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Najlepsze życzenia urodzinowe
dla pani Basi Tokarskiej

W deszczową niedzielę 31 lipca 2022 r. o godz. 17- tej 
podjechałam pod dom przy  ul. Wiekowej Sosny  51 
w Zalesiu Górnym. 

Z bukietem róż podeszłam do furtki, gdzie  spotkałam 
panią  Sołtys Ewę Molenda- Stroińską, panią Zofię 
Lubryczyńską i pana Andrzeja Szczygielskiego, którzy 
z pięknymi kwiatami i torbą  pełną  prezentów zmie-
rzali właśnie do  domu Jubilatki - pani Basi Tokarskiej. 

Tego właśnie dnia mieszkanka naszej miejscowości, 
nasza sąsiadka, przyjaciółka i serdeczny człowiek - 
pani Basia Tokarska obchodziła swoje  98 urodziny!!! 

Wkrótce do domu pani Basi przybyli jeszcze inni goście  
w tym: członkowie Zarządu  Stowarzyszenia Przyjaciół 
Zalesia Górnego: pani prezes Miłka Hołownia–No-
wik, prof. Grzegorz Nowik i pan Tadeusz Browarek, 
przynosząc ogromną, piękną  różową hortensję, która 
wzbudziła wielki  zachwyt Basi. 

Wszyscy, którzy znają i nadal odwiedzają panią Basię 
w jej zawsze gościnnym domu wiedzą, jak pani Basia 
starannie pielęgnuje swój przydomowy ogród, który 
wszyscy podziwiamy o różnych porach roku. Zaanga-
żowanie Basi w hodowlę kwiatów jest nie tylko godne 
podziwu, ale przede wszystkim godne naśladowania. 

Pani Basia Tokarska urodziła się w Borysławiu (obecnie 
na Ukrainie), przed wojną wyjechała z Rodzicami do 
Poznania, a następnie do Warszawy, w czasie okupacji 
działała w konspiracji i była uczestnikiem Powstania 
Warszawskiego jako sanitariuszka i łączniczka o ps. 
Jolanta, po latach wojennej tułaczki zamieszkała na Sa-
skiej Kępie, a następnie w  Zalesiu Górnym. Tutaj wraz 
z mężem Zdzisławem wybudowała dom i wychowała 
dwoje dzieci. Pani Basia ukończyła studia ekonomicz-
ne na SGH, a swoją prace naukową zwieńczyła pracą 
doktorską.                                            dokończnie na s. 4 
  

Od lewej: Irina – opiekunka Basi, sołtys Ewa Molenda-Stroińska, Andrzej Szczy-
gielski, Zofia Lubryczyńska, Krystyna Stawecka oraz Jubilatka – Basia.      
                      fot. K. Stawecka

Od lewej: Grzegorz Nowik, Zofia Lubryczyńska, Tadeusz Browarek, Miłka Nowik 
oraz Jubilatka – Basia.                           
               fot. K. Stawecka
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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 
535 481 335

Szanowni mieszkańcy

Fundusz Sołecki 2023 uchwalony
W piątek 2 września w Domu Sołeckim-Stara Biblioteka odbyło się Zebranie Wiejskie 
mieszkańców naszej wsi, celem uchwalenia wniosku do wykonania w ramach przyznanego 
przez gminę Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego dla poszczególnych sołectw z budżetu 
gminy 2023 r. Na spotkanie przyszło 47 osób,  w tym  mieszkańcy Nowinek należący do 
naszego sołectwa.
Zebranym zostały przedstawione propozycje do Funduszu Sołeckiego opracowane przez radę 
sołecką na podstawie tegorocznego Funduszu.
Wniosek dotyczący środków na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem naszej
gazetki „Przystanek Zalesie” wzbudził najwięcej emocji.
Kilkanaście osób spośród zebranych głosowało przeciw „Przystankowi Zalesie” uzasadniając 
wysokimi kosztami, możliwością ukazywania się tego czasopisma tylko w Internecie.
Nasz „Przystanek Zalesie” ma już przeszło 10 lat. Ukazuje się od początku istnienia Fundu-
szu Sołeckiego, a nawet wcześniej ze składek osobistych. Był trzykrotnie nagradzany jako 
przykład niecodziennego, jednocześnie przykładowego zagospodarowania tego Funduszu, 
nagradzany jako numer jeden w Polsce, czy w województwie. Docenianie swoją drogą, ale 
ile zapisujemy w nim historii, zdarzeń dziejących się w tym czasie w Zalesiu. Koszty gazetki 
wzrosły i wzrastać będą jak wszystko, ale nasza wytrzymałość społeczna jest duża. Wiele 
podobnych czasopism upadło mimo, że miały sponsorów, umieszczane reklamy, czego nam 
nie wolno robić, ponieważ gazetkę finansuje budżet gminy. Mieszkańcy biorą ze sklepów 
leżący na ladzie „Przystanek Zalesie”, który znika
z dużych sklepów szybko. Niestety jeden nakład wynosi 500 sztuk i to podobno za mało. 
Zarzucano, że leży w niektórych małych sklepach- będzie tam zostawiane 5-6 sztuk, większe 
ilości tam gdzie znika w ciągu jednego dnia.
Pozostałe punkty wniosku nie budziły większych emocji. Kilka osób sprzeciwiało się zaku-
powi i instalacji monitoringu na parkingu w okolicy stacji - uważając, że to gmina bądź PKP
powinno sfinansować, a nie mieszkańcy. Jednak to jest w naszym interesie, aby było mniej 
kradzieży rowerów, uszkadzania aut  w tym miejscu. Fundusz Sołecki, to przecież budżet 
gminy. Na zainteresowanie się PKP tym problemem możemy długo czekać tak jak na zlikwi-
dowanie rozlewisk przy budynku. Umieszczenie tego wniosku w naszym Funduszu sprawi, 
że już na początku przyszłego roku mogą być kamery.
Monitoring w tym miejscu został przegłosowany większością głosów.
Jednocześnie mamy możliwość przesunięcia środków - jeśli w połowie przyszłego roku okaże 
się, że w którymś wniosku została jakaś kwota, to możemy Zebraniem Wiejskim przenosić 
nadwyżkę na inne cele.
Zostały również przedstawione Burmistrzowi wnioski mieszkańców:
 1/ w/s budowy kanalizacji  w Nowinkach,
 2/w/s pilnej wymiany oświetlenia na  ledowe na skrzyżowaniu ulic Białej Brzozy 
 i Koralowych Dębów oraz na kilku innych lampach wskazanych przez mieszkańców w pi-
śmie do Burmistrza,
3/w/s progów zwalniających na ul. Szmaragdowych Żuków,
4/w/s odwodnienia ul. Szmaragdowych Żuków,
5/w/s ustawienia znaku drogowego na ul. Krótkiej – ulica bez przejazdu D4a,
6/w/s asfaltu na ul. Złocistych Łanów do Południowej.

