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I. Na czerwcowym spotkaniu Rady Sołe-
ckiej omawialiśmy:

1. Realizację Funduszu Sołeckiego 2017 
oraz termin zorganizowania Zebrania 
Wiejskiego celem podjęcia uchwał do-
tyczących ewentualnych zmian w obec-
nym Funduszu i projektów Funduszu na 
2018 rok.
2. Transport zamówionych desek na 
ławki na terenie boiska przy naszym 
Klubie Kultury.
3. Zwróciliśmy uwagę na konieczność 
zakupu wykładziny podłogowej do sali, 
w której spotyka się grupa osób niepeł-
nosprawnych.
4. Wstępną organizację Święta Pieczo-
nego Ziemniaka we wrześniu.
5. Ustawienie biletomatu na naszej stacji.
6. Ustawienie ławek przy ulicy Leśnych 
Boginek.
7. Rozważaliśmy możliwość zorganizo-
wania punktu – budki z przeczytanymi, 
niechcianymi książkami.

II. Uczestniczyliśmy w uroczystości po-
grzebowej śp. Prałata Jana Marcjana.
III. Uczestniczyliśmy w powołaniu 
w Urzędzie Gminy nowo powstałej Rady 
Seniorów, do której powołano dwie nasze 
mieszkanki. Gratulujemy! Teraz mamy 
troje radnych w Gminie.
IV. Otrzymaliśmy odpowiedź z Urzę-
du Gminy w sprawie ulicy Słonecznej. 
Stwierdzono, że skrzyżowanie tej ulicy 
z Promienną jest prawidłowo oznakowa-
ne, mimo uwag mieszkańców dotyczą-
cego braku lustra na zakręcie. Natomiast 
Urząd zleci wykonanie progów zwalniają-
cych na tej ulicy.
V. Zwróciliśmy się do wykonawcy remon-
tu torów kolejowych o posprzątanie za-
legających śmieci pozostawionych przez 
ekipy remontujące. Nie posprzątano – 
zrobimy to sami, zlecimy pracę osobom 
skierowanym do prac przez kuratorów.
VI. Ponownie zapytaliśmy PKP o termin 
rozpoczęcia budowy przyłącza kanaliza-
cji i altany śmietnikowej przy budynku 
stacji. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

VII. Na naszą prośbę Urząd Gminy usta-
wił ławkę na przystanku autobusowym 
przy GS przy ul. Pionierów. Dziękujemy.
VIII. W dalszym ciągu czekamy na obie-
cane oświetlenie szosy od szlabanu do 
Jesionowej oraz oznakowanie wjazdu do 
Zalesia od strony lasu znakami ostrzega-
jącymi o niebezpiecznym skrzyżowaniu 
z ulicą Jesionową.
IX. Spotkaliśmy się z inspektorami ze 
Starostwa ws. niewłaściwego oznako-
wania zamknięcia przejazdu od strony 
Pilawy. Pokazaliśmy na miejscu przy 
parkingu Wisła jak wygląda sytuacja na 
dojeździe do przejazdu – brak objaśnień 
jak przejechać. 
X. Na spotkaniu z inspektorem z Urzędu 
Gminy przy rowie wodnym przy Drodze 
Dzików obok Top Marketu pokazaliśmy 
drzewka rosnące w rowie i powodujące 
zapychanie przepustów. Inspektor stwier-
dziła, że drzewka te rosną na terenie pry-
watnym (druga strona rowu) i dlatego wy-
cinka się przedłuża.
XI. Jesteśmy w kontakcie z Gminą w spra-
wie terminu otrzymania kruszywa na na-
sze ubytki na ulicach. Termin przedłuża 
się z powodu podwyższenia cen przez 
dostawców i Gmina po raz kolejny będzie 
ogłaszała przetarg na kruszywo drobne. 
Może otrzymamy w lipcu.
XII. Po 10 latach czekania mamy utwar-
dzoną ulicę Biedronki z progami zwalnia-
jącymi.
XIII. Mieszkańcy Szmaragdowych Żu-
ków również chcą spowolnienia ruchu na 
swojej ulicy, w związku z tym zwrócili-
śmy się do Gminy z taką prośbą.
XIV. Złożymy wniosek do projektu bu-
dżetu Starostwa na 2018 rok o przebudo-
wę sygnalizacji świetlnej przy Bazarku 
– w dni targowe na tym skrzyżowaniu 
dochodzi do kolizji drogowych.
XV. Mieszkańcy ulicy Widnej proszą 
o utwardzenie tej ulicy – ruch samocho-
dów jadących do cmentarza spowodował 
praktycznie nieprzejezdność z powodu 
zniszczeń tej ulicy.
XVI. W dalszym ciągu zlecamy prace po-
rządkowe osobom skierowanym przez ku-

ratorów. W tym miesiącu zostały skoszo-
ne pobocza Pionierów, Wiekowej Sosny, 
sprzątane były rowy przy Wiekowej Sos-
ny, zamiatane Leśne Boginki, ścinana tra-
wa na rowie przy Akacjowej, wyjmowane 
butelki z rowów wodnych, porządkowane 
tablice ogłoszeniowe, zbierane śmieci na 
ulicach wzdłuż Jesionowej do lasu.

