Przystanek Zalesie
ZALESIE GÓRNE
ROK XII • No 04 2021 (126)

Pomóżmy Grzesiowi
Rada Rodziców Szkoły
w Uwielinach w akcji

Jesteśmy grupą szaleńców których połączyła wspólna nauka dzieci w wiejskiej
szkole ale nie skupiamy się jedynie na osiągnięciach naszych dzieci czy kinderbalach – staramy się wraz z nimi, kadrą szkoły oraz naszymi kochanymi
sąsiadami z powiatu piaseczyńskiego i nie tylko wspomagać chore, potrzebujące dzieciaki. Mamy to szczęście, że wśród przyjaciół naszych szkolnych,
szalonych akcji są ludzie sławni, których znalibyśmy jedynie z telewizji, prasy
czy Internetu gdyby nie to, że czynnie pomagają nam w zbieraniu środków
w różnych zbiórkach charytatywnych.
W tej chwili wszystkie siły wkładamy w pomoc synowi naszej koleżanki
z Rady Rodziców SP Uwieliny – Grzesiowi Jaroszowi. Grześ wkrótce obchodzić będzie swoje 10 urodziny. Dzieci w tym wieku marzą o rowerze, telefonie
– mama Grzesia nie wie, o czym w głębi serca marzy syn, bo nie potrafi tego
Dokończenie na str. 3

Nadleśnictwo Chojnów Dojazd pożarowy
Ostatnio pojawiło się dużo pytań dotyczących oznakowań geodezyjnych wzdłuż drogi leśnej od ulicy Pionierów, wzdłuż ulicy
Słowików, aż do ulicy Nowinek. Ta droga
leśna pełni funkcję dojazdu pożarowego nr
13. Nasze Nadleśnictwo jest zobligowane
dostosować parametry techniczne dojazdów
pożarowych do warunków określonych
w paragrafie 7 Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 22.03.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia
przeciwpożarowego lasów (Dz.U. nr 58
poz. 405). Dojazdy pożarowe umożliwiają
przeprowadzenie sprawnej akcji gaśniczej
z użyciem nowoczesnych, specjalistycznych samochodów gaśniczych – wozów
bojowych Straży Pożarnej, którymi dysponują jednostki PSP, jak i coraz lepiej
wyposażone lokalne Ochotnicze SP. Dojazd
nr 13 zapewni ochronę przed pożarem
leśnym także dla zabudowań wschodniej
części Zalesia Górnego. Stopniowa poprawa bezpieczeństwa pożarowego poprzez

modernizację dojazdów pożarowych jest
niezbędna ze względu na coraz intensywniejsze użytkowanie lasów wokół miast
przez ich mieszkańców, niestety nie tylko
tych o wysokiej kulturze, i związany z tym
wzrost zagrożenia pożarowego. W roku
2018, szczególnie palnym, w lasach wokół
Zalesia Górnego wykryto i ugaszono 14
pożarów.
Inwestycja ruszy za kilka miesięcy, trwają
prace przygotowawcze. W ramach prowadzonej inwestycji droga zostanie przebudowana na długości 1099,80 m. Droga
będzie miała szerokość 3 m plus pobocza.
Droga ta, po utwardzeniu będzie również
służyła lokalnej społeczności do rekreacji,
uprawiania sportów (w tym jazdy na rowerze) itp. Będzie również mogła służyć
jako droga ewakuacyjna dla mieszkańców
w przypadku takiej potrzeby. Na wykonanie tej inwestycji Nadleśnictwo posiada
wszystkie wymagane prawem zezwolenia
i uzgodnienia.

Nadleśnictwo Chojnów zostało zobowiązane do przeprowadzenia tej inwestycji
przez Państwową Straż Pożarną. Cała
inwestycja realizowana jest przez Nadleśnictwo Chojnów w interesie okolicznych
mieszkańców, poprawiając ich bezpieczeństwo, jak również bezpieczeństwo
pożarowe lasu, z którego korzystają i stanowi dopełnienie hasła towarzyszącemu
pracy leśników:
Dla Lasu, dla Ludzi.
Właśnie dotarła do Nadleśnictwa przykra
informacja o tym, że nieznany sprawca powyrywał kołki wbite przez geodetę i tyczące
krawędź drogi. Jak widać są ludzie, którzy
myślą, że spalenisko i tragedia ludzka jest
lepsza niż zielony, szumiący las. Sprawa
została zgłoszona na Policję i rozpoczęło
się poszukiwanie sprawcy, który miejmy
nadzieję poniesie konsekwencje swoich
działań.
Sławomir Fiedukowicz
Nadleśnictwo Chojnów