    
  Sołtys Ewa Molenda-Stroińska

 

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej
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 Projekt Funduszu Sołeckiego 2023 przegłosowany na Zebraniu Wiejskim

do wykorzystania w ramach przyznanych Środków na 2023 rok:

 1/ Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie
      szacowany koszt około......................................................................................................................13000 zł
uzasadnienie: „Przystanek Zalesie” ukazuje się regularnie od 2008 roku. Jest zarejestrowany w sądzie. Był 
wielokrotnie nagradzany jako przykład wykorzystania Funduszu Sołeckiego. Jest to idealna  forma przekazy-
wania informacji mieszkańcom zarówno z pracy rady sołeckiej jak i informacji cosię dzieje w naszej wsi jak 
i w sąsiednich miejscowościach oraz na terenie gminy.

2/ Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych 
koszt około................................................................................................................................................6000 zł
uzasadnienie: Zadanie polega na wsparciu lokalnych inicjatyw młodzieży, seniorów
i osób z niepełnosprawnością.

3/ Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów 
koszt około …............................................................................................................................................5000 zł
uzasadnienie: Zadanie polega na utrzymaniu porządku we wsi poprzez zakup materiałów i usług.

4/ Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych 
koszt około................................................................................................................................................7000 zł
uzasadnienie: Planujmy wsparcie wystaw w naszej wsi poprzez pokrycie kosztów usług poligrafii itp.

5/ Wsparcie wydarzeń kulturalno – sportowo – edukacyjnych 
koszt około............................................................................................................................ ........... ......20000 zł
uzasadnienie: Zadanie polega na wsparciu tych wydarzeń, zabezpieczeniu muzycznym
i promocji wsi.

6/ Środki na drobne remonty - doposażenie Domu Sołeckiego 
koszt około................................................................................................................................................5000 zł
uzasadnienie: Budynek wymaga doposażenia, ewentualnych drobnych remontów z naszej strony.

7/ Montaż monitoringu obejmującego centrum wsi 
koszt około..............................................................................................................................................12000 zł
uzasadnienie: Monitoring jest konieczny - kradzione są rowery, opony przebijane.

8/ Zakup stojaków na rowery do Domu Sołeckiego 
koszt około …...........................................................................................................................................2000 zł
uzasadnienie: Stojaki te potrzebne są dla osób przyjeżdżających na spotkania.
Często kilkanaście rowerów Seniorów opiera się jeden o drugi powodując
komunikacyjne utrudnienia.

9/ Zakupi montaż małej architektury we wsi 
koszt około................................................................................................................................................7000 zł
uzasadnienie: Chcemy zakupić i zamontować kosze uliczne oraz oświetlenie świąteczne
lamp ulicznych.

10/ Porządkowanie dróg gminnych 
koszt około.................................................................................................................................................1540 zł

RAZEM.........................78540 zł
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fot. A. Deja

dokończnie ze s.1

Pani Basia Tokarska jest osobą bardzo znaną w środo-
wisku Zalesia, ponieważ przez wiele lat była wyjątkowo 
zaangażowana  w życie religijne oraz kulturalne  naszej  
wsi. Moderowała znaną grupę modlitewną “Metanoia”, 
założyła wraz z mężem koło Terenowe Klubu Inteligencji 
Katolickiej, zapraszała z wykładami do Zalesia wielu 
wybitnych osobistości, a przez kilkanaście ostatnich lat 
organizowała wieczory literacko- muzyczne  w kościele. 
Wieczory te cieszyły się wielkim zainteresowaniem 
i uznaniem koneserów poezji i muzyki.

