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WYJAZD Z ULICY JESIONOWEJ
niekończąca się historia

Zapaliło się „światełko w tune-
lu”. Po prawie 20 latach starań 
mieszkańców będziemy mieli 

szansę  bezpiecznego wyjazdu z ulicy 
Jesionowej. Po naszych licznych in-
terwencjach Urząd Gminy opracował 
koncepcję wyprostowania drogi woje-
wódzkiej poprzez odsunięcie jej w tym 
newralgicznym miejscu od zabudowań, 
likwidację dwóch zakrętów i budowę 
chodnika.

Gmina uzgodniła z właścicielem dro-
gi wojewódzkiej  i Marszałkiem, że 
przekaże w ramach pomocy rzeczowej 
projekt przebudowy, po czym Woje-
wództwo wykupi grunty i przeprowa-
dzi budowę. W rozmowie z sołtysem 
burmistrz poinformował, że dojdzie 
do tego  w 2022-23 roku. Za torami 
na Osiedlu Leśnik- Wyżynie nie ma  
sklepów, wszelkie usługi są dostęp-
ne jedynie  po drugiej stronie torów. 
W latach sześćdziesiątych obszar ten 
zamieszkiwany był przez kilkadziesiąt 
osób. Był to teren z działkami, gdzie 
letnicy przyjeżdżali  na wakacje, dlatego 
ruch samochodowy w kierunku głównej 
części Zalesia był  znikomy i odbywał 
się ulicą Nowinki. Niestety już wiele  
lat temu przejazd został zlikwidowany, 
podobno decyzją administracyjną. Ulica 
Jesionowa stała się  jedynym wyjazdem 
z osiedla.

 Sytuacja ta spowodowała, że mieszkań-
cy aktualnie kilkuset osobowej aglome-

racji nie mają innej drogi wyjazdowej do 
szkół, przedszkoli, żłobków, sklepów, 
kościoła, przychodni, dojazdu do War-
szawy, czy Góry Kalwarii.

Przez kilkadziesiąt lat osiedle Leśnik-
-Wyżyny zmieniło się w duże osiedle. 
Niestety  wyjazd  Jesionową zaczął 
stanowić zagrożenie dla mieszkańców. 
Otóż ta ulica  kończy się wyjazdem 
na drogę wojewódzką, na której ruch 
w ostatnich latach zwiększył się kilka-
dziesiąt razy. Droga 873  biegnie przez 
teren leśny, a widoczność skrzyżowania 
utrudniają dwa zakręty tworzące zyg-
zak. Okoliczności te  uniemożliwiają 
zrobienie przejścia dla pieszych czy  
zainstalowania sygnalizacji świetlne. 
Zarówno sami mieszkańcy jak i rada 
sołecka wielokrotnie występowali w tej 
sprawie do władz. Sytuacja pogarszała 
się w okresie zimowym. Po odśnieżaniu, 
na nieoświetlonej drodze wojewódz-
kiej tworzyły się na poboczu pryzmy 
błota. Mieszkańcy próbujący pieszo 
przedostać się w kierunku szlabanów, 
aby dojść do szkoły czy kościoła, uni-
kając  pędzących samochodów, muszą 
wskakiwać w śnieżno-błotną breję na 
prawie nie istniejącym poboczu.

Nasza walka o poprawę bezpieczeństwa  
trwa od kilkunastu lat. Wysyłaliśmy 
pisma do burmistrzów i zarządców 
dróg. Każdego kolejnego roku sołtys 
występował w tej sprawie do Urzędu 
Marszałkowskiego oraz do właściciela 

drogi – Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
Kierowane były również prośby do 
Nadleśnictwa o usunięcie zasłaniających 
zakręty drzew oraz do Urzędu Gminy. 
Pomimo wszystkich tych akcji, od 10 
lat nie udało się otrzymać pomocy od 
żadnego z tych organów. Efektem tych 
zaniedbań były, są i będą liczne wy-
padki. Dopiero trzy, cztery  lata temu, 
poprzez wielokrotnie powtarzane nasze 
wnioski do budżetu Gminy, zostało 
wreszcie zainstalowane oświetlenie od 
skrętu z ulicy Jesionowej do szlabanu, 
oświetlono również parking. Nasze pe-
tycje   zaczynają powoli odnosić skutek  
Mamy nadzieję, że opracowywany pro-
jekt i rozmowy Gminy z Marszałkiem, 
odniosą wreszcie skutek. Ustawiony 
został  znak drogowy „Uwaga wypadki”  
oraz lustra drogowe, które niestety nie 
spełniają swojej roli. Wypadki zdarzają 
się w dalszym ciągu, w tym z udziałem 
dzieci.

