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

I. Na ostatnim spotkaniu rady sołe-
ckiej omawialiśmy:
• wykonanie chodnika i ścieżki ro-
werowej na ul. Wiekowej Sosny od 
ul. Pionierów do Koralowych Dębów 
– mieszkańcy wskazywali niedociąg-
nięcia, które zgłaszamy do inwesto-
ra, czyli Starostwa,
• wstępne ustalenia mieszkańców 
i rady sołeckiej do budżetu Gminy 
i Powiatu na rok 2020,
• dyskutowaliśmy nad złożeniem 
wniosku do Urzędu Gminy i Staro-
stwa o zabezpieczeniu środków do 
projektu kanalizacji deszczowej na 
ulicach gminnych i powiatowych,
• omawialiśmy złożenie pisma do 
PKP ws. uporządkowania terenu 
wokół stacji, przejścia dla pieszych, 
toalety dla niepełnosprawnych 
i ustalenia miejsca na postawienie 
stojaków na rowery po drugiej stro-
nie szlabanu.
II. Uczestniczyliśmy w uroczystym 
przekazaniu sołtysowi i radzie so-

łeckiej kluczy do budynku Starej 
Biblioteki. Burmistrz Daniel Putkie-
wicz, wiceburmistrz Hanna Kuła-
kowska – Michalak i naczelnik Wy-
działu Nieruchomości – Ewa Wit-
kowska przekazali sołtysowi klucze 
i umowę użyczenia.

III. Spotkaliśmy się ze starostą Ksa-
werym Gutem, wskazując po raz 
kolejny brak miejsc parkingowych 
przy poczcie – odpowiedź brzmi: są 
4, inaczej nie można, bo są słupy, wy-
konanie rowów – zarosną trawą!
IV. Zgłosiliśmy brak miejsc parkin-
gowych przy Starej Bibliotece – bę-
dzie utwardzenie, jak będą robić ul. 
Pionierów, a uszkodzone drzewa 
mamy sami posprzątać!
V. Zgłaszaliśmy do Starostwa za-
śmiecone rowy przy budowie chod-
nika – częściowo zostały usunięte 
odpady betonu, poprawione pobo-
cza, ale jeszcze dużo zostało do po-
prawienia otoczenia chodnika.
VI. Zgłaszaliśmy potrzebę wykona-
nia parkingu przy GS, który został 
zrealizowany dzięki interwencji na-
szego radnego,
VII. Zgłaszaliśmy nieprawidłowe 
wykończenie wejścia przy furtce do 
Starej Biblioteki – został tam wysy-
pany piasek, który blokuje koła wóz-
ków inwalidzkich.
VIII. Otrzymaliśmy informację 
o przyznanym grancie z Funduszu 
Aktywizacji Sołectw Województwa 
Mazowieckiego. Grant wymaga do-
finansowania ze środków własnych 
sołectwa. W naszym przypadku to 
10 000 zł na małą architekturę. Za-
kup altany drewnianej ze stołem 
i dwoma siedziskami na terenie Sta-
rej Biblioteki. Jesteśmy w trakcie za-
łatwiania wszelkich formalności. 
IX.Uruchomiliśmy zakup 2 namio-
tów ze stolikami i krzesłami, przezna-
czonych do obsługi imprez sołeckich. 
Jest to realizacja ze środków (4000 zł) 
otrzymanych w konkursie Fundusz 
Sołecki – Najlepsza Inicjatywa.

X. Zwróciliśmy się do Nadleśni-
ctwa z prośba o wykonanie pasa 
p.pożarowego na końcu ulicy Zielo-
nych Żabek, której działki graniczą 
bezpośrednio z lasem i z ulicy tej nie 
ma alternatywnego wyjazdu. Jeszcze 
nie mamy odpowiedzi.
XI. Na skutek naszej interwencji 
Urząd Gminy udrożni studzienki na 
ul. Tęczowej.
XII. W odpowiedzi na nasze pis-
mo Nadleśnictwo poinformowało 
o zamiarze oczyszczenia lasu przy ul. 
Młodych Wilcząt. Pozostawione tam 
gałęzie i konary stwarzały niebezpie-
czeństwo pożaru.
XIII. Braliśmy udział w spotkaniu 
mieszkańców z Wiceburmistrzem 
UMiG Piaseczno ws. spowalniaczy 
na ul. Jesionowej.
XIV. Zwróciliśmy się do Urzędu 
Gminy o remont WC na Bazarku. 
Z powodu braku ogrzewania woda 
w zimie zamarza, co powoduje 
trudności w utrzymaniu czystości. 
Odpowiedź Urzędu – mamy sobie 
zarezerwować środki w Funduszu 
Sołeckim 2020 rok na ten cel!!!?
XV. W dalszym ciągu kierujemy 
do sprzątania Zalesia osoby z na-
kazem wykonywania prac społecz-
nych. Niestety, latem frekwencja 
jest mizerna. Wielu nie ma czasu 
na tego rodzaju prace, co zgłaszamy 
w comiesięcznych sprawozdaniach 
do Sądu. Niemniej jednak prosimy 
o wskazywanie Sołtysowi zaśmieco-
nych ulic lub skwerów.