Po przejściu na emeryturę pani Basia  napisała także 
kilka książek, w tym: książkę o swoim ulubionym 
poecie Tomaszu Mertonie – amerykańskim zakonni-
ku trapiście, poecie i pisarzu oraz o Otynii - mieście 
swoich przodków.

Pani Basia w ubiegłym roku wydała wspomnieniową 
książkę, poświęconą życiu i pracy swojego męża Zdzi-
sława, uczyniła to w dowód wdzięczności za szczęśliwe 
życie małżeńskie i rodzinne. 

Obecnie pani Basia kończy własną biografię, zapewniała 
mnie przy tym, że w tym zajęciu odnalazła ogromną 
radość i sens oraz  spokój wewnętrzny. 

Wiem, że pani Basia  chciałaby  przekazać  wszystkim 
czytelnikom  swoje przesłanie, że „warto pisać swoje 
wspomnienia”, ponieważ są  one nie tylko formą terapii 
dla samotnych osób, ale przede wszystkim stanowią 
niezastąpione źródło informacji dla następnych pokoleń 
o historii  rodu Tokarskich i Tyszkiewiczów.

Dzisiaj mamy najlepszą okazję podziękować Kochanej 
Basi za to wszystko,  co  zrobiła dla swojej Rodziny 
oraz dla  naszej Zalesiańskiej Rodziny, a także za to, 
że pozostawia  niezatarty ślad  w naszej wdzięcznej 
pamięci. 

Z okazji Twoich 98- urodzin życzymy Ci Kochana Basiu 
dużo zdrowia i pogody ducha, abyś mogła być  z nami 
jeszcze bardzo długo i abyśmy mogli odwiedzać Cię 
i podziwiać Twoją radość życia, życzliwość i otwarcie 
na drugiego człowieka. 

Twoje sędziwe i ciekawe życie niech będzie dla wielu 
czytelników życzliwą wskazówką i dowodem na to, 
że warto tak żyć.

Krystyna Stawecka

wieloletnia przyjaciółka Basi. 

Zapraszamy dzieci i rodziców do naszego 
działu dziecięcego w bibliotece w Zalesiu 
Górnym.
W wakacje zmienił się nieco układ w pokoiku z książ-
kami dla najmłodszych czytelników. W wygodnym, 
dostępnym miejscu wyeksponowałyśmy książki z serii 
Mini. Są to pozycje dla maluchów – kartonowe ksią-
żeczki w sam raz jako pierwsza lektura. Wśród historii 
znajdziemy popularnego Pucia czy klasyczne wierszyki 
znanych autorów takich jak Tuwim czy Brzechwa. 

Oprócz tego nowe miejsce znalazły serie dziecięce 
takie jak Disney, Franklin, Basia, Tupcio Chrupcio czy 
Świnka Peppa. Najmłodsi czytelnicy bardzo polubili 
wydzielone przez nas serie, które miały swoje osobne 
półki, dlatego powiększyłyśmy ten zbiór, dokładając 
m.in. książki o Muminkach, przygody Taty Oli, Mamy 
Mu, Krowy Matyldy czy Samochodzika Franka. Ten 
regał to też ułatwienie dla rodziców, którzy szukają 
pozycji uwielbianych przez swoje pociechy.

Zachęcamy też do zaglądania na półki z komiksami. 
Pojawiło się wiele nowych tytułów Kaczora Donalda 
oraz nowość, czyli komiksy z serii o Minecrafcie.

Agnieszka Deja

Biblioteka dla najmłodszych

fot. A. Deja
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Nowości w bibliotece

„Idealne morderstwo”, Charlie Donlea

Autor znanych i lubianych thrillerów psychologicznych 
wraca z nową książką, w której opowiada o sprawie 
morderstwa sprzed lat. Popularna dziennikarka próbuje 
nakręcić materiał o zidentyfikowanych po dwudziestu 
latach szczątkach ofiary z zamachu na World Trade 
Center. Okazuje się, że kobieta, której tożsamość zo-
stała odkryta, oskarżona była o zamordowanie znanego 
pisarza, jednak twierdziła, że była niewinna. Jaka jest 
prawda i czy po tylu latach da się jeszcze do niej do-
trzeć? Wciągająca historia z ciekawymi bohaterami. 
Autor potrafi budować napięcie, a na finał serwuje 
zaskoczenie i zwrot akcji. 

„Antropocen”, John Green

Znany i doceniany autor powieści młodzieżowych takich 
jak „Gwiazd naszych wina” czy „Papierowe miasta” 
tym razem serwuje czytelnikom zupełnie inną książkę. 
Stworzona w czasie pandemii na podstawie podcastów 
nagrywanych przez Greena dotyka różnych tematów 
społecznych, które autor opisuje w formie zabawnych 
recenzji. Wśród esejów znalazły się takie zagadnienia 
jak pluszowe misie, zaraza, klawiatura QWERTY czy 
dietetyczny napój dr Pepper. Dla fanów esejów.