Nasze  dwukrotne spotkania z radnym 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
- Piotrem Kandybą, oraz  projektantem 
przebudowy drogi wojewódzkiej na tym 
odcinku, dyrekcją MZDW – Tomaszem 
Dąbrowskim i burmistrzem Robertem 
Widzem, dają nadzieję , że w 2023 roku 
skończą się, zagrażające życiu, wyjazdy 
z ul. Jesionowej.

W ten sposób wkroczyliśmy w nowy 
kolejny rok.       

               sołtys EMS

Zapaliło się „światełko w tunelu”. Po prawie 20 latach starań mieszkańców będziemy mieli szansę  
bezpiecznego wyjazdu z ulicy Jesionowej. Po naszych licznych interwencjach Urząd Gminy opracował 
koncepcję wyprostowania drogi wojewódzkiej poprzez odsunięcie jej w tym newralgicznym miejscu od 
zabudowań, likwidację dwóch zakrętów i budowę chodnika.
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WAŻNE TELEFONY:

Kontakt z sołtysem:
telefon: 22 844 03 29; 
48 691 500 242; ul. Poran-
nej Zorzy 1; e-mail: ewa-
stroinska@poczta.onet.pl
Pogotowie ratunkowe
Falck: 22 535 91 93; 112; 
999
Nocna pomoc Lekarska 
Szpital św. Anny
Piaseczno: 22 735 41 00; 08
Nasz Ośrodek Zdrowia:
22 756 52 45
Przychodnia Piaseczno 
ul. Fabryczna:
22 756 21 11; 22 756 73 73
Apteka ul. Złotej Jesieni
22 726 30 54
Apteka ul. Wiekowj Sosny
22 756 53 11
Pogotowie gazowe: 992
Straż Pożarna 998: 112
Awaria sieci energetycznej:
Jeziorna 991
Pogotowie wodnokanali-
zacyjne PwiK:
603 309 399
Posterunek Policji
w Zalesiu:
22 757 87 96; 997
Parafia św Huberta:
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
Biblioteka Publiczna
w Piasecznie
filia Zalesie Górne
tel. 22 756 52 24
Urząd Gminy centrala
Piaseczno: 22 70 17 500
Wydział Gospodarki
Odpadami – Gmina:
22 701 75 34
Wydział Ochrony
Środowiska:
22 701 75 07
Nadleśnictwo Chojnów:
22 727 57 52
Międzywojewódzki Cech 
Kominiarzy:
14 626 03 95; 505 223 222; 
531 650 650
Szczep "Watra"
w Zalesiu Górnym
602 199 161
j.kaminski@zhr.pl
„Przystanek Zalesie”
znajdziesz online na:
www.zalesie-gorne.eu
www.piaseczno.eu
www.facebook.com/zalesie-
gorneradasolecka
www.naszepiaseczno.pl
www.piaseczno4u.pl
www.facebook.com/gazeta
PrzystanekZalesie

Szanowni mieszkańcy
Oto efekt interwencji u  naszych władz, do których zwracaliśmy się o zlikwidowanie 
różnych uciążliwości i poprawę wyglądu naszej wsi. Niektóre nasze prośby zostały 
wysłuchane, na wiele wciąż czekamy. Przy współpracy z naszymi radnymi - panami - 
Łukaszem Kamińskim i Wojciechem Kaczorowskim zmienia się nasze Zalesie.
Niestety do pełnej radości jeszcze daleko.

Oto ważniejsze interwencje:
do Starosty powiatu piaseczyńskiego każdego kolejnego roku o:
• Wykonanie odwodnienia ulicy Wiekowej Sosny poprzez zamontowanie systemu 

studzien połączonych rurociągiem, co zlikwidowało by rowy czyli.  Efekt - brak 
reakcji.

• Remont drogi nr 2826 poprzez remont istniejącego chodnika do ul. Malinowej. 
Efekt będzie zrealizowane.

• Budowa ścieżki rowerowej od ul. Malinowej do przejazdu kolejowego w Żabieńcu. 
Efekt – jest szansa.                 

• Budowa drogi Gościniec Warecki od drogi 873 do Nowinek. Efekt - realizacja 
w 2022 roku.

• Do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno:
• Projekt wykonania przejścia przez tory po stronie południowej peronu. Efekt - brak 

odpowiedzi.
• Przejście pod torami przez istniejący tunel w ciągu ulic Fiołków i Sinych Mgieł. 

Efekt brak odpowiedzi,
• Miejsca parkingowe przy peronie na ul. Spacerowej. Efekt – są.
• Miejsca parkingowe na Młodych Wilcząt. Efekt – są.
• Wprowadzenie lokalnej komunikacji autobusowej. Efekt – brak reakcji.
• Wykonanie nakładek asfaltowych: ulice – Bukowa, Grabowa, Jagodowa, Kaczeń-

ców, Krótka, Księżycowa, Leśna Dróżka, Modrzewiowa, Nowinek, Promienna, 
Spacerowa, Urocza, Szumiącej Jodły, Wzgórz. Efekt – są.

