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I. Na spotkaniu Rady Sołeckiej 
omawialiśmy:
• Remont ulicy Wiekowej Sosny od 
Ronda do świateł przy ul. Pionie-
rów. Mieszkańcy mają zastrzeżenia 
do małej ilości miejsc parkingo-
wych i tworzących się w dalszym 
ciągu kałuż na poboczach. Spró-
bujemy porozmawiać na ten temat 
z właścicielem drogi, czyli ze staro-
stą;
• Jakość otrzymanego kruszywa. 
Mieszkańcy są niezadowoleni z ja-
kości. Niestety nie mamy wpływu 
na jakość tłucznia, który  otrzymu-
jemy na drogi. Zastanawiamy się 
czy w przyszłym roku nie zrezyg-
nować z zamawiania kruszywa jeśli 
nie dostaniemy lepszego.
• Przekazanie budynku dawnej 
Biblioteki na użytek mieszkań-
ców. Przekazanie nastąpi 4 czerw-
ca. Sołtys i Rada Sołecka otrzyma 
z rąk Burmistrza umowę użyczenia 
budynku. Głównymi użytkowni-
kami będzie dalej Klub Seniora, 
Koło Gospodyń Wiejskich i Sto-
warzyszenie Razem Lepiej. Czeka-
liśmy na przekazanie tego jednego 
z najstarszych budynków Zalesia 
długo. Losy się ważyły, wreszcie 
mamy dawną Bibliotekę na potrze-
by mieszkańców.
II. Zgłosiliśmy do Starostwa nieza-
bezpieczone studzienki na rondzie 
Wiekowej Sosny.
III. Długo trwały  próby skontakto-
wania się z właścicielem pojemnika 
na odzież przy ulicy Sarenki, koło  
Szkoły. Pojemnik straszył swoim 
wyglądem  i rozrzuconymi wokół 
ubraniami. Po informacji udzielo-
nej właścicielowi, że sami posprzą-

tamy, a pojemnik oddamy na złom, 
został on opróżniony. Obiecano, że 
sytuacja się nie powtórzy.
IV. Na skutek opadów na poboczu 
ulicy Białej Brzozy zrobiła się głę-
boka wyrwa – po naszej interwen-
cji została zabezpieczona.
V. Dzięki udostępnieniu nam sali 
w Szkole Podstawowej odbyły się 
w Zalesiu dwa spotkania informa-
cyjne dla mieszkańców, zorganizo-
wane przez Urząd Gminy. Pierwsze 
dotyczyło zmiany wysokości opłat 
i segregacji śmieci. Pani Barbara 
Wysocka – Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Odpadami udzielała 
odpowiedzi. Przebieg spotkania 
możemy obejrzeć na stronie naszej 
telewizji www.tvzalesie.pl
Drugie spotkanie dotyczyło tzw. 
odlesiania Zalesia. Wydział Ar-
chitektury i Urbanistyki z panią 
naczelnik Anną Pakulińską-Attia 
zorganizował spotkanie na temat 
ewentualnego zdjęcia ochronno-
ści z naszych działek leśnych. Wy-
dział Architektury planuje zająć się 
zmianą planu zagospodarowania 
przestrzennego naszej miejsco-
wości i ewentualne tzw. odlesianie 
związane byłoby z tą zmianą planu. 
Podczas spotkania padło dużo py-
tań, zadanych przez mieszkańców. 
W związku z tym pani Naczelnik 
odsyła zainteresowanych na stro-
nę: https://piaseczno.eu/podsumo-
wanie–spotkania–dot–odlesiania–
dzialek–w–zalesiu–gornym/
VI. Braliśmy udział w spotkaniu 
z Burmistrzem Danielem Put-
kiewiczem. Prosiliśmy o podanie 

dokończenie na s. 2

Działania SołtySa i RaDy Sołeckiej

Konkurs 
 Sołtys Roku 2018

Rada Sołecka Zalesia Górnego 
zgłosiła naszą Sołtys – Ewę 
Molendę-Stroińską do udziału 
w konkursie „Sołtys Roku 2018”, 
organizowanego przez „Gazetę 
Sołecką” i Krajowe Stowarzyszenie 
Sołtysów. 
30 kwietnia Kapituła Konkursu pod 
przewodnictwem redaktor naczelnej 
„Gazety Sołeckiej” Joanny Iwanickiej 
nadała równorzędny tytuł „Sołtys 
Roku” siedmiu sołtysom, w tym pani 
Ewie Molendzie-Stroińskiej. 

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 15 
maja burmistrz Miasta i Gminy Pia-
seczno – Daniel Putkiewicz  wręcza  
pani Ewie bukiet kwiatów, doceniając 
jej wkład w rozwój naszej miejsco-
wości oraz realizację wielu ciekawych 
projektów. Burmistrz podkreślił także 
rolę i znaczenie sołtysów w środowisku 
wiejskim.

Uroczyste podsumowanie konkur-
su „Sołtys Roku 2018” odbędzie się 18 
czerwca 2019 r. w  Warszawie, w Sena-
cie Rzeczypospolitej Polskiej.

Serdecznie gratulujemy tytułu i ży-
czymy pani Sołtys dalszych sukcesów 
związanych z rozwojem Zalesia Gór-
nego.

W imieniu Rady Sołeckiej 
– Magdalena Kamińska

Źródło piaseczno.eu, fot. A. Grzejszczyk
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ewentualnych możliwości Urzędu 
dotyczących:
– alternatywnego dojścia do cen-
trum Zalesia mieszkańców z  osied-
la Leśnik – Wyżyny, czyli utwar-
dzenia ulicy Bukowej i Spacero-
wej. Otrzymaliśmy  odpowiedź, że  
ulica Spacerowa jest w gestii PKP 
i dopóki kolej jej nie odda Gminie 
w użytkowanie, nie mamy szansy 
utwardzenie tych ulic,
– poprawa jedynego  wyjazdu 
z Jesionowej na drogę wojewódz-
ką  873 – odpowiedź: Urząd pla-
nuje, ale muszą być zabezpieczone 
pieniądze w budżecie i to niemałe 
– musimy wnioskować do budżetu 
Gminy na przyszły rok,
– zwróciliśmy się również o utwo-
rzenie na naszym terenie miniska-
teparku – będziemy wnioskować 
o wydzierżawienie działki skarbu 
państwa. Droga długa, ale musimy 
mieć miejsce spotkań dla naszej 
młodzieży.
– w rozmowie ze starostą Ksawe-
rym Gutem pytaliśmy o miejsca 
parkingowe w ciągu apteka – Po-
czta. Odpowiedź – jest 6 miejsc 
parkingowych przedzielonych słu-
pem elektrycznym, jeżeli potrze-
ba więcej, to oba urzędy powinny 
udostępnić parkingi na swoich 
działkach, ponieważ mają zrobio-
ne wjazdy. Jezioro przy aptece jest 
skutkiem wjeżdżania aut na pobo-
cze, gdzie powinna być zieleń.
– pytaliśmy o działkę należącą do 
skarbu państwa (Starostwo Powia-
towe). Odpowiedź – mamy zwrócić 
się do Burmistrza, a potem do sta-
rostwa o wydzierżawienie działki 
na potrzeby mieszkańców do celów 