„Księga żywych sekretów”, Madeleine Roux

Co byście zrobili, gdyby ktoś zaproponował wam wejście 
do fabuły ulubionej książki? Taką właśnie propozycję 

otrzymały nastoletnie przyjaciółki – Adelle i Connie. 
Niestety ich oczekiwania nie zostają spełnione, bo 
świat, do którego trafiają, znacznie różni się od tego, 
o którym czytały. Powieść młodzieżowa z ciekawym 
wątkiem przeniesienia się do fabuły ulubionej książki. 
Momentami klimat jest mroczny, nie brakuje zwrotów 
akcji.

„Nuka”, Maciej Dobosiewicz

Książka dla młodszych czytelników, w której narratorką 
i główną bohaterką jest suczka Nuka. Psina trafia do 
miasta, gdzie wszystko jest dla niej nowe i obce, ale na 
szczęście może liczyć na wsparcie nowych państwa, 
którzy otaczają ją opieką. Zabawnie opowiedziana 
historia, w której nie brakuje przygód i nieporozumień. 
Ciekawa perspektywa psa – to, jak Nuka widzi ludzi 
i ich zachowanie bywa komiczne.

„Gaz do dechy”, Marcin Prokop

Prezenter telewizyjny od lat pisze książki dla dzieci. 
Tym razem spod jego pióra wyszła pozycja popular-
nonaukowa dla najmłodszych fanów motoryzacji. To 
wydana w piękny sposób, zachwycająca graficznie, 
ciekawa i napisana lekkim stylem historia samochodów, 
które są jedną z pasji autora. W książce znajdziecie 
masę ciekawostek podanych w przystępnej formie. Do 
wspólnej lektury z rodzicami.      

Agnieszka Deja

Koniec wakacji i początek roku szkolnego to czas uzupełniania bibliotecznych półek. 
Oto kilka tytułów, które pojawiły się w filii biblioteki w Zalesiu Górnym. Zapraszamy do 
wypożyczania.

Zbieramy gry!

Na początku wakacji  biblioteka 
w Zalesiu Górnym ogłosiła, że or-
ganizuje zbiórkę gier. Udało się nam 
zebrać około trzydziestu komplet-
nych tytułów. Swoje planszówki 
– w dobrym stanie, ze wszystkimi 
elementami – nadal można oddawać 
do filii. W niedalekiej przyszłości 
planujemy uruchomić w naszej pla-
cówce wypożyczanie gier. Obecnie 
planszówki dostępne są dla czytel-
ników w Bibliotece Głównej, filii 
Józefosław i punkcie bibliotecznym 
w Bobrowcu. 

Gry planszowe uczą współpracy 
i zdrowej rywalizacji, wyczulają 
na działanie fair play oraz trenują 
skupienie i  logiczne myślenie. Ta 
forma zabawy jest bardzo popularna, 
integruje rówieśników i pozawala 
na spędzenie miło czasu w gronie 
rodziny. 

Przypominamy również, że w bi-
bliotece możecie obecnie skorzystać 
z innej formy rozrywki – na miejscu 
dostępne są konsola retro z grami typu 
Mario czy Tetris oraz PlayStation5.                      

Agnieszka Deja

Masz gry planszowe, w które już nie grasz? Oddaj je do biblioteki!

fot. A.Deja
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Nakręceni na kulturę - startujemy w nowy sezon!
Zapraszamy!

Gorące, pełne emocji i przeżyć wakacje już za nami. 
Przyszedł czas na rozwijanie pasji  i  talentów 

i na „ukulturalnianie”. Zobaczcie co w klubie kultury 
przygotowaliśmy dla Was.

Tej jesieni każdy może w naszym klubie znaleźć coś dla 
siebie. Od najmłodszych dzieci, młodzieży, rodziców po 
seniorów. Proponujemy udział w zajęciach artystycz-
nych i ruchowych, warsztatach, klubach zainteresowań, 
koncertach, wystawach. 

Poza znaną już kadrą instruktorów: Maciejem Zadrągiem 
(plastyka, grafika), Beata Zamorską- Ostafijczuk (cerami-
ka), Magdaleną Kamińską (pianino, ukulele), Andrzejem 
Ługowskim (gitara), Stanisławem Szczycińskim (chór), 
Małgorzatą Szamocką (Arcydziełka – historia sztuki 
dla dzieci, Z modą na ty, Planeta debiutanta – rodzinne 
warsztaty, spotkania ze sztuką – Arcy Historie Dzieł, 
Dyskusyjny Klub Filmowy Cięcie) ; dołączyli do nas:  

Piotr Łapiński (absolwent Zespołu Państwowych Szkół 
Muzycznych im. J. Elsnera w Warszawie w klasie 
śpiewu solowego dr Marii Olkisz, otrzymał stypendium 
Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia artystyczne, 
zatrudniony w Reprezentacyjnym Zespole Artystycznym 
Wojska Polskiego) zajmie się emisją głosu; 