• Nieutwardzona ul. Słoneczna od ul. Leśnej do Akacjowej. Efekt – zgłosimy ponownie
• Lustro niezamarzające u wylotu z ul. Jesionowej. Efekt – jest.
• Spowalniacze na utwardzonych ulicach. Efekt – brak reakcji.
• Oznakowanie skrzyżowań ulic utwardzonych. Efekt – brak.   
• Oświetlenie Gościńca Wareckiego od drogi 873. Efekt – brak.
• Zabezpieczenie wyjazdu z ul. Jesionowej – artykuł w powyższym wydaniu.
• Przystanki autobusowe L13 na 873 w pobliżu Gościna Wareckiego. Efekt – właściciel 

drogi wojewódzkiej wyraził zgodę – czekamy teraz na ruch gminy, czyli wykonawcy.
• Toaleta Toy Toy na Bazarku Efekt – jest.
• Pozostawienie skrzyń na piasek drogowy-chciano nam zabrać – obiecano piasek na 

razie są puste za to służą mieszkańcom do wrzucania śmieci!!!
• Kilkakrotnie zgłaszany nieoświetlony plan Zalesia na ul. Jesionowej. Efekt – brak 

reakcji.
• Nieświecące lampy uliczne na Wiekowej Sosny i Sinych Mgieł. Efekt – zrobione
• Uszkodzone tablice ogłoszeniowe. Efekt –zrobione.
• Usunięcie  zgłoszonych suchych drzew na ulicach gminnych. Efekt – wykonane
• Naprawa chwiejącej skrzynki elektrycznej na bazarku. Efekt – brak reakcji.            
• Spotkania z burmistrzem, pisma w/s światłowodu w naszej Przychodni. Efekt – jest 

zakładany.        Dokończenie na str. 3

Działania sołtysa i rady sołeckiej w minionym 2021roku
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Dokończenie ze str. 2
• Kilkakrotne zgłaszane uszkodzone słupki drogowe na ul. Białej Brzozy. Efekt – brak reakcji.
• Potwierdziliśmy chęć zaproponowanych wstępnie przez gminę  ustawienia,
• pojemników na sprzęt elektryczny – niestety okazało się, że nie pozwala na to uchwała gminy128/VII/2019  za-

kazująca sytuowania takich pojemników w sposób widoczny w przestrzeni publicznej z powodu wprowadzenia 
tą uchwałą ładu wizualnego.

• W zgłoszonych projektach Zalesia do Budżetu Obywatelskiego 2022 gminy Piaseczno wygrał w Zalesiu jeden 
projekt, czyli stojaki na rowery w okolicach PKP – dostał wystarczającą do zaakceptowania liczbę głosów.

• Realizowaliśmy  Fundusz Sołecki 2021 zgodnie z propozycjami mieszkańców, którzy zatwierdzili poszczególne 
wnioski na Zebraniu Wiejskim.

• Kilkakrotnie zgłaszaliśmy potrzebny remont Domu Sołeckiego- Stara Biblioteka przy ul. Wiekowej Sosny 4. 
Budynek wymaga ocieplenia fundamentów, piwniczki, która wielokrotnie była zalewana wodą. Dopiero zdjęcie 
dołączone do  wniosku przedstawiające wyrosłą akację przy listwie w pokoju znajdującym się nad piwniczką 
prawdopodobnie spowodowało, że w roku2022 ta piwnica będzie ocieplana.

• Staramy się sprzątać wieś poprzez przyjmowanie do prac społecznie – użytecznych osoby skierowane przez 
kuratorów sądowych. Osobie takiej wydajemy sprzęt czyli rękawice, miotły, worki wskazujemy które ulice, 
rowy, place są do posprzątania, sprawdzamy jakość robót, piszemy miesięczne sprawozdania każdej osobie. 
Niestety frekwencja jest słaba, ale to już wybór tych osób –powinni wykonać karę w określonym czasie – reszta 
należy do kuratorów.

• Niestety zorganizowana przez gminę akcja inspirowana pomysłem sołtyski Wólki Kozodawskiej Joanny Mo-
rawskiej „Podaruj Ciszę przy witaniu Nowego Roku” – nie przemówiła do naszych mieszkańców. Zalesie leży 
w otulinie lasów. Zwierzęta, ptaki w lesie, psy na posesjach nie były ważne wobec chęci fajerkowania – my 
jesteśmy najważniejsi i już.

• Wysłaliśmy kolejne pismo /rok 2016/ na temat remontu schodów, chodnika i wjazdu przy budynku stacji PKP. 
Rok w rok wysyłamy kilka maili ze zdjęciami do PKPSA Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami – War-
szawa – brak odpowiedzi. Może w tym 2022 coś się zmieni.