Ewa Molenda-Stroińska
Kontakt z sołtysem:
telefon: 22/844 03 29; 48 691 500 242
ul. Porannej Zorzy 1
e-mail: ewastroinska@poczta.onet.pl

Działania SołtySa i RaDy Sołeckiej
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Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego w imieniu mieszkań-
ców zgłasza propozycje zadań do budżetu Gminy na 2020 
rok:

I. Wykonanie oświetlenia:
• Gościniec Warecki od ul. Leśnej do działki przy nr 28
II.  Modernizacja oświetlenia w obrębie przejść dla pieszych:
• Wymiana opraw na nowe wykorzystujące technologie LED
III. Wykonanie w ramach remontu odwodnienia i utwardzenia 
nawierzchni/nakładki asfaltowej:
• Jasna (od Leśnej do Jagodowej) – utwardzenie tłuczniem oraz 
nakładka na całości
• Krótka
• Chabrowa
• Bukowa z chodnikiem + Spacerowa
• Kaczeńców
• Wrzosów
• Szumiącej Jodły
• Południowa – nakładka asfaltowa
• Złocistych Łanów – wykonanie nakładki od ul. Nowinek do ul. 
Południowej
• Leszczynowa – nakładka asfaltowa
• Modrzewiowa
• Naprawa chodnika od ul. Pionierów do Przychodni.
IV. Modernizacja sieci wodociągowej i przeglądy techniczne 
w tym budowa wodociągu do miejscowości Nowinki.
V. Realizacja projektu zagospodarowania Bazarku etap II – wia-
ty i stoiska dla handlujących (wykonanie w drewnie).
VI.  Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zalesiu Górnym.
VII. Zabezpieczenie bieżącego utrzymania dróg gruntowych.
VIII. Zabezpieczenie środków na zajęcia sportowe i rekreacyj-
ne dla mieszkańców w ramach budżetu GOSIR – Piaseczno.
IX. Realizacja projektu wykonania przejścia przez tory po stro-
nie południowej peronu.
X. Przejście pod torami (istniejący tunel) w ciągu ul. Fiołków 
i Sinych Mgieł.
XI. Realizacja parkingu na terenie działek Skarbu Państwa 
pomiędzy ulicą Młodych Wilcząt a torami kolejowymi po za-
chodniej stronie peronu i miejsc parkingowych na Spacerowej.
XI. Zabezpieczenie środków do realizacji transportu publiczne-
go linii L13  siedem razy w tygodniu o częstotliwości co 60 min.
XII. Wprowadzenie lokalnej komunikacji mikrobusowej na te-
renie Zalesia Górnego.
XIII. Zabezpieczenie środków na monitoring w Zalesiu Gór-
nym przejęty przez Straż Miejską.
XIV. Zabezpieczenie – modernizacja wjazdu/wyjazdu z ul. Je-
sionowej na drogę 873.

WNIOSKI DO PROJEKTU 
BUDŻETU  GMINY NA ROK 2020

Propozycja Sołtysa 
i Rady Sołeckiej 

Funduszu Sołeckiego 2020
1) Pokrycie kosztów druku i składu naszej 
gazetki Przystanek Zalesie 
 szacowany koszt około 12608 zł
2) Wsparcie lokalnych inicjatyw 
integracyjnych 
 szacowany koszt około 2600 zł
3) Zakup i montaż drobnej architektury, 
wyposażenie placu zabaw, wykonanie 
dokumentacji projektowej 
 szacowany koszt około 4100 zł
4) Kulturalne Zalesie – wsparcie imprez 
kulturalnych na terenie sołectwa 
 szacowany koszt około 12 000 zł
5) Promocja Zalesia Górnego – zakup 
i druk materiałów pomocniczych 
 szacowany koszt około 1300 zł
6) Zakup nagród na turnieje sportowe 
i kulturalne 
 szacowany koszt około 2000 zł
7) Prace  porządkowe we wsi wraz 
z zakupem materiałów i wykonaniem 
usług 
 szacowany koszt około 7000 zł
8) Zajęcia dla mieszkańców - zakup 
materiałów do zajęć i wyposażenia Domu 
Sołeckiego „Stara Biblioteka” w Zalesiu 
Górnym 
 szacowany koszt około 4000 zł
9) Monitoring Domu Sołeckiego ul. 
Wiekowej Sosny 4 
 szacowany koszt około 4000 zł
10) Zabezpieczenie środków na 
drobne remonty Domu Sołeckiego 
i przystosowanie dla osób 
niepełnosprawnych 
 szacowany koszt około 7000 zł
Razem szacowane koszty wniosku 
 56 608 zł
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Sołtys i Rada Sołecka Zalesia 
Górnego w imieniu mieszkań-
ców zgłasza propozycje zadań 
do opracowywanego budżetu 
Powiatu na rok 2020:

I. Kontynuacja remontu ulicy 
Pionierów.
II. Oczyszczenie studni zbierają-
cych wodę z ulicy Pionierów oraz 
wykonanie rurociągu zapew-
niającego odpływ wody z rowu 
wzdłuż ulicy Pionierów do skrzy-
żowania z ul. Droga Dzików.
III. Położenie nakładki asfaltowej 
od leśniczówki Dobiesz w kie-
runku Krępy (Gościniec Ware-
cki).
IV. Wykonanie odwodnienia ul. 
Wiekowej Sosny poprzez system 
studni połączonych rurociągiem 
(likwidacja istniejących rowów).
V. Opracowanie nowej organiza-
cji ruchu wraz z oznakowaniem 
(dotyczy dwóch naszych głów-
nych  ulic tj. Pionierów i Parko-
wej) uwzględniającej strefę ogra-
niczenia prędkości na terenie ca-
łej  miejscowości, oraz wyznacze-
nie nowych przejść dla pieszych 
po konsultacji z radą sołecką.
VI. Wykonanie miejsc postojo-
wych wzdłuż ulicy Pionierów od 
ul. Koralowych  Dębów do Wie-
kowej Sosny.
VII Remont drogi powiatowej Nr 
2826W poprzez:
• remont istniejącego chodnika 
w ciągu ul. Koralowych, przedłu-
żenia do granicy miejscowości,
• budowa ścieżki rowerowej - 
asfaltowej od Wiekowej Sosny do 
Malinowej.
• budowa ścieżki rowerowej - 
asfaltowej wraz z remontem hi-
storycznego bruku do Malinowej 
do przejazdu kolejowego w Ża-
bieńcu.