LIPIEC 2017

I. Na lipcowym spotkaniu Rady Sołeckiej 
omawialiśmy:

– błędy i niedociągnięcia modernizacji 
naszej stacji, które były pokazane wy-
konawcy w czasiew protestu w dniu 13 
lipca
– wykorzystanie funduszu sołeckiego 
w tym roku
– próby ograniczenia prędkości na ul. 
Pionierów i Parkowej poprzez zamon-
towanie na tych ulicach odcinkowych 
pomiarów prędkości
– uzyskaliśmy informację od miesz-
kańców przybyłych na posiedzenie ra-
dy o organizowaniu zbierania podpisów 
pod protestem ws. likwidacji przejścia 
na stronie południowej naszej stacji 
PKP
– zgłoszono wniosek o budowę spowal-
niaczy na ul. Tęczowej
– zgłoszono brak znaków ograniczenia 
prędkości na ul. Pionierów
– mieszkańcy poprosili o zwrócenie 
się do burmistrza o spowodowanie za-
bezpieczenia rury wentylacyjnej w hali 
sportowej w szkole, która utrudnia zaję-
cia sportowe w tym pomieszczeniu.

II. Uczestniczyliśmy w kolejnym spot-
kaniu z pracownikami nadleśnictwa ws. 
udostępnienia pobocza na drodze od szla-
banu do parkingu. Zwracamy się kolejny 
raz z prośbą o wycięcie kilku drzew na 
poboczu rosnących w pasie drogowym 
i uniemożliwiających zachowanie bez-
piecznego przejścia tym poboczem. Chy-
ba tylko wypadek spowoduje wykonanie 
drożności tego pobocza – leśnicy dotych-
czas tylko obiecują wycięcie.

dokończenie na s. 2

SołtyS działa, a rada Sołecka wie …
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III. Otrzymaliśmy z Urzędu Gminy kru-
szywo zamówione w lutym – mieliśmy 
otrzymać pod koniec kwietnia dostaliśmy 
w lipcu z zamówionych 400 ton dostali-
śmy 270 ton – nie starczyło dla wszyst-
kich zgłaszających zapotrzebowanie na 
swoje dziurawe ulice. Prowadziliśmy kie-
rowców po naszych zalesionych ulicach, 
wskazując miejsca, na które należało wy-
sypać czasem połowę zawartości samo-
chodu czasem 1/3. Akcja trwała dwa dni.
IV. Mieszkańcy ulicy Zaczarowanej Ró-
ży złożyli do Urzędu Gminy petycję ws. 
remontu tejże. Rada Sołecka oczywiście 
popiera tę inicjatywę.
V. Koleje Mazowieckie odpowiedziały 
negatywnie na nasze pismo ws. ustawie-
nia biletomatu na naszej stacji PKP. Za-
pewniają jednak, że w kolejnej procedu-
rze przetargowej dotyczącej biletomatów 
wezmą pod uwagę nasze potrzeby.
VI. Zlecamy prace porządkowe osobom 
skierowanym przez kuratorów do prac 
społecznie użytecznych. Zbierane są śmie-
ci leżące na ulicy Pionierów, skoszono po-

bocza tej ulicy, jak również Koralowych 
Dębów, plac sportowy Domanka i pobliski 
las. Oczyszczone zostały rowy z chwastów 
na Wiekowej Sosny, pobocze niezamiesz-
kanej działki na Leśnych Boginek obok 
Świetlanej, zbierane są liście i śmieci koło 
placu z kamieniem przy PKP. 
Prosimy mieszkańców o telefoniczne lub 
mailowe zgłaszanie ulic wymagających 
sprzątania.
VII. Urząd Gminy poinformował, że 
wkrótce na ul. Szmaragdowych Żuków 
będzie robiona zmiana organizacji ruchu 
celem ustawienia spowalniaczy.

Sołtys Ewa Molenda-Stroińska

kontakt z sołtysem:
telefon: 22/844 03 29; 48 691 500 242
ul. Porannej Zorzy 1

Przydatne telefony

Pogotowie ratunkowe Falck: 
22/535 91 93; 999; 112
Nocna Pomoc Lekarska 
– Szpital św. Anny, Piaseczno: 
tel. 22 536 97 76

Nasz Ośrodek Zdrowia: 22/756 52 45
Przychodnia Piaseczno ul. Fabryczna: 
22/756 21 11; 22/756 73 73
Szpital Św. Anny Piaseczno: 
22/735 41 00
Pogotowie gazowe: 992
Straż Pożarna: 998, 112
Awarie oświetlenia ulic: 
535 481 335
Pogotowie energetyczne Jeziorna: 
22/701 32 20; 22/701 32 22
Pogotowie wodno-kanalizacyjne PWiK: 
603 309 399 
Posterunek Policji w Zalesiu: 
22/757 87 96; 997
Parafia Św Huberta w Zalesiu Górnym: 
22/757 86 13
Poczta Zalesie Górne: 22 756 52 48
Zespół Szkół Publicznych 
w Zalesiu Górnym: 22 7565217
Klub Kultury: 500 162 993
Urząd Gminy Piaseczno: 
centrala 22/701 75 00
Urząd Gminy: Wydział Gospodarki 
Odpadami: 22/736 29 84
Nadleśnictwo Chojnów: 
22 727 57 52

15 lat Akcji Żaba
Już kolejny rok w naszej szkole odby-
wała się akcja mająca na celu ochronę 
płazów przed kołami samochodów. 

