drogach dojazdowych: 
skrzyżowania w Jazgarzewie (rondo) 
oraz w Gołkowie przy stacji paliw (ron-
do). Te inwestycje również wspomaga 
Gmina Piaseczno.

Parking przy PKP i okolice
W budżecie Gminy na budowę par-

kingu zarezerwowano kwotę 2 mln zł. 
Według koncepcji zostanie zrealizowa-
ny parking jednopoziomowy na ok. 300 
samochodów wraz z oświetleniem oraz 
chodnikami. Jeżeli negocjacje z powia-
tem pójdą pomyślnie prace powinny się 
zacząć w tym roku. 

Ponadto, mam nadzieję, że uda się 
zrealizować projekt ponownego urucho-
mienia przejścia pod torami u wylotu 
ulic: Sinych Mgieł oraz Fiołków. Prace 
ruszą jeszcze na wiosnę.

Kluczowymi kwestiami są dalsze pra-
ce naprawcze wokół stacji. Niestety prace 
Gmina Piaseczno będzie mogła rozpo-
cząć dopiero po zakończeniu inwestycji 
przez PKP.

Modernizacja 
oświetlenia ulicznego

W 2018 roku Gmina Piaseczno bę-
dzie realizować sukcesywną wymianę sta-
rych awaryjnych opraw na oprawy typu 
Led. Ponadto ul. Leśny Zaułek uzyska 
wreszcie oświetlenie. W budżecie gminy 
zostały zarezerwowane środki na konty-
nuowanie prac w ciągu ul. Gościniec Wa-
recki w Nowinkach.  

Przestrzeń publiczna – cd. 
Prac nad projektem planu 
przestrzennego dla Zalesia

W 2017 roku realizowaliśmy wspól-
nie z mieszkańcami unikatowy program 

konsultacji. W tej chwili jest przygoto-
wywana publikacja podsumowująca pra-
ce. Myślę, że w połowie roku pojawi się 
koncepcja planu do dalszych konsultacji. 
Korzystając z okazji chcę serdecznie po-
dziękować wszystkim osobom biorącym 
udział w pracach.

Kulturalne Zalesie 
– budynek Klubu Kultury

Staraniem Centrum Kultury nasz 
budynek przy ul. Białej Brzozy zyskał 
nowe wyposażenie. W roku 2018 konty-
nuować będziemy wyposażanie budynku 
oraz mamy nadzieję, że przy współpracy 
zalesiańskich artystów budynek wypięk-
nieje również z zewnątrz. Pojawi się, tak 
wyczekiwana przez seniorów, winda do 
obsługi budynku.

informacje bieżące:

Komunikacja 
– warto z Kartą Mieszkańca

Od 1 lutego w Gminie Piaseczno 
można otrzymać Kartę Mieszkańca, któ-
ra uprawnia do darmowych przejazdów 
(od 1 marca) liniami L, które są obsłu-
giwane przez Gminę Piaseczno. Ponad-
to karta może być wykorzystania do 
ładowania biletów ZTM Warszawa oraz 
jako karta biblioteczna. Wkrótce poja-
wią się inne usługi. Kartę można wyro-
bić w punkcie w Piaseczni ul. Puławska 
5 lub składając wniosek przez Internet. 
Uprawnienia do karty mają wszyscy 
mieszkańcy Gminy Piaseczno. Serdecz-
nie zachęcam.

Komunikacja – kiedy I strefa?
Od początku roku trwają prace 

nad realizacją I strefy komunikacyjnej 
obejmującej teren Gminy Piaseczno. 
W tej chwili możliwy termin wdrożenia 
to 1  czerwca 2018 r. Szczegółowo będę 
jeszcze informował. Sam projekt będzie 
połączony z Kartą Mieszkańca. 

Zapraszam do współpracy,
Z wyrazami szacunku

Łukasz Kamiński – radny
l.kaminski@piaseczno.com.pl 

tel. 691 015 455
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Bezpieczeństwo 
na przejazdach 

kolejowo-drogowych
W dniu 13 lutego br. przy stacji PKP w Zalesiu Górnym od-
było się spotkanie informacyjno-edukacyjne zorganizowane 
przez Policję we współudziale Straży Ochrony Kolei i PKP-
-PLK. Podczas spotkania policjanci informowali o wypad-
kach na przejazdach kolejowo-drogowych.

W 2017 r. 99% wypadków spowodowali nieostrożni kierow-
cy. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. coraz więcej przejazdów 
wyposażają w kamery. Łącznie doszło do 183 zdarzeń z udzia-
łem pojazdów na przejazdach kolejowo-drogowych. Zginęło 
w nich 29 osób. Modernizacja linii kolejowych zapewnia wyższy 
poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowo-drogowym.

Magdalena Kamińska

Jakość powietrza 
– rachunek za zdrowie 
z odroczoną płatnością

Gmina Piaseczno od zeszłego roku wprowadziła monitoring 
jakości powietrza na terenie całej gminy. W Zalesiu Górnym 
mamy dwa czujniki.

Wskazania w naszej miejscowości nie są optymistyczne. 
Wskazują, że palimy surowcami niskiej jakości, czasem śmiecia-
mi czy drzewem o złej wilgotności. Piszę „MY” ponieważ jakość 
powietrza to nasza wspólna sprawa. Nie chodzi też o to, żeby 
kogoś piętnować osobiście.