Kiedy człowiekowi wszystko się 
udaje i wychodzi, nie szuka pomo-
cy wśród przyjaciół, rodziny czy 
instytucji. Ale gdy coś się nie uda-
je, traci się pracę, zdrowie, dom 
czy bliskich, to wtedy szuka się ra-
tunku i pomocy. Dla zagubionych, 
niesprawnych, nieudolnych, po-
trzebujących stworzono już daw-
no ośrodki pomocowe. 

Nasz niewielka miejscowość też ma 
i takich potrzebujących i osoby, które 
im pomagają. Wśród mieszkańców 
pojawia się jasnowłosa i jasnooka 
energiczna postać, zawsze z ciężką 
torbą z dokumentacją, laptopem, 
terminarzem. Ci którzy potrzebują 
wsparcia dobrze ją znają, mało tego 
zawsze można do niej zadzwonić 
i uzyskać pomoc czy dobrą radę. 
Kiedy była młodą panienką marzy-
ła o ukończeniu szkoły pielęgniar-
skiej, już wtedy pomagała innym. 
Niestety, marzenie się nie spełniło, 
ale trafiła do pracy, gdzie trzeba było 
pomagać i doradzać proszącym. 
Ukończyła Szkołę Pracowników So-
cjalnych i wreszcie mogła pracować 
tam, gdzie chciała, tzn. w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej. Pra-
cując dla potrzebujących, kształciła 
się, zdobywała kolejne szlify w tej tak 
ciężkiej pracy dla ludzi i z ludźmi. 

W tej pracy potrzebna jest bar-
dzo ważna cecha: trzeba ludzi lubić 
i rozumieć, i mieć ogromne pokła-
dy EMPATII. Ktoś komu zawalił się 
świat, oczekuje pomocy, często sam 
może sobie pomóc, trzeba mu tylko 
pokazać, pchnąć do działania. Ale 
praca tego typu to nie tylko klienci 
i petenci. Otóż są wśród nas starsi, 
zamknięci w czterech ścianach, nu-
dzący się przed telewizorami, trze-
ba było ich 10 lat temu skrzyknąć 
i zaproponować ciekawe spędzanie 
czasu. I tak w czerwcu 2008 roku 
w Zalesiu powstał Klub Seniora, 
który teraz ma ok. 70 klubowiczów 
zwiedzających Polskę, chodzących 
do teatrów i na seanse kinowe, zwie-
dzających muzea, a przede wszyst-
kim aktywnie spędzających czas. 
Poza starszymi ludźmi są wśród nas 
osoby niepełnosprawne, młodzi cia-
łem i duchem i pozbawieni kontak-
tów z innymi. Im też trzeba pomóc 
i tak powstaje Stowarzyszenie Razem 
Lepiej. A wszystko to zorganizowa-
ła ta drobna jasnowłosa i jasnooka 
Bogusława Meissner, wulkan energii 
i wspaniała, pozytywna kobieta. Dla-
tego Kapituła Twarzy Zalesia desyg-
nowała ją do tytułu Twarz Zalesia.

Nina Wierzbicka
Redakcja przyłącza się do gratulacji 
dla Bogusi. 

WNIOSKI 
DO PROJEKTU 

BUDŻETU POWIATU 
NA ROK 2020

Bogusia Meissner Twarzą Zalesia
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Pożegnanie 
Piotra Stańczyka

Klubowicza 
Klubu Seniora

„Życie jest wieczne, miłość nieśmiertelna, 
a śmierć niczym więcej niż horyzontem, hory-
zont zaś tylko granicą naszego widzenia.” Maris-
ha Pessl

Tę granicę 1 czerwca przekroczył zalesianin, nasz 
kolega klubowy Piotr. Człowiek zwyczajny i nie-
zwyczajny. Całe życie był wierny najważniejszym 
przykazaniem – kochał Boga i kochał bliźniego 
swego jak siebie samego. Przed laty ożenił się z za-
lesianką Ewą, wieloletnią nauczycielką matema-
tyki w naszej szkole. Wspólnie wychowali dwoje 
dzieci Grzesia i Kasię, którzy poszli w ślady mamy 
i są nauczycielami z powołania.

Piotr był szalenie dumny z córki i syna. 
Z ogromną miłością i oddaniem opiekował się 
swoimi wnukami, do których miłość była prze-
ogromna. Ale Piotr kochał wszystkie dzieci będąc 
przez kilkanaście lat przewodniczącym komite-
tu rodzicielskiego. Funkcję tę piastował nie tyl-
ko z urzędu, ale z ogromnym zaangażowaniem 
będąc obecnym na wszystkich uroczystościach 
szkolnych.