                       Działamy dalej
– na pewno coś się polepszy w tym 2022 Nowym Roku

                                      sołtys EMS

FOTORELACJA Z DZIAŁAŃ KLUBU SENIORA 

Spotkanie z Policją  fot. B. Meissner Seniorki w trakcie zajęć  fot. B. Meissner

Dzieła ceramiczne przed
ostatnim szlifem 
fot. B. Meissner

Wieczór włoski w Złotokłosie   fot. B. Meissner Wspólne kolędowanie  fot. B. Meissner



KĄCIK KULINARNY

Keks łatwy w wykonaniu i pyszny. Polecamy!

4 jajka utrzeć z ¾ szklanki cukru, dodać 2 szklanki mąki,
mały proszek do pieczenia i 1 szklankę śmietany 18% .  
Zmiksować. 
Dodać bakalie różne – razem ok. 0,5 kg. 
Wymieszać. 
Piec w temperaturze  160 stopni ok. 1 godz.
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Eksponaty z Muzeum Kaset w Zalesiu Górnym

Muzeum Kaset działa w Piasecznie od 1 października 2021 roku. Zbiory 
można oglądać w Bibliotece Publicznej w Piasecznie przy ul. Jana Pawła 
II 55. Od stycznia 2022 część eksponatów trafiła też do filii w Zalesiu 
Górnym. W bibliotece pojawiła się gablota ze sprzętem do odtwarzania 
kaset. Można podziwiać magnetofony i walkmany. Czytelnicy mogą też 
posłuchać muzyki z kaset. W bibliotece dostępne są piosenki artystów 
polskich i zagranicznych, są też nagrania dla dzieci. To sentymentalna po-
dróż dla dorosłych i lekcja historii dla młodszych czytelników. Serdecznie 
zapraszamy w godzinach otwarcia biblioteki.

Agnieszka Deja

W filii biblioteki w Zalesiu Górnym stanęła gablota z eksponatami z Muzeum Kaset.

Zalesie czy już Po-Lesie?
Koszty odbioru odpadów są wysokie? Tak, ale czy 
wiesz, że z Zalesia Górnego wywożonych jest rocznie 
58 tysięcy plastikowych worków wypełnionych po 
brzegi liśćmi, co daje 600 ton?! To tyle ile waży 15 
wyładowanych po brzegi 40 tonowych TIR - ów. 
A gdyby worki ustawić wzdłuż ulicy Pionierów jeden 
obok drugiego, to ostatni worek znalazłby się 29 km 
od pierwszego, czyli np. w Grójcu! Czy wiesz, że 
tylko z naszej miejscowości wywożonych jest rocznie 
700 ton odpadów zmieszanych, których utylizacja jest 
najdroższa i najbardziej szkodliwa dla środowiska?! 
Nie wiem, gdzie trafiają odpady zielone z gminy Pia-
seczno, ale nie ma to znaczenia. Wiem jednak, że 
wywożenie liści z lasu, bo wszak w lesie położone są 
nasze działki, jest absolutnie pozbawione sensu. To tak, 
jakby wynosić piasek z plaży.
Jeden z mieszkańców Zalesia Dolnego przekazał Wydzia-
łowi Gospodarowania Odpadami w Gminie Piaseczno 
list, w którym składa konkretną propozycję jak można 
rozwiązać ten problem. Ogólnie rzecz biorąc: kosić liście 
kosiarką w odpowiedni sposób. Chętnych zachęcam do 
zapoznania się z jego propozycją na stronie Wydziału 
Gospodarki Odpadami https://odpady.piaseczno.eu/
ak-sprzatac-i-wykorzystac-liscie-mieszkaniec-zalesia-
-dolnego-dzieli-sie-przemysleniami/#more-4297

Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego od ponad 
roku prowadzi akcję informacyjną na ten temat. Również 
Rada Sołecka zainteresowała się sprawą, więc w tym 
roku zapewne szerszym frontem zwrócimy się do miesz-
kańców Zalesia Górnego i okolicznych miejscowości 
z propozycją upowszechnienia dobrych praktyk w tym 
zakresie. Mamy nadzieję, że nasze działania spotkają 
się z życzliwym przyjęciem, bo o zachowanie leśnego 
charakteru naszej miejscowości nam chodzi, a przy 
okazji o nasze portfele.

Miłka Hołownia-Nowik
SPZG

Fot. pixaby.com.pl

Fot. Biblioteka
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80. rocznica powstania Armii Krajowej

NAJWIĘKSZA ARMIA OKUPOWANEJ EUROPY
14 lutego 1942 roku Naczelny Wódz, generał Władysław Sikorski powołał Armię Krajową. Na jej czele 
stanął Dowódca Armii Krajowej, generał dywizji Stefan Rowecki „Grot”. Było to największe w okupo-
wanej Europie konspiracyjne wojsko. Armia Krajowa skupiała prawie całe patriotycznie nastawione 
społeczeństwo polskie.              W 1944 r. w jej szeregach znajdowało się ok. 350 tys. żołnierzy.

