
Życzymy,
aby Święta Wielkanocne przyniosły 
radość oraz wzajemną życzliwość. 
By stały się źródłem wzmacniania 
ducha. Niech Zmartwychwstanie, 
które niesie odrodzenie, napełni 
Was pokojem i wiarą, niech da siłę 
w pokonywaniu trudności i pozwoli 
z ufnością patrzeć w przyszłość
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„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile
dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”

W naszym Zalesiańskim kościele od nie-
dzieli 27 lutego do Środy Popielcowej 
przy okazji każdej mszy św. odbywała 
się zbiórka darów rzeczowych, które za 
pośrednictwem Caritas Polska zostały 
przekazane na pomoc uchodźcom wo-
jennym z Ukrainy. Akcja zaangażowała 
ogromną ilość parafian, która licznie 
i z wielką troską przybyła wpierać ini-
cjatywę. Oprócz niedzielnej zbiórki do 
puszek Caritasu, można było wspomóc 
darami takimi jak: chemia domowa, pie-
luchy, artykuły spożywcze,  papier czy 
ręczniki.  Nad zbiórką czuwał Proboszcz 
Parafii, który zauważył, że dawno nie 
było tak licznej i hojnej odpowiedzi 
parafian na apel. Przez zaledwie jeden 
dzień kwesty udało się zebrać ponad 
13 000 PLN, a przez kolejne trzy dni 
wypełnić po brzegi dwa busy pełne 
pudeł z darami z zakupionymi przez 
parafian. W segregowanie i pakowanie 

zaangażowanych było łącznie kilka-
dziesiąt osób. Ksiądz Proboszcz nie 
ukrywa wielkiej radości i z całego serca 
dziękuje zaangażowanym za okazaną 
pomoc. W parafii powstał także Zespół 
Pomocy Ukrainie, który koordynować 

będzie doraźną pomoc dla tak licznie 
napływających gości z Ukrainy. Wszyst-
kich chętnych do pomocy, zapraszamy 
do kontaktu pod numerem telefonu: 
501 376 093.

Anna Zamoyska

Fot. Anna Zamoyska
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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.piaseczno.eu
www.facebook.com/zalesie-
gorneradasolecka
www.naszepiaseczno.pl
www.piaseczno.pl
www.facebook/gazetaPrzy-
stanekZalesie
OŚWIETLENIE ULIC 
602 653 398

Szanowni mieszkańcy
1. Spotkanie  4 marca odbyło się online. Informację dla mieszkańców pragnących uczest-

niczyć w spotkaniu umieściliśmy na profilu  FB Rady Sołeckiej Zalesia Górnego.
a/ Główny temat: informacja radnego Łukasza Kamińskiego o  pomocy Ukraińcom 

w Zalesiu Górnym i w naszej gminie. (szerzej na FB)
      – Zalesie Górne Ukrainie ˗ wirtualny magazyn harcerzy ze Szczepu „Watra” 

z Zalesia Górnego i okolic. Gdy ktoś chce przyłączyć się do akcji, prosimy pisać 
pod adres: ZalesieUkrainie@gmail.com.

 b/ Mówiliśmy o nakładzie „Przystanku Zalesie”. Tegoroczny to 400 egzemplarzy. 
W latach ubiegłych nakład 600˗700 egzemplarzy. Koszty wzrosły i możemy po-
zwolić sobie na 8 stron, ale wydamy drugi numer w tym roku ( nakład 500 egz.)

 c/ „Przystankiem Zalesie” zainteresowała się Biblioteka Publiczna 
Miasta Warszawy przy ul. Koszykowej. Jest porozumienie 
z Mazowiecką Biblioteką Cyfrową, która digitalizuje i pre-
zentuje w Internecie dziedzictwo kulturowe regionu.

 d/ Ustaliliśmy terminy: Majówki Sołeckiej ˗ 7 maja oraz Święta 
Pieczonego Ziemniaka ̠  28 sierpnia. Współorganizator ̠  Centrum Kultury w Pia-
secznie.

 e/ Omawialiśmy program tych spotkań, myśląc o atrakcjach, zespołach i innych skła-
dowych tych pikników. Spotkania finansowane są z Funduszu Sołeckiego 2022.  

 f/ Prośba do Burmistrza w sprawie budowy przy dworcu PKP wiaty rowerowej z mo-
nitoringiem i zadaszeniem. Liczymy na poparcie gminy. 