Zdaje sobie sprawę, że wybór surowca to często wybór po-
dyktowany ekonomią. Niemniej ta ekonomia przypomni sobie 
również za parę lat, gdy trzeba będzie się leczyć. Złe powietrze 
„wystawi” rachunek za lat 10. A wtedy za późno będzie na od-
powiednie wnioski. Nie chodzi o straszenie, ale o świadomość 
nas wszystkich.
Dlatego proponuję:
– palmy w naszych kominkach tylko wysezonowanym drewnem,
– sprawdzajmy jakość węgla w składzie uważnie, ponieważ czę-
sto sprzedawca stara się nas wykorzystać,
– rozmawiajmy o jakości powietrza z naszymi sąsiadami.
Dlatego proponuję rozważyć: 
– wymianę pieców węglowych na gazowe – Gmina Piaseczno 
dofinansowuje takie prace, a Zalesie Górne jest w większości 
pokryte siecią gazową. 
Dlatego proszę:
– sprawdzajmy wskazania czujników, ale nie dla paniki, tylko 
w celu odpowiedniej osobistej reakcji: zaniechania spaceru, od-
powiedniego ubioru itd.,
– zgłaszajmy wszelkie naruszenia odpowiednim służbom.

Dbajmy wspólnie o jakość naszego powietrza.
Łukasz Kamiński

WYNIKI POmIARU POWIETRZA W ZALESIU GÓRNYm w dniach 12-17 lutego 2018 r.

 PM10 PM2.5  PM1 U w a g i

Data Punkt1 Punkt2 Punkt1 Punkt2 Punkt1 Punkt2 Punkt1 Punkt2
   
12.02.2018 86µg/m3 119µg/m3 59µg/m3 80µg/m3 49µg/m3 68µg/m3 Umiarkowanewarunki Dostatecznewarunki
       Umiarkowanewarunki Powinniśmyograniczyć 
       doprzebywaniaiaktywności aktywnośćfizycznąna 
       nawolnympowietrzu. wolnympowietrzu. 
13.02.2018 128µg/m3 112µg/m3 91µg/m3 80µg/m3 71µg/m3 63µg/m3 Złewarunki Dostatecznewarunki
       Wszelkaaktywnośćfizyczna Powinniśmyograniczyć 
       nawolnympowietrzu aktywnośćfizycznąna 
       jestodradzana. wolnympowietrzu. 
14.02.2018 92µg/m3 89µg/m3 65µg/m3 63µg/m3 53µg/m3 50µg/m3 Dostatecznewarunki Dostatecznewarunki 
       Powinniśmyograniczyć Powinniśmyograniczyć 
       aktywnośćfizyczną aktywnośćfizycznąna 
       nawolnympowietrzu. wolnympowietrzu. 
15.02.2018 42µg/m3 70µg/m3 27µg/m3 44µg/m3 23µg/m3 40µg/m3 Dobrewarunki Umiarkowanewarunki
       Zalecanaaktywność Umiarkowanewarunkido 
       naświeżympowietrzu. przebywaniaiaktywności
        nawolnympowietrzu.
16.02.2018 86µg/m3 90µg/m3 58µg/m3 62µg/m3 48µg/m3 50µg/m3 Umiarkowanewarunki Dostatecznewarunki
       Umiarkowanewarunki Powinniśmyograniczyć 
       doprzebywaniaiaktywności aktywnośćfizycznąna 
       nawolnympowietrzu. wolnympowietrzu. 
17.02.2018 83µg/m3 77µg/m3 58µg/m3 54µg/m3 47µg/m3 43µg/m3 Umiarkowanewarunki Umiarkowanewarunki
       Umiarkowanewarunki Umiarkowanewarunkido
       doprzebywaniaiaktywności przebywaniaiaktywności
       nawolnympowietrzu. nawolnympowietrzu.

Walczymy o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych 
fot. E. Stroińska
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Nasza gazetka sołecka ukazuje się w Za-
lesiu regularnie od blisko 10 lat. Wy-
dajemy rocznie średnio 11 numerów 
naszego biuletynu, w którym opisujemy 
najważniejsze wydarzenia podejmowa-
ne przez Sołtysa i  Radę Sołecką  oraz 
różnorodne działania społeczno kultu-
ralne.

W poprzednim numerze „Przystanku 
Zalesie” pojawił się artykuł pani Sołtys 
podsumowujący działania Rady Sołe-
ckiej w 2017 roku. (Chciałabym w kilku 
punktach podsumować rok 2017 pod ką-
tem wydarzeń kulturalnych, które miały 
miejsce w naszym Zalesiu i które zostały 
opisane w naszej gazecie.) Oto kilkana-
ście przykładów ilustrujących działania 
społeczne i kulturalne:
• Na początku ubiegłego roku pani Bar-
bara Tokarska – nasza mieszkanka, 
uczestniczka Powstania Warszawskiego, 
została mianowana na stopień poruczni-
ka Wojska Polskiego.
• Pożegnaliśmy Ks. Marcjana oraz pana 
Jerzego Romana– prezesa Klubu Seniora 
w Zalesiu Górnym.
• Zalesiańskie Towarzystwo Śpiewacze 
obchodziło śpiewająco swój jubileusz – 
dwudziestolecie działalności.
• W bibliotece w Zalesiu Górnym odbyło 
się spotkanie autorskie z Beatą Kiecaną – 
absolwentką polonistyki UMCS w Lubli-
nie.