rekreacyjne, co niewątpliwie uczy-
nimy.
– starosta poinformował również, 
że światła przy bazarku są w trakcie 
rozbudowy, będzie ścieżka rowero-
wa i chodnik w drugiej części Wie-
kowej Sosny i chodnik oraz ścieżka 
rowerowa w ciągu ul. Pionierów od 
PKP do bazarku.
VII. W dalszym ciągu kierujemy 
osoby do prac społecznie użytecz-
nych i sprzątania Zalesia. Wozimy 
naszą podkaszarkę Stihl do kosze-
nia poboczy, zbieramy do worków 
śmieci z ulic, a następnie zgłaszamy 
do wywozu.
Prosimy mieszkańców o telefo-
niczne, bądź elektroniczne zgłasza-
nie ulic i poboczy wymagających 
sprzątania.
VIII. Otrzymaliśmy kontener 
z Urzędu Gminy do usunięcia du-
żej ilości skoszonej przez Seniorów 
trawy i dzikich odrostów z terenu 
dawnej Biblioteki. Seniorzy pięknie 
posprzątali ten duży teren. Jest nie 
do poznania.
IX. Nadleśnictwo odpowiedziało 
na nasze pismo dotyczące pozosta-
wianych gałęzi na terenach wyrębu 
(tyły boiska Domanka). Gałęzie 
będą usunięte w możliwie najkrót-
szym czasie.
X. Na ostatniej Sesji Rady Gminy 
odebrałam gratulacje z rąk Burmi-
strza Daniela Putkiewicza, p. Bur-
mistrz Hanny Kułakowskiej-Mi-
chalak i przewodniczącego Rady 
Gminy p. Piotra Obłozy, z okazji 
wygrania ogólnokrajowego Kon-
kursu na Sołtysa Roku, ogłoszone-
go przez Krajowe Stowarzyszenie 
Sołtysów i ogólnokrajową Gazetę 
Sołecką. Bardzo dziękuję radzie 
sołeckiej, która wpadła na pomysł 

zgłoszenia mojej osoby do konkur-
su. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, 
którzy wsparli moja kandydaturę 
i przygotowywali stosowne doku-
menty. Tytuł Sołtysa Roku obliguje 
mnie do jeszcze większego zaanga-
żowania w rozwiązywanie proble-
mów Zalesia Górnego. Jeszcze raz 
dziękuję bardzo.

inFoRMacja:

W dniu 27 czerwca (czwartek) 
o godz. 18:00 w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 
przy ul. Kościuszki 5, odbędzie się 
spotkanie w sprawie spowolnienia 
ruchu na ulicy Jesionowej. Zapra-
szamy zainteresowanych miesz-
kańców.

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

Działania SołtySa i RaDy Sołeckiej

„Lato, lato… lato czeka”
Nadchodzi czas urlopu, wypo-

czynku. Redakcja „Przystanku Za-
lesie” również musi naładować aku-
mulatory, aby po wakacjach ruszyć 
ze zdwojoną siłą. Ten oto numer 
gazetki, który Państwo czytają, jest 
ostatnim przedwakacyjnym wyda-
niem. 

Przez lipiec i sierpień jest możli-
wość nadsyłania artykułów i pomy-
słów do kolejnych numerów „Przy-
stanku Zalesie”. Materiały można 
przesłać pod adresem e-mail: mag-
da.kaminska85@wp.pl .

Magdalena Kamińska 
– redaktor naczelna
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15 maja minęło 9 lat od kiedy 
osoby niepełnosprawne z Zalesia 
i okolic zaczęły tworzyć prężnie 
działającą grupę. Powstała 
ona z inicjatywy pracowników 
socjalnych Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Piasecznie w ramach 
programu CAL i działań 
Partnerstwa Lokalnego „Dolina 
Jeziorki”.

Przez te lata odbyło się wiele spot-
kań integracyjnych, warsztatów, 
wyjazdów, spotkań z lokalną spo-
łecznością, które niepozornie za-
częły wpływać na osoby niepełno-
sprawne. 

Osoby z niepełnosprawnością, 
to osoby zamknięte w sobie, wy-
chowywane pod kloszem opieki ro-
dzicielskiej, często nie umiejące żyć 
w społeczeństwie. Niestety w na-
szym przypadku było tak samo. 

Jest mi dość łatwo zrozumieć 
i dostrzec problemy osób z dys-
funkcjami, gdyż sama od urodze-
nia jestem osobą niepełnosprawną. 
Szybko nawiązałam kontakt z po-
zostałymi osobami z naszej grupy. 
Zaczęłam dostrzegać ich problemy 
i  obawy, z którymi borykają się 
na co dzień. Często są to problemy 
związane z samodzielnym funkcjo-
nowaniem, ale nie z powodu nie-
pełnosprawności, tylko z powodu 

braku wiary w siebie, uwierzenia we 
własne możliwości. 

Wiem z własnego doświadcze-
nia, że osoba niepełnosprawna nie 
potrzebuje litości i ciągłego gła-
skania po głowie, nas mobilizuje 
„kopniak”, taki zewnętrzny bodziec 
i wsparcie bliskich. W naszej grupie 
też tak jest i niestety to mi przypad-
ło dawanie tych „kopniaków”, ale 
cieszę się, że to dodaje odwagi i siły. 
Takimi bodźcami podczas spotkań 

są nie tylko rozmowy, ale również 
wyzwania – warsztaty, wyjazdy, gry 
terenowe. Staram się wpleść w życie 
grupy różnorodność, by każdy mógł 
się odnaleźć. Czasami te najłatwiej-

sze zadania stają się najtrudniejszy-
mi, ale satysfakcja z wykonanego za-
dania daje do myślenia i dodaje nam 
wiary w siebie.

Podczas spotkań są z nami nasi 
opiekunowie i rodziny. W wielu 
przypadkach, zauważyłam, że her-
metyczność i nieśmiałość osób nie-
pełnosprawnych spowodowana jest 
nadopiekuńczością bliskich lub bra-
kiem wiary w możliwości swojego 
podopiecznego. To, że ktoś porusza 
się na wózku inwalidzkim, czy też ma 
mniej sprawną dłoń nie oznacza, że 
nie potrafi myśleć o swoich potrze-

bach. Z kolei osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną świetnie sobie 
radzą manualnie i też nie potrzebują 
wyręczania. Ważne, by osoba niepeł-
nosprawna czuła wsparcie bliskich, 
ale miała możliwość samodzielnego 
wykonywania czynności, zadań jakie 
stawia przed nią życie.  Nawet jeżeli 
coś się nie uda, to zmobilizuje do dal-
szej pracy nad sobą i być może kolej-
na próba zakończy się sukcesem. 

To co osiągnęła grupa, np. ilość 
pokonanych kilometrów lub barier 
mentalnych czy własnych obaw, 
daje nam dużo satysfakcji. Wiem 
jednak, że to nie koniec naszej pra-
cy i wiele wysiłku przed nami, także 
przede mną. 