W tym roku akcja obchodziła jubileusz 
15-lecia. Razem z uczniami zalesiańskie-
go gimnazjum udział w czynnej ochronie 
płazów brali również uczniowie szkół w 
Głoskowie, oraz w Baniosze, a wszystko 
pod patronatem Chojnowskiego Parku 
Krajobrazowego. Ostatnio o Akcji ,,Ża-
ba” było głośno na Piaseczyńskim rynku. 
Uczniowie najbardziej zaangażowani w 
działalność otrzymali specjalne nagrody 
oraz podziękowania od władz miasta Pia-
seczna i leśników. 

Wróćmy jednak do Zalesia. Mimo sy-
stematycznej działalności uczniów w tym 
roku było mniej płazów w stosunku do 
lat ubiegłych. Bardzo możliwe że żaby (i 
ropuchy) zapamiętały iż wpadały do wia-

derka i zaczęły omijać tereny obserwacji.  
Jednak wiosną  uczniowie  zalesiańskiego 
gimnazjum zaobserwowali wiele cieka-
wych osobników np. grzebiuszki ziem-
nej, która zagrzebuje się w ziemi. Jest to 
płaz niezwykle wrażliwy na jakość wody 
i gleby. Ten rok był szczególny dla zale-
siańskiego środowiska, ponieważ po raz 
pierwszy od 15 lat zauważono traszki. 
Pierwsza napotkana traszka zwyczajna 
jest najpospolitszym płazem ogoniastym 
w Polsce, jednak nie jest łatwo ją zoba-

czyć. Druga traszka grzebieniasta jest 
jeszcze trudniejsza do ,,złapania”. Cha-
rakteryzuje się ciemnym ubarwieniem i 
jasnymi plamkami na brzuchu. Wszystkie 
traszki występują w niezanieczyszczo-
nym środowisku. Jest to więc dobry znak 
że Zalesie spełnia te warunki. 

Mam nadzieję, że Akcja ,,Żaba” będzie 
prowadzona przez uczniów szkoły w Za-
lesiu Górnym przynajmniej przez kolejne 
15 lat. Wszystkim uczniom i nauczycie-
lom zaangażowanym w ochronę płazów 
życzę dalszych sukcesów. 

Tekst i zdjęcia Julia Jasińska 
– absolwentka Gimnazjum w Zalesiu Górnym

Grzebiuszka ziemna 

Ropucha szara
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APEL do mIEsZkAńCóW
PoWIAtu PIAsECZyńskIEgo

Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie insp. Robert Ko-
koszka, zwraca się z apelem i prośbą o włączenie się i czynny 
udział mieszkańców powiatu w sprawy służące poprawie bezpie-
czeństwa. Dlatego prosimy o przesyłanie na adres mailowy kpp.
piaseczno@policja.waw.pl wszelkich informacji, uwag i postula-
tów mogących służyć wspólnej sprawie jaką jest bezpieczeństwo 
publiczne.

Naszą misją jest służyć mieszkańcom, by jeszcze lepiej wy-
wiązać się  z zadań statutowych pragniemy włączyć wszystkich 
mieszkańców do działania na rzecz naszego powiatu. Oczekuje-
my zarówno na uwagi i wnioski, ale przede wszystkim zależy nam 
na uzyskiwaniu na bieżąco informacji o zagrożeniach z jakimi 
spotykają się mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego.

Pod adresem mailowym kpp.piaseczno@policja.waw.pl ocze-
kujemy na wszelkie sygnały mogące służyć poprawie bezpieczeń-
stwa. Każda informacja o niebezpiecznych miejscach, środowi-
skach czy działaniach wymierzonych w bezpieczeństwo miesz-
kańców nie pozostanie bez odpowiedzi. Przesyłane informacje 
mogą być również anonimowe. js

APEL do mIEsZkAńCóW

Protest rodzi się z niezgody, niezgody na działanie innych, którzy 
traktują nas niepoważnie w arogancki sposób. Zalesie co pewien 
czas zostaje podzielone remontem torów. Podzielone dosłownie! 
Część mieszkańców zostaje bez opieki lekarskiej w przychodni, 
bez apteki, sklepów, bankomatu czy poczty. Nawet mają trudności 
w dotarciu do kościoła i udziału we mszach świętych - dotyczy 
to głównie osób starszych i nie mających samochodów. Do tych 
miejsc można dojechać objazdami, nadkładając wiele kilometrów. 
I dlatego 13 czerwca w bardzo, bardzo deszczowy czwartek spot-
kała się ponad setka mieszkańców Zalesia (i nie tylko), pod prze-
wodnictwem pani Ewy Molendy-Stroińskiej - sołtysa naszej wsi, 
by powiedzieć DOŚĆ! Dość mamy utrudnień w życiu codzien-
nym, nadkładania objazdami drogi, spalania benzyny, problemów 
z dowożeniem dzieci do szkoły (przejazd zamknięto 6 czerwca) 
i dowożenia starszych, schorowanych rodziców do lekarza czy na 
zabiegi do przychodni. 

Protest się udał! Zintegrował nas i pokazał, że możemy - mo-
żemy powiedzieć NIE! Wszystkie nasze skargi i problemy zostały 
sfilmowane przez TV Zalesie pod redakcją Magdy Olszewskiej 
(proszę zajrzeć do Internetu ). 

Przejazd otwarto o godzinie 15:00. Ale chcę zwrócić uwagę 
na inny protest, który w formie pisemnej krąży po naszej miej-
scowości. Składa się z 2 zdań krótkich i dosłownych: „Żądamy 
przywrócenia na stacji w Zalesiu Górnym przejścia przez tory po 
południowej stronie peronów. Żądamy przystosowania zejść od 
strony południowej dla osób z wózkami, rowerami, dla osób nie-
pełnosprawnych.” 