Zapewne pamiętają go uczniowie, że nie mo-
ralizował, pouczał, a mówił wierszami przez siebie 
napisanymi. W każdej akcji społecznej organizo-
wanej przez naszą szkołę był z nami – sprzątali-
śmy ukochane przez niego Zalesie w akcji „Sprzą-
tanie Świata”, brał udział również w karczowaniu 
lasu pod boisko sportowe. Razem z nami, ucznia-
mi zbierał kamienie pod fundamenty budującego 
się kościoła, z którym związał swoje życie religijne 
– modli się najpiękniej jak  można, śpiewem. Był 
ponad 30 lat członkiem chóru kościelnego.

Z upływem czasu przybywało lat, a ubywało 
sił, ale wtedy znalazł dla siebie pracę w Klubie Se-
niora. Jego pasją i miłością był ogródek, a kiedy 
i na to nie starczyło sił zaczął tęsknić za tym naj-
piękniejszym życiem za horyzontem. 

Jestem przekonana, że wraz z ostatnim odde-
chem wziął zapach zalesiańskich lasów i ogrodów. 
Nie poszedł też z pustymi rękami, bo oprócz wielu 
dobrych uczynków poniósł ze sobą naręcze uko-
chanych kwiatów w podzięce dla Najwyższego. 

Piotrze, teraz jesteś już szczęśliwy z obcowania 
z Bogiem i czekasz na zmartwychwstanie.

Danuta Kroc

Spotkanie projektowe 
na Litwie

W czerwcu uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. 
Wspólnej Europy wraz z opiekunami wzięli udział w mię-
dzynarodowym spotkaniu na Litwie w ramach projektu 
Erasmus+ „Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie”, było 
to już drugie spotkanie grupy projektowej, poprzednie mia-
ło miejsce w grudniu w 2018 roku w naszej szkole.

Od 10 do 13 czerwca br. uczniowie z Polski, Czech, Li-
twy i Łotwy pod opieką swoich nauczycieli uczyli się języ-
ka rosyjskiego w litewskim mieście Olita (Alytus), były to 
cztery dni pełne przygód, atrakcji i nowych przyjaźni. Te-
matem przewodnim naszego wyjazdu były rosyjskie przy-
słowia i wyliczanki. Praca w międzynarodowych zespołach 
była bardzo interesująca i efektowna, wpłynęła pozytywnie 
na rozwój naszych uczniów, którzy w trudnych sytuacjach 
wspomagali się znajomością języka angielskiego. 

Program spotkań był bardzo różnorodny i uczniowie nie 
mieli chwili na nudę. Oprócz nauki  języka rosyjskiego go-
spodarze zapewnili nam dużo wycieczek. Zwiedziliśmy Sta-
rówkę i Muzeum Narodowe w Wilnie, Zamek w Trokach, 
Studio soli w Druskiennikach, farmę alpak i psów  chihua-
hua, wzięliśmy udział w warsztatach kulinarnych i warszta-
tach wyplatania wikliny, dzięki temu poznaliśmy tradycje 
i obyczaje Litwinów.

Przed nami jeszcze dwa spotkania w ramach projektu 
- jedno w grudniu w czeskim mieście Beneszow, a drugie 
w maju w przyszłym roku na Łotwie w Saldus. Zapewne 
kolejne wyjazdy będą równie ciekawe jak ostatni. Przygoto-
wywać się do nich zaczniemy już we wrześniu wraz z roz-
poczęciem roku szkolnego.

Więcej szczegółowych informacji i zdjęć ze spotkania 
można znaleźć na stronie szkoły www.spzalesiegorne.pl 
w zakładce Erasmus+ „Uczymy się języka rosyjskiego ak-
tywnie”.

Irina Maleszewska

Uczestnicy projektu Erasmus, fot. D. Lebedinskaja 



nr
 5

/2
01

9,
 SI

ER
PI

EŃ

5

Jesteśmy już otwarci 
i dostępni dla wszyst-
kich. Mamy nowy 
wygląd, windę, nową 
pracownię plastyczną, 
ceramiczną i propo-
zycję nowych zajęć 
i wydarzeń. Z nie-
cierpliwością czekamy 
na dzieci, młodzież, 
dorosłych i seniorów.

Po przebudowie mamy 
lepsze warunki do roz-
woju twórczej aktyw-
ności – poprzez radość działania, 
tworzenia i poznania. Chcemy żeby 
uczestnicy zajęć zdobywali umiejęt-
ności wyrażania własnych emocji 
w procesie twórczym, ale też roz-
wijali cechy osobowości, które będą 
przydatne w życiu społecznym. 
Stawali się uważnymi obserwato-
rami otaczających zjawisk, widzieli 
więcej szczegółów, barw, dźwięków 
wokół siebie. A poza tym poprawili 
też znacznie  sprawność manualną, 
muzyczną i plastyczną wrażliwość. 
Zajęcia będą realizowane w oparciu 
o autorskie programy przygotowy-
wane przez artystów i instruktorów, 
którzy je prowadzą.