Armia Krajowa nie była pierwszą organizacją konspiracyj-
ną utworzoną w okupowanym przez Niemców kraju, już 
27 września 1939 r. powstała Służba Zwycięstwu Polski. 
Po kilku miesiącach organizacja ta uległa przekształceniu 
w Związek Walki Zbrojnej, poprzednika Armii Krajowej. 
Jakie znaczenie miało przekształcenie ZWZ w AK? Poli-
tyczne i propagandowe.
Polityczne, bo działająca w okupowanej Polsce Armia 
Krajowa, zadawała cios kłamliwej propagandzie Stalina, 
że Polacy nie chcą walczyć z Niemcami. Sowiecki dykta-
tor godząc się na stworzenie w swym kraju Armii Polskiej 
generała Andersa, chciał ją podzielić na mniejsze jednostki 
i doprowadzić do ich zniszczenia w trakcie ciężkich walk. 
Opór generała Andersa przeciwko takiemu rozwiązaniu, był 
wykorzystywany przez sowiecką propagandę, która kłamli-
wie utrzymywała, że Polacy nie chcą walczyć z Niemcami. 
Powołanie Armii Krajowej miało być koronnym dowodem na 
to, że Polacy toczą nieustanną walkę z okupantem w kraju. 
I tak rzeczywiście było. 
Zmiana nazwy organizacji miała także charakter symboliczny, 
wskazywała na postępująca akcję scaleniową organizacji 

niepodległościowych, które powstały i działały od 1939 roku. 
Armia Krajowa miała być organizacją apolityczną, skupia-
jącą w swych szeregach ogromną większość patriotycznie 
nastawionego społeczeństwa polskiego. Po powołaniu AK, 
procesy scaleniowe polskiego podziemia zbrojnego uległy 
przyspieszeniu, dowództwu Armii Krajowej podporządko-
wały się niezależne dotąd organizacje zbrojne: Narodowa 
Organizacja Wojskowa (NOW) i Bataliony Chłopskie (BCh). 
Nazwa nowej organizacji miała także ogromne znaczenie 
propagandowe, stała się symbolem oporu polskiego społe-
czeństwa w latach II wojny światowej. Te dwie literki ozna-
czające konspiracyjne Wojsko Polskie jednoczyły Polaków, 
nawet po formalnym rozwiązaniu AK w styczniu 1945 r. Do 
dziś Armia Krajowa kojarzy się nam z bohaterstwem Pola-
ków, którzy walczyli o wolność swojego kraju. To symbol, 
który pokazuje ogromne umiłowanie Ojczyzny i niebywałe 
poświęcenie, do jakiego byli zdolni polscy patrioci. Dziś 
wielu z nas nie pamięta nawet, że przed powstaniem AK 
istniały SZP i ZWZ. O Armii Krajowej słyszał każdy Polak. 
To nasza wielka spuścizna.     

Piotr Marczak

PRYMAS STEFAN WYSZYŃSKI w Zalesiu Górnym
W grudniu 2021 r. w naszym kościele parafialnym odbyło 
się przedstawienie  pt.: „Prymas w więzieniu, misterium 
o Wyszyńskim”.
W jego przygotowanie i wystawienie zaangażowało się 
ponad 30 osób. Aktorami była młodzież, którą od strony 
wokalnej wspierała schola i chór kościelny, a w roli narratora 
wsparciem była Pani Małgorzata Ostrowska-Królikowska.
Oprawę muzyczną zapewnili parafianie grający na różnych 
instrumentach takich jak: gitary, flet poprzeczny, skrzypce, 
keyboard. 
Misterium oparte było o „Zapiski więzienne” Prymasa, 
w tym listy pisane przez Niego, a także listy, które On otrzy-
mywał od bliskich. W ten sposób, co prawda w niewielkim 
stopniu, ale mieliśmy możliwość przeniesienia się w czasie, 
przeżycia odosobnienia razem z Prymasem (w Rywałdzie 
Królewskim, Stoczku Warmińskim, Prudniku Śląskim a także 
w Komańczy).
Szczególnie dla młodzieży, która nie pamięta już  prymasa 
Stefana Wyszyńskiego, było to ważne spotkanie. Mieli oni 
możliwość poznania wyjątkowej postaci, WIELKIEGO 
POLAKA, który wycisnął trwałe, niezatarte piętno na kar-
tach naszej historii. 
Pomimo tak niesprawiedliwego potraktowania przez władze 
komunistyczne, nie nosił w sercu nienawiści, nie utracił 