• Wolontariusze Światowych Dni Mło-
dzieży zorganizowali akcję ,,Pielucha dla 

malucha” na rzecz nowonarodzonych 
dzieci.
• W ramach projektu gimnazjalnego od-
były się warsztaty szydełkowania, pod-
czas których powstawały ośmiorniczki 
dla wcześniaków.
• Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu 

Górnym gościł dziesięcioro dzieci z Pol-
skiego Dziecięcego Teatru Lalek „Mo-
dern-Pol” przy Żytomierskim Obwodo-
wym Związku Polaków na Ukrainie.
• Maj rozpoczęliśmy Majówką, czyli pik-
nikiem integracyjnym organizowanym 

przez Sołtysa i Radę Sołecką Zalesia Gór-
nego na placu Klubu Kultury.
• W maju odbył się także wernisaż wy-
stawy „Ptaki z Zalesia i okolic”. Wysta-
wiono prace dzieci w wieku od 5 do 15 
lat uczęszczających na zajęcia plastyczne 
w Klubie Kultury.
• Kolejną imprezą w maju było w bibliote-
ce spotkanie z Barbarą Ciwoniuk – autor-
ką powieści młodzieżowych.
• Stowarzyszenie Razem Lepiej brało 
udział w Turnieju Wiedzy o Polsce, orga-
nizowanym przez 4 Mazowiecką Druży-
nę Wędrowniczek z hufca ZHR „Watra”.
• Przy Stacji PKP został umieszczony 
głaz, który będzie pomnikiem upamięt-
niającym przejazd pociągu z trumną 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w maju 
1935 roku.
• Stanisław Mierzejewski, uczeń Szkoły 
Podstawowej w Zalesiu Górnym, uzyskał 
tytuł laureata Kuratoryjnego Konkursu 
Informatycznego „miniLOGIA15”.
• Po raz drugi w Szkole w Zalesiu Gór-
nym została przeprowadzona akcja „Daj 
włos”, czyli zbiórka włosów na peruki dla 
kobiet w trakcie chemioterapii.
• We wrześniu i październiku odbył się 
cykl spacerów i warsztatów poświęco-

Działo się w 2017…

Pierwsza majówka organizowana przez Sołtys i Radę Sołecką Zalesia Górnego 
 fot. R. Tyszecki

Mieszkańcy Zalesia spotykają się na Święcie Pieczonego Ziemniaka na Domance 
fot. R. Tyszecki
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Okres śpiewania kolęd był dla chóru 
Zalesiańskiego Towarzystwa Śpiewa-
czego czasem obfitującym w ciekawe 
wydarzenia artystyczno-społeczne.

14 stycznia nasz chór wystąpił w 
sali teatralnej przy kościele w Żbikowie. 

Przyjechaliśmy do Żbikowa na zaprosze-
nie proboszcza tamtejszej parafii księ-
dza kanonika Bogdana Przegalińskiego. 
Ksiądz Bogdan był kiedyś wikariuszem 
w Zalesiu Górnym, co i rusz nasze drogi 
spotykają się bądź to na niwie muzycznej, 
bądź to na niwie sportowej (ksiądz Bog-
dan jest znakomitym tenisistą). Obecni 
na koncercie parafianie ze Żbikowa chęt-
nie włączali się we wspólne śpiewanie i 
z zainteresowaniem słuchali nieznanych 
sobie, często egzotycznych kolęd (i takie 
mamy w swoim repertuarze).

Doświadczenie wspólnego śpiewa-
nia z publicznością miało dla nas dodat-
kowy, wspaniały wymiar na koncercie, 
który zaśpiewaliśmy w Domu Pomocy 
Społecznej w Brwinowie.

Dom ten, prowadzony przez Katoli-
ckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych 
Archidiecezji Warszawskiej to miejsce, 
w którym przebywają osoby niepełno-
sprawne intelektualnie i fizycznie. Wiel-

kim przeżyciem dla nas było gorące 
przyjęcie, jakiego doznaliśmy od pen-
sjonariuszy Domu Pomocy, ich sponta-
niczne włączanie się we wspólny śpiew 
i emocjonalne, pełne pozytywnych wi-
bracji reakcje. Nieczęsto zdarza się, żeby 

słuchacze po koncercie przytulali się do 
artystów, a tak było w sobotnie przedpo-
łudnie 27 stycznia w Brwinowie.

Następnego dnia, w niedzielę 28 
stycznia dzieliliśmy się naszym kolędo-
wym śpiewaniem z publicznością zgro-
madzoną w Domu Przyjaciół na terenie 
Ośrodka Opieki nad Ociemniałymi w 
Laskach. I tu mieliśmy okazję razem ze 
słuchaczami odbyć kolędową podróż w 
czasie (mamy w repertuarze kolędy na-
wet z XV wieku) i w przestrzeni (z Polski 
przez Hiszpanię aż do Trynidadu).

Śpiewanie kolęd różnych w nastroju, 
czasem żywiołowych i radosnych, czasem 
zadumanych i nostalgicznych dało nam 
okazję do pięknych spotkań z ludźmi.

Stale zapraszamy na próby chóru, 
które odbywają się w czwartki, o godzi-
nie 18.30 w naszym Klubie Kultury przy 
ulicy Białej Brzozy. 