Zwracam się do mieszkańców z apelem: podpisujcie go! Udało 
się nam z otwarciem przejazdu kolejowego i pokazaniem, że nie 
zgadzamy się na traktowanie nas jak ludzi czwartej kategorii. Uda 
się i teraz! 

Autorami i dobrymi duchami protestu są Iwona i Piotr Dą-
browscy. Nie zmarnujmy tej szansy! Protest można (trzeba) podpi-
sywać na poczcie, w Top-Markecie, na stacji w kiosku, w sklepie 
przy stacji, w „butelce”, w Grzesiu w Ustanowie.  enwu

PRZEJAZD OTWARTY 
– DZIĘKUJMY 

MIESZKAŃCOM
dzięki Wam drodzy mieszkańcy przejazd został otwarty.

Mimo niesprzyjającej aury przybyliście licznie pod para-
solami wskazując liczne błędy modernizowanego przejazdu, 
żądając natychmiastowego otwarcia.

Cel naszego protestu został osiągnięty możemy przejeż-
dżać, obie części miejscowości przestały być podzielone. 
Zaangażowanie mieszkańców sprawiło, że natychmiast przy-
jechała komisja ds. odbioru, która zadecydowała o ogranicze-
niu prędkości przejeżdżających przez Zalesie pociągów do 
20km/godz. Udało się. Nasza radość jest jednak połowiczna. 
Zlikwidowane zostało przejście między peronami od strony 
południowej. Brakuje poręczy i zejść dla niepełnosprawnych 
na schodach po drugiej stronie peronu. Wybudowano rów 
na poboczu drogi prowadzącej do parkingu i ul. Jesionowej. 
Mieszkańcy z braku (od zawsze) pobocza czy chodnika będą 
teraz uciekać przed jadącymi autami do rowów. Nie namalo-
wano pasów przejścia przez ulicę z peronów do Ośrodka Wi-
sła. Źle ustawiono ławki na peronie. Krawężniki na parkingu 
przed budynkiem są zaporą dla niepełnosprawnych.

Będziemy żądać usunięcia bądź naprawienia tych niedo-
godności. Mamy zapewnienia wiceburmistrza Daniela Put-
kiewicza, że będzie wspierał nasze starania, o ile kolej zgodzi 
się na współpracę z Samorządem.

Sołtys i Rada Sołecka 
Ewa Molenda Stroińska

Magda Kamińska testuje dostosowanie terenu PKP do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, fot. P.Konarzewski
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W tygodniu poprzedzającym świę-
to narodowe – rocznicę uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja, ukazał się 
dokument, którego treść mnie za-
chwyciła. „Chrześcijański kształt 
patriotyzmu” to opracowanie rady 
ds. społecznych Komisji Episko-
patu Polski, czyli oficjalne stano-
wisko polskich biskupów na temat 
patriotyzmu. Postanowiłam napisać 
na ten temat notkę do „Przystan-
ku Zalesie”, bo jest to tekst, który 
nie powinien ujść uwadze zarów-
no zaangażowanych katolików, jak 
i tych osób, które mówią o sobie, 
że „z kościołem im nie po drodze”. 
Warto wiedzieć jakie jest nauczanie 
Kościoła w tak ważnym i aktual-
nie „gorącym” temacie jakim jest 
patriotyzm, a nie zawsze łatwo to 
pojąć z tej czy innej ambony. 

Przede wszystkim racja, dla jakiej 
należy mówić o patriotyzmie w kon-
tekście chrześcijaństwa, jest taka, że 
miłość ojczyzny jest powinnością 
wynikającą z czwartego przykazania 
(czcij ojca swego i matkę swoją) i jest 
to zarazem forma miłości bliźniego. 
Biskupi podkreślając wagę tej powin-
ności zwracają jednocześnie uwagę, 
że „miłość do własnej ojczyzny 
nigdy nie może być usprawiedli-
wieniem dla pogardy, agresji oraz 
przemocy”. Cały akapit poświęcony 
jest wyjaśnieniu dlaczego nacjona-
lizm jest przeciwieństwem patrioty-
zmu. Nacjonalizm to egoizm, choć 
nie jednoosobowy, a dotyczący pew-
nej zamkniętej zbiorowości. Tymcza-
sem „prawdziwa miłość do ojczyzny 
opiera się na głębokim przywiązaniu 
i umiłowaniu tego, co rodzime… Łą-
czy się z głębokim szacunkiem dla 
wszystkiego, co stanowi wartość in-
nych narodów.” 

Patriotyzm otwarty, który jest 
piękną tradycją polskiej historii, 
różni się zasadniczo od ideologii 
nacjonalizmu i nigdy nie narzuca 
sztywnego ideologicznego formatu 
kulturowego, ani tym bardziej po-
litycznego. Szacunek, solidarność, 
otwartość na współpracę jest receptą 
i antidotum na lęk, zagubienie, czy 
zagrożenie ze strony obcych. 

Biskupi przypominają też, że 
„prawdziwa miłość ojczyzny to nie 

tyle piękne, uroczyste deklaracje, 
ile praktyczna postawa, solidna 
praca (…) dla wspólnego dobra.” Pa-
triotyzm konkretyzuje się w naszej 
postawie obywatelskiej jak – przy-
kładowo – rzetelne płacenie podat-
ków, uczciwe spełnianie obowiąz-
ków zawodowych, zaangażowanie 
w samorządność, podejmowanie ini-
cjatyw społecznych, odpowiedzialne 
uczestnictwo w demokratycznych 
procedurach, dbałość o otaczającą 
nas przyrodę.