2. Otrzymaliśmy informację z Wydziału Gospodarki Odpadami, że nie będą odbierane  
worki bio zawierające ziemię.

3. Wysłaliśmy do burmistrza prośbę mieszkańców w/s zmiany organizacji ruchu przy 
kościele i  szkole przy Sarenki i Leśnych Boginek. Miejsca parkingowe dla niepeł-
nosprawnych są umieszczone za daleko kościoła.

    Proponujemy usadowić je przy bocznej furtce.
– Parking na placu przed kościołem ˗ niskie krawężniki powodują „ścinanie” zakrętu. 

To zagrożenie dla wyjeżdżających z ul. Promiennej. Proponujemy słupki lub bariery 
uniemożliwiających ten manewr.

– Przeniesienie pól K+R obok szkoły przy ulicy Sarenki na prawą stronę. Jest niebez-
piecznie dla dzieci wysiadających z samochodów na jezdnię.

4. Poprosiliśmy Starostwo Powiatowe o:
– zmianę organizacji ruchu przy Rondzie Wiekowej Sosny, oraz o spowalniacz 

na ul. Wiekowej Sosny ˗ pomiędzy Koralowych Dębów a Pionierów.
5. Wykaz ulic do profilowania równiarką był uzgadniany z mieszkańcami tych ulic.
6. Udzielamy stałej  informacji  mieszkańcom, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy.
7. Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych sprzątały w lutym i marcu:
– plac przy PKP /liście/;
– rowy – Wiekowej Sosny;
– Plac Domanka ˗ potłuczone szkło;
– potłuczone szkło, butelki  w lasku przed i za szlabanami;
– śmieci: Pionierów, Parkowa, Spacerowa , Jesionowa, Leśnych Boginek;
–  oczyszczenie chodnika z błota i liści ̵ Przeskok;
– Sprawdzamy jakość zleconych robót, piszemy sprawozdanie miesięczne i zawozimy 

do kuratorów.                                                            

Działania sołtyski Ewy Molendy-Stroińskiej
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Wyjazd młodzieży w góry
W przerwie świątecznej grupa 20 młodych osób wraz 
z ks. Marcinem Uhlikiem i s. Katarzyną Mróz wybrała się 
na wyjazd integracyjno-formacyjny do Krynicy Zdroju. 
Dużą jej część stanowiła młodzież z zalesiańskiej parafii 
ze wspólnoty „Zostaw ślad”. Wyjazd był planowany już 
w zeszłym roku, ale ze względów epidemiologicznych nie 
mógł być zrealizowany wcześniej. Miejscem pobytu był 
Dom św. Elżbiety. Jest to miejsce związane z osobą bł. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, 
który założył ten dom i często w nim odpoczywał. Kry-
nica przywitała naszą młodzież zimową pogodą. Każdy 
dzień rozpoczynał się modlitwą w domowej kaplicy, a po 
śniadaniu następował podział na dwie grupy: narciarską 
i wędrowną, żeby każdy z uczestników mógł dobrze spędzić 
czas. Popołudnia przeznaczone były na program duchowy 
na Mszę Św. oraz konferencje. Podjęliśmy następujące 
tematy: eksperymenty genetyczne a nauczanie Kościoła 
oraz powołanie i godność kobiety i mężczyzny. Prelekcje 
te kończyły się wspólną dyskusją. Miłą niespodzianką dla 
grupy było zaproszenie do Tylicza na kulig z ogniskiem. 
Było to prawdziwe białe szaleństwo - wyjazd saneczkami 
na szczyt ośnieżonej góry, gdzie było bardzo dużo śniegu. 
Kulig zakończył się ogniskiem. W noc sylwestrową oprócz 
świetnej zabawy,  w naszym planie znalazł się czas na Msza 
Św. o północy. Była ona okazją do podziękowania Panu 
Bogu za dotychczasową opiekę nad nami oraz prośbą o Boże 
błogosławieństwo na każdy dzień Nowego 2022 Roku. Po 
zakończonej Mszy Św. młodzi długo jeszcze rozmawiali, 
grając w planszówki i  ciesząc się wspólnotą.

Pobyt w Krynicy był nie tylko odpoczynkiem, ale również 
budowaniem więzi z Bogiem i drugim człowiekiem. Pande-
mia Covid-19 izolując nas w domach, pokazała jak bardzo 
tęsknimy za dobrymi relacjami. 