Stanisław Szczyciński
Dyrygent chóru

nych przygotowaniu oczekiwań miesz-
kańców do nowego planu zagospodaro-
wania Zalesia Górnego. 
• Po raz kolejny w naszej szkole odbywała 
się „Akcja Żaba” mająca na celu ochro-
nę płazów przed kołami samochodów. 
W 2017 roku akcja obchodziła jubileusz 
15-lecia.
• Znakomity zalesiański historyk – Grze-
gorz Nowik został Twarzą Zalesia Górne-
go, co miało miejsce podczas XVII Jar-
marku Hubertowskiego.
• Szkoła we współpracy z Gminą Piasecz-
no zorganizowała akcję „Lato w mieście” 
dla dzieci pozostających w wakacje na te-
renie Zalesia Górnego.
• Zalesiańskie Towarzystwo Śpiewacze 
zdobyło Wstęgę Solczy w kategorii chó-
rów dorosłych mieszanych w Ejszyszkach 
na Litwie podczas Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Chóralnej.
• Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego 
zaprosili mieszkańców na kolejne Święto 
Pieczonego Ziemniaka, które jest imprezą 
o charakterze integracyjnym.
• Po wielu latach pracy w naszym Klu-
bie Kultury na emeryturę odszedł jego 
współtwórca i dotychczasowy kierownik 
pan Andrzej Szczygielski.
• W Szkole Podstawowej im. Wspólnej 
Europy w Zalesiu Górnym, zorganizo-
wano we współpracy z Gminą Piaseczno 
szkolenie z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej dla wszystkich 800 ucz-
niów naszej szkoły.
• Na rozegranych 16 września 2017 r. 
w Kielcach Mistrzostwach Polski Mło-
dzików w łucznictwie zawodnik KS Hu-
bertus, Jakub Kultys odniósł wielki sukces 
zdobywając złoty medal w konkurencji 
drużynowej.

Oprócz wymienionych wydarzeń 
w ubiegłym roku nie zabrakło takich 
imprez jak: Festiwalu Poezji Śpiewanej 
„Sztukatorzy”, Jarmarku Hubertowskie-
go, Spotkań z Pieśnią. Niezwykle ważną 
rolę w życiu naszej społeczności spełniają 
Klub Seniora „Złota Jesień” i  Stowarzy-
szenie Razem Lepiej. Aktywną działal-
ność prowadziły także nasze lokalne pla-
cówki Biblioteka i Klub Kultury zlokali-
zowane przy ul. Białej Brzozy 3.

O tych wydarzeniach i wielu innych 
można przeczytać w archiwalnych nume-
rach „Przystanku Zalesie”. Są one dostęp-
ne na stronie www.zalesie-gorne.eu oraz 
na profilu www.facebook.com/zalesie-
gorneradasolecka

Magdalena Kamińska

Koncerty kolędowe 
chóru Zalesiańskiego 

Towarzystwa Śpiewaczego

Laski Dom u Przyjaciół, fot. J. Kurek
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W roku 1990 z inicjatywy Jacka Ku-
ronia narodził się po raz  kolejny za-
wód „pracownik socjalny”. Tradycje 
polskiej pracy socjalnej sięgają lat 
dwudziestych. Ustawa z 1923 roku  
o opiece społecznej obowiązywała 67 
lat tj. od marca 1924  roku do stycznia 
1991 roku. Obecnie pomoc społeczną 
reguluje Ustawa o pomocy społecznej 
z dnia 12.03.2004 r, z późniejszymi 
zmianami.

Pracownicy socjalni są najczęściej 
pracownikami jednostek organizacyj-
nych pomocy społecznej. Stąd też ich 
głównym zadaniem jest realizacja zadań 
pomocy społecznej. Analizują i oceniają 
zjawiska, które powodują zapotrzebowa-
nie na świadczenia z pomocy społecznej. 
Bardzo często zdarza się, że pracowni-
cy socjalni podejmują interwencje na 
podstawie niepokojących sygnałów ze 
środowiska. Zajmują się również kwali-
fikowaniem i wnioskowaniem do uzy-
skania świadczeń. Szeroki katalog zadań 
pracowników socjalnych obejmuje także 
pomoc w uzyskaniu poradnictwa spe-
cjalistycznego dotyczącego możliwości 
rozwiązywania problemów. Sporo czasu 
i uwagi pracownicy socjalni poświęca-
ją    pobudzaniu społecznej aktywności 
i inspirowaniu do działań samopomo-
cowych w zaspokajaniu niezbędnych 
potrzeb życiowych osób, rodzin, grup 
i środowisk społecznych, zapobieganiu 
wykluczeniu społecznemu osób słab-
szych – niepełnosprawnych, starszych.

Profesjonalizm wymaga od pra-
cowników socjalnych, aby przy wyko-
nywaniu zadań kierowali się zasadami 
etyki zawodowej, jak również zasadą 
dobra osób i rodzin, którym służą. Nie-
zwykle istotne znaczenie odgrywa tu 
poszanowanie godności tych osób,  jak 
również ich prawa do samostanowienia. 
Pracownicy socjalni mają obowiązek, 
udzielania osobom zainteresowanym 
pełnej informacji o przysługujących im 
formach pomocy oraz do zachowania 
w tajemnicy informacji  uzyskanych 
w toku czynności zawodowych. 