Na przestrzeni naszych dziejów 
potrafiliśmy być ostoją gościnności 
i tolerancji, prezentowaliśmy patrio-
tyzm solidarny inspirujący się do-
robkiem sąsiadów, a Polakami sta-
wali się ci, którzy Polakami zostać 
chcieli, bez względu na swoje po-
chodzenie. „W sytuacji głębokiego 
sporu politycznego (…) patriotycz-
nym obowiązkiem wydaje się za-
angażowanie w dzieło społecznego 
pojednania, poprzez przypominanie 
prawdy o godności każdego człowie-
ka (…). dlatego miarą chrześcijań-
skiej i patriotycznej wrażliwości 
staje się dziś wyrażanie własnych 
opinii oraz przekonań z szacun-
kiem dla – także inaczej myślą-
cych – współobywateli, w duchu 
życzliwości i odpowiedzialności, 
bez uproszczeń i krzywdzących 
porównań.”

Dokument jest konkretny. Poru-
sza na koniec nawet tak szczegółowe 
tematy jak rolę organizacji harcer-
skich, patriotyzm kibiców sporto-
wych i popularny ostatnio fenomen 
rekonstrukcji historycznych. 

Proszę wybaczyć, że mój tekst 
nie jest wyczerpującą syntezą doku-
mentu biskupów: nie sposób w zwię-
złej formie zawrzeć bogactwa treści, 
którą on niesie. To co przytoczyłam 
niech stanie się zachętą do zapo-
znania się z całym tekstem. Aby 
świadomie i z radością przeżywać 
patriotyzm, aby ustrzec się nadużyć 
i w końcu aby znać społeczne na-
uczanie Kościoła. 

Zachęcam do przeczytania pod 
adresem internetowym http://episko-
pat.pl/dokumenty/ (po lewej stronie 
na dole w zakładce pozostałe)

Agnieszka Wędrychowska

Dokument – fascynujący! Podziękowanie dla
W dniu 5 lipca w Piasecznie odbyła się sesja 
Rady miejskiej. dzięki uprzejmości burmistrza 
Zdzisława Lisa i przewodniczącego rady Piotra 
obłozy  p. sołtys Zalesia górnego Ewa stroiń-
ska wręczyła na sesji  arcymistrzyni szacho-
wej monice soćko symboliczną statuetkę będącą 
wyrazem podziękowania  za wieloletnią społecz-
ną działalność moniki i Bartosza soćko oraz ich 
córki Weroniki na rzecz dzieci i młodzieży z Za-
lesia górnego i okolic. 

Arcymistrzowie szachowi Monika i Bartosz 
Soćko od początku istnienia Klubu Kultury w Zale-
siu czyli od 2009 r. społecznie pracowali z naszymi 
dzieciakami i młodzieżą jako instruktorzy szacho-
wi, a ich córka Weronika będąc uczennicą szkoły 
podstawowej, prowadziła społecznie zajęcia sza-
chowe dla przedszkolaków z Przedszkola nr 7 przy 
ul. Młodych Wilcząt. 

Od początku działalności pp. Soćkowie prze-
kazali nieodpłatnie do Klubu Kultury kilkanaście 
kompletów szachów, zegary, tablicę magnetycz-
ną do nauki i analizy gry oraz wiele dziesiątków 
podręczników do nauki gry w szachy dla dzieci 
opracowanych przez Tatę p. Moniki – pana Piotra 
Bobrowskiego.

Dzięki naszym arcymistrzom odbywały się licz-
ne zawody szachowe, przy ich organizacji  p. Mo-
nika i p. Bartosz fundowali systematycznie wszyst-
kim zawodnikom drobne upominki. 

Dzięki  stałej współpracy z pp. Moniką i Barto-
szem Soćko oraz Marcinem Bajkowskim udało się 
w naszym Klubie Kultury w Zalesiu Górnym stwo-

rzyć silna szkółkę szachową, do której dziś uczęsz-
cza ok. 60 zawodników rozwijających swe umiejęt-
ności na 4 poziomach szkolenia.  

Znakomitym uzupełnieniem szkoleniowym są 
prowadzone w zalesiańskiej Szkole Podstawowej 
zajęcia z podstaw szachów w oparciu o  umowę 
z Polskim Związkiem Szachowym. Dbając o właś-
ciwą motywację młodych zawodników p. Bartosz

Burmistrz Zdzisław Lis gratuluje naszej arcymistrzyni
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Zalesiańscy seniorzy w dalszym 
ciągu dbają o życiową aktywność. 
miejscem gdzie realizują zaintere-
sowania, nabywają nowych umiejęt-
ności, poszerzają wiedzę i rozszerza-
ją kontakty społeczne, towarzyskie 
jest klub seniora.