Teresa Rucińska (ukończony z wyróżnieniem Wydział 
Malarstwa ASP w Warszawie, tworzy tkaniny artystycz-
ne) poprowadzi malarstwo dla dorosłych i rękodzieło; 

Karolina Moskwa-Wysocka (architekt z doświadcze-
niem w projektowaniu przestrzeni i mebli, w pracy 
z młodzieżą, stosuje metodę odkrywania talentów) 
proponuje zajęcia z projektowania wnętrz; 

Anna Masiul-Gozdecka (absolwentka ASP w Warsza-
wie, zajmuje się malarstwem sztalugowym w rożnych 
technikach,  brała udział w 15 wystawach zbiorowych 
i miała 15 indywidualnych, prowadziła zajęcia malarskie 
dla dzieci i młodzieży i obóz malarski w ramach Obozu 
Artystycznego Szkół Maestro), poprowadzi zajęcia 
„Kolor rządzi” - malarstwo dla młodzieży (10-16 lat); 

Patryk Łagowski( należał do czołówki polskich junio-
rów, ośmiokrotnie uczestniczył w finałach mistrzostw 
kraju w różnych grupach wiekowych, w roku 1998 
zdobył srebrny, zaś dwa lata później złoty medal na 
drużynowych mistrzostwach Polski juniorów, reprezen-
tant Polski w mistrzostwach świata (Hiszpania, 1998) 
i Europy juniorów (Grecja, 2001). W 1999 r. zdobył 

tytuł mistrza Warszawy. W 2001 r. zdobył brązowy 
medal mistrzostw Polski w szachach błyskawicznych, 
w 2003 – tytuł mistrza kraju w szachach szybkich 
w kategorii juniorów do lat 20, natomiast rok później 
- brązowy medal wraz z zespołem Damis Warszawa 
w drużynowych mistrzostwach Polski w Dźwirzynie. 
Dwukrotnie - w latach 2002 i 2004- wystąpił w finałach 
mistrzostw kraju mężczyzn i dwukrotnie zwyciężał 
w międzynarodowych turniejach w Trzyńcu - 2003 
i 2004) zorganizuje zajęcia szachowe; 

Anna Kolanowska (instruktorka teatralna, reżyserka, 
pedagożka dramy i teatru, absolwentka Wydziału te-
atrologii UŁ i PWST we Wrocławiu Wydział reżyserii 
teatru dzieci i młodzieży, od lat związana z Centrum 
Kultury w Piasecznie, wyróżniona honorową odznaką 
Zasłużony dla Kultury Polskiej przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego) poprowadzi zajęci teatralne 
dla dzieci i młodzieży; 

Marta Cieśla-Anczykowski (absolwentka studiów 
podyplomowych  z  Jogi  i  Relaksacji  na AWF-ie 
w Warszawie,                                            dokończnie na s. 7
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Hatha Joga, ukończyła również międzynarodowy kurs 
nauczycielski Ashtanga Vinyasa Joga, RYT200) zajmie 
się jogą dla aktywnych i dla seniorów.

Poza tym planujemy zajęcia z tańca towarzyskiego 
i plastykę dla najmłodszych, a w październiku we 
wtorki i czwartki od 17:00 do 20:00, zapraszamy mi-
łośników starych gier komputerowych i sprzętu  do 
sali retro-spekcja.

W sezonie jesienno-zimowym będziemy kontynuowali 
raz w miesiącu cykle: Paleta debiutanta – warsztaty ro-
dzinne – 3.09. godz. 12:00; spotkań muzycznych – we 

wrześniu w środę 14.09. o 19:30 – koncert folkowy Vasi! 
- energetyczna muzyka grecka; DKF „Cięcie”- 17.09.
godz. 18:00 - Wielkie gwiazdy ekranu – Marilyn Monroe; 
spotkania ze sztuką Arcy Historie Dzieł – 24.09. godz. 
18:00 Ale cyrk! motyw cyrku w sztukach wizualnych. 

Zapisywać się na zajęcia stałe można poprzez www.
strefazajec.pl (wpisujemy w zakładkę Zalesie Górne) od 
poniedziałku 5 września od godz. 9:00 , a 12 września 
zaczynamy jeśli zbierze się grupa.  

Więcej informacji o naszych propozycjach można zna-
leźć na stronie: www.kulturalni.pl , kom. 500 162 993

oprac. ms

Poznajemy Polskę
Seniorzy z Klubu Seniora „Złota Jesień” zgodnie 

z wieloletnią tradycją, co roku poznają nowy zakątek 
Polski. Tym razem zdecydowaliśmy się na zwiedzanie 
Bydgoszczy i Ciechocinka. Mimo 35 stopniowego upa-
łu,  pierwszego dnia poznaliśmy najciekawsze zabytki 
Bydgoszczy – gmach Opery Nova, Stare Miasto, Wyspa 
Młyńska, Wenecja Bydgoska, Stary Port z niezwykłą  
rzeźbą nad wodami Brdy „Przechodzący przez rzekę”, 
Katedrę Św. Marcina i Mikołaja, oraz nietypowe i warte 
zwiedzenia Muzeum Mydła i Historii Brudu. Polecamy 
odwiedzenie Bydgoszczy.