Magdalena Kamińska 
– Stowarzyszenie Razem Lepiej

Pełnosprawne działania

Warsztaty z rękodzieła artystycznego. Roman, Małgosia, Teresa, Graży-
na i Mirka ozdabiają drewniane przedmioty techniką decoupage. fot. M. 
Kamińska
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Dzięki uprzejmości naszego wi-
kariusza księdza Krzysztofa Lichoty, 
zalesiańscy seniorzy mieli możli-
wość odwiedzenia ważnych miejsc 
na Ziemi Łowickiej lub używając 
historycznej nazwy w Księstwie Ło-
wickim. Pierwszym celem naszej 
pielgrzymki była Bazylika Kate-
dralna w Łowiczu. Świątynia ta ma 
szczególne znaczenie dla historii 
i kultury Polski. W 1992 r. papież 
Jan Paweł II ustanawiając w Łowi-
czu nową diecezję, nadał świątyni 
tytuł katedry, a w 1999 r. – Bazyli-
ki Mniejszej. W świątyni przywitał 

nas biskup Józef Zawitkowski – po 
wspólnej modlitwie, miały miejsce 
krótkie osobiste rozmowy z bisku-
pem iwspólne zwiedzanie Bazyliki.

Po duchowych przeżyciach uda-
liśmy się do Muzeum w Łowiczu, 
którego kolekcję stanowi kilka-
naście tysięcy eksponatów. Ponad 
połowę stanowią eksponaty etno-
graficzne z terenu Księstwa Ło-
wickiego. Wystawa etnograficzna 
prezentuje różne aspekty kultury 
ludowej mieszkańców okolic 
Łowicza, zwanych Księżaka-
mi, przybliża historię Ziemi 
Łowickiej oraz kulturę Księ-
żaków. Z zainteresowaniem 
podziwialiśmy elementy de- 
koracyjne izb księżackich: 
wycinanki – tradycyjne „ko-
dry”, „gwiozdy” i tasiemki, 
oraz inne formy dekoracyj-
ne: pająki, bukiety papiero-
we i wełniane, wydmuszki 

zdobione papierem oraz 
kolekcje pasiastych stro-
jów łowickich.

Kolejnym celem na-
szej pielgrzymki był 
Niepokalanów – sanktu-
arium w Niepokalano-
wie to miejsce oddane 
Niepokalanej. Założyciel 
tego grodu Matki Bożej, 
św. Maksymilian Maria 
Kolbe, przybył tu w 1927 
r. wraz z grupą 20 braci. W szczerym 
polu postawił figurkę Niepokalanej. 
Pertraktacje Franciszkanów z księ-
ciem Janem Druckim–Lubeckim 
przyniosły efekt – książę podaro-
wał ziemię pod budowę klasztoru. 
Rok Świętego Maksymiliana – 2011 
spowodował, że Niepokalanów stał 
się bardziej znany i  częściej nawie-
dzany przez pielgrzymów. Najważ-
niejszym miejscem jest stara zabyt-
kowa kaplica, dziś sanktuarium św. 
Maksymiliana. Mieliśmy możliwość 
uczestniczenia we mszy świętej, 
którą specjalnie dla nas w kaplicy 
Św. Maksymiliana odprawił Ksiądz 
Krzysztof.

Pielgrzymkę zakończyliśmy 
w Miedniewicach – „Częstochowie 
Mazowsza”. Miedniewice na kartach 
historii po raz pierwszy występu-
ją w roku 1359. Budowa kościoła 
i klasztoru związana jest z dziejami 
cudownego obrazu Świętej Rodziny. 
Podanie mówi, że w roku 1674 Ja-
kub Trojańczyk, pobożny gospodarz 
z Miedniewic, kupił na odpuście 

w Studziannie drzeworyt ludowy, 
wykonany w roku 1671, przedsta-
wiający Świętą Rodzinę. Umieścił 
go na słupie w swojej stodole i przed 
nim się modlił. Na skutek nadprzy-
rodzonych zjawisk, mających towa-
rzyszyć obecności obrazu w obejściu 
Trojańczyka, w roku 1676 na miej-
scu stodoły wybudowano drewnia-
ną kaplicę. W barokowym ołtarzu 
znajduje się obraz przedstawiający 
Świętą Rodzinę, z 1671 roku. Z tyłu 
ołtarza umieszczono słup z dawnej 
stodoły. W roku 1767 Ignacy Kra-
sicki, biskup warmiński, w uroczy-
stość Zielonych Świąt dokonał ko-
ronacji cudownego obrazu Matki 
Boskiej w Miedniewicach.Przed i po 
koronacji przed tym cudownym 
obrazem wierni otrzymywali liczne 
łaski i uzdrowienia nadzwyczajnych 
łask. Miedniewickim sanktuarium 
opiekują się obecnie franciszkanie 
konwentualni. Pielgrzymi tłumnie 
ściągają tu na odpusty w Dzień Ze-
słania Ducha Świętego oraz Matki 
Bożej Anielskiej – 2 sierpnia. Sank-
tuarium Matki Bożej Miedniewi-
ckiej jest jednym z najbardziej na-
strojowych kościołów pielgrzymko-
wych na Mazowszu i jednym z naj-
ciekawszych. Ominęły go działania 
wojenne, oparło się restrykcjom za-
borców po kolejnych powstaniach. 
Odbyliśmy pielgrzymkę krótką, jed-
nodniową, ale ważną i dużo znaczą-
cą dla każdego z nas.

W imieniu seniorów B. Meissner
Zdjęcia B. MeissnerW Niepokalanowie

W Łowiczu

W Kaplicy Św. Maksymiliana Kolbe

Pielgrzymka na Ziemię Łowicką
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Goście w Zalesiu
W sobotę, 25 maja br. do Zalesia 
Górnego przyjechała kilkunasto-
osobowa, międzynarodowa grupa 
studentów, która w ramach dzia-
łalności Fundacji Pro-Cultura 
chciała zapoznać się z formami 
aktywności społeczno-kulturalnej 
w naszej miejscowości. 

Wizyta, mająca formę spot-
kania studyjnego w  Zalesiu Gór-
nym, związana była z poznawaniem 
inicjatyw kulturalnych lokalnej spo-
łeczności i placówek użytku pub-
licznego. 

Spotkanie w Zalesiu rozpoczę-
ło  wprowadzenie, w którym  grupa 
została zapoznana z podstawowy-
mi informacja o Gminie Piaseczno 
i o naszym sołectwie.

Przebieg wizyty obejmował na-
stępujące etapy: nasi goście, czy-
li młodzież z Białorusi, Ukrainy, Ro-
sji i Mołdawii, przyjechała do Zalesia 
w sobotę przed południem i od razu 
rozpoczęliśmy spacer po Zalesiu.