2 Przystanek Zalesie
:$ĩ1(7(/()21<
.RQWDNW]VRáW\VHP
WHOHIRQ
XO3RUDQQHM
=RU]\HPDLOHZDVWURLQVND#SRF]WDRQHWSO
3RJRWRZLHUDWXQNRZH
)DOFN

1RFQDSRPRF/HNDUVND
6]SLWDOĞZ$QQ\
3LDVHF]QR
1DV]2ĞURGHN=GURZLD

3U]\FKRGQLD3LDVHF]QRXO
)DEU\F]QD

$SWHNDXO=áRWHM-HVLHQL

$SWHNDXO:LHNRZM6RVQ\

3RJRWRZLHJD]RZH
6WUDĪ3RĪDUQD
$ZDULDVLHFLHQHUJHW\F]QHM
-H]LRUQD
3RJRWRZLHZRGQRNDQDOL]DF\MQH3ZL.

3RVWHUXQHN3ROLFML
Z=DOHVLX

3DUD¿DĞZ+XEHUWD

3RF]WD=DOHVLH*yUQH

6]NRáD3RGVWDZRZD
Z=DOHVLX

.OXE.XOWXU\XO%LDáHM
%U]R]\

%LEOLRWHND3XEOLF]QD
Z3LDVHF]QLH
¿OLD=DOHVLH*yUQH
WHO
8U]ąG*PLQ\FHQWUDOD
3LDVHF]QR
:\G]LDá*RVSRGDUNL
2GSDGDPL±*PLQD

:\G]LDá2FKURQ\
ĝURGRZLVND

1DGOHĞQLFWZR&KRMQyZ

0LĊG]\ZRMHZyG]NL&HFK
.RPLQLDU]\


2ĞZLHWOHQLHXOLF]QH
(OHVEXGWHO
6]F]HS:DWUD
Z=DOHVLX*yUQ\P

MNDPLQVNL#]KUSO

Ä3U]\VWDQHN=DOHVLH´
]QDMG]LHV]RQOLQHQD

ZZZ]DOHVLHJRUQHHX
ZZZSLDVHF]QRHX
ZZZIDFHERRNFRP]DOHVLHJRUQHUDGDVROHFND
ZZZQDV]HSLDVHF]QRSO
ZZZSLDVHF]QRXSO

']LDáDQLDVRáW\VDLUDG\VRáHFNLHM
:PLHVLąFXNZLHWQLXVSRWNDQLH5DG\6RáHFNLHMRGE\áRVLĊRQOLQH2PDZLDOLĞP\UHDOL]DFMĊ)XQGXV]X6RáHFNLHJR
=SXQNWXÄ3RU]ąGNRZDQLHGUyJJPLQQ\FK´JPLQD]DNXSLáDWRQ PDáDZ\ZURWND 
NUXV]\ZDNWyUH]RVWDáRZ\V\SDQHQDXO5XVDáHN2VRE\VNLHURZDQHGRSUDFVSRáHF]Q\FKSRZROL]DV\SXMąZ\UZ\ZXOLFDFK'HF\]MDZ\V\SDQLDNUXV]\ZDQDWHMXOLF\E\áD
VSRZRGRZDQDXV]NRG]HQLHPSRGZR]LDMHGQHM]PLHV]NDQHNQDVNXWHNJáĊERNLFKGRáNyZ
2PDZLDOLĞP\UyZQLHĪQDSUDZĊVFKRGyZ]HZQĊWU]Q\FKLU\QLHQZEXG\QNX6WDUHM
%LEOLRWHNL±'RPX6RáHFNLHJR¿QDQVRZDQą]SXQNWXÄ'UREQHUHPRQW\'RPX6RáHFNLHJR´1DWHUHPRQW\PDP\]DSODQRZDQHW\ONR]á
8OLFD3LRQLHUyZ]RVWDáDRF]\V]F]RQDSU]H]VáXĪE\Z\]QDF]RQHSU]H]]DU]ąGFĊGURJL
ZRMHZyG]NLHM