Drugi dzień naszej wycieczki to zwiedzanie Ciecho-
cinka. Upał jeszcze większy niż dnia poprzedniego, ale 
my zaprawieni w pokonywaniu trudności, zaczęliśmy 
od zwiedzania Muzeum Warzelni Soli i Lecznictwa 
Uzdrowiskowego, w którym było chłodno i bardzo 

dużo informacji przekazywanych przez przewodnicz-
kę. Dalsze zwiedzanie Ciechocinka było łatwe i przy-
jemne. Prosto spod Muzeum meleksami, ruszyliśmy 
z przewodnikiem podziwiać Park Zdrojowy, tężnie, 
fontanny, muszlę koncertową, cerkiew polową św. 
Michała Archanioła. Była to interesująca podróż po 
uzdrowisku zakończona pysznym obiadem. Zmęczeni 
ale zadowoleni -  klimatyzowanym autokarem wróci-
liśmy bezpiecznie do Zalesia.

 B. Meissner

Seniorzy w trakcie zwiedzanie Ciechocinka, fot. B. Meissner

Na Starym Mieście w Bydgoszczy, fot. B. Meissner



W     Zalesiu Górnym odbywa się wiele działań dla 
społeczności lokalnej i ze społecznością lokalną, 

część wydarzeń inspirowana jest przez pracowników 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Przykładem jest działal-
ność  Klubu Seniora i  grupy „Razem Lepiej”.  Klub 
Seniora na bieżąco w „Przystanku Zalesie”  zdaje relacje 
ze swoich działań, wyjazdów, spotkań. Grupa „Razem 
Lepiej” sporadycznie informuje o swoich działaniach,  
wydarzeniach,  osiągnięciach. Na początek więc trochę 
historii: Grupa ta powstała w roku 2010 z inicjatywy 
pracowników socjalnych /po wielu spotkaniach z oso-
bami z niepełnosprawnościami/, przy współudziale 
i wsparciu osób, którym nie jest obojętny los i temat 
niepełnosprawności, które również widziały potrzebę 
stworzenia możliwości rozwoju i zmiany w życiu osób 
niepełnosprawnych. Decyzję o stworzeniu grupy podjęli 
sami zainteresowani na spotkaniu w dniu 15.05.2010 
r. Grupa przyjęła nazwę „Razem Lepiej” i działa więc 
od 2010 roku, skupia osoby z różnego rodzaju niepeł-
nosprawnościami ich rodziny, opiekunów, osoby za-
przyjaźnione. Przez ten 12 letni okres istnienia zmieniał 

się skład osobowy grupy, zmieniali się koordynatorzy, 
miały miejsce spotkania integracyjne, edukacyjne, 
wyjazdy na wycieczki, wyjazdy do teatru do kina, do 
muzeum.                                                                                                                                           

Obecnie Grupa liczy ponad 20 osób i uczestniczy 
w realizacji Projektu Socjalnego zaproponowanego 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Piasecznie. Miejscem spotkań jest Dom Sołecki przy 
ul. Wiekowej Sosny 4. Znaczna część  uczestników nie 
zmiennie jest z nami - od początku istnienia Grupy. Ze-
spół działa i podejmuje się nowych wyzwań, realizuje 
marzenia, zdobywa nowe umiejętności. Mają miejsca 
spotkania integracyjne, odbywają się warsztaty, wyjaz-
dy, wystawy, wernisaże - członkowie Grupy stworzyli 
zespół, który może na siebie liczyć. Z przyjemnością 
i zaangażowaniem uczestnicy  biorą udział w imprezach 
i spotkaniach organizowanych w środowisku przez 
inne organizacje, na których mogą zaprezentować 
swoje prace, pochwalić się swoimi zainteresowaniami, 
talentami. Obecność i działania w środowisku i na rzecz  
 
środowiska uwrażliwia naszą społeczność na inność, 
zwiększa tolerancję, pozwala osobom z niepełnospraw-
nościami wypełniać role społeczne. 

29 lipca 2022 r. miało miejsce uroczyste spotkanie, na 
którym członkowie „Razem Lepiej” zaprezentowali 
swoje zainteresowania i umiejętności – artystyczne, 
wokalne i kulinarne. Dziękujemy wszystkim, którzy 
przybyli na spotkanie i podziwiali efekty pracy człon-
ków  Grupy. 

B. Meissner
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Razem lepiej 

Spotkanie integracyjne , fot. R. Tyszecki

Nasze dzieła , fot. R. Tyszecki

W trakcie warsztatów, fot. R. Tyszecki
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Święto pieczonego ziemniaka
W dniu 28 sierpnia br., po trzyletniej przerwie 

związanej z pandemią, powróciliśmy z lokalnym 
Świętem Pieczonego Ziemniaka. Mieliśmy dużo obaw 
związanych z tym, czy mieszkańcy Zalesia Górnego nie 
odzwyczaili się od tego typu spotkań integracyjnych. 