W maju i czerwcu 2017 roku mia-
ło miejsce wiele ważnych wydarzeń 
aktywizujących seniorów. Oto kilka 
z nich:
1) 07.05.17 – udział w pierwszej za-
lesiańskiej „Majówce”. Serwowany 
przez seniorki żurek z kiełbasą cieszył 
się dużym powodzeniem. Wystawa 
prac i zdjęć również cieszyła się zain-
teresowaniem.
2) 18.05.17 – Świętowanie majowych 
solenizantek (a jest ich dużo).
3) 25.05.17 – Warsztaty rękodzieła – se-
niorzy własnoręcznie tworzyli witraże. 
4) 02.06. 17 – Wyjazd turystyczno-

-edukacyjny na Podlasie. Uczestniczy-
ło 45 osób. Zwiedzanie:

Liw – zamek – zbrojownia;
Węgrów – Bazylika 
Drohiczyn – Góra Zamkowa.
 Grabarka – Prawosławne Sanktua-
rium i góra Krzyży;

5) 05.06.17 – udział w uroczystym 
wręczenie aktów powołania do Piase-
czyńskiej Rady Seniorów. Piaseczyń-
skiej Radzie Seniorów – mamy dwie 
przedstawicielki.
6) 07.06.17 – Ponownie warsztaty rę-
kodzieła – tym razem własnoręczny 
wyrób biżuterii.
7) 11.06.17 – Po raz kolejny seniorzy 
z Klubu Seniora byli współorganiza-
torami „Hubertusa”. Aktywnie uczest-

niczyli w Akcji „Paczka dla Magdy”, 
oraz ponownie zaprezentowali swo-
je umiejętności kulinarne. Stoisko 
z pierogami było oblegane i ponad 700 
sztuk pierogów „zniknęło” w ciągu 2 
godzin. 
8) 19.06.17 – Dzięki współpracy z Klu-
bem Kultury odbyły się zajęcia z jogi. 
9) 20-21.06.2017 – 40 osób wybrało 
się na wycieczkę do Wrocławia. Inten-
sywny program przedstawiał się nastę-
pująco: zwiedzanie miasta z przewod-
nikiem: Ostrów Tumski, Stare Miasto, 
Seans w Panoramie Racławickiej. Po 
ciężkim i upalnym dniu – wieczorny 
rejs statkiem po Odrze. Drugiego dnia: 
najpierw wizyta w Afrykarium, a na-
stępnie dalszy ciąg zwiedzania Wroc-
ławia – pamiątkowy pomnik Iglica; 
– Pawilon Czterech Kopuł;– Ogród 
Japoński. Pokaz – spektakl światło 
i dźwięk – fontanna multimedialna na 
Pergoli, Park Szczytnicki, most Zwie-

rzyniecki, rzeka Odra. W drodze po-
wrotnej spacer po Oleśnicy.

Liczna bo 30 osobowa grupa senio-
rów uczestniczy w projekcie realizo-
wanym przez Fundacja Domus et La-
bor w ramach Programu Rządowego 
ASOS. W każdy czwartek odbywają 
się zajęcia. Odbyły się już spotkania 
z psychologiem, prawnikiem. Zapla-
nowane są następne zajęcia. 

Aktywność społeczna daje poczucie 
własnej wartości, użyteczności dla in-
nych, zachowanie kondycji psychicznej 
i fizycznej a kiedy działania są zauwa-
żone i doceniane przynosi satysfakcję, 
radość i chęć do dalszej aktywności 
i nowych wyzwań.

Tekst i zdjęcie Bogusława Meissner

Z życia Klubu Seniora – ciąg dalszy

Klub Seniora w Grabarce

Soćko zapraszał regularnie do naszego Klubu Kul-
tury najwybitniejszych polskich szachistów, takich 
jak np. mistrz Polski Mateusz Bartel czy mistrz 
świata do lat 20 Dariusz Świercz, którzy trenowali 
wspólnie z naszymi zawodnikami. Ponadto dzięki 
dobrej współpracy z klubem Laura Chylice i sze-
fem sekcji szachowej dr Dariuszem Różyckim nasi 
zawodnicy brali udział w organizowanych w gmi-
nie Piaseczno turniejach szachowych takich jak: 
doroczne turnieje Grand Prix,  Piaseczyńskie Sza-
chogranie,  czy mistrzostwa szkół podstawowych 
Gminy Piaseczno.

Dzięki dobremu systemowi szkolenia nasze 
dzieci i młodzież odnoszą w tych rozgrywkach wie-
le sukcesów:

– dominują w lokalnych  turniejach szkolnych, 
zdobywają puchary i medale na poszczególnych 
szachownicach,

– Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym liczy 
się w mistrzostwach Mazowsza, gdzie zdobywa 
medale, a piaseczyńskie gimnazjum z  wychowan-
kiem Bartosza Soćko –  Patrykiem Chylewskim – 
zostało niedawno drużynowym Mistrzem Polski 
Szkół Gimnazjalnych,

Patryk  zaś zdobył złoty medal na pierwszej sza-
chownicy. Najważniejszą sprawą jest jednak wspa-
niała praca wychowawcza, jaką wykonują od wielu 
lat nasi arcymistrzowie Monika i Bartosz Soćko.

Dziękując im pragnęliśmy w ten skromny sposób, 
dedykacją na statuetce, podkreślić nasz szacunek dla 
ich wieloletniego społecznego zaangażowania.

Piaseczyńska uroczystość była także okazją 
do wyrażenia uznania przez władze Gminy dla 
naszych wybitnych mieszkańców, którzy zdobyli 
w 2017 roku kolejne Mistrzostwa Polski: p. Monika 
została Indywidualną Mistrzynią Polski, a p. Bar-
tosz zdobył tytuł mistrzowski w blitzu. Przyłącza-
my się do gratulacji władz Gminy Piaseczno. 

Andrzej Szczygielski
Zdjęcia A. Grzejszczyk

arcymistrzów

Pani Sołtys wręcza statuetkę Monice Soćko
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oto fragmenty laudacji na cześć grze-
gorza Nowika, który w tym roku wy-
brany został przez kapitułę - twarzą 
Zalesia górnego. 