0LHV]NDĔF\]DSURSRQRZDOL]DVLDQLHNZLHWQHMáąNLQD5RQG]LHDOHSURMHNWQLHGRV]HGá
GRUHDOL]DFML0LHV]NDQND=DOHVLDSRVDG]LáDWDPSLĊNQHNZLDW\NWyUHQLHVWHW\]RVWDá\
F]ĊĞFLRZR]QLV]F]RQHSU]H]RVREĊVNLHURZDQąGRSUDFVSRáHF]Q\FK
:NZLHWQLXSRGSLVDOLĞP\]1DGOHĞQLFWZHP&KRMQyZSRUR]XPLHQLHZV]DSU]HVWDQLD
Z\UĊEXGU]HZZRNUHVLHZ\OĊJXSWDNyZWMRGNZLHWQLDGRNRĔFDF]HUZFD7DNLHSRUR]XPLHQLHEĊG]LHZ]QDZLDQHURNURF]QLH
%UDOLĞP\XG]LDáZVSRWNDQLXRQOLQH]1DGOHĞQLF]\P6áDZRPLUHP0\GáRZVNLPZVSUDZLHZ\W\F]HQLDGURJLSRĪDURZHMáąF]ąFHMQDV]ąGURJĊZRMHZyG]NąRGVWURQ\3LODZ\]
XOLFą1RZLQHN'RW\FKF]DVE\áDWRGURJDVSDFHURZD]HVWDURGU]HZHPL]D]QDF]RQ\P
V]ODNLHPWXU\VW\F]Q\P6SUDZD]URELáDVLĊJáRĞQDZĞUyGPLHV]NDĔFyZSRZ\]QDF]HQLX
GU]HZGRZ\FLQNLLR]QDF]HQLXMHMSDOLNDPL0LHV]NDĔF\QLHPRJOLVLĊSRJRG]LüQD
Z\FLĊFLHVWDU\FKJUXE\FKGĊEyZNWyU\FKZRNyáQDVMHVWFRUD]PQLHM:UR]PRZLH]
1DGOHĞQLFWZHPGRZLHG]LHOLĞP\VLĊĪHWDNDGURJDPXVLSRZVWDü]HZ]JOĊGXQDSU]HSLV\
SU]HFLZSRĪDURZH
1DVNXWHNLQWHUZHQFMLPLHV]NDĔFyZ1DGOHĞQLFWZR]JRG]LáRVLĊQDRJUDQLF]HQLHLORĞFL
GU]HZSU]H]QDF]RQ\FKGRZ\FLQNL
=JáDV]DOLĞP\NLONDNURWQLHGRáąF]DMąF]GMĊFLD]QLV]F]RQHSRERF]HLGXĪąQLHEH]SLHF]QąZ\UZĊQDXO%LDáHM%U]R]\QDSU]HFLZNR.OXEX.XOWXU\:\UZĊPDXVXQąü¿UPD
2UDQJHDOHGRW\FKF]DVQLFQLH]URELRQR:REHFWHJRPLHV]NDĔF\VDPL]DEH]SLHF]\OL
Z\UZĊ

'RNRĔF]HQLHQDVWU
:<'$:&$5$'$62à(&.$=$/(6,$*Ï51(*2
5HGDJXMą0DJGDOHQD.DPLĔVND WHO ZUD]]]HVSRáHP
:VSyáSUDFD.OXE6HQLRUD
$GUHVUHGDNFML±=DOHVLH*yUQHXO3RUDQQHM=RU]\0DLOPDJGDNDPLQVND#ZSSO
=DVWU]HJDP\VRELHSUDZRGRDGLXVWDFMLLVNUDFDQLDQDGV\áDQ\FKWHNVWyZ
1DNáDGHJ]'UXNLáDPDQLH352±35,178VáXJL3ROLJUD¿F]QHELXUR#SURSULQWEL]SO