Wspólnota „Zostaw ślad” istnieje w naszej parafii od Świa-
towych Dni Młodzieży w Krakowie tj. od 2016 roku. Jej 

główną ideą jest propagowanie nauczania św. Jana Pawła 
II, oraz odpowiedź  na jego wezwanie do młodych, aby 
„stawali się wiosną Kościoła” poprzez zaangażowanie 
w wolontariat. Wspólnota obecnie gromadzi ok. 40 osób 
dziewcząt i chłopców w przedziale wiekowym od 7 klasy 
szkoły podstawowej do studentów.  Spotkania grupy odby-
wają się dwa razy w miesiącu, w niedziele po wieczornej 
Mszy świętej. 

Oto kilka słów uczestniczek wyjazdu: „Wspólnota pozwala 
nam na poznanie świetnych ludzi, spędzenie wspólnie czasu 
i rozwój zarówno duchowy jak i osobisty. Jest to wspaniałe 
środowisko, w którym każdy jest mile widziany, dlatego 
zachęcamy innych do dołączenia do nas.” Kinga i Monika 
Olszak.        
     s. Katarzyna Mróz

(elżbietanka)

Tegorocznym hasłem Biblioteki Publicznej w Piasecznie jest 
„biblioteka dostępna”. Wychodząc naprzeciw działaniom 
w tym duchu, w placówkach wyodrębniamy książki z serii 
Wielkie Litery dla osób słabowidzących.

Książki z serii Wielkie Litery mają powiększoną czcionkę, 
która chroni wzrok i ułatwia czytanie. Między wierszami 
jest też więcej światła, co pomaga skupić się na zdaniach 
i odciąża oczy. Książki mają również większy format niż 
standardowe pozycje. Seria dedykowana jest osobom, które 
mają problemy ze wzrokiem, a także seniorom. 

Filia w Zalesiu Górnym stara się systematycznie uzupełniać 
tytuły w tym wydaniu. Mamy coraz większy wybór książek, 
szczególnie pozycji obyczajowych i romansów. Zapraszamy 
do skorzystania z serii Wielkie Litery.

Agnieszka Deja

Wielkie Litery w bibliotece
Fot. s. Katarzyna Mróz

Fot. Agnieszka Deja
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ERASMUS+ w Zalesiu Górnym i Gminie Piaseczno

Aktualnie nasza szkoła razem z partnerami z Hiszpanii, 
Portugalii, Finlandii i Łotwy bierze udział w projekcie 
„Realfooding Challenge”. Celem projektu jest promowanie 
zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. W ramach 
projektu są realizowane różne działania, np. wspólne go-
towanie, tworzenie międzynarodowej książki kucharskiej 
ze zdrowymi potrawami, poszerzanie wiedzy o zdrowych 
nawykach, promowanie zdrowych produktów poprzez wizyty 
u producentów ekologicznej żywności etc. Co tydzień pod 
okiem pani Doroty Szejner, nauczycielki j. angielskiego, 
uczniowie spotykają się w szkole i nie tylko realizują zadania 
projektowe, ale zdobywają wiedzę o partnerskich krajach, 
ich kulturze i obyczajach. Dzięki temu podczas wyjazdów 
zagranicznych poszerzają horyzonty w myśl zasady: po-
dróże kształcą, ale wykształconych. W październiku 2021 
r. i w styczniu 2022 czternaścioro uczniów z naszej szkoły 
pod opieką trzech nauczycielek (Hanny Góreckiej, Doroty 
Szejner i Marzanny Giersz) wzięło udział w wyjazdach do 
szkół partnerskich, najpierw do Portugalii, następnie do 
Hiszpanii. Mieli okazję zwiedzić piękne miejsca w Porugalii: 
Porto, Aveiro, Moimenta da Beira, region Regiao do Douro 
oraz w Hiszpanii: Sevillę, Kadyks, Italicę, Benacason. Brali 
udział w najróżniejszych działaniach związanych z projektem, 
doskonale współpracowali z innymi uczniami i nawiązywali 
miłe koleżeńskie relacje.