Jednak nie! Pogoda dopisała i mieszkańcy też.

Dzięki Nadleśnictwu Chojnów mogliśmy rozpalić 
ognisko na ziemniaki przygotowane wcześniej przez 
panie z Klubu Seniora. Żeby nie ich kilkugodzinna 
praca ziemniaki, które dostaliśmy od pana Tomka 
(sklep warzywny naprzeciw GS-) byłyby albo surowe 
albo spalone. 

Wtym roku nasze Seniorki zamiast kanapek ze smalcem 
przygotowały żur, którym zachwyciły nasz wszystkich. 

Podłączenie do prądu zapewniło nam Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji. Dzięki temu mogliśmy 
słuchać zespołów muzycznych Big Band dla Frajdy 

oraz Czarny Miś, które zagrały wspaniałe koncerty. 
Słuchaliśmy z radością. Za obsługę dźwiękową dzię-
kujemy Centrum Kultury w Piasecznie.

Dziękujemy panu Jurkowi Strzeżkowi za pokaz żywych 
pszczół w ulu. Grupa „Razem Lepiej” zaprosiła do 
swojego stoiska na domowe ciasta, a Stowarzyszenie 
Przyjaciół Zalesia Górnego na warsztaty robienia 
ekologicznego proszku do prania.

Dla naszych najmłodszych mieszkańców atrakcje przy-
gotowała Biblioteka Publiczna, oraz Pan Czarodziej, 
któremu wyskoczył z kapelusza królik. Nie zabrakło 
również drobnej wyprzedaży z kocyka i innych cie-
kawych atrakcji. 

Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się ponownie przy 
pieczeniu ziemniaka.

Sołtys Ewa Molenda-Stroińska

Fot. R. Tyszecki 
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Dużo miłości w Polsce, ale serce w Ukrainie
– jak pomagamy Ukrainie przy parafii Świętego Huberta

W połowie marca 2022 roku przy Parafii Świętego 
Huberta w Zalesiu Górnym powstał Zespół Po-

mocy Ukrainie. Przy współpracy z parafialnym Caritas 
powołaliśmy kilkuosobowy osobowy zespół, którego 
głównym zadaniem było niesienie pomocy uciekinie-
rom z Ukrainy zgłaszającym się do parafii o pomoc 

materialną i duchową. W skład zespołu wchodzili: 
Aneta Kusoska, Ewa Brinken, Bogusława Meissner, 
Magdalena Chomicz, Anna Zamoyska, Marta Woźniak 
oraz Jan Mycielski. Dodatkowo współpracowaliśmy 
z wolontariuszami z różnych grup parafialnych, którzy 
chętnie angażowali się w pojedyncze zadania.

Nasza pomoc dotyczyła trzech wymiarów: 

    • znalezieniu miejsca do mieszkania

   • wyposażenie w najpotrzebniejsze rzeczy na start 
– środki higieniczne, jedzenie, ale również pomoc dla 
dzieci tj. wózek czy krzesełko do karmienia, zabawki 
i książeczki dla dzieci

    • kierowanie do odpowiednich miejsc, gdzie można 
znaleźć wszelką inną pomoc zorganizowaną przez 
gminę i programy rządowe. 

Blisko 20 rodzinom, które przyjęły osoby z Ukrainy 
pomagaliśmy na bieżąco w różnych potrzebach. Były 
to oprócz rzeczy podstawowych tj.  jedzenie i zakup 
potrzebnych środków higienicznych, również pomoc 
w otrzymaniu pomocy lekarskiej w szpitalu czy reha-
bilitacja domowa. 

Mogliśmy pomagać, bo hojność parafian była wielka. 
Środki na ten cel pozyskaliśmy poprzez dedykowane 
zbiórki w parafii oraz wpłaty na konto z dopiskiem 
„pomoc dla Ukrainy”, ale również inne akcje tj. sprze-
daż palemek wielkanocnych. Dodatkowo w parafii 

była organizowana zbiórka darów. Rozdawaliśmy je 
na start, po przyjechaniu naszych gości. Zespół przy-
gotował również specjalne paczki w okresie świąt 
Wielkiej Nocy, z uwzględnieniem specjalnych potrzeb 
najmłodszych dzieci.

W sumie pomogliśmy do tej pory 60 osobom, w tym 
połowa to osoby dorosłe (matki i babcie). Pozostali 
to dzieci, z których najmłodsza dziewczynka miała 
10 miesięcy. Uchodźcy przyjeżdżali z różnych miejsc 
Ukrainy. Niektórzy zatrzymywali się w Polsce na kilka 
tygodniu po to aby załatwić potrzebne formalności 
i emigrować do Wielkiej Brytanii czy Portugali. Więk-
szość naszych gości wróciła już na Ukrainie, choć nie 
zawsze do swoich domów. Niektóre z nich zostały 
zburzone. 

Zespół Pomocy Ukrainie współpracował również ze 
szkołą przy konkretnych akcjach tj. zbiórka makulatury. 