Przystanek Zalesie 3
Dokończenie ze str. 1

powiedzieć. Grześ nie siedzi, nie
trzyma sztywno głowy, nie mówi,
nie jest samodzielny. Potrzebna mu
jest stała rehabilitacja, dzięki której
będzie mógł samodzielnie usiąść.
Grześ cierpi na zespół Westa, ma
niedorozwój prawego nerwu ocznego, wadę jednego z genów, który odpowiada za silną lekooporną
padaczkę, niedorozwój umysłowy
oraz syndrom Retta. Zespół Retta,
to uwarunkowane genetycznie zaburzenie rozwoju, dotyczące prawie
wyłącznie dziewczynek…
Chłopiec ma problem z wiotkością całego ciała, w szczególności
z kontrolą głowy. Rodzice wraz z
rehabilitantami walczą o to, aby
trzymał sztywno głowę – to pierw-

szy ważny krok, dzięki któremu po
dalszej rehabilitacja być może uda
się osiągnąć kolejny – samodzielnie
siedzenie.
„Ruch to lek, który nie posiada opakowania” – to prawda, na schorzenia
Grzesia nie ma cudownej pigułki,
jedyną nadzieją jest rehabilitacja.
Niestety, specjalistyczne turnusy to
ogromny koszt, rodzice nie mogą
więc pozwolić sobie na taką ich
ilość, jaka zapewniałaby postępy
w rehabilitacji. Podczas jednego z
turnusów okazało się że doskonałe
efekty daje terapia na urządzeniu
INNOWALK.
To urządzenie do poruszania całego
ciała w pozycji pionowej – dzięki
temu urządzeniu Grześ lepiej trzyma
głowę, jest rozluźniony, jest stymulowany ruchowo. Dla uzyskania
trwałych efektów potrzebna jest
regularna stymulacja dlatego też
urządzenie INNOWALK jest potrzebne do rehabilitacji w domu a nie
tylko podczas turnusu. Jego koszt to
150 000 zł. Chcielibyśmy również
aby Grześ mógł nadal korzystać z
turnusów rehabilitacyjnych, a koszt
jednego wynosi ponad 6 000 zł,
wskazanych jest kilka w ciągu roku.
By uzbierać kwotę 17 000 zł potrzeba szczęścia i czasu. By uzbierać
170 000 zł potrzeba nam Waszego
wsparcia! Kierując się tymi słowami
postanowiliśmy założyć również
grupę licytacji na FB z której dochód jest na bieżąco wpłacany na
konto Grzesia. Pierwszy gest Wójta
Prażmowa Jana Dąbka dodał nam
skrzydeł – dzięki
pierwszej dużej
wpłacie zaczęliśmy wierzyć, że jest
szansa na sukces.
Za chwilę do naszych licytacji dołączył Pan Marcin
Grzymowicz z licytacją lekcji śpiewu.
Aneta Sokołowska
wystawiła jedną ze
swoich sukienek,