ideałów życia.  Do końca w swoich decyzjach i działaniach 
kierował się miłością do drugiego człowieka.
Dlatego ze względu na wartości jakie szerzył i postawę pry-
mas Stefan Wyszyński nazywany jest wychowawcą Narodu.
I tym razem uczestnicy nie zawiedli, przedstawienie obejrzało 
około 200 osób. Przekrój wiekowy był dość duży, przybyły 
całe rodziny: od małych dzieci, po przez młodzież, rodziców 
do dziadków.
Przedstawienie trwało 1,5 godziny, a jego przygotowanie 
to wiele godzin prób. 
Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom, które 
przygotowały to kulturalne i zarazem duchowe wydarzenie. 
Szczególne podziękowania kierujemy do pomysłodawcy 
i realizatora - naszego księdza wikariusza Marcina Uhlika.

Barbara Sapierzyńska

Fot. Z. Kłoda
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BOGUSIA – pracownik socjalny z misją
W dniu 11.02.2022r. na portalu wp.pl ukazał się niezwykle 
negatywny artykuł nt. działań Miejsko Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Piasecznie. Zarzuty dotyczyły zasad 
funkcjonowania Ośrodka oraz pracujących tam pracowników 
socjalnych. Nie mnie oceniać na ile zarzuty te są prawdziwe 
i czy się potwierdzą, ale cień pada na cały zespół instytucji.  
W tym miejscu chciałbym więc zabrać głoś w sprawie na-
szej lokalnej pracowniczki socjalnej Bogusławy Meissner, 
związanej od wielu lat z MGOPS Piaseczno. Osoby, którą 
wszyscy lokalnie znamy i szanujemy. Pani Bogusława (Bo-
gusia) pracuje tu już 30 lat i dała się poznać jako empatyczna 
pracowniczka socjalna oraz inicjatorka i osoba wspierająca 
wiele działań ze społecznością lokalną i na rzecz społecz-
ności lokalnej. Wspierała liczne lokalne inicjatywy w tym 
m.in świetlicę środowiskową, Klub Seniora, Grupę Razem 
Lepiej – osób z niepełnosprawnościami, Młodzieżowy 
Klub Wolontariusza. Jest aktywną członkinią lokalnego 
Caritasu.  Zawsze pogodna,  wrażliwa i chętna do pomocy.  
Współpracuje z wieloma lokalnym partnerami w tym m.in. 
z Radą Sołecką, Parafią, szkołą i SPZG.  Również z naszym 
osiedlem Dom Rodzinny w Wólce Kozodawskiej przy ak-
cjach charytatywnych.  
Wszyscy, którzy znają Bogusię doskonale wiedzą o czym 
piszę, ale warto to jeszcze raz podkreślić - dziękujemy, że 
jesteś i bardzo Cię cenimy. 
Paweł Jordan
Chcę się podpiąć pod powyższą wypowiedź pana Pawła 
Jordana. Panią Bogusię znam od lat. Początkowo poznały-

śmy się jako mieszkanki Zalesia. Później wkroczyłam na 
ścieżkę działalności społecznej, której pani Bogusia była 
inicjatorem. Ciepła, empatyczna osoba, która nigdy nie 
przechodzi obojętnie obok potrzebujących pomocy. 
Z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej współ-
pracowałam wiele lat jako lider grupy „Razem Lepiej”. Tę 
instytucję poznałam od bardzo pozytywnej strony. Osoby 
pracujący w niej zawsze są gotowi do działania, do pomocy.

Magdalena Kamińska

Zdjęcie z wycieczki w roku 2021 - szlakiem Jana Kochanowskiego  
z  Klubem seniora i  Grupą Razem Lepiej     fot. R. Tyszecki

Ośrodek Sztuki Lescer 
W tydzień po zakończeniu wystawy "Jaskrawość 
bytu", 18 września 2021 rokuodbyła się w Lescer 
wystawa konkursowa o tym samym tytule, udział 
w niej wzięło 28 młodych twórców w wieku od 10 
do 17 lat. 
Frekwencja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, dotarło 
do nas aż 58 prac. Były to rzeźby, obiekty, rysunki, instalacje, 
kolaże, obrazy, origami a wszystkie piękne i inspirujące!
Zaprezentowaliśmy wszystkie! 
Powstała wystawa była rewelacyjna, pełna kolorów i emo-
cji, wspaniale wpisując się w założenie prezentowanej do 
połowy września wystawy głównej.
Jury w składzie Grażyna Doba-Wolska, Ewa Sułek, Maciej 
Zadrąg i Paweł Zaręba kierując się walorami artystycznymi 
oraz zgodnością z tematem konkursu nagrodziło:
I miejsce: Piotr Hajewski
II miejsce: Anna Hajewska
III miejsce ex aequo: Blanka Szymańska
  oraz Leon i Gustaw Grzyb
Wyróżnienia otrzymali: 
Miłosz Czajkowski, Zyta Kordyka, Aleksandra Kwiatkowska 
i Nina Nowak.