Program Erasmus jest niezwykle rozwijający dla uczniów. 
Nie tylko poznają inne kraje, kulturę, obyczaje ludzi, ale  
muszą również poradzić sobie w nowej, obcej rzeczywistości. 
Muszą porozumieć się z goszczącymi ich rodzinami. Nie 
chodzi tylko o znajomość języka obcego, ale o umiejętność 
funkcjonowania w innym otoczeniu, z obcymi ludźmi o róż-
nych zwyczajach (choćby inne menu i godziny posiłków). 
Budowanie relacji z rówieśnikami z innych krajów to cenne 
doświadczenie otwierające na różnorodność. To niezwykle 
budujące dla nas nauczycieli obserwować, jak uczniowie 
w ciągu tych paru dni dorastają i potrafią się świetnie odnaleźć 
w zupełnie innych realiach. Warto podejmować wyzwania!

Marzanna Giersz

Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym od wielu lat bierze udział w projektach Erasmus. 
Pani wicedyrektor Monika Sochacka-Kukiełka jest koordynatorem projektów Erasmus od  2012 roku. W styczniu 
2022 r. gmina Piaseczno otrzymała akredytację Erasmusa w sektorze szkolnym na lata 2021-27 dzięki napisanemu 
przez nią wnioskowi. Na 270 złożonych wniosków akredytację uzyskało 117 podmiotów. Wniosek gminy Piaseczno 
został oceniony najwyżej i to w skali ogólnokrajowej.

W nawiązaniu do mojego kolejnego pisma do PKP Nieru-
chomości (ostatnie 3.01.2022 r.) , w którym informowałam 
o opłakanym stanie naszego budynku i otoczeniu wokół 
coś drgnęło. 
Na skutek telefonów pani radnej Joanny Morawskiej 
na spotkanie przyszli  przedstawiciele PKP Nieruchomości 
z ul. Armatniej. Dwie godziny trwała wizja lokalna w wyniku 
której wiosną mają być naprawione schody i zamontowane 
balustrady od strony ul. Młodych Wilcząt, ewentualnie po-
prawione płytki wokół budynku, wymienione nieświecące 
żarówki w poczekalni.  PKP Energetyka ma naprawić oświe-
tlenie dwóch lamp na słupach przy wejściach do budynku. 
Obiecano  zlikwidować jezioro przy wjeździe. 
Jak będzie naprawdę po tym spotkaniu? Zobaczymy wiosną. 
Będę optymistką. Chociaż zgodę aby powieszony został 
na budynku napis ZALESIE GÓRNE czekałam dwa lata. 
W końcu sama pojechałam na ul. Armatnią skąd przywiozłam 
ten napis. Sami go powiesiliśmy przy pomocy zakupionych 
przez nas materiałów.

Sołtys Ewa Molenda-Stroińska

Budynek PKP na naszej stacji – może coś się zmieni

Fot. s. Ewa Molenda-Stroińska

Fot. M
arzena G

iersz
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Zapraszamy na świąteczne warsztaty, spotkania z filmem 
i sztuką oraz do udziału w konkursie MOJE UKOCHA-
NE MIEJSCE NA ZIEMI. Nadal też dla dzieci z Ukra-
iny organizowane są przez Edukację Przygodową zajęcia 
popołudniowe. 
Dla nas wszystkich 24 lutego tego roku był dniem nieza-
pomnianym i tragicznym. Zaprzyjaźniony z nami Ośrodek 
Sztuki Lescer zrealizował specjalnie przygotowany na 
powierzchnię drzwi naszego klubu projekt Daryi Koltsovej - 
ukraińskiej artystki - w ramach solidarności z mieszkańcami 
i mieszkankami Ukrainy. "Niech Teorie" ochronne pojawią 
się w każdym oknie, aby przypominać o tragedii, która dzieje 
się na naszych oczach” - Darya Koltsova, Teorie Ochronne
„Moje ukochane miejsce na ziemi” - to może być ławka 
w parku gdzie po raz pierwszy ktoś wyznał nam miłość, 
pomost nad jeziorem, gdzie z tatą łowiliśmy ryby. A może 
po prostu fotel w naszym domu lub plaża nad Adriatykiem. 
Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie plastyczno 
–fotograficznym. Na Wasze prace fotograficzne lub plastycz-
ne, albo w technice mieszanej, czekamy do 13 maja. Więcej 
informacji na : www.kulturalni.pl
W kwietniu rozpoczynamy w DKF „Cięcie” cykl spotkań 
z wielkimi gwiazdami ekranu. Pierwszym bohaterem będzie 
Clint Eastwood ( 23.04. godz.18:00). Będzie pokazywany 
film z jego udziałem. Ale który? To będzie niespodzianka. 