Grupa  w trakcie wycieczki pie-
szej obejrzała i zapoznała  się z hi-
storią; budynku stacyjnego PKP, po-

mnikiem Marszałka Piłsud-
skiego, boiskiem Domanka, 
kapliczką na Domance, 
pomieszczeniami Klubu Se-
niora, działaniem Ośrodka 
Zdrowia, boiskiem i działa-
niem  KS    Hubertus, siłow-
nią na świeżym powietrzu, 
placem zabaw „Hubercik”, 
obiektami szkolnymi   (tyl-
ko  z zewnątrz), filią Biblio-
teki Publicznej i Galerią 
Lescer, w której ma miejsce 
wystawa fotografii Janka Ur-
baniaka „Closed burgh”. Bardzo mi-
łym akcentem było krótkie, ale cie-
kawe spotkanie w bibliotece, gdzie 
p. Danuta Wiśniakowska opowie-
działa o pracy placówki i podejmo-
wanych inicjatywach  pozaczytelni-
czych.  Wizytę w galerii Lescer  po-
przedził obiad w jednej z naszych 
jadłodajni. W galerii po wystawie 
gości oprowadzała p. kustosz Ewa 
Sułek i p. Paweł Zaręba. Gospodarze 
stworzyli bezpośrednią, przyjazną, 
luźną atmosferę, co doskonale wi-
dać na zdjęciach zamieszczonych na 
facebooku Fundacji Pro-cultura. 
W czasie pobytu uczestników spot-

kania najbardziej interesowały 
sprawy programu  i zasady  funk-
cjonowania placówek  kultury oraz 
społeczna aktywność mieszkańców. 
Mieliśmy się czym pochwalić. Dzię-
ki uprzejmości Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno (Biuro Promocji 
i Informacji) mogliśmy wręczyć na-
szym młodym Koleżankom i Kole-
gom sympatyczne pakiety upomin-
kowe, co zostało przez nich bardzo 
docenione. Naszym gościom  Zale-
sie się ogromnie spodobało i ocenili 
swoją wizytę  jako spełniającą zało-
żone cele i bardzo udaną.

Andrzej Szczygielski 

W Zalesiu Górnym 25 
maja odbyło się I Ma-
zowieckie Spotkanie 
Kół Związku Dużych 
Rodzin „Trzy Plus”.

Gospodarzami było 
Koło ZDR3+ w Pia-
secznie oraz Urząd Miasta Piasecz-
no, a współorganizatorem Koło na 
Targówku.

Celem spotkania była integracja 
oraz wymiana doświadczeń rodzin 
wielodzietnych z Mazowsza – za-
równo w kontekście rodzicielskim, 
jak i aktywności społecznej. Zależa-
ło nam na wzajemnej inspiracji do 
działania i nawiązaniu relacji w śro-
dowisku rodzin wielodzietnych. 
Podczas spotkania przedstawiono:

• Dynamiczny rozwój naszej 
organizacji oraz najważniej-
sze projekty (Linia 3Plus, 
Karta Dużej Rodziny, Apli-
kacja mobilna KDR),
• Nowe możliwości działa-
nia w kołach
• Życie dużych rodzin 
w mazowieckich gminach; 

co warto zmienić w edukacji, kul-
turze, infrastrukturze, komunikacji 
i innych aspektach, 
• Współpracę z samorządami w ma-
zowieckich gminach w kontekście 
jakość codziennego funkcjonowa-
nia dużych rodzin,
• Lokalne karty i programy dla du-
żych rodzin, ulgi i preferencyjne wa-
runki w opłatach eksploatacyjnych 

W trakcie obrad atrakcje dla 
dzieci zapewniali fachowcy anima-

cji z Edukacji Przygodowej.  A wspa-
niały catering przygotowała firma 
sala bankietowa w „Jaśminach”. 

Spotkanie było bardzo udane 
i posłużyło wymianie doświadczeń 
pomiędzy kołami  mazowieckimi 
kołami. Zachęcamy wszystkie ro-
dziny wielodzietne z gminy Pia-
seczno do współpracy i wymiany 
doświadczeń.

ZAPRASZAMY TEŻ WSZYST-
KICH KTÓRZY CHCĄ SIE WŁĄ-
CZYĆ W DZIAŁALNOŚĆ NA 
WALNE ZEBRANIE KTÓRE OD-
BĘDZIE SIĘ W BUDYNKU DAW-
NEJ BIBLIOTEKI, ul. Wiekowej 
Sosny 4,  Zalesie Górne, sobota 8 
czerwca godz. 10:00.

Serdecznie zapraszamy
Zuzanna Lipińska 
i Ewa Wichowska

I Mazowieckie Spotkanie Kół Związku Dużych Rodzin
„Trzy Plus”

Wizyta studentów w bibliotece, fot. D.Wiśniakowska
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Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego wraz ze stowarzyszeniami, 
organizacjami i instytucjami działającymi na terenie naszej 

i sąsiednich miejscowości zapraszają
w dniach 7–9 czerwca 2019 r. do udziału w wydarzeniach i spotkaniach

XIX JARMARKU HUBERTOWSKIEGO 
 i   I LEŚNE TARGI ZDROWIA I URODY 

– Zapraszamy mieszkańców Zalesia oraz sąsiednich miejscowości
do udziału w konkursie Mój Najpiękniejszy Ogród

Zgłoszenia przyjmowane są do czwartku 6 czerwca 2019 r.
telefonicznie na numer p. Jolanty Jarosz-Hryniewicz 22–75–75–199

oraz mailowo: ogrody@zalesie-gorne.pl,
– Zapraszamy na projekcję filmu NIEPODLEGŁOŚĆ

i spotkanie z jego współtwórcami: Mirosławem Borkiem, 
prof. Januszem Ciskiem i prof. Grzegorzem Nowikiem

w piątek 7 czerwca 2019 r. o godz. 19.30
w sali pod kościołem w Zalesiu Górnym

– Zapraszamy na wspólne sadzenie białego i czerwonego głogu:
przy kamieniu Marszałka Józefa Piłsudskiego opodal stacji kolejowej

w sobotę 8 czerwca 2019 r. o godz. 17.00.
i 9 czerwca od 11. 00 do 18.00 na tradycyjne spotkanie zalesian

na placu sportowym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
obecnie boisko KS Hubertus.

Czekać będzie na uczestników wiele tradycyjnych i nowych atrakcji.
Szczegółowy program ogłoszone będzie w Wieściach Zaleskich, na 

fanpejdżach SPZG, i innych organizatorów oraz już wkrótce na plakatach.

Wakacje 
w Klubie Kultury

Już  od lipca wracamy do naszego od-
świeżonego i bardziej dostępnego 
(winda) klubu. Na razie proponujemy 
różnorodne, bezpłatne warsztaty dla 
dzieci od lat 3 do 15. Natomiast od 
września remont już będzie zakończo-
ny i ruszymy z nową ofertą. 

Będzie kontynuacja popularnych za-
jęć, ale też i nowe propozycje dla malut-
kich dzieci  z mamami, i dla dorosłych. 
Będą spotkania ze sztuką ARCY – histo-
rie dzieł i z filmem w ramach Dyskusyj-
nego Klubu Filmowego. Również Klub 
Kobiet, razem z Kołem Gospodyń Wiej-
skich „Zalesianki”  wznowi swoją dzia-
łalność. Wszystkich tych, którzy lubią 
czytać i rozmawiać o książkach zapra-
szamy na spotkania Dyskusyjnego Klubu 
Książki. 

Grupa plastyczna „Młyn” pracuje 
nad nowym tematem wystawy zbiorowej  
„Windą czy schodami” , którą chcemy za-
prezentować pod koniec roku.

Opr: ms

kĄcik kULinaRny

Sałatka z kaszy Kuskus

Składniki:
50 g kaszy kuskus
1 mała puszka kukurydzy
1 mała puszka ananasa
1 mała puszka brzoskwiń
2 opakowania paluszków krabo-
wych
1 pęczek koperku
1 pęczek natki
sól, pieprz, majonez – do smaku.

Kaszę kuskus wsypać do miski i za-
lać wrzącą wodą według przepisu 
na opakowaniu. Zostawić do wy-
stygnięcia. Jak kasza się sklei, to roz-
drobnić ją widelcem. Następnie do-
dać pozostałe, pokrojone składniki i 
doprawić do smaku.