W tym roku 
do naszego ze-
społu dołączą 
nowe osoby. 
Naukę gry na 
pianinie będzie 
prowadziła zna-
na w naszym 
ś r o d o w i s k u , 
prezeska Sto-
w a r z y s z e n i a 
Razem Lepiej 
i redaktorka 
Przystanku Za-
lesie – Magda-

lena Kamińska. Będą też zajęcia roz-
wojowe dla maluchów od 2 do 4 lat 
– tzw. „Gordonki”. Nazwa pochodzi 
od nazwiska profesora Edwina Elia-
sa Gordona, amerykańskiego muzy-
ka jazzowego. To właśnie on stwo-
rzył tę metodę nauki.  Przypuszczał, 
a potem się przekonał, że muzyka 
i przedstawianie jej w odpowied-
ni sposób ma znakomity wpływ na 
ogólny rozwój dziecka. Prowadzić 
te zajęcia będzie pedagog Patrycja 
Grecka.  

Jest też nowa propozycja dla star-
szych dzieci powyżej siódmego roku 
życia – majsterkowanie (instruktor 
Marlena Wiśniewska). A dla do-

rosłych i seniorów  Maciej Zadrąg 
poprowadzi zajęcia z malarstwa. 
Plastyka dla dzieci i młodzieży, od 
lat prowadzona przez tego znanego 
i cenionego artystę, cieszy się wielką 
popularności i stała się marką samą 
w sobie. W tym roku będą kontynu-
owane zajęcia z plastyki w grupach 
od lat 4 do lat 15 oraz zajęcia z grafi-
ki dla dzieci od lat 10 do 16.

Zapraszamy też na zajęcia z: 
ceramiki prowadzone przez Beatę 
Kwiatkowską (będzie utworzona 
nowa grupa), z mody ( „Z modą na 
ty” instruktor Małgorzata Szamo-
cka - dla dzieci od lat 4 do lat 15), 
zajęcia teatralne ( „Z teatrem na ty” 
instruktor Małgorzata Szamocka 
dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat). 
Uczyć gry na gitarze będzie Andrzej 
Ługowski wszystkich od 5 do 99 lat.

Poza tym będą kontynuowane 
sobotnie spotkania ze sztuką „Arcy- 
historie dzieł” i z filmem w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego. 
Przeznaczone są dla młodzieży po-
wyżej 15 lat i dorosłych. 

Przy naszym klubie działają też: 
chór w ramach Zalesiańskiego To-
warzystwa Śpiewaczego, grupa pla-
styczna „Młyn”, Dyskusyjny Klub 
Książki oraz Klub Kobiet, współ-
pracujący z Kołem Gospodyń Wiej-
skich „Zalesianki” i Stowarzyszenie 
Razem Lepiej. Wszystkich chętnych 
zapraszamy do udziału!

Jesteśmy też otwarci na propozy-
cje zajęć, spotkań i imprez od miesz-
kańców naszej miejscowości. 

Wszelkie potrzebne informacje 
o terminach spotkań, imprez i zajęć 
pojawiają się na bieżąco na naszych 
stronach:
www.facebook.com/KlubKultury-
ZalesieGorne/; www.kulturalni.pl/
kluby-kultury/

Informacja na temat zapisów na 
zajęcia znajdują się na:  www.kul-
turalni.pl/zajecia-zapisy  oraz u in-
struktorek Ingi Bani kom. 500 162 
993 i Małgorzaty Szamockiej - 517 
128 311 opr. MS

BiBLioteka w zaLeSiU GÓRnyM zaPRaSza
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno Filia Za-
lesie Górne przy ulicy Białej Brzozy 3 zaprasza na kolej-
ną edycję kursów dedykowanym seniorom. Od wrześ-
nia 2019 ruszamy „pełną parą”. W ramach lekcji kom-
puterowych będziemy omawiać podstawowe aplikacje 

internetowe, ich obsługę, rejestrację oraz wyszukiwanie informacji w sieci. 
Zajęcia prowadzone będą w grupach 4 osobowych w formie godzinnej lekcji. 
Do dyspozycji każdego kursanta osobny komputer z dostępem do Internetu. 
Zapisy telefonicznie /22/756 52 24 bądź bezpośrednio u bibliotekarza.
Dla zainteresowanych nauką języka angielskiego mamy do zapropono-
wania uczestnictwo w kolejnej edycji „Angielski dla Seniorów”. Grupy rów-

nież czteroosobowe, czas trwania jednej lekcji do godziny czasu. 
W trakcie zajęć posługujemy się „technologiami miękkimi”. Nie 
ma potrzeby zakupu podręczników ani innych pomocy dydak-
tycznych. Gwarantujemy dobrą zabawę, dostosowanie poziomu 
nauki do skali umiejętności uczestników oraz zero opłat. Tak, jak 
w przypadku zajęć komputerowych, zapisy telefonicznie /22/756 
52 24 bądź bezpośrednio u bibliotekarza. Serdecznie zapraszamy.

Co nowego w Klubie Kultury w Zalesiu Górnym?

Fasada budynku Klubu Kultu-
ry, fot. M. Szamocka
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Drodzy Czytelnicy,

Wypoczęci, naładowani pozytywną 
energią ruszamy do pracy i przeka-
zujemy w Państwa ręce nowy numer 
„Przystanku Zalesie”. 

Podczas wakacji spotkałam kilka 
osób, które pytały dlaczego w „Przy-
stanku Zalesie” nie ma informa-
cji o planowanych wydarzeniach. 
Otóż, gazetkę staramy się wydawać 
raz w miesiącu i nie zawsze w czasie 
kompletowania materiałów otrzy-
mujemy informacje o takich wyda-
rzeniach. Staramy się zachęcać do 
pisania o planowanych imprezach 
z większym wyprzedzeniem o ile 
jest to możliwe. Część informacji 
zamieszczamy na profilu Rady So-
łeckiej www.facebook.com/zalesie-
gorneradasolecka.