Celem działań pracownika socjal-
nego jest usamodzielnienie osoby, ro-
dziny – pokonanie życiowych zakrętów 
i „wyjście na prostą”,  zmiana postaw nie 
tylko osób potrzebujących pomocy, ale 
również społeczności lokalnej. Często 

mylnie  używaną formą jest „opieka 
społeczna” zamiast pomoc społeczna – 
a jest to bardzo duża różnica. Opieka to 
roztoczenie parasola ochronnego i po-
noszenie odpowiedzialności za niepo-
wodzenia. Zadaniem pomocy społecz-
nej jest wskazywanie drogi i możliwości, 
a nie prowadzenie za rękę - zrobisz, jak 
będziesz chciał,  my Ci tylko podpowie-
my, co możesz zrobić aby przezwyciężyć 
trudności.                                                   

W mediach przekaz o pracowni-
kach socjalnych jest prosty i nie korzyst-
ny: biedna rodzina, nie ma pieniędzy, 
przychodzi pracownik socjalny, wzywa 
policję, kuratora. Zabiera dzieci. Tyle, że 
zanim dzieci trafią do placówki w trybie 
interwencyjnym - co jest ostatecznością 
- podejmujemy pracę z rodziną, pro-
ponujemy różne sposoby rozwiązania 
jej problemów. Naszym nadrzędnym 
celem jest zapewnienie dzieciom bez-
pieczeństwa. Jeżeli rodzice są pod wpły-
wem alkoholu, to po prostu nie możemy 
zostawić z nimi dzieci. Nie zabieramy 
dzieci z powodu biedy, nie pomagamy 
tylko alkoholikom. 

Zajmujemy  się osobami bezdom-
nymi, bezrobotnymi, samotnymi, 
starszymi, osobami uzależnionym od 
wszelkich używek, rodzinami dysfunk-
cyjnymi, chorymi i niepełnosprawnymi, 
poszkodowanymi w wyniku klęsk ży-
wiołowych i zdarzeń losowych, byłymi 
więźniami oraz uchodźcami. Praca wy-
maga wiedzy z wielu dziedzin,  a także 
znajomości przepisów prawa oraz do-
brej współpracy z wieloma instytucja-
mi, organizacjami i całą społecznością 
lokalną.  

Głównym problemem są oczekiwa-
nia ludzi i często niemożność zaspoko-
jenia wszystkich zgłaszanych potrzeb. 
Pracownik socjalny, to nie tylko zawód. 
To misja. To nieszablonowe podejście do 
rodzin i wspólne szukanie nowych dróg. 

Pracownicy socjalni zatrudnieni 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Piasecznie, to niewielka 
grupa ludzi, dla których praca to wyzwa-
nia, odpowiedzialność, a czasami niebez-
pieczeństwo. Odczuwają  satysfakcję, gdy 
rodziny z ich pomocą poradziły sobie z  
problemami. Świadomość, że dzięki ich 
działaniom ktoś  zmienia  swoje życie, 
daje  motywację do dalszej pracy.

Bogusława Meissner

Zawód –  Pracownik Socjalny Rozsmakuj się w sztuce!
Arcy historie dzieł.

Dlaczego mona Lisa jest tak sławna? Co 
się dzieje „Gdy rozum śpi”? I jak wyglą-
dała „Droga krzyżowa” Pietera Breugela 
( starszego)? O tym o wielu  innych  ta-
jemnicach będziemy rozmawiali podczas 
spotkań ze sztuką w Klubie Kultury w Za-
lesiu Górnym.  

Rozpoczynamy cykl bezpłatnych zajęć 
dla wszystkich chętnych powyżej 15 roku 
życia. Będą się one odbywały w klubie dwa 
razy w miesiącu, w soboty od godz. 16:00 
do godz.18:00 (zaplanowane terminy spot-
kań to: 3 i 17 marca, 7 i 21 kwietnia, 12 i 26 
maja i 9 czerwca).

Na spotkaniach będą omawiane dzieła: 
Francisco Goyi „Gdy rozum śpi budzą się 
upiory” (3 marca); Pietera Breugela „Dro-
ga krzyżowa” (17 marca); Auguste’a Rodina 
„Myśliciel” (7 kwietnia); Antonio Gaudiego 
„Sagrada Familia” (21 kwietnia); Edouar-
da Maneta – Śniadanie na trawie (12 maja); 
Stanisława Wyspiańskiego „Macierzyń-
stwo” (26 maja) i Rembranta „Autoportre-
ty” (9 czerwca) . 

Chcemy żeby te spotkania ze sztuką słu-
żyły  kształtowaniu wrażliwości estetycznej, 
stanowiły źródło silnych przeżyć, rozwijały 
wyobraźnię, poszerzały zdolności percep-
cyjne, uwrażliwiały na piękno, inspirowa-
ły  do samodzielnych działań twórczych, 
ale też były wymianą wiedzy i twórczych 
doświadczeń. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! 
KONTAKT: e-mail: zalesie.gorne@kultural-
ni.pl; tel. 517 128 311
www.facebook.com/KlubKulturyZalesie-
Gorne/
 oprc. ms

Rodzinnie robimy Marzanny 
i dekorujemy jajka

Rodziców, dziadków, wujostwo z dziećmi 
zapraszamy do Klubu Kultury w Zalesiu 
Górnym, ul. Białej Brzozy 3, w sobotę 24 
marca o godz. 16:00 na warsztaty rodzin-
ne „Powitanie wiosny”. 