a Małgosia Królikowska bardzo
sentymentalną płytę Pawła Królikowskiego – postaci kochanej w
naszych okolicach. Magda Femme
jest wsparciem mentalnym i szykuje
niespodziankę której nie możemy
jeszcze zdradzić. Nie wolno nam
zapominać o 921 członkach grupy
którzy potrafią walczyć w niektórych
licytacjach zawzięcie – czasem o
pizzę z lokalnej pizzerii a czasem o
kosmetyki podarowane przez firmę
kosmetyczną. Jedna z najaktywniejszych radnych gminy, Marta
Wencławiak, wystawiła zdjęcie ze
sobą czy talerz naleśników. Była
przejażdżka zabytkowym autem
i… traktorem.
Zachęcamy do dołączenia
do grupy licytacji:
https://www.facebook.com/
groups/425065555495365
oraz bezpośrednio wpłat na chłopca
- można to zrobić poprzez stronę
fundacji gdzie znajduję się również
dokładniejszy opis chłopca:
https://zlotowiankahelp.pl/cel/urzadzenie-innowalk-pro-do-pionowej-rehabilitacji-oraz-turnusty-rehabilitacyjne-dla-grzesia-jarosza/
Klikając w przycisk pomóż.
Można wesprzeć Grzesia robiąc
również robiąc tradycyjny przelew:
Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie Oddział w Złotowie al. Mickiewicza 24 a
77-400 Złotów
25 8944 0003 0002 7430 2000 0010
W tytule przelewu wpisać należy:
darowizna dla
Grzegorz Jarosz J/108
Dla operacji zagranicznych SWIFT
CODE GBWCPLPP
Dzięki zbiórce na stronie fundacji
Złotowianka oraz dzięki grupie licytacji na facebooku uzbieraliśmy
już 44 000 zł – to bardzo dużo, ale
wciąż za mało aby postawić Grzesia
w pionie.
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-HVWWRVHULD]JDWXQNXÄDPLVK¿FWLRQ´NWyU\VWDMHVLĊFRUD]
SRSXODUQLHMV]\)DEXáDRVDG]RQDMHVWZQLHZLHONLHMZLRVFH
ZNWyUHMĪ\FLHWRF]\VLĊZHGáXJĞFLĞOHZ\]QDF]RQ\FKUHJXá
DERKDWHUDPLVąPáRG]LOXG]LH±5XE\L&KULVWLDQ
Ä:\EUDQNDQDXF]\FLHOD´MHVWW\SRZ\PRE\F]DMHP]ZąWNLHP
URPDQW\F]Q\P:LHP\RGSRF]ąWNXMDNSRWRF]ąVLĊORV\
JáyZQ\FKERKDWHUyZMHGQDNQLHSU]HV]NDG]DWRZOHNWXU]H
7ROHNNDSU]\MHPQDNVLąĪNDNWyUHM]DOHWąPRĪHRND]Dü
VLĊIDNWĪHQLHPDZQLHMVFHQZXOJDUQ\FKHURW\F]Q\FK
REVFHQLF]Q\FK5RPDQVZNUĊJXDPLV]yZNWyU\SRND]XMH
Ī\FLHWHMVSRáHF]QRĞFLG]LĊNLF]HPXOHSLHMMąSR]QDMHP\
LGRZLDGXMHP\VLĊMDNLHPD]DVDG\LWUDG\FMH
Ä:V]\VF\PXV]ą]JLQąü´0DUFHO0RVV
7KULOOHUNWyUHJRDNFMDUR]JU\ZDVLĊZZDUV]DZVNLPOLFHXP
0áRG]LQDUUDWRU]\PyZLąSRWRF]Q\PMĊ]\NLHPSDVXMąF\PGR
LFKZLHNXLV\WXDFMLZMDNLHMVLĊ]QDOHĨOL*áyZQ\PZąWNLHP
SRZLHĞFLMHVW]DPDFKWHUURU\VW\F]Q\GRNRQDQ\SU]H]MHGQHJR
]XF]QLyZ7HPDWPRFQ\XQLZHUVDOQ\SU]HGVWDZLRQ\Z
LQWHUHVXMąF\VSRVyE1LH]DEUDNáRWHĪZąWNXSRV]XNLZDQLD
ZáDVQHMGURJLZĪ\FLXLZSá\ZXJLHUNRPSXWHURZ\FKQD

PáRG\FKOXG]LDWDNĪHVNRPSOLNRZDQ\FKUHODFMLURG]LQQ\FK
7RZFLąJDMąFDSR]\FMD]]DVNDNXMąF\P]DVNRF]HQLHP
:DUWRWHĪ]HUNQąüQDLQQHNVLąĪNLDXWRUD0RVV]DZV]H
VLĊJDSRWHPDW\DNWXDOQHLV]RNXMąFHQLHERLVLĊWUXGQ\FK
ZąWNyZDNDĪGDMHJRSRZLHĞüWRZFLąJDMąFDOHNWXUD]PDVą
]ZURWyZDNFML
7U\ORJLDÄ0URF]QHPDWHULH´3KLOOLS3XOOPDQ
Ä=RU]DSRODUQD´Ä0DJLF]Q\QyĪ´LÄ%XUV]W\QRZDOXQHWD´
WRSRZLHĞFLZ\GDQHSRGNRQLHFODWOHF]Z]QRZLRQHZ
RVWDWQLPF]DVLH7U\ORJLDPDGZDJáyZQHZąWNL±RSRZLDGD
RZĊGUyZFHSU]H]ZLHORĞZLDW/\U\L:LOODJáyZQ\FKERKDWHUyZDWDNĪHSRND]XMHZDONĊPLĊG]\ĞZLDWHP]LHPVNLP
LQLHELDĔVNLP3RZLHĞFLIDQWDVW\F]QH3XOOPDQDPDMąZLHOH
PDJLF]Q\FKSRVWDFLSRND]XMąLGHĊGXV]\OHF]RGZRáXMą
VLĊWHĪGRLQQ\FKG]LHG]LQ±PLĊG]\LQQ\PL¿]\NLWHRORJLL
LUHOLJLR]QDZVWZD
=DVNDNXMąFHPRĪHVLĊRND]DüWRĪHERKDWHURZLHVąEDUG]R
PáRG]L±PDMą]DOHGZLHSRGZDQDĞFLHODW0LPRWRQLHVąWR
NVLąĪNLGODG]LHFL6ąZLHORZąWNRZHPRPHQWDPL¿OR]R¿F]QH
F]DVHPEUXWDOQH1DLFKSRGVWDZLHQDNUĊFRQR¿OP  
LVHULDO  
$JQLHV]ND'HMD