Nie tylko zwycięzcy ale wszyscy młodzi twórcy biorący 
udział w wystawie otrzymali nagrody.
W wystawie konkursowej wzięły i wzięli udział:
 

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w wystawie i gra-
tulujemy uczestnikom wspaniałych prac i ogromu talentu!
Z pewnością usłyszymy o was jeszcze.

Dokończenie na str 7

Oliwia Amroziak
Franciszek Bartoszewicz
Alicja Bielasik
Antonina Bogucka
Amelia Boryczka
Tomek Cieśla
Sonia Czajkowska
Miłosz Czajkowski
Maja Domańska
Kasia Frydrych
Gustaw Grzyb
Leon Grzyb                                     
Ania Hajewska
Łucja Hajewska

Iwo Hajewski
Piotr Hajewski
Hanna Kardyka
Zyta Kardyka
Basia Kończyk
Aleksandra Kwiatkowska
Ala Kowal
Joanna Lipiec
Konstancja Łebko-Mazur
Nina Nowak 
Maja Olejniczak
Kacper Szydło
Blanka Szymańska
Tosia Woźniak
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Domanka współczesna
U zbiegu ul. Koralowych Dębów, Piaseczyńskiej i Owsianej, 
był sobie trójkąt, pozostałość po części obejścia dawnej 
leśniczówki. Miejsce to przez wiele lat pozostawało zanie-
dbanym kawałkiem ziemi.
10 lat temu, 10.09.2011 r., na tym miejscu, w rocznicę po-
wstania Domanki, został uroczyście poświęcony przez ks. 
Proboszcza Krzysztofa Grzejszczyka, kamień, z białą figurką 
Matki Bożej Opiekunki Wszystkich Podróżujących. Wkrót-
ce została dołączona druga połówka kamienia, z wyrytym 
wizerunkiem Jana Pawła II. Pomysłodawcą i fundatorem 
był Krzysztof Merski.
Miejsce to, pośród kwiatów i drzew, stało się nie tylko 
wizytówką Domanki, ale też przystankiem dla przejeżdża-
jących rowerzystów i spacerowiczów, ale także miejscem 
skłaniającym do zadumy i modlitwy dla mieszkańców.
Kilka osób dba stale o porządek wokół pomnika. Mimo 
słabej gleby i braku wody, rośliny zasadzone przez miesz-
kańców, zadomowiły się i rosną coraz lepiej, jak choćby 
kształtny świerk .
W tym roku, w Stowarzyszeniu Przyjaciół Zalesia Górnego, 
zrodził się pomysł, żeby na zalesiańską  choinkę, wybrać 
żywe drzewko (w ubiegłym roku był świerk, umieszczony 
na boisku, który został ubrany przez przedszkolaków). 
Dorodny świerk, zasadzony niegdyś przez p. Borowskiego 
na placyku koło pomnika, doskonale nadawał się do tego 
celu. Poprosiliśmy przedszkola, aby dzieci na zajęciach 
z opiekunami, przygotowały ozdoby, którymi na Święta 
Bożego Narodzenia można by było ubrać choinkę.
Mimo zimowej pogody, przedszkolaki zjawiły się na placu 
na Domance. Dzieci same wieszały pomysłowe, ekologicz-

ne „zabawki” (jak niegdyś nazywano ozdoby choinkowe), 
śpiewały kolędy i cieszyły się z zapalonych światełek. Po 
zrobieniu zdjęć, zostały poczęstowane słodyczami, które 
ofiarował Stowarzyszeniu Przyjaciół Zalesia Górnego, sklep 
Top Market. Bardzo dziękujemy za ten gest. Szczęśliwe 
i zmęczone, wróciły do przedszkoli. Mamy nadzieję, że 
przedszkolaki zapamiętają te miłe chwile i w przyszłym 
roku znowu przystroimy choinkę ich ozdobami.
Może rodzi się nowa tradycja, ubierania na święta żywej, 
domankowej choinki.

                                     Jolanta Jarosz-Hryniewicz
PS
W wydawnictwie „Historie Odnalezione”, edycja czwarta, 
grudzień 2021 został zamieszczony artykuł, mojego autorstwa, 
dotyczący historii Domanki. Tekst, w znacznej mierze, jest 
oparty na danych z akt parafii jazgarzewskiej, od 1836 do 
2021 roku. Tablice z artykułami z tej edycji, będą wystawione 
w naszej bibliotece na ul. Białej Brzozy 3.                      J.J.

Dokończenie na str 6
Organizatorem konkursu była Fundacja Pomieszczenie 
Wystawowe prowadząca Ośrodek Sztuki Lescer.
Dofinansowano ze środków Gminy Piaseczno. Dofinansowa-
no ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.Partner 
wystawy: Centrum Kultury w Piasecznie.