Smacznego!
Renata

P.S.
Przepisy na smaczne dania można 
dostarczyć pod adresem redakcji.
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W listopadzie 2018 roku dyrek-
tor szkoły Marta Blauth, koordyna-
torka projektu Monika  Sochacka-
-Kukiełka oraz  nauczycielka języka 
angielskiego Dorota Szejner ze Szko-
ły Podstawowej im. Wspólnej Euro-
py w Zalesiu Górnym zrealizowały 
pięciodniową wizytę studyjną w  ra-
mach projektu Erasmus+ w szko-
le partnerskiej A Primary School 
of Makedonitissa w Nikozji. Pod-
czas wizyty poznały dyrekcję oraz 
całą kadrę nauczycieli tej placówki. 
Uczestniczki projektu obejrzały obo-
wiązkowe zajęcia edukacyjne w kilku 
klasach oraz  występy uczniów, będą-
ce efektem pracy na zajęciach dodat-
kowych. Panie uczestniczyły także 
w zajęciach podczas dnia zdrowego 

odżywiania, zorganizowanego przez 
radę rodziców nikozyjskiej szkoły. 
Głównym celem spotkania w Nikozji 
było poznanie sposobów aktywnego 
nauczania i wymiana dobrych prak-
tyk,   podnoszących jakość edukacji. 
Spotkania toczyły się na poziomie 
kadry zarządzającej i nauczycieli 
poszczególnych przedmiotów. Cie-
kawym zadaniem podczas pobytu 
była wymiana doświadczeń w pracy 
z uczniami ze specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi na podstawie obej-
rzanych zajęć z dziećmi. 

Po kilku miesiącach z rewizytą 
przyjechała do zalesiańskiej szkoły 
nauczycielka sztuki Markella Geo-
rgiou. Zadaniem stojącym teraz 
przed uczestnikami projektu jest 
przedstawienie oferty edukacyjnej 

szkoły w Zalesiu Górnym i nawią-
zanie bliższej współpracy w kolej-
nych etapach międzynarodowego 
projektu. 

W poniedziałek 6 maja 2019 pod-
czas spotkania inaugurującego wizy-

tę studyjną w zalesiańskiej szko-
le Pani Burmistrz Hanna Kuła-
kowska- Michalak oraz Radna 
Gminy Piaseczno Joanna Mo-
rawska wraz z Gościem z Cy-
pru obejrzały występy szkolne-
go zespołu folklorystycznego 
„Ludowianki” i wysłuchały 
piosenki greckiej w wykonaniu 
uczniów zalesiańskiej szkoły. 

Gości  przywitali w języku angiel-
skim uczniowie najstarszych klas. 
Pani Georgiou spędziła w Zalesiu 
Górnym pięć dni. Uczestniczyła 
w zajęciach obowiązkowych w szko-
le (matematyka, informatyka, język 
angielski, język rosyjski) oraz poza 
nią (np. w zajęciach w Chojnowskim 
Parku Krajobrazowym czy wizycie 
w Muzeum Polin). Nasz Gość był 
pod dużym wrażeniem spotkania 
w grupą wolontariuszy robiących 
„Ośmiorniczki dla wcześniaków” 
oraz „Czapki Niewidki”. Bardzo in-
teresujący dla  nauczycielki z Cypru 
był spacer po Zalesiu Górnym oraz 
wizyty u lokalnych artystów Pani 
Danuty Szymczak oraz Pana Leszka 
Zadrąga. Pani Markella poznawa-
ła również dziedzictwo kulturowe 

Polski podczas wizyt w Warszawie 
(Trakt Królewski, Stare Miasto, Ła-
zienki, Wilanów), Konstancinie-
-Jeziornie i Piasecznie. W piątek 10 
maja podczas pożegnania Pani Mar-
kella Giorgiou nie kryła wzruszenia 
mówiąc, że była to dla niej wspaniała 
wizyta i czuła się u nas jak w domu.

Wszystkim nauczycielom, którzy 
włączyli się w przygotowa-
nie i zorganizowanie tego 
tygodnia, bardzo serdecz-
nie dziękujemy. Szczególne 
podziękowania należą się 
Pani Dorocie Szejner, któ-
ra przez wszystkie dni była 
przewodnikiem, tłuma-
czem i towarzyszem pobytu 
Pani Markelli w Polsce.

Czekamy na następne wizyty 
gości w naszej szkole oraz następ-
ne wyjazdy nauczycieli z  Zalesia 
Górnego na szkolenia i spotkania 
z nauczycielami z różnych krajów 
Europy.

Marta Blauth
Monika Sochacka-Kukiełka 

Zdjęcia M. Kukiełka

„We learn Russian actively” 
– „Uczymy się języka 
rosyjskiego aktywnie”.

Od 1 września 2018 roku nasza 
szkoła bierze udział w dwuletnim 
międzynarodowym projekcie  Era-
smus+  „We learn Russian actively” 
– „Uczymy się języka rosyjskiego 
aktywnie”.

Naszymi partnerami będą szko-
ły z Litwy, Łotwy i Czech.

Głównym celem projektu jest 
podniesienie umiejętności komu-
nikacyjnych u uczniów uczęszcza-
jących na lekcje języka rosyjskiego. 
W czerwcu młodzież z naszej szko-
ły wyjeżdża gościnnie do partnerów 
na Litwie. 
Irina Maleszewska i Ewa Wichowska

Projekt Erasmus+ Let’s get together 
to achieve more w Zalesiu Górnym
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Warsztaty muzyczne 
w Zalesiu Górnym

4-6 października 2019 r.
Śpiew i muzyka mogą pozytywnie wpływać 
na nas i nasze otoczenie. Pomagają zapo-
mnieć o stresie, trudach w pracy, odpocząć 
po ciężkich dniach. Jeśli szukasz pięknego 
śpiewu przy akompaniamencie instrumen-
tów – zapraszamy Cię na Warsztaty Muzycz-
ne w Zalesiu Górnym!

Już na początku października wszyscy, którzy 
lubią śpiewać i chcą rozwijać się w tej dziedzi-
nie będą mieli możliwość podziwiania piękna 
muzyki chóralnej połączonej z grą na instru-
mentach. Od 4 do 6 października przy parafii 
św. Huberta będą trwać  Warsztaty Muzyczne, 
które poprowadzą znani dyrygenci i kompo-
zytorzy– Urszula Rogala, Hubert Kowalski 
i Rafał Maciejewski. Na warsztat zostanie 
wzięte szkolenie emisji głosu oraz praca z in-
strumentalistami. Omawiane będą zarówno 
klasyczne utwory, jak i nowe kompozycje. 
Uczestnicy wezmą udział w zajęciach z kształ-
cenia słuchu muzycznego, dykcji, nauki pieś-
ni, doskonalenia gry na instrumentach. Jest to 
świetna okazja do nabywania nowych umie-
jętności i doświadczeń wokalnych.

Takie spotkania warsztatowe odbywają się 
w wielu zakątkach Polski już od kilkunastu 
lat, mają swoją tradycję. Zajęcia odbywają się 
z podziałem na głosy, a później także w peł-
nym składzie chóru. Orkiestra ćwiczy swoje 
partie oddzielnie, by móc później zagrać wraz 
z chórem niektóre utwory.