Będziemy wspólnie wykonywali małe 
kukiełki Marzanny. Dowiemy się dlaczego 
słomianą kukłę nazywamy Marzanną? W 
jaki sposób historia lalki wiąże się z boginią 
słowiańską? Będziemy też robili pisanki na 
święta Wielkanocne i poznamy skąd pocho-
dzi zwyczaj malowania jajek i jakie są tech-
niki ich zdobienia.

oprc.ms
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PROJEKT PLASTYCZNY

„Tożsamość  
– Dziedzictwo – Pamięć”

Zbliża się stulecie odzyskania niepodległości przez Pol-
skę i 88 rocznica powstania Zalesia Górnego  chcielibyśmy 
uczcić je w odpowiedni i godny sposób poprzez projekt pla-
styczny „Tożsamość- Dziedzictwo - Pamięć”.

Artystyczne zbiorowe wysiłki twórcze stały się zalesiańską 
tradycją, której pomysłodawcą był wieloletni kierownik Klubu 
Kultury Andrzej Szczygielski. Pierwszym pomysłem, do które-
go zostało zaproszone środowisko plastyczne, była „Panorama 
Zalesia”, która powstała w 2010 roku (obecnie obrazy te są pre-
zentowane w klubie) dla podkreślenia wartości emocjonalnych 
łączących autorów z Zalesiem, które obchodziło wtedy swoje 
80.urodziny. Obrazy tego cyklu odwiedziły Piaseczno, Podko-
wę Leśną i warszawski Ursynów. 

W 2014 roku artyści zamanifestowali swoje impresje zwią-
zane z muzyką tworząc kolejny cykl „Namalować muzykę”. Wy-
stawę prac w Zalesiu gościła Galeria Pi, była też prezentowana 
w Domu Muzyka Seniora w Kątach. Zamiłowanie zalesian do 
sztuk plastycznych zaowocowało też w 2015 roku trzecim pro-
jektem zbiorowym „Pokolenia”, w którym kilkunastu artystów 
przedstawiło artystyczną wizję otaczającego nas świata.

Tym razem chcemy zaprosić twórców do pracy nad te-
matem „Tożsamość –dziedzictwo - pamięć” jako zjawiskom 
historycznym i emocjonalnym, filozoficznym i kulturowym, 
zbiorowym i indywidualnym. Są to pojęcia bardzo sobie bli-
skie. Dziedzictwo niewątpliwie stanowi część naszej tożsamo-
ści, natomiast pamięć jest narzędziem, którym posługujemy się 
do jej kształtowania. Pamięć o przeszłości daje nam poczucie 
łączności czasowej z przodkami i jest wyrazem szacunku dla 
ich osiągnięć. Efektem końcowym projektu będzie wystawa 
zbiorowa, której otwarcie planujemy na listopad 2018 roku. 

Wszystkich chętnych do udziału w tym projekcie zaprasza-
my do Klubu Kultury w Zalesiu Górnym ul. Białej Brzozy 3 na 
spotkanie informacyjne w dniu 24 marca 2018 roku o godz. 18:00.  
Kontakt: e-mail:zalesie.gorne@kulturalni.pl, tel. 517 128 311, 
www.facebook.com/KlubKulturyZalesieGorne/ oprac.ms

UWAGA KONKURS

JA I MOJE ZWIERZĘ!
ZRÓB SOBIE ZDJĘCIE Z PRZYJACIELEm, 

UKOCHANYm ZWIERZĘCIEm! 
DLA WSZYSTKICH! Bez ograniczeń wiekowych!

Pokażcie na zdjęciu siebie oraz swojego psa, kota, żółwia, cho-
mika, rybkę, papugę i innych zwierzęcych przyjaciół! Pokażcie co 
lubicie razem robić, jaka więź Was łączy. Zróbcie sobie z Nią lub 
Nim fotografię (w typie selfie lub poproście kogoś aby Was sfoto-
grafował) i wyślijcie na adres mailowy: zalesie.gorne@kulturalni.pl 

Najlepsze zdjęcia nagrodzimy – w puli nagród znajdzie się 
coś i dla młodszych, i dla starszych. Najciekawsze zdjęcia zapre-
zentujemy w kwietniu na pokonkursowej wystawie w klubie. To-
warzyszyć konkursowi będą warsztaty fotograficzne (10 marca 
w godz.16:00-18:00 w Klubie Kultury ul. Białej Brzozy 3, Zalesie 
Górne) o tym co trzeba wiedzieć żeby zrobić dobre zdjęcie.

Regulamin konkursu JA I mOJE ZWIERZĘ
1. ORGANIZATOR - Centrum Kultury w Piasecznie, Klub Kultu-
ry w Zalesiu Górnym ul. Białej Brzozy 3
2. CEL -rozwijanie i kształtowanie wyobraźni, aktywności twór-
czej.
3. WARUNKI KONKURSU/ UCZESTNICTWO

Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących 
mieszkańców gminy Piaseczno bez ograniczenia wiekowego. Za-
daniem uczestników jest wykonanie zdjęcia ze swoim zwierzęcym 
przyjacielem ( jeden uczestnik może wysłać do 5 zdjęć). Fotografie 
zapisane w postaci cyfrowej (pliki JPG)  należy przesłać na adres 
mailowy: zalesie.gorne@kulturalni.pl i w treści maila napisać: imię, 
nazwisko, wiek uczestnika i imię przyjaciela zwierzęcia oraz wiek; 
koniecznie telefon kontaktowy.  Jeśli nie Wy jesteście autorami 
zdjęcia, bo ktoś Wam pomagał, to koniecznie podajcie imię i na-
zwisko osoby, która fotografię wykonała.