 
Człowiek wielu talentów, wielu sukce-

sów własnych i współautor sukcesów wie-
lu z nas. Związany z Zalesiem Górnym 
od 36 lat. Mężczyzna. Mottem życiowym 
naszego laureata jest przesłanie Jana Za-
moyskiego: (błędnie przypisywane Ja-

nowi Fryczowi Modrzewskiemu ale za-
równo przez niego jak i przez Stanisława 
Staszica cytowane)

„takie będą Rzeczypospolite 
jakie młodzieży chowanie”. 

To motto od wielu lat realizuje jako 
twórca Związku Harcerstwa Rzeczypo-
spolitej w Zalesiu Górnym i w sąsiednich 
miejscowościach. Tutejszy Szczep „Wa-
tra” obchodził niedawno dwudziestolecie 
działalności. Profesor jest także twórcą 
corocznych ogólnopolskich Olimpiad Hi-
storycznych dla młodzieży. Nasz bohater 
ma ogromny wkład w formację młodych 
ludzi, którzy się z nim zetknęli, którzy 
przeszli przez wspaniałą szkołę harcer-
stwa. Są  teraz trochę starsi i mają wpływ 
na kolejne pokolenie zalesian, a nasz lau-

reat wciąż młody podejmuje kolejne wy-
zwania i działania. Swoim autorytetem, 
solidnością zaangażowaniem  buduje du-
cha naszej wspólnoty. Jest przyjacielem 
i świetnym druhem nie tylko w harcer-
stwie.

Posiadł on, imponującą, rzadko spo-
tykaną wiedzę historyczną, którą z nami 
dzieli się podczas „Spotkań z Pieśnią”, 
które współtworzy i prowadzi od siedmiu 
lat i przepięknie opowiadając o naszej 

przeszłości podczas spotkań „Kawiarenki 
historycznej”. Studenci zaleskiego Uni-
wersytetu Każdego Wieku mieli okazję 
oprócz wykładów skorzystać z unikalnych 
szkoleń szpiegowskich i poznać najstarsze 
techniki wprowadzania wroga w błąd. 

Przeciekawy i kochany człowiek 
– grzegorz Nowik.

Jest autorytetem wśród historyków, 
laureatem wielu nagród.  Jego sława się-
ga od Zalesia Górnego po Londyn, Pa-
ryż, Krzemieniec. Ciężką pracę i wiedzę 
doceniają historycy słusznie uważając 
naszego profesora za jeden z najwięk-
szych autorytetów historycznych w na-
szym kraju. Nawet Amerykanie nie mają 
takiego eksperta. Jest autorem wielkich 
tomów opracowań historycznych, w któ-

rych przedstawia dzieje – jak mawiają 
konkurenci – z wzorcowym podejściem 
do źródeł. Dwukrotnie popełnił książkę 
„do czytania”. Ale na wyraźna prośbę 
swoich wielbicieli niehistoryków. Pamię-
tamy „Bitwę warszawską 1920- wojna 
światów”. Książka zaledwie stustronico-
wa z wieloma obrazkami. Zaraz potem 
wrócił do swoich naturalnych opracowań 
i następna ważyła już ok. pół tony. Grze-
gorz Nowik jest wykładowca Uniwersyte-

tu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pra-
cownikiem Muzeum Józefa Piłsudskiego 
i PAN-u. Jest także członkiem Stowarzy-
szenia Przyjaciół Zalesia Górnego. Pełni 
społecznie funkcję Przewodniczącego 
Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. 

Z pasją zajmuje się własnym ogrodem, 
a efekty są wspaniałe. 

dumni jesteśmy, że mamy takiego 
obywatela wśród nas.

Opisując te wszystkie osiągnięcia 
wspomnieć należy wsparcie rodziny, 
a szczególnie małżonki Profesora Miłki. 
Bo, jak wiemy, za każdym wielkim face-
tem stoi wielka facetka. Gratulujemy.

O Grzegorzu Nowiku i przyjaźni z nim 
mówili też Ewa Modrzejewska, Małgosia 
Kazimierczak i Janek Kamiński, wycho-
wankowie druha Nowika. 

Ewa Kozłowska

Grzegorz Nowik Twarzą Zalesia Górnego
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Już po raz kolejny w Zespole szkół 
Publicznych w Zalesiu górnym 
we współpracy z gminą Piaseczno zor-
ganizowano akcję „Lato w mieście”. 
W dniach od 3 do 14 lipca 2017 roku 
ponad 130 dzieci skorzystało z zajęć re-
alizowanych od godz. 7.30 do 16.30. By-
ły to bardzo ciekawe zajęcia plastyczne, 
artystyczne, sportowe, a także profilak-
tyczne. Codziennie uczestnicy otrzymy-
wali drugie śniadanie oraz obiad.

Tegorocznym hitem okazały się jed-
nak zajęcia z trójką wolontariuszy z fun-
dacji Global Volunteer. Dzięki współpra-
cy z AIESEC SGH w ramach projektu 
POLISH PATH gościli u nas mahinar 
z Egiptu, michael z Hong kongu oraz 
tony z Chin. Zalesiańskie dzieci pozna-
wały kulturę, zwyczaje i tradycje krajów, 
z których pochodzili goście. Uczyły się 
pisać chińskie liczby, zapisywać imio-
na przy pomocy egipskiech hieroglifów, 
jeść pałeczkami,  poznawały podstawy 
Tai Chi, czy technikę gry w ping-ponga. 
Dzięki temu, że wszystkie zajęcia prowa-
dzone były w języku angielskim, ucznio-
wie oraz nauczyciele mieli możliwość do-
skonalenia swoich umiejętności, a przede 
wszystkim doświadczenia w praktyce, jak 
ważna jest znajomość języków obcych.