Ośrodek Sztuki Lescer

Fot. Jolanta Jarosz-Hryniewicz
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KLUCZOWE FUNKCJE TRENERÓW HUBERTUSA
Zalesie Górne w polskim sporcie wyczynowym

Miło mi poinformować, że z początkiem tego roku kolejny 
trener pracujący w naszym Klubie został doceniony przez 
sportowe władze w naszym kraju. Paweł Soliński, trener 
łucznictwa od 2007 roku pracujący w Hubertusie dostał w 
tym roku nominację na trenera Kadry Narodowej Juniorów. 
Niewątpliwie ma to związek ze znakomitymi wynikami 
sportowymi, które osiąga nasz najlepszy łucznik, Jakub 
Kultys. Przypomnijmy, że Kuba jest aktualnie numerem 
jeden juniorskiej Kadry Narodowej.
Katarzyna Garbacka, twórczyni i trenerka naszej sekcji 
badmintonowej, podobnie jak Paweł Soliński, pracuje w 
Hubertusie od 2007 roku. Ona również od zeszłego roku 
pełni odpowiedzialną funkcję w polskim sporcie wyczy-
nowym. Katarzyna Garbacka jest Dyrektorem Sportowym 
w Polskim Związku Badmintona.
Osiągnięcia naszych trenerów w pracy szkoleniowej z za-
wodnikami Hubertusa znalazły swoje odbicie w ich pozycji 
w ogólnopolskim sporcie.
Gratulujemy zaszczytnych funkcji, które sprawują nasi 
czołowi trenerzy!

Przy okazji pragnę zachęcić wszystkich zainteresowanych 
do korzystania z fachowej pracy wybitnych trenerów za-
trudnionych w naszym Klubie.
Od 1 lutego będą spore zmiany w sekcji piłkarskiej. Nowe 
boisko, nowe otwarcie, nowe podejście do szkolenia piłkar-
skiego w Hubertusie. Współpracę z Klubem kończy Michał 
Wielogórski. Dziękujemy Michałowi za 13 lat współpracy. 
Sekcję piłki nożnej od lutego będzie prowadzić trener 
Franciszek Ebert. Życzymy nowemu trenerowi sukcesów!
Dla dopełnienia oferty sportowego szkolenia organizowanego 
przez nasz Klub wypada wspomnieć, że od jesieni zeszłego 
roku sekcja gimnastyki artystycznej zintensyfikowała swoje 
działanie. Trenerka Dorota Walendzik prowadzi aktualnie 
zajęcia 2 razy w tygodniu.
Zapraszam do zapoznania się z grafikiem treningów na 
stronie internetowej Klubu Hubertus - www.kshubertus.pl

Stanisław Szczyciński
Prezes KS Hubertus

Katarzyna Garbacka. Młode badmintonistki i młodzi badmintoniści Hubertusa

Co w klubie kultury piszczy? 

Kochani zalesianie i nie tylko… znowu okazało się, że Wasze 
serca biją dla WOŚP. W dniach od 23 stycznia do 30 stycznia na 
stronach FB Klubu Kultury w Zalesiu Górnym, trwała Aukcja 
Artyści dla WOŚP, w wyniku której udało się zlicytować 20 
przedmiotów przekazanych przez 9 artystów na łączną sumę 
2950 zł, a ze sprzedaży ceramicznych serduszek, wykonanych 
przez uczestników naszych zajęć, uzyskaliśmy 310 zł. Razem 
zebraliśmy 3260 zł, które przekazaliśmy na WOŚP. Dziękujemy 
wszystkim! Szczególne wyróżnienie należy się młodej artystce 
Zofii Maniewskiej, która przekazała na aukcję aż 9 swoich prac.

Na finał WOŚP uczestnicy zajęć, prowadzonych przez Magdę 
Kamińską przygotowali koncert znanych kolęd. Dzieci świetnie 
się zaprezentowały.
Marzec rozpoczniemy od sobotnich warsztatów biżuterii (05.03) 
od godz. 11. do 13. prowadzonych przez artystkę Monikę Czubę. 
Chcemy też powrócić do spotkań klubu kobiet i w sobotę 26.03 
o godz. 11 planujemy spotkanie, połączone z warsztatem na temat 
aranżacji wnętrz prowadzonym przez Annę Kalkowską.
Zapraszamy na nasze artystyczne soboty: 12.03 o godz. 12 Paleta 
debiutanta – warsztaty rodzinne; 19.03 o godz.18 w DKF projekcja 
filmu w reż. R. Polańskiego „Wstręt”; 26.03 o godz.18 w ramach 
Arcy Historii Dzieł spotkanie ze sztuką „Impresja i impresjoniści”.

oprac. ms