Z chwilą złożenia prac uczestnicy konkursu przenoszą na 
Centrum Kultury w Piasecznie nieodpłatnie, bezterminowo, bez 
ograniczeń co do terytorium wszelkie autorskie prawa majątkowe 
do prac, stanowiących przedmiot konkursu, na wszystkich polach 
eksploatacji, o których mowa w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 Nr 90, 
poz. 631, z późn. zm.). Prace będą oceniane przez powołane na cel 
konkursu Jury, pod kątem zilustrowania więzi łączącej ze zwierzę-
ciem. Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego regulaminu. 
TERmIN. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia tj. 15 lutego 2018 roku
do dnia 25 marca 2018 roku. 
WYNIK konkursu zostanie ogłoszony nie później niż do dnia 8 
kwietnia 2018 roku. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony 
telefonicznie o decyzji jury i terminie wręczenia nagrody. 
UWAGI KOŃCOWE – wzięcie udziału w konkursie jest równo-
znaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
przez organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 
z późn. zm.), dla potrzeb realizacji konkursu.

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych. 

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać 
w siedzibie Organizatora Konkursu: Klubu Kultury w Zalesiu 
Górnym, ul. Białej Brzozy 3, kom. 517 128 311. oprac.ms

POWSTAJE KLUB KOBIET: Przyjdź, poznajmy się!
Klub Kultury w Zalesiu Górnym ul. Białej Brzozy 3,  zaprasza 
w sobotę 3 marca o godz. 18:00 wszystkie Panie, na spotkanie 
założycielskie klubu kobiet.

Chcemy żeby nasz klub miał charakter otwarty i zrzeszał ko-
biety młodsze i doświadczone, aktywne i kreatywne, ale też i te któ-
re zajmują się domem i dziećmi. Najważniejsze żeby były chętne 
do poznania innych kobiet, wymiany doświadczeń, zdobywania 
nowych umiejętności, poszerzenia wiedzy, rozwoju, ale przede 
wszystkim azylu od codziennej gonitwy. 

Chcemy stworzyć taką przyjazną przestrzeń, aby w klubie każ-
da z Pań była na równi członkinią i gospodynią. O tym jak często 
będziemy się spotykały i na czym te spotkania będą polegały za-
decydujemy wspólnie podczas pierwszego marcowego spotkania.

SERDECZNIE ZAPRASZAmY!
Kontakt: e-mail:zalesie.gorne@kulturalni.pl, tel. 517 128 311

Oprc.ms
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Górskie 
wędrówki

W górach mroźny wiater wszystko pu-
stoszy...

Zaczęło to się chyba w poniedziałek, 
kiedy wieczorem wróciłem do domu, 
a mama zaatakowała mnie informacją, 
że jest taki wyjazd wędrowników, mogę 
pojechać, ale właśnie kupują bilety i mu-
szę się zdecydować w 1,5 godziny. No to 
uznałem, że jadę. Jak się dowiedziałem, 
że jedzie nas tylko czterech to już w ogóle 
uznałem, że to może być udany wyjazd.

Przyszedł czas, to pojechaliśmy samo-
chodem na dworzec autobusowy Warsza-
wa Zachodnia, wsiedliśmy w nocny bus do 
Sanoka i ziuu... W połowie drogi dopadł 
mnie rotawirus czy inne paskudztwo, co 
od tygodnia męczyło kolejnych członków 
rodziny i trochę popsuło mi to nastrój.  
W Sanoku reszta ekipy zrobiła zakupy (ja 
w tym czasie walczyłem z mdłościami, 
więc nie byłem szczególnie pomocny) 
i pół dnia polowaliśmy na autobus do Ko-
mańczy. W rzeczonym autobusie trochę 
regenerowałem siły, ale koło południa do-
jechaliśmy i trzeba było się zbierać. Kiedy 
szykowaliśmy się do wymarszu, w zatocz-
kę koło przystanku zajechał jakiś miejsco-
wy samochodem i wypytywał o naszą tra-
sę po czym stwierdził, że to niebezpieczne, 
bo mroźny wiater wszystko pustoszy. Ha-
sło mroźny wiater zostało z nami do koń-
ca wyjazdu. Mimo ostrzeżenia ruszyliśmy 
w góry. Byłem ździebko osłabiony, więc 
wlokłem się za resztą. Ostatecznie koło go-
dziny siedemnastej, zmęczeni atakującym 
nas ze wszystkich stron mroźnym wiate-
rem znaleźliśmy na szlaku schron - chatkę 
z desek o powierzchni ok 2 m2 gdzie się 
zatrzymaliśmy. Do planowanego celu było 
jeszcze sporo drogi, ale podobno wygląda-
łem na mocno chorego, więc się nade mną 
zlitowali. Szczerze, to prawie od razu po-
szedłem spać i dopiero rano dowiedziałem 
się, że pozostali jeszcze parę godzin wal-
czyli z kolacją. 