0<ĝ/,/8'=,0<ĝ/Ą&<&+

:LĊNV]RĞüOXG]LSRWU]HEXMHZLĊFHMPLáRĞFLQLĪQDQLą]DVáXJXMH
2ND]\ZDQDQDPPLáRĞüNWyUHMQLHRGF]XZDP\MDNRáDVNĊL
V]F]ĊĞFLHMHVWGODQDVFLĊĪDUHP
-DNEDUG]RWU]HEDE\üPąGU\PE\]DZV]HE\üGREU\P"
&HFKąZLHONLFKOXG]LMHVWWRĪHVWDZLDMąLQQ\PPQLHMV]HZ\0LáRĞüPDQLHW\ONRSUDZDOHF]]DZV]HPDWDNĪHUDFMĊ
PDJDQLDQLĪVRELH
(QWX]MD]PQLH]DZV]HSU]HPDZLD]DW\PNWRJRZ]EXG]D
1DMEDUG]LHMSRĪDáRZDQLDJRGQLOXG]LHWRFLNWyU]\SRVLDGDMą
/XG]LHZVSyáF]HĞQLVWZRU]HQLVąGRQDU]HNDQLD]FDáHJR
SRF]XFLHRERZLą]NXOHF]EUDNXMHLPVLá\E\RERZLą]HNWHQ
$FKLOOHVDZLG]ąW\ONRSLĊWĊ
VSHáQLü
0LHüLQLHGDZDüMHVWF]DVHPJRUV]HRGNUDG]LHĪ\
=GDU]DMąVLĊV\WXDFMHZNWyU\FKE\üUR]VąGQ\P]QDF]\E\ü 1LHZLHOHE\áRE\]áDQDĞZLHFLHJG\E\QLHPRĪQDJRE\áR
SRSHáQLüZLPLĊGREUD
WFKyU]HP
3RZLHG]LHüFRVLĊP\ĞOLMHVWF]DVHPQDMZLĊNV]\PV]DOHĔVWZHP 6]NRGDĪHSRU]ąGQ\WDOHQWLSRU]ąGQ\F]áRZLHNWDNU]DGNR
WZRU]ąMHGQRĞü
DF]DVHPQDMZ\ĪV]ąV]WXNą
0DULH)UHLIUDXYRQ(EQHU(VFKHQEDFK

%RJGDQ%DUWQLNRZVNL
%DUEDUD7RNDUVNDSRĞZLĊFLáDPXZLHUV]NWyU\SR- &K\EDQDMEDUG]LHM]QDQąLQDMEDUG]LHMSRUXV]DMąFąSR]\FMą
UXV]\áF]\WHOQLNyZQDV]HJRVRáHFNLHJRZ\GDZQLFWZD DXWRUVWZD%RJGDQD%DUWQLNRZVNLHJRMHVWÄ']LHFLĔVWZRZ
SDVLDNDFK´±Z\GDQHZURNXNLONXNURWQLHZ]QDZLDQH
.LPMHVW%RJGDQ%DUWQLNRZVNL"
1DMSURĞFLHME\áRE\QDSLVDüĪHWRSRZVWDQLHFZDUV]DZVNL
7HUPLQWHQEĊG]LHMHGQDNQLHGRSRZLHG]HQLHP8URG]RQ\
ZURNXáąF]QLNZ3RZVWDQLX SVHXGRQLP0Dá\ Z
VLHUSQLXURNXZUD]]PDWNąRVDG]RQ\Z./$XVFKZLW]%LUNHQDX3RZRMHQQHM]DZLHUXV]HZ]QRZLáQDXNĊDZ
URNXZ\GDáSLHUZV]\]ELyURSRZLDGDĔGRW\F]ąF\OXG]L
ORWQLFWZD:URNXRG]QDF]RQRJR.U]\ĪHP2¿FHUVNLP
2UGHUX2GURG]HQLD3ROVNL