Na Warsztaty zapraszamy wszystkich, któ-
rzy czują, że śpiew jest ich drugą naturą: do-
rosłych, studentów, młodzież (od lat 13), oso-
by grające na instrumentach (skład orkiestry 
symfonicznej). Nie jest wymagane wykształ-
cenie muzyczne ani doświadczenie śpiewania 
w chórze.

Rozpoczynamy w piątek (4.10) o godz. 
17:30, a kończymy w niedzielę o godz. 14:00 
(sala przy kościele) . Zwieńczeniem Warszta-
tów będzie msza św. o godz. 12:30, a po niej 
krótki koncert. 

Po więcej informacji zapraszamy na stro-
nę: www.parafia-zalesie.pl

Jeśli czujesz się na siłach, by do nas dołą-
czyć – serdecznie zapraszamy!

Katarzyna Trojanowska

noWoŚci W BiBLiotece

James Nestor Głębia. Freediving, zbuntowani badacze i co 
ocean mówi o nas samych
 „Głębia” to książka o tajemnicach oceanu i absolutnych grani-
cach ludzkiego organizmu. O płucach zmniejszających się do 
wielkości piłeczki baseballowej. O sercu, które bije wolniej niż 
u osoby w śpiączce. O ludziach, którzy wstrzymują oddech na 
ponad pięć minut. I o wielorybach, które rozmawiają z innymi 
wielorybami oddalonymi o setki kilometrów.
Pracując nad tą książką, autor konsultował się z badaczami 
i naukowcami. Postanowił na własnej skórze przekonać się, jak 
nurkowanie swobodne zmienia człowieka. Dzięki temu poznał 
prawdę o naturze, oceanie i samym sobie, a także o fenomenie 
najniebezpieczniejszego ekstremalnego sportu świata.
Kate Brown Czarnobyl. Instrukcje przetrwania
26 kwietnia 1986 roku w Czarnobylu miała miejsce największa 
w dziejach katastrofa elektrowni jądrowej. Natychmiast rozpo-
częła się gigantyczna akcja ratunkowa, a przez kolejne miesiące 
lekarze i niektórzy działacze partyjni z ogromnym poświęce-
niem walczyli o to, by zminimalizować wpływ eksplozji na zdro-
wie ludności zamieszkującej skażone tereny. Jednak równocześ-
nie trwała akcja propagandowa. Jej stawką były nie tylko interesy 
Związku Radzieckiego, lecz także wszystkich państw wykorzy-
stujących energię jądrową.
Kate Brown spędziła lata, wertując dokumenty w archiwach, 
przeprowadziła setki wywiadów z mieszkańcami Strefy Wyklu-
czenia, z politykami, radzieckimi i zagranicznymi specjalistami 
od atomu. Szczegółowo opisała wydarzenia, które nastąpiły po 
katastrofie. Przygotowała wstrząsającą relację z tego, jak (i dla-
czego) rządzący, ludzie nauki i media całego świata wspólnie wy-
kreowali tę opowieść o Czarnobylu, którą znamy do dziś.
Paullina Simons Łowca tygrysów
Zaginięcie pewnej kobiety odsłania sieć tajemnic w pozornie spo-
kojnym miasteczku, w którym wszyscy wiedzą o sobie wszystko. 
Meredith Price wiedzie niemal idealne życie. Jej mąż – Andrew 
– to niezwykle przystojny i spełniony makler giełdowy. Oboje 
żyją w słynącym z bezpieczeństwa kurorcie wypoczynkowym. 
Po trzech latach małżeństwa życie Meredith jest doskonale prze-
widywalne. Aż do dnia, w którym znika. Jej samochód, z kluczy-
kami w stacyjce, torebką i telefonem na siedzeniu, znaleziono na 
pustym parkingu przy galerii handlowej. Brak śladów walki su-
geruje, jakby rozpłynęła się w powietrzu. Meredith była lubiana 
i nie miała żadnych powodów, by opuszczać najbliższych. Kiedy 
przybywa jej zdesperowana siostra Greer na powierzchnię wy-
pływają głęboko ukryte sekrety. Bardzo, bardzo mroczne sekrety.
M.T. Edvardsson Zupełnie normalna rodzina
Adam jest pastorem, jego żona prawniczką. Mieszkają w nie-
wielkim Lund i wspólnie wychowują dziewiętnastoletnią Stellę. 
Piątkowe wieczory spędzają z pizzą przed telewizorem, soboty 
w centrum handlowym. Pewnego dnia ten świat obraca się w pył 
– Stellaj est oskarżona o zamordowanie młodego mężczyzny. 
Mistrzowsko skonstruowana, opowiedziana z trzech perspektyw 
historia, o tym, co zdarzyło się w pewnej normalnej rodzinie.
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W dniu 23 kwietnia rozpoczęła 
się Watrzańska Wiosna, czyli co-
roczna zbiórka wszystkich obec-
nych i  byłych członków zalesiań-
skiego szczepu.

Starsi harcerze i harcerki zerwali 
się z łóżek bladym świtem, żeby wy-
konywać swoje zadania. W ten spo-
sób każdy, kto wybrał się tego dnia 
na poranny spacer, mógł wyczuć, 
że coś się święci. Na polance koło 
Dębu Harcerskie-
go stała kuchnia 
polowa, a  wokół 
niej kręciło się kil-
ku wędrowników, 
przygotowujących 
zupę dla harcerzy.

Niedługo póź-
niej rozpoczęły 
się gry harcerskie. 
Gra harcerzy wy-
magała wytrwało-
ści. Celem zastępów było jak najlep-
sze wykonanie zadań postawionych 
przed nimi na punktach. Zadania 
były zróżnicowane i wymagały wy-
kazania się szerokim wachlarzem 
umiejętności, między innymi uwal-
nianiem się z  więzów, skradaniem 
czy umiejętnością udzielania pierw-
szej pomocy. Już samo dotarcie na 
punkt wymagało dobrej orientacji 
w  terenie. Każdy zastęp poruszał 
się z pomocą mapy. Gra trwała pięć 
godzin i na pewno była męcząca. Po 
dotarciu na punkt końcowy (pod 
nasz harcerski Dąb), harcerze mieli 
za zadanie połączyć w całość infor-
macje związane z ważnymi osobami 
z historii ZHR, które w kawałkach 
zbierali po drodze.

Gra harcerek wymagała nato-
miast woli przetrwania, ponieważ 
ich statek kosmiczny uległ awarii 
i nie miały jak wrócić do domu. Ich 
celem było zebranie współrzędnych 
(które przez deszcz meteorytów 
zostały usunięte z  komputera po-
kładowego) i  dostarczenie ich do 

kapitana. Harcerki po drodze poma-
gały różnym członkom załogi w roz-
wiązywaniu ich problemów, którzy 
w podzięce, dawali im część współ-
rzędnych. W  ten sposób nadawały 
kodem Morse’a wiadomość o  kos-
micznych odpadach czy budowały 
obwód elektryczny zasilany ziemnia-
kiem. Na szczęście harcerkom udało 
się zebrać wszystkie współrzędne 
i  powrócić na ziemię, a  dokładniej 

wylądować w naszej har-
cówce na Jelonka.