Nasza redakcja otrzymała od 
jednego z Czytelników następujący 
list:
„Chciałbym nawiązać do artykułu 
p. Grzegorza Fryszczyna w nume-
rze „Przystanku Zalesie” No 2/2019 
(105). Otóż wyjaśniam, że dowódz-
two jednostki pancernej stacjonu-
jącej w Zalesiu przed Powstaniem 
Warszawskim znajdowało się na 
pierwszym piętrze willi państwa 
Pietrzykowskich przy ul. Wrzosów 
12. Moi najstarsi bracia Michał (spe-
cjalista-technik jądrowy) i Hubert 
(muzyk-kompozytor) chętnie mi 
opowiadali o czasach wojny. Adiu-
tant dowództwa, Kochan w wolnych 
chwilach woził ich po Zalesiu w mo-
tocyklu pancernym z przyczepą (tzw. 
pancerce).

Dramatyczne zdarzenie z niewy-
buchem miało miejsce nie wtedy, jak 
pisze p. G. F., ale dopiero w roku 1954, 
wczesną wiosną. Wracaliśmy pod 
opieką mamy (Stefanii Pietrzykow-
skiej), ja i Ewa P. (po mężu Drzewie-
cka) z przedszkola, które mieściło się 
wtedy przy ul. Przebudzenia Wiosny 
(później Ośrodek Zdrowia, a obecnie 
własność dzieci i wnuków wspaniałe-
go lekarza, p. Jerzego Buśki). 

Gdy dochodziliśmy do domu ulicą 
Koralowych Dębów, między ulicami 
Pionierów a Wrzosów i Złotej Jesie-
ni, podszedł do nas Andrzej Dziew-
czopolski (ksywka „Kitek”), trzy-
mając w ręce przedmiot w kształcie 
cygara o średnicy ok. 4-5 cm z błysz-
czącym czubem  i spytał Mamę, co 
to może być? Mama odpowiedziała, 
żeby zostawił to w spokoju. Wcho-
dząc do domu usłyszeliśmy potwor-
ny huk. Później okazało się, że Kitek 
rzucił niewybuch o „kocie łby” ulicy. 
Kitkowi nic się nie stało, a większość 
odłamków trafiło w wychodzącego 
z furtki Michała Ciołę „Miśka”. Mi-
sie odwieziony do szpitala w Piasecz-
nie miał taki upływ krwi, że lekarze 
dawali mu zaledwie 10% szans na 
przeżycie. Na szczęście „wylizał się” 
z tego i po kilku miesiącach wrócił 
do domu. Jeden z odłamków trafił 
przejeżdżającego rowerem obok Józ-
ka Zająca. Został ugodzony w łydkę, 
ale tak się wystraszył, że dojechał do 
domu przy ul. Jasnej na Wrzosach. 
Kitek tak się przeraził tym, co zrobił, 
że uciekł do Lasu Pęcherskieg, skąd 
wrócił po kilku dniach zziębnięty 
i wygłodniały.

Dodam jeszcze, że w roku 1956 
podczas kopania dołu pod ogrodze-
nie posesji p.p. Rzędzianów (później 
p.p. Kobyleckich) przy ul. Echa Leś-
ne wydobyto taki sam niewybuch. 
Brali w tym udział Waldek Borecki, 
Stasiek Stańczyk i mój brat Hubert, 
a ja byłem skromnym obserwato-
rem. Pocisk został zaniesiony do tzw. 
„Naszego Lasku” otoczonego ulicami 
Wrzosów, Wiekowej Sosny i Echa 
:leśne. Tam został ułożony na pod-
ściółce, nakryty gałęziami i podpa-
lony pod szczytem najwyższego pa-
górka. Po kilku minutach wybuchnął 
z potwornym hukiem, ale nikomu 
nic się nie stało.
P.S. Dowcip o Zalesiu

Sędziwy mieszkaniec Zalesia 
Górnego (wdowiec, dzieci i wnuki 
rozpierzchły się po świecie) dowie-
dział się  z telewizora w roku 1970 

o wystawie największych osiąg-
nięć naukowych na świecie „Expo 
70” w Osace w Japonii. Całe życie 
oszczędzał i stwierdził, że stać go na 
taką eskapadę. Zamienił wszystkie 
oszczędności na dolary, spakował się 
i poszedł na stację PKP. Przy kasie 
poprosił o bilet do Osaki. Kasjerka 
mu oznajmiła, że nie wie, gdzie to 
jest i dała mu bilet do W-wy Głów-
nej. Tam poprosił o bilet do Osaki, 
a kasjerka powiedziała mu, że to 
dzień na wschodzie i dała mu bilet 
do Moskwy. Tam dowiedział się, że 
to dalej na wschodzie i dała mu bilet 
do Władywostoku. Tu dano mu bilet 
na statek (nie było jeszcze promów) 
do Japonii. Dotarł do Tokio, gdzie 
dano mu bilet do Osaki i słynną 
koleją japońską dojechał do Osaki. 
Tam znalazł tani pokój w hotelu, 
przespał się i od rana udał  się na 
wystawę. Codziennie od rana zwie-
dzał i zachwycał się wszystkim. Pod 
koniec tygodnia uświadomił sobie, że 
kończą mu się pieniądze. Pobiegł do 
hotelu, przeliczył finanse i stwierdził 
że stać go na powrót. Spakował się 
i poszedł na stację. Podszedł do kasy 
i porosił o bilet do Zalesia, a kasjerka 
na to: A, przepraszam! Do którego 
do Dolnego, czy Górnego?