Zapraszamy!
Tym razem w spotkaniach ze sztuką Arcy historie dzieł 
prześledzimy w jaki sposób artyści w sztukach wizualnych 
przedstawiali „Twarze Boga” ( 30.04. godz. 18:00) Czy 
były to  groźne budzące strach oblicza, czy może łagodne, 
pełne miłości?  Ludzkie czy zwierzęce? Chrześcijaństwo, 
buddyzm, mitologia grecka judaizm …  
Nasi ukraińscy Goście są w naszym klubie mile widziani 
każdego dnia. Są to codzienne zajęcia w godz. 14:00-16:00 
dla dzieci, sala zabaw, ale też i nauka języka polskiego dla 
młodzieży i dorosłych.
Na koniec chcemy życzyć spokojnych, słonecznych Świąt 
Wielkanocnych pełnych miłości i nadziei, a także wielu 
okazji do miłych spotkań w gronie najbliższych.     

opr.ms

Wiosenna odsłona
KLUBU KULTURY

W bibliotece w Zalesiu Górnym pojawiła się zagadka fra-
zeologiczna dla czytelników. Jest wykonana na szydełku 
przez lokalną artystkę, Katarzynę Jezierską-Tratkiewicz. 
Jej prace są zachwycające, szczegółowe, promują język 
polski i zachęcają do rozwijania zdolności manualnych. 
Zagadka składa się z kilku kolorowych elementów. Po ich 
rozszyfrowaniu dość łatwo wpaść na związek frazeologiczny, 

który reprezentują. Zachęcamy do spróbowania swoich sił, 
poprawne odpowiedzi nagradzamy słodką niespodzianką. 
Do pomocy jest też słownik frazeologiczny. Obecna za-
gadka czekać będzie na czytelników do końca miesiąca, 
a w kwietniu pojawi się nowa i będzie to kolejna szansa na 
zmierzenie się ze związkiem frazeologicznym.

Agnieszka Deja

Zagadka na szydełku

Fot. P. Zaręba

Fot. Agnieszka Deja
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Ośrodek Sztuki Lescer 
Darya Koltsova
Teorie Ochronne

Ośrodek Sztuki Lescer
9.03.2022 do odwołania 
Kuratorka: Ewa Sułek

Wzory na oknach są bardzo misterne. Wystarczyłoby pięć 
pasów w poprzek, trzy pasy od dołu do góry, dwa na skos. 
Tymczasem te na oknach w Doniecku i Ługańsku, Kijowie 
i Charkowie, tworzą skomplikowane ornamenty, których 
wyklejenie zajmuje cały dzień. Nośniki wiary w ocalenie, 
są jednocześnie raną i opatrunkiem. Są piękne.

Gdy nadejdzie fala wstrząsowa po wybuchu okna będą 
drgać. Najpierw usłyszysz uderzenie, w milisekundę póź-
niej dostrzeżesz wibrujący ruch podłogi i ścian, przejdzie 
przez twoje stopy i dotrze aż do czubka głowy, poczujesz 
go w każdym włosku na ciele. Okna będą drgać. Najpierw 
ramy, potem długie parapety. Będziesz obserwować, jak 
wibracje przechodzą z ram na taśmy, które całym swoim 
martwym jestestwem walczą. W tej chwili cała twoja uwaga 
będzie skupiona tylko na nich. Zobaczysz, jak się napinają, 
jak drobne pęknięcia na szybie szybko pełzną od krawędzi 
po środek i szarpią taśmowe ciała, próbując znaleźć wolny 
przebieg, by móc uwolnić czyhającą w nich energię wybu-
chu. Wszystko potrwa dziesięć, może dwanaście sekund. 

Gdy fala odejdzie, pogładzisz dłonią gładką powierzchnię 
taśmy. Wyjrzysz na ulicę, zobaczysz, kto nie żyje.

Ośrodek Sztuki Lescer prezentuje instalację ukraińskiej 
artystki Darii Koltsovej „Teorie ochronne”. W 2017 roku 
projekt był pokazywany w Warszawie w ramach wystawy 
,,Stan Zagrożenia” (Pracownia Duży Pokój). W tekście do 
wystawy pisałam: 

Stan zagrożenia to moment, w którym jeszcze nic się nie 
dzieje. To moment niepewności i obserwacji, moment czuj-
ności i zawieszenia, małej stabilizacji. (…) Konflikty mają 
też swoje drugie oblicze - ciche i codzienne, pełne drobnych 
zmian, nowych praktyk, mających na celu przystosowanie 
do zmienionych realiów życia.