W międzyczasie roz-
poczęła się gra zuchów, 
które znalazły się w mia-
steczku Tokaciowo, gdzie 
dokonano ostatnio kra-
dzieży stulecia! Skra-
dziono niezwykle war-
tościowy obraz z  Muze-
um Sztuki mistrza Far-
biarskiego. Policja sama 

nie dawała sobie rady, dlatego zuchy 
musiały wziąć sprawy w  swoje ręce 
i samemu poszukać sprawcy. Wszy-
scy obecni tego dnia w  miasteczku 
zostali przepytani. Przy okazji zuchy 
musiały zaprojektować bilety, ogolić 
balon z  zawiązanymi oczami i  nie 
tylko! Na podstawie tych informacji, 
został utworzony rysopis podejrza-
nego, którego w końcu udało się zu-
chom złapać. Brawa dla nich.

Po zakończeniu wszystkich gier 
nadszedł czas na jedzenie. Od jakie-
goś czasu znad kuchni unosił się za-
pach pysznej zupy, który skutecznie 
zwabił każdego w  pobliże kuchni 
polowej.  A  tam dzielni kucharze, 
po całym dniu gotowania, wyda-
wali zupę razem z dwoma kromka-
mi chleba. W  ten sposób na 
całej polance powstało wiele 
małych kręgów osób jedzą-
cych zupę. No i  oczywiście 
zuchy, które zjadły swoją zupę 
najszybciej i zaraz się rozbie-
gły, żeby bawić się nad wodą 
i wchodzić na drzewa. W tym 

czasie drużyny przeprowadziły też 
swoje apele, oraz zrobiły zdjęcia 
i tak upłynął czas do najważniejsze-
go punktu programu – apelu.

Kiedy stanęliśmy w  czworoką-
cie wokół dębu, okazało się, że jest 
nas aż 250 osób! I to bez wliczania 
rodziców. Podczas apelu zosta-
ły ogłoszone wyniki gier, rozdane 
znaki szczepu (tzw. watrzanki, do 
naszycia na mundurze) oraz chusty 
w  naszych zalesiańskich barwach 
(zielono-biało-czarnych), wręczone 
tym wszystkim, którzy jeszcze ich 
nie otrzymali wcześniej. Nastąpiło 
też kilka ważnych zmian w naszym 
szczepie. Drużyna w  Zalesiu Dol-
nym została przekazana Filipowi. 
Druh Grzegorz opowiedział gawędę 
o historii szczepu, o pierwszej zbiór-
ce pod dębem i przekazał wykonaną 
przez siebię buławę szczepowego: 
najpierw  swojemu pierwszemu na-
stępcy – Kamykowi, który przekazał 
ją Jankowi – naszemu obecnemu 
wodzowi. Na koniec apelu każdy 
dostał kawałek wielkiego tortu uro-
dzinowego – w  końcu nasz szczep 
skończył tego dnia 24 lata!

Ostatnim elementem święto-
wania tego dnia było ognisko dla 
starszyzny, zorganizowane przez 
wędrowników. Były śpiewane pio-
senki harcerskie, a  co odważniejsi 
podsumowali je spędzeniem nocy 
pod chmurką. Następnego dnia jed-
nostki z  Zalesia Górnego pojawiły 
się w kościele na uroczystej Sumie, 
odprawionej w  intencji Szczepu po 
której wszyscy pożegnali się w har-
cerskim kręgu, zawiązanym przed 
kościołem. I tak zakończyła się XXV 
Watrzańska Wiosna.

pwd. Maciej Ołdakowski

  zHR WatRzańSkie WieŚci

XXV Watrzańska Wiosna
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W trakcie spotkań Rady 
Sołeckiej, które odbywają się raz 
w miesiącu dość często zadają 
Państwo pytania dotyczące 
naszej infrastruktury drogowej 
i tego, czy coś będzie robione. 
W związku z powyższym mając 
na uwadze Państwa wątpliwości 
chcielibyśmy spróbować choć 
trochę je rozwiać.

Po przeszło 2 latach starań, jednego 
z naszych mieszkańców, Michała 
Barana, Starostwo Powiatowe w Pia-
secznie będące zarządcą ul. 
Pionierów, w końcu po-
stanowiło dostosować do 
obowiązujących przepisów 
sygnalizację świetlną na 
skrzyżowaniu Koralowych 
Dębów – Pionierów. Co 
to oznacza? Ano tyle, że 
każdy wlot na tym skrzy-
żowaniu będzie miał swój 
sygnalizator, pozwalający 
bezpiecznie przejechać na 
sygnale zezwalającym. Jak 
jest obecnie? Każdy kto 
choć raz przejechał przez 
to skrzyżowanie, to wie.  
Dodatkowo w ramach pro-
jektu ma zostać wytyczone przej-
ście dla pieszych oraz przejazd dla 
rowerzystów przez północny wlot 
Koralowych Dębów. Dwa lata temu 
inwestycja ta została wyceniona na 
kwotę ok. 80 000 zł. Zostanie ona 
w pełni sfinansowana ze środków 
Powiatu Piaseczyńskiego.

W tym roku, na terenie Zale-
sia Górnego, Powiat ma w planach 
jeszcze dwie inwestycje. Jedną 
z nich jest budowa ciągu rowero-
wego oraz ciągu pieszego wzdłuż 
ul. Wiekowej Sosny, na odcinku od 
Pionierów w kierunku do Doman-
ki. Drugą inwestycją o której wie-
my, a przy której mieli także udział 
Wojciech Kaczorowski – Radny 
Powiatu Piaseczyńskiego, Łukasz 
Kamiński – Radny Miasta i Gminy 

Piaseczno oraz Michał Baran, jest 
modernizacja chodnika wzdłuż 
Pionierów.  Inwestycja ta z uwa-
gi na pewne trudności zostanie 
prawdopodobnie podzielona na 
etapy. Należy jednak wspomnieć, 
że gdyby nie współpraca Radnych 
oraz przekonanie Rady Miasta 
i Gminy Piaseczno, która na pod-
stawie porozumienia z powiatem 
wspomogła tę inwestycję kwotą ok. 
500 000 zł, to pewnie moglibyśmy 
zapomnieć o tym projekcie. W ra-
mach modernizacji, dzięki wyko-

naniu odpowiedniej dokumentacji, 
zostanie poprawione bezpieczeń-
stwo na skrzyżowaniu Pionierów – 
Młodych Wilcząt. W przygotowa-
nej i wspomnianej dokumentacji, 
przez ul. Młodych Wilcząt, zostało 
przedstawione rozwiązanie z wy-
tyczeniem przejścia dla pieszych. 
Tym samym znacznie zostanie 
ograniczone parkowanie przed sa-
mym skrzyżowaniem z Pionierów, 
co powinno wpłynąć na poprawę 
bezpieczeństwa pieszych uczest-
ników ruchu. Czy mielibyśmy to 
przejście gdyby nie Państwa su-
gestie i współpraca tych trzech 
panów? Prawdopodobnie nie. Po-
wiat przystępując do modernizacji 
chodnika wzdłuż Pionierów nie 
przewidywał takiego rozwiązania. 