Następnego dnia ruszyliśmy dopiero 
po dziewiątej i z drobnymi przystankami 
brnęliśmy dalej przez śnieg. Na szczęście 
mroźny wiater wiał już znacznie mniej. 
Było już ciemno, kiedy doszliśmy do kolej-
nego schronu (ten był trochę większy). Po 
krótkiej naradzie postanowiliśmy zostać 
tam na noc. Pozbieraliśmy drewna no og-
nisko i w dwie godziny przygotowaliśmy 

spaghetti. Jedzenie nie było może idealne, 
ale przez sam fakt, że gotowaliśmy ja na 
ognisku smakowało wyśmienicie. Siedzie-
liśmy sobie dłuższy czas przy ognisku, każ-
dy z miską makaronu, popijając herbatę 
z imbirem i gawędząc na różne ciekawe 
tematy. Uznałem, że dla takiego wieczoru 
warto było wlec się większość dnia przez 
góry. Potem powbijaliśmy się we śpiwory 
i poszliśmy spać pełni entuzjazmu, z na-
dzieją patrzący w przyszłość etc.

Rano wstaliśmy, zrobiliśmy śniadanie, 
zjedliśmy je i kiedy zbieraliśmy się do wy-
marszu obok zatrzymał się jakiś człowiek 
samochodem i zaproponował nam pod-
wózkę do Jaślisk, skąd doradził nam trasę 
widokową do Zawadki Rymanowskiej. 
W Jaśliskach przejęło nas dwóch innych 
autochtonów, którzy potwierdzili sens 
takiej trasy i opowiadali nam trochę o hi-
storii okolicznych ziem. A potem znowu 
szliśmy przez góry. Po drodze zatrzymy-
waliśmy się podziwiać widoki i próbowa-
liśmy je fotografować. Przed zmrokiem 
dotarliśmy do chaty, gdzie zatrzymali się 
harcerze i harcerki z Zalesia. Tam pod-
jęli nas ciepłym posiłkiem, a wieczorem 
wzięliśmy udział w kominku. W zasadzie 
nie znałem tekstów śpiewanych piosenek, 
więc nie mogłem przyłączyć się do rados-
nego chóru, ale mimo to było fajnie.

W piątek rano uciekliśmy z chaty i au-
tostopem pojechaliśmy do Barwinka, skąd 
piechotą udaliśmy się do Muzeum Kultury 
Łemkowskiej w Zyndranowej, które nie-
stety okazało się zamknięte. Mimo to obej-
rzeliśmy wystawione na zewnątrz ekspo-
naty, a dopiero potem na piechotę wróci-
liśmy do Zawadki. Po drodze zdobyliśmy 
dwa wysokie (jak na Beskid Niski) szczyty 
i prowadziliśmy liczne ciekawe konwersa-
cje na przeróżne tematy, od problemów 
z pociągami w Zalesiu, do teorii gry na 
harmonijce ustnej. Wieczorem znowu był 
kominek, na którym, oprócz śpiewania, 
my (znaczy wędrownicy) opowiadaliśmy 
o naszej podróży i mroźnym wiaterze. 

Ostatniego dnia zostaliśmy cały dzień 
w chacie i wzięliśmy udział w warsztatach 
z witrażu.  Lubię tego rodzaju zabawę, więc 
z radością oddałem się przycinaniu, szli-
fowaniu i lutowaniu. Efektem mojej pracy 
miało być kółko z kawałków  szkła w cie-
płych  kolorach, ale kształtem przypomi-
nała raczej kartofel, a szkiełka oglądane 
pod światło okazały się mieć inne kolory 
niż leżąc na ceracie kiedy je wybierałem. 
Mimo moich obiekcji mój witraż spot-

kał się z pozytywnym odbiorem, a nawet 
(o zgrozo!) moje straszne zdjęcie z nim 
i głupawą miną trafiło na facebooka. Wie-
czorem razem z całym obozem poszliśmy 
w stronę szosy skąd autokar zabrał nas do 
Rzeszowa. Stamtąd pociągiem pojechali-
śmy do Warszawy. Podróż upłynęła nam 
na graniu w karty, gadaniu i spaniu. 

Ostatecznie pomimo ataków mroźne-
go wiatera i żołądka wróciłem z wędrów-
ki w dobrym nastroju i z nabytym od 
wędrowników nawykiem noszenia łyżki 
w kieszeni. Jeśli kiedyś pojawi się kolejny 
taki wyjazd to mam nadzieję, że będzie 
tam miejsce i dla mnie (jakkolwiek pate-
tycznie to brzmi). dh Józef Karzel

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 męskie/
żeńskie z danego obszaru):
Szczep „Watra” 
– hm. Jan Kamiński, tel. 602 199 161,
Hufiec Harcerek „Za Lasem” 
– phm. Joanna Łuka, tel. 697 612 662
Hufiec Harcerzy „Watra”, opiekun 
budynku przy Jelonka – phm. Wiktor 
Maracewicz, tel. 669 226 052
Dziewczyny:
2 ZGZ-ek „Leśne Skrzaty” – pwd. Ewa 
Woźniak, tel. 602 413 301 (klasy 1-4 SP)
4 MDH-ek „Połoniny” – phm. Weronika 
Sankowska, tel. 692 416 263 (klasy 5-8/II 
gim.)
4 WDW-ek „Eskapada” – pwd. Małgorza-
ta 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 Ołda-
kowski, tel. 722 351 541 (klasy 5-8/II gim.)
2 MDW-ów – pwd. Mateusz Grzyb, tel. 
603 252 800 (klasy III gim./I LO<)
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