Stan zagrożenia, w którym mieszkańcy i mieszkanki Ukrainy 
żyli od 2013 roku, przybrał postać działań wojennych na 
ogromną skalę. Jest to więc rejestracja nowej rzeczywistości 
w jej prywatnej (okna mieszkań), ale i masowej odsłonie. 
Taśmy ułożone w piękne wzory mogą uratować życie. Ale 
mówią też o ranie, o miejscu, które boli, które jeszcze jest 
w całości, ale za chwilę może obrócić się w pył. 

Ośrodek Sztuki Lescer zaprasza do współpracy przy projek-
cie w ramach solidarności z mieszkańcami i mieszkankami 
Ukrainy. Niech „Teorie ochronne” pojawią się w każdym 
mieście, w każdym oknie, aby przypominać o tragedii, która 
dzieje się na naszych oczach.                             Ewa Sułek

Fot. P. Zaręba
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„Skrzyżowanie śmierci”
 wyjazd z ulicy Jesionowej

Podczas spotkania mieszkańców Zalesia z p. burmistrzem 
Widzem 14.02.2022 r Pani Sołtys zapaliło się „światełko 
w tunelu”, a mnie zapaliło się „światełko ostrzegawcze”. 
Zdecydowana większość mieszkańców obecna na zebraniu 
wypowiedziała się krytycznie o przedstawionym projekcie, 
gdyż wyprostowanie drogi jedynie umożliwia rozwinięcie 
większej prędkości, co zwiększa niebezpieczeństwo wy-
padków i nie ułatwia wyjazdu z ul. Jesionowej. Mieszkańcy 
proponowali: ustawienie od zaraz znaków ograniczenia 
prędkości do 30 km/h od strony przejazdu kolejowego, jak 
też od strony wjazdu do Zalesia; „garby” spowalniające; 
sygnalizację świetlną nakazującą ograniczenie prędkości 
(czułej na prędkość pojazdów lub z nakazem „Zwolnij!”, 
(miałoby to też znaczenie dla wjazdu/wyjazdu z Planety 
Zalesie); wreszcie wybudowanie ronda czy, docelowo, wia-
duktu kolejowego z wykorzystaniem wydmy przy torach.
Zalesianie nie są urbanistami, nie znają zasad i obowią-
zujących w tej materii przepisów, niemniej wskazywali 
na realne rozwiązania problemu „skrzyżowania śmierci”. 
Niepokój i niesmak budziło permanentne „NIE” padające 
ze strony p. burmistrza Widza ze 100 powodów: koszty, 
uzgodnienia, itp. „nie da się”, a za optymalne rozwiązanie 
uznawał przedstawiony projekt. Nie dostrzegając naszego 
poczucia odpowiedzialności podsumował: „wypowiedzie-
liście Państwo tak wiele propozycji, nawet sprzecznych 
ze sobą (jedni chcą świateł inni nie), a nawet nierealnych 
(wiadukt to może za 50 lat), ile to drzew trzeba  wyciąć, aby 
zbudować rondo” i dodał: „Jeśli macie państwo tak wiele 
różnych, propozycji to władza musi dokonać wyboru, musi 
podjąć decyzję…” Podejście jak ze słusznie minionej epoki 
PRL-u. Nie chcemy być „bierna masą” która sobie pogada, 
a mądrzejsza władza podejmie za nas decyzję. Zależało 
nam na tym, by pokazać, że chcemy naprawdę zwiększyć 
bezpieczeństwo w tym miejscu.
Oczekujemy rozwiązania problemu na lata.  Jako autor 
koncepcji wiaduktu proponuję: 
1) ustawienie natychmiast dwóch znaków ograniczenia 

prędkości do 30 km/h z dwóch stron skrzyżowania (jestem 
gotów sfinansować koszt ich montażu);

2) sporządzenia projektu ronda, które wymusi zwolnienie 
na tym skrzyżowaniu;

3) zaprojektowanie ronda tak, aby perspektywicznie (może 
nie za 50 lat) można było z niego, zamiast do przejazdu, 
wjechać na drogę prowadzącą na wiadukt. 