Nasi goście poza planowymi zajęcia-
mi, które prowadzili, uczestniczyli wraz 

z dziećmi w zorganizowanych wyjazdach 
na basen, do ZOO, do „Chatki Spełnio-
nych Marzeń”, do kina oraz w ognisku na 
Zimnych Dołach. Razem zwiedzali, ba-
wili się, brali udział w zawodach i zaba-
wach. Wszystkie te wspólnie realizowane 
aktywności sprawiły, że nasi uczniowie 
oraz goście bardzo polubili się i zżyli. Go-
ście ze smutkiem odjeżdżali do następnej 
placówki, deklarując, że bardzo chcieliby 
przyjechać jeszcze kiedyś do Zalesia. 

W zorganizowanie całej akcji „Lato 
w mieście 2017” w ZSP w Zalesiu Gór-
nym było włączonych 19 nauczycieli oraz 
koordynator.  Dzięki ich zaangażowaniu 
oraz entuzjazmowi dzieci były bezpiecz-
ne i zadowolone a na zakończenie dekla-
rowały chęć uczestnictwa w następnych 
tego typu akcjach.

 Monika  Kukiełka

Zdjęcia J. Poncyliusz

POLISH PATH 
czyli międzynarodowe lato w Zalesiu Górnym
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Jesienią 2016 roku Zalesiańskie towa-
rzystwo Śpiewacze świętowało okrągłe 
20-lecie istnienia. Zespół przeszedł 
przez te lata ogromną przemianę – od 
niewielkiej grupy miłośników śpiewów 
z taize, do prawdziwego chóru, potra-
fiącego zdobywać nagrody na między-
narodowych konkursach.

Pierwszą przygodę konkursową prze-
żyliśmy ponad rok temu i od tej pory co 

i raz to dzielnie walczymy o różne laury, 
co doskonale wzmacnia kondycję zespo-
łu i przynosi nam ogromną satysfakcję. 
Ostatnio wybraliśmy się do Ejszyszek 
na Litwie, gdzie w dniach 10-11 czerwca 
2017 roku odbywał się VI Międzynarodo-
wy Festiwal Muzyki Chóralnej „O złotą 
wstęgę Solczy”. Jest to największa impre-
za muzyki chóralnej w rejonie soleczni-
ckim, która w bieżącym roku zgromadzi-
ła blisko 600 chórzystów z Litwy, Polski, 
Białorusi i Mołdawii. Do udziału w kon-
kursie zgłosiło się 21 chórów, które rywa-
lizowały w 5 kategoriach.

Z prawdziwą dumą chcę zakomuniko-
wać, że Zalesiańskie Towarzystwo Śpie-
wacze przywiozło z tego konkursu Brą-
zową Wstęgę Solczy, którą zdobyliśmy 
w kategorii chórów dorosłych miesza-
nych. Nasz występ oceniało międzynaro-
dowe jury, w skład którego weszli wybitni 
pedagodzy i znawcy muzyki chóralnej 
z Litwy, Polski i Rosji. Oprócz „Wstęg 
Solczy” przyznano także nagrodę głów-

ną, czyli Grand Prix – zdobył ją zasłuże-
nie chór dziecięco–młodzieżowy „Lira” 
z białoruskiego Mińska. 

Przy okazji występu konkursowego 
postanowiliśmy także odwiedzić Wilno, 
pełne pamiątek świadczących o polskiej 
historii tego miasta. Oprowadzała nas 
znakomita polska przewodniczka, któ-
ra pokazała nam najważniejsze miejsca 
– takie jak domy, w których mieszkali 
Mickiewicz i Słowacki, wspaniałe kościo-
ły, cmentarz na Rossie i na zakończenie 
– oczywiście, Ostrą Bramę ze słynnym 
wizerunkiem Matki Boskiej. Mieliśmy 

także okazję zobaczyć w oryginale pierw-
szy obraz Jezusa Miłosiernego, ten nama-
lowany według wskazówek św. Faustyny 
przez Eugeniusza Kazimirowskiego. Jak 
przystało na poważny i zaangażowany 
chór, każde z tych miejsc ośpiewaliśmy 
stosowną pieśnią. Marszałkowi zaśpie-
waliśmy „Pierwszą Brygadę”, były też 
psalmy i inne utwory sakralne z naszego 
repertuaru.

Wyjazd do Ejszyszek był dla nas oka-
zją do zapoznania się z mieszkającymi na 
Litwie Polakami, którzy niezwykle ser-
decznie ugościli nas w swoich domach. 
Miarą tej gościnności jest to, że po kilku 
dniach pobytu każdemu z nas przybyło 
przynajmniej 2 kilogramy!

Podsumowując, wyjazd na Litwę oka-
zał się wyjątkowo udany, zarówno z po-
wodu zajęcia miejsca na konkursowym 
podium, jak też pod względem turystycz-
nym, towarzyskim i – last but not least – 
kulinarnym.

Jan Sobolewski (bas)

Zalesiańskie Towarzystwo Śpiewacze zdobywa
„Wstęgę Solczy”

Zalesiańskie Towarzystwo Śpiewacze zdobywa „Wstęgę Solczy”