W parafii zorganizowaliśmy dla chętnych gości rów-
nież w okresie Wielkiej Nocy możliwość modlitwy 
w języku ukraińskim.

Jesteśmy wdzięczni za możliwość pomocy naszym 
braciom z Ukrainy. Wielokrotnie usłyszane zdanie: 
„dziękujemy za Waszą. My tutaj dostajemy dużo mi-
łości, ale nasze serce zostało w Ukrainie” na zawsze 
pozostanie mi w pamięci. Dla rodzin, które bezpośred-
nio udzielały pomocy był to intensywny, ale niezapo-
mniany czas. Dziękujemy za Waszą otwartość i radość 
z niesienia pomocy.

Do dyspozycji gości z Ukrainy oraz rodzin ich gosz-
czących pozostaje nasz dedykowany numer telefonu: 
501 376 093.                            
                                                 Joanna Dmochowska

Koordynator Zespołu Pomocy Ukrainie

fot. ks. K. Grzejszczyk
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Niewinne oko nie istnieje
Jan Domicz, Andrii Dostliev, Lia Dostlieva, Brendan Hoffman, Michał Sierakowski
24.09-13.11.022

Sierakowski w serii fotografii “Wild Fields” koncen-
truje się na relacjach między ukraińskim krajobrazem 

a tożsamością narodową współczesnej Ukrainy. Artysta 
opisuje proces kształtowania się mitu narodowego 
z różnych elementów przeszłości. Mitotwórcza funkcja 
dziedzictwa narodowego, idea patriotyzmu zawieszona 
między nowoczesnym nacjonalizmem a kręgosłupem 
epoki romantycznej, dziedzictwo industrializacji komu-
nistycznej i wreszcie panteon współczesnych bohaterów 
i męczenników - wszystkie te elementy, pozostawiając 
ślad w krajobrazie i strukturze społecznej, tworzą nar-
rację o współczesnej Ukrainie. Lia Dostlieva i Andrii 
Dostliev zaprezentują cykl prac "Black on Prussian 
Blue" oparty na autorskiej rekonstrukcji znalezionego 
albumu rodzinnego żołnierza Wehrmachtu przebywają-

cego na terenach dzisiejszej Ukrainy podczas II wojny 
światowej. Aby zbadać pojęcie ziem wschodnich wi-
dzianych w optyce sprawcy, artyści rekonstruują zdjęcia 
okupowanych terenów, wykorzystując ziemię i piasek, 
które stają się tu symbolem tego, o co toczyła się woj-
na. Jan Domicz przygotował instalację przestrzenną, 
która zada pytania o to, czym jest pejzaż i co oznacza 
organizacja przestrzeni - zarówno tej fizycznej,  jak 
i symbolicznej. Praca Brendana Hoffmana, amerykań-
skiego fotografa pracującego od wielu lat w Ukrainie, 
zostanie zaprezentowana w wagonie Piaseczyńskiej 
Kolejki Wąskotorowej. Będzie ją można oglądać przez 
całą dobę w trakcie całego okresu trwania wystawy. 

Ośrodek Sztuki Lescer

Kuratorka: Ewa Sułek
Producent: Paweł Zaręba

Pejzaż jako nośnik pamięci i kreator mitologii będzie głównym bohaterem jesiennej wystawy w Ośrodku 
Sztuki Lescer. W wystawie wezmą udział Jan Domicz, Lia Dostlieva i Andrii Dostliev, Brendan Hoffman 
i Michał Sierakowski.
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ROGALIKI
Składniki: 
1 kg mąki, 
4 jajka, 
2 kostki masła, 
10 dkg drożdży, 
4 łyżki cukru, 
2 łyżki gęstej kwaśnej śmietany, 
cukier wanilinowy, 
ok 0,5 kg marmolady lub powideł.

Przygotowanie: 
Mąkę, jajka, masło wyłożyć na stolnicę i zagnieć ciasto. 
Drożdże rozpuścić w śmietanie, dodać cukier i cukier 
wanilinowy, dołożyć do ciasta i ponownie zagnieść. 
Zawinąć w ściereczkę i włożyć do zimnej wody na 
ok. 10 minut. Po wyjęciu z wody podzielić na placki 
i rozwałkować – wycinać trójkąty. Trójkąty nadziać 
marmoladą lub powidłami, formować rogaliki. Piec 
w piekarniku w temperaturze ok. 200 stopni C -  do 
zarumienienia.

Grafiki inspirowane imionami
26 sierpnia br. w galerii Metamorfozy w Warszawie 
odbył się wernisaż wystawy grafik Macieja Zadrąga 
- zalesianina. Prezentowane prace stanowiły serię 
linorytów inspirowanych imionami. Niektóre z prac 
odnosiły się bezpośrednio do znaczenia Imienia 
inne zaś były skojarzeniem z konkretną postacią 
noszącą dane imię. 

Maciej Zadrąg od wielu lat zajmuje się grafiką. 
Uwielbia gdy spod wałka prasy wyłania się kolejne 
odbitka. Prace powstają w prywatnej pracowni 
nazwanej „Najmniejszą Galerią Świata”. 
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