Chcieliśmy przedstawić te sprawy osobie odpowiedzialnej 
za tę drogę i projektowanie jej, aby wysłuchać co „da się, 
a co nie da się” od osoby kompetentnej i odpowiedzialnej. 
Na spotkaniu 14 lutego zabrakło jednak autora projektu.

Grzegorz Nowik członek SPZG

KĄCIK KULINARNY

Wielkanoc -- to święta, które kojarzą się z jajkami, jednym z symboli
są właśnie jajka, więc przepis jajkowy.

JAJA FASZEROWANE SARDYNKAMI
Składniki: 6 jaj ugotowanych na twardo, puszka sardynek, łyżka musztardy,
łyżka majonezu, łyżeczka bardzo drobno posiekanej cebuli, ½ łyżeczki soku
cytrynowego, sól, pieprz, natka pietruszki.
Ugotowane jaja obrać, przekroić na pół wyjąć żółtka i przetrzeć je przez sitko lub ugnieść widelcem.
Dodać do żółtek odsączone z oliwy sardynki, majonez, musztardę, pokrojoną cebulę, sok z cytryny,
sól, pieprz. Wszystko dokładnie wymieszać.
Napełnić masą połówki jaj. Przybrać natką z pietruszki.

Fot. M.Nowik
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Książki o emocjach
W bibliotece w Zalesiu Górnym pojawiła się spe-
cjalna półka dla rodziców, którzy szukają książek 
dla dzieci dotyczących emocji i uczuć.

Wśród pozycji znajdują się serie „Sposób na emocje” czy 
„Uczucia Gucia”, po które chętnie sięgali rodzice. Książki 
te pozwalają w przystępny sposób wyjaśnić, co czujemy 
i jak radzić sobie z trudnymi emocjami. Opowiadają m.in. 
o złości, smutku, strachu, zazdrości, lecz także radości. 
Prosta forma opowieści i kolorowe obrazki mogą być przy-
czynkiem do rozmów o tym, co dzieci czują. Zachęcamy do 
wypożyczania książek.

Seria „Uczucia Gucia”

Gucio, główny bohater, jest jednorożcem, który ma tęczo-
wą grzywę. Jednak pod wpływem różnych emocji zmienia 
ona swoją barwę i w ten sposób łatwiej odgadnąć, w jakim 
nastroju jest Gucio. Jednorożec stara się dowiedzieć, co 
czuje i zastanawia się, jak sobie z tym poradzić. Zazwyczaj 
pomaga mu w tym ćwiczenie oddechowe, które wykonuje.

Każda książeczka składa się z niedługiej historyjki, pięknych 
ilustracji i specjalnie przygotowanych ćwiczeń oddechowych, 
które mają pomóc w opanowaniu emocji. Autorką serii jest 

Aurélie Chien Chow Chine. Pracowała jako graficzka, lecz jej 
zainteresowanie psychologią dziecięcą sprawiło, że powstała 
seria książeczek dla najmłodszych, w której wykorzystano 
sofrologię, czyli specjalną technikę relaksacyjną bazującą 
na ćwiczeniach oddechowych. 

Agnieszka Deja

Czasopisma w bibliotece
W bibliotece w Zalesiu Górnym czekają na was czasopi-
sma do wypożyczenia. Mamy trzy tytuły – znany i lubiany 
„Mój piękny ogród”, a także dwie nowości do tego roku 
„Poradnik 50+” i „Kosmos dla Dziewczynek”. 

„Poradnik 50+” to miesięcznik skierowany głównie do pań. 
Czasopismo pełne jest porad i odpowiedzi na problemy 
osób w dojrzałym wieku. Znajdziecie w nim tematykę 
zdrowotną, a także dział dotyczący opieki nad osobami 
starszymi. Redakcja przygotowuje też artykuły z propo-
zycjami zabaw babć i wnuków.

„Kosmos dla Dziewczynek” to magazyn dla dzieci w wie-
ku od 7 do 13 lat wydawany przez fundację Kosmos dla 
dziewczynek. Bogato ilustrowane inspirujące teksty mają za 
zadanie wzmocnić poczucie własnej wartości dziewczynek 
i obalić stereotypy związane z płcią.

Na jedną kartę biblioteczną można wypożyczyć dwa cza-
sopisma na 14 dni. Zachęcamy do odwiedzin biblioteki. 

Agnieszka Deja

Fot. Agnieszka Deja

Fot. Agnieszka Deja