Dominik Pietrzykowski”

Dziękuję za nadsyłanie listów 
i uwag, bo to oznaka, że „Przystanek 
Zalesie” jest czytany, a my jak widać 
bywamy omylni.

Magdalena Kamińska 
– redaktor naczelna

LiSty Do ReDakcji

aPeL
Prosimy wszystkich Zalesian o udo-
stępnienie opowieści i zdjęć do-
kumentujących historię naszej 
miejscowości. Materiały te będą 
wykorzystane do wydania następ-
nej edycji „Historii Odnalezionych” 
i suplementu do książkowego wyda-
nia „Zalesie Górne 1930-2000”.
Kontakt: mail: ewa-awe22@o2.pl
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Bank Spółdzielczy w Białobrzegach 
to Bank z ponad 100-letnią tradycją 
i polskim kapitałem. Funkcjonuje na 
zróżnicowanym terenie, obsługując 
różne grupy klientów, koncentrując 
się na obsłudze małych i średnich 
przedsiębiorstw, gospodarstw rol-
nych, samorządów terytorialnych 
oraz lokalnych konsumentów. Jest 
obecny w większości gmin powiatu 
białobrzeskiego a od czerwca 2019 r. 
także na terenie powiatu piaseczyń-
skiego w Zalesiu Górnym. 

Placówka w Zalesiu Górnym 
mogła powstać dzięki stabilnej i sil-
nej pozycji rynkowej na którą Bank 
pracował przez lata.

Korzenie Banku Spółdzielczego 
w Białobrzegach sięgają I połowy 
XX wieku. To właśnie 108 lat temu 
w Białobrzegach powstał obecny 
Bank Spółdzielczy.

Początek jego historii miał miej-
sce w listopadzie 1911 roku, kiedy to 

rozpoczęto prace organizacyjne nad 
powołaniem do życia Towarzystwa 
Oszczędnościowo-Pożyczkowego. 
W dniu 17 listopada 1911 roku od-
było się pierwsze protokołowane 
posiedzenie nowo powstałej insty-
tucji pod nazwą „Białobrzeskie To-
warzystwo Oszczędnościowo -Po-
życzkowe”. 

Od 2011 roku Bank Spółdzielczy 
w Białobrzegach. należy również do 
zrzeszenia SGB-Banku S.A.

Na macierzystym terenie Bank 
działa w sześciu gminach powia-
tu białobrzeskiego: miasto i gmina 
Białobrzegi, Wyśmierzyce, gmina 
Promna, Radzanów, Przytyk oraz 
Stara Błotnica. Sieć Banku liczy so-
bie 8 Oddziałów i 3 Punkty Kasowe 
oraz daje możliwość skorzystania 
z 6 bankomatów na terenie działania. 
Do końca sierpnia 2019 r. planowane 
jest uruchomienie własnego banko-
matu w oddziale w Zalesiu Górnym.

Misją Banku Spółdzielczego 
w Białobrzegach jest świadczenie 
kompleksowych, nowoczesnych 
i profesjonalnych usług bankowych, 
dostosowanych do potrzeb rynku 
i społeczności lokalnej. 

Wizją Banku Spółdzielczego 
w Białobrzegach jest bycie instytu-
cją finansową uniwersalną, z jednej 
strony godną zaufania i wiarygod-
ną, a z drugiej odważnie konkuru-
jącą z bankami komercyjnymi, tak 
by być jednym z najważniejszych na 
rynku lokalnym dostawców usług 
bankowych, przy zachowaniu war-
tości godnych przyjaznej instytucji 
finansowej.

Bank Spółdzielczy w Białobrzegach 
ceni sobie następujące wartości:

• zaufanie Klientów i wiarygodność 
w obrocie gospodarczym,
• zrozumienie potrzeb jednostkowych 
klientów i pracowników,
• wiara w to, co sprawdzone i po-
trzebne, 
• szacunek do tradycji i wartości,
• determinacja w osiąganiu zamie-
rzonych celów i odwaga konkurowa-
nia,
• traktowanie klientów Banku rzetel-
nie oraz z należytym szacunkiem,
• dbałość o dobre relacje z klientami, 
na zasadzie partnerstwa i wzajem-
nego zaufania,
• łączenie kilkudziesięciu lat tradycji 
w sektorze usług finansowych z no-
woczesną   i  profesjonalną obsługą 
klientów,
• uczciwość,  solidność i wysoka kul-
tura działania,
• dbałość o zadowolenie klientów

Bank Spółdzielczy w Białobrze-
gach to Bank nowoczesny ale za-
chowujący najlepsze wieloletnie 
tradycje, kompleksowo zaspokaja-
jący potrzeby finansowe i doradcze 
wszystkich podmiotów działających 
na lokalnym rynku. 