Pora teraz przedstawić inwesty-
cje jakie w planach ma jeszcze Urząd 
Miasta i Gminy Piaseczno. Już dziś 
wiemy, że nakładki asfaltowej do-
czekają się takie ulice jak: Sarenki 
na odcinku od Wiekowej Sosny do 
Młodych Wilcząt, Złocistych Łanów 
oraz Żytnia (206  000 zł). Ponadto 
Gmina Piaseczno ogłosiła przetarg 
na budowę oświetlenia na Gościńcu 
Wareckim – odcinek od Zaczaro-
wanej do Leśnej. Kolejne moderni-
zacje jakie nas czekają na naszych 
ulicach to poprawa bezpieczeństwa 

na dwóch powstałych 
w zeszłym roku skrzy-
żowaniach – Jesionowa/
Zaczarowanej Róży oraz 
Jasna/Leśnych Boginek. 
Na obydwu skrzyżowa-
niach zostanie wska-
zane pierwszeństwo 
przejazdu oraz zostaną 
wytyczone przejścia dla 
pieszych. Ponadto uli-
ca Jesionowa, po prze-
szło 10 latach, doczeka 
się remontu. W ramach 
koncepcji wytyczenia 
ciągów rowerowych, na 
ul. Jesionowej zostanie 

wyznaczony właśnie taki ciąg. Bę-
dzie on stanowił element drogi ro-
werowej łączącej Piaseczno i Górę 
Kalwarię, a w przyszłości będzie 
elementem ringu rowerowego War-
szawa – Piaseczno – Zalesie Górne 
– Góra Kalwaria – Konstancin Je-
ziorna – Warszawa.  

Zdajemy sobie sprawę, że część 
z Państwa oczekuje przebudowy 
skrzyżowania DW873 z ul. Jesiono-
wą. Niestety tym razem chcieliby-
śmy powiedzieć o inwestycjach na 
2019 rok. DW 873 to materiał na 
kolejną gazetkę. 

Wspomniane wyżej inwestycje 
są jeszcze przed nami i w tym roku 
powinny zostać zamknięte. Teraz 
powiedzmy o inwestycjach, a w zasa-
dzie inwestycji jaka już się skończy-

Zalesiańskie inwestycje drogowe 2019
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Raymond Cuijpers / Michał Fry-
drych / Jörg Herold /  Ziemowit 
Kmieć / Yevgen Nikiforov / Jan 
Pieniążek / Wiesław Szamocki / 
Waldemar Umiastowski 

W czerwcu i lipcu Ośrodek Sztuki 
Lescer zaprasza na międzynaro-
dową wystawę zbiorową zatytuło-
waną “Zapomniana rzeźba”. Tytu-
łowe zagadnienie mieści w sobie 
wiele wątków skupionych wokół 
pamięci i zapomnienia, które spo-
tykają obiekty sztuki, ale także ich 
twórców. 

Punktem wyjścia dla ekspozycji 
jest seria nigdy nie prezentowanych 
rzeźb Waldemara Umiastowskiego. 
Powstawały one w zaciszu pracow-
ni artysty przez ostatnie dwadzieś-
cia lat, a on sam nie wykonywał 
żadnych działań, aby je pokazać 
publicznie. Intymne, niewielkie 
prace składają się z przedmiotów 
codziennego użytku, zmontowa-
nych w oryginalne asamblaże. Ich 
przypadkowe odkrycie przez orga-
nizatorów wystawy podczas wizyty 
w pracowni Umiastowskiego, zai-
nicjowało pytania o naturę mecha-
nizmów pamięci. 

Poprzez zmianę władzy, pertur-
bacje polityczne czy ideologiczne, 
przez roztargnienie, przez wyjście 
z głównego obiegu sztuki lub po 
prostu przez swoją dziwność czy też 

nietypowość – zapomniane obiek-
ty leżą odłogiem w pracowniach, 
kurzą się w szafach, szufladach, 
magazynach. Czasem straszą lub 
zaskakują w przestrzeni publicznej. 
Od prywatnych przedmiotów, po-
przez zniszczone i zapomniane po-
mniki oraz projekty hipotetyczne, 
które zapewne nigdy nie zostaną 
zrealizowane, wystawa prezentu-
je mnogość aspektów związanych 
z mechanizmami pamięci i wła-
dzy – bo o tym, co zostanie zapo-
mniane z rzadka decydujemy sami, 
częściej dzieje się tak ze względu na 
złożoną sytuację socjopolityczną. 
Na wystawie w Ośrodku Sztuki Le-
scer przywracamy rzeźbom, obiek-
tom i pomnikom ich zapomniane, 
a często nigdy nie dane, życie jako 
dzieł sztuki. 

Organizatorem wystawy jest 
Fundacja Pomieszczenie Wysta-
wowe. 
Wystawa jest współfinansowana 
przez Narodowe Centrum Kultury 
w ramach programu Kultura Do-
stępna.
Partner wystawy: Book & Art 
Ośrodek Sztuki Lescer
ul. Pionierów 11/13
Zalesie Górne
Zapomniana rzeźba
Kuratorka: Ewa Sułek
Producent: Paweł Zaręba
Wernisaż: 15 czerwca godz. 16:00

ła, a w której również mieliśmy swój 
udział. Mowa jest tutaj o moderniza-
cji drogi, której zarządcą jest Staro-
stwo Powiatowe w Piasecznie, tj. ul. 
Wiekowej Sosny na odcinku od Ron-
da do Pionierów – koszt 1 190 000 zł. 
Chcielibyśmy zaznaczyć, że już na 
etapie przygotowywania inwestycji, 
po moich uwagach, przy pomocy na-
szego Radnego – Pana Łukasza Ka-
mińskiego, wnosiliśmy o dostosowa-
nie opracowanego wówczas projektu 
organizacji ruchu do stanu zgodnego 
z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. Pas ruchu, który dzisiaj 
Państwo macie i mówicie, że jeste-
śmy w Europie, był dwukierunkowy, 
co w takim układzie drogowym jest 
niezgodne – właśnie z obowiązują-
cymi przepisami. Ponadto na nasz 
wniosek i po mojej korekcie, w do-
kumentacji powykonawczej, a co za 
tym idzie i w terenie, pojawiły się 
zatoki postojowe, których nie było 
w projekcie przekazanym do realiza-
cji. Tutaj również wiemy, że Państwa 
apetyty na miejsca postojowe przy 
Poczcie i Aptece są większe. Powin-
niśmy się jednak cieszyć, że z liczby 0 
miejsc postojowych mamy ich teraz 
w sumie 8.  

W tym miejscu przypominamy 
o obowiązujących przepisach dot. 
niszczenia zieleni – trawa, która zo-
stała posiana, a przez rozjeżdżenie 
nie urośnie oraz przekraczaniu linii 
ciągłej rozdzielającej pas ruchu dla 
samochodów od pasa ruchu dla ro-
werów.

Już z tego opisu i na podstawie 
tych kilku kwot widać, że koszty 
modernizacji naszego układu dro-
gowego tylko w tym roku opiewają 
na kwotę przekraczającą 2 mln zł. 
Tak, to zapewne kropla w morzu po-
trzeb. Jednak nie jest to nic. Zwraca-
my uwagę, że nie da się wszystkiego 
zrobić w jednym roku. I choć każdy 
z Państwa ma swój priorytet, zwią-
zany z miejscem zamieszkania, to 
zarówno Powiat jak i Gmina takich 
miejsc i mieszkańców mają znacz-
nie więcej.

Michał Baran

Zapomniana rzeźba

Waldemar Umiastowski, „trzy gracje”, 2001, technika mieszana
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