Bank działa w Zalesiu Górnym 
w lokalu po dawnej „Cukierence” 
przy ul. Pionierów 15.

redakcja

Nowe usługi bankowe 
w Zalesiu

Szanowni Mieszkańcy,
Wychodząc naprzeciw mieszkań-
com Miasta i Gminy Piaseczno, w 
związku z ustawowym obowiąz-
kiem przyłączenia nieruchomości 
do istniejącej sieci kanalizacyjnej, 
Przedsiębiorstwo przygotowało ko-
lejną akcję promocyjną „Promocja 
0 zł” na przyłączenie nieruchomo-
ści do sieci kanalizacyjnej. Spółka 
pokrywa koszty administracyjne, 
związane z opracowaniem warun-
ków technicznych, wykonaniem 
projektu oraz odbiorem technicz-
nym przyłącza kanalizacyjnego. 
Dodatkowo istnieje możliwość 
rozłożenia płatności za wykonanie 
przyłącza kanalizacyjnego na nie-
oprocentowane raty.

Szczegóły regulaminu promo-
cji „Promocja 0 zł” dostępne są na 

stronie internetowej www.pwikpia-
seczno.pl lub w siedzibie Spółki przy 
ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie. 
Wszelkich informacji dotyczących 
podłączenia się do sieci udziela 
Dział Inwestycji: tel. 22 701 54 03, 
22 701 54 25, 22 701 54 24.

WAŻNE!
Promocja skierowana jest do osób 
fizycznych posiadających tytuł 
prawny do nieruchomości. Celem 
skorzystania z promocji należy wy-
pełnić druk „Zlecenie” i złożyć go 
wraz z załącznikami w siedzibie 
Spółki. Wzór „Zlecenia” stanowi za-
łącznik nr 1 do Regulaminu.

Promocja trwa od 1 stycznia 
2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

źródło: pwikpiaseczno.pl

„PROMOCJA 0 ZŁ”
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Kontakt z sołtysem:
telefon: 22/844 03 29; 
48 691 500 242
ul. Porannej Zorzy 1
e-mail: ewastroinska@
poczta.onet.pl

PRzyDatne
teLefony

Pogotowie ratunkowe 
Falck 22 535 91 93; 112; 
999
Nocna pomoc Lekar-
ska – Szpital św. Anny  
Piaseczno 22 735 41 08
Nasz Ośrodek Zdrowia 
22 756 52 45
Przychodnia Piaseczno 
ul. Fabryczna 
22 756 21 11; 
22 756 73 73
Szpital św Anny 
22 735 41 00
Pogotowie gazowe 992
Straż Pożarna 998; 112
Awarie oświetlenia ulic 
535 481 335
Awaria sieci energetycz-
nej Jeziorna 991
Pogotowie wodno- 
kanalizacyjne PWiK 
603 309 399
Posterunek Policji 
w Zalesiu 
22 757 87 96; 997
Parafia św Huberta 
w Zalesiu 
517 050 406
Poczta Zalesie Górne 
22 756 53 80
Szkoła Podstawowa 
w Zalesiu  
22 756 52 17
Klub Kultury 
ul Białej Brzozy 3 
500 162 993
Urząd Gminy centrala 
Piaseczno 22 70 17 500
Wydział Gospodarki 
Odpadami – Gmina 
22 736 29 84
Nadleśnictwo Chojnów 
22 727 57  52

W czerwcu odbyły się turnieje 
badmintonowe będące równo-
cześnie Mistrzostwami Polski 
we wszystkich kategoriach wie-
kowych. W turniejach tych 5 
medali zdobyli zawodnicy Klu-
bu Sportowego Hubertus z Za-
lesia Górnego.

Najmłodszą medalistką Hu-
bertusa jest Magdalena Łuczak, 
która zdobyła srebrny medal In-
dywidualnych Mistrzostw Polski 
Młodzików w grze podwójnej. Partner-
ką deblową Magdy była Izabella Kamola 
z klubu UKS Badminton Stare Babice. 
W drodze do finału zawodniczki te nie 

przegrały ani jednego seta. Niewiele bra-
kowało naszej parze deblowej do złotego 
medalu, gdyż dziewczyny prowadziły już 
w trzecim, rozstrzygającym o mistrzo-
stwie secie różnicą 16:10. Nieco starsze 
i dysponujące większym doświadczeniem 
przeciwniczki w ostat-
nich lotkach przechyliły 
szalę zwycięstwa na swo-
ją stronę. Gratulujemy 
Magdzie i jej trenerce 
Katarzynie Garbackiej 
srebrnego medalu!

W konkurencji ju-
niorów świetnie wypadł 
Michał Matysiak. Zdo-
był dwa srebrne medale. 
W grze pojedynczej w fi-

nale przegrał z Patrykiem Kordkiem z klu-
bu Aktywna Piątka Przemyśl. W deblu, 
grając właśnie z Patrykiem w jednej parze 
zdobył swój drugi srebrny medal.

W konkurencji 
młodzieżowców dwa 
medale zdobył naj-
starszy badmintoni-
sta Klubu Hubertus, 
Adam Szolc. Adam 
wywalczył srebrny 
medal grając w parze 
z Michałem Sobolew-
skim (SKB Suwałki). 
Z kolei w parze z Kor-
nelią Marczak (UKS 
Plesbad Pszczyna) 
Adam zdobył brązowy 

medal w mikście.
Wielkie gratulacje dla wszystkich na-

szych medalistów i ich trenerki Katarzyny 
Garbackiej!

Stanisław Szczyciński
Prezes KS Hubertus

Sukces badmintonistów 
z Klubu Sportowego Hubertus

Adam Szolc – Vice Mistrz Polski, gra podwójna

Katarzyna Garbacka – trenerka i Magdalena Łuczak Vice 
Mistrzyni Polski w grze podwójnej

Michał Matysiak – Vice Mistrz Polski gra pojedyncza