LWáXPDF]RQHQDLQQHMĊ]\NL3R]\FMDSU]HGVWDZLDORV\G]LHFL
ZODWDFKZRMQ\7DSU]HMPXMąFDUHODFMDSRND]DQDMHVWRF]DPL
G]LHFND±QLHZLQQHJRQLHGRNRĔFDSRWUD¿ąFHJR]UR]XPLHü
VWUDFKGRURVá\FKDSRWHPEUXWDOQLHRGDUWHJR]G]LHFLĔVWZD
7DQDUUDFMDZ]HVWDZLHQLX]WUXGHPĪ\FLDZRER]LHMHVW
]DVNDNXMąFDLZ]UXV]DMąFDGODF]\WHOQLNyZ
:,QWHUQHFLHQLHWUXGQRRGQDOHĨüUHODFMHLZ\ZLDG\]%RJGDQHP%DUWQLNRZVNLP:DUWRSR]QDüEOLĪHMSRVWDüQDV]HJR
VąVLDGDPLHV]NDĔFD=DOHVLD*yUQHJR5HGDNFMD
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3LHUZV]DNRQVW\WXFMDZ(XURSLH
'áXJLPDMRZ\ZHHNHQGWRWUDG\F\MQ\RNUHVĞZLĊWRZDQLDLGQLZROQ\FKRGSUDF\:\SRF]\ZDMąFSDPLĊWDMP\DE\XF]FLüMHGQR]QDMZDĪQLHMV]\FKĞZLąW±URF]QLFĊXFKZDOHQLD
.RQVW\WXFML0DMD
'ODF]HJRSRZLQQLĞP\SDPLĊWDüRW\PZ\GDU]HQLX".RQVW\WXFMDE\áDMHGQ\P]QDMZDĪQLHMV]\FKDNWyZSUDZQ\FKZ
G]LHMDFKQDV]HJRSDĔVWZD3U]\MPXMHVLĊĪHE\áDWRSLHUZV]D
XVWDZD]DVDGQLF]DXFKZDORQDZ(XURSLH FKRüWDNQDSUDZGĊ.RUV\NDQLHXFKZDOLOLVZRMąNRQVW\WXFMĊZURNX 
0DP\SUDZRLSRZLQQLĞP\E\üGXPQL]XFKZDOHQLDWHJR
DNWXSUDZQHJRERZLHPMDNRMHGQL]SLHUZV]\FKQDURGyZQD
ĞZLHFLHZSURZDG]LOLĞP\]DVDG\SUDZQHQDNWyU\FKREHFQLH
ED]XMHZLĊNV]RĞüF\ZLOL]RZDQ\FKSDĔVWZ8VWDZD5]ąGRZD
]GQLDPDMDERWDNEU]PLDáDMHMR¿FMDOQDQD]ZDUHJXORZDáD
LUHIRUPRZDáDXVWUyM5]HF]\SRVSROLWHM7\ONRJUXQWRZQH
UHIRUP\PRJá\RFDOLüQLHSRGOHJáRĞü3ROVNL

2W\PMDNEDUG]RZDĪQHE\á\MHMSRVWDQRZLHQLDGODUR]ZRMX
3ROVNLQDMOHSLHMĞZLDGF]\IDNWĪH5RVMDSRSDUáDSU]\ZyGFyZRSR]\FMLNWyU]\ZREURQLHÄ]áRWHMZROQRĞFL´]DZLą]DOL
NRQIHGHUDFMĊZ7DUJRZLF\LSU]\SRPRF\ZRMVNURV\MVNLFK
FKFLHOLREDOLüQRZ\XVWUyM:RMQDSROVNRURV\MVNDZREURQLH
.RQVW\WXFMLWUZDáDNUyWNRRGPDMDGROLFDURNX6\VWHP
ZSURZDG]RQ\SU]H]8VWDZĊ5]ąGRZąRERZLą]\ZDáQLHFR
SRQDGGZDODWDZSUDNW\FHGROLSFDURNXNLHG\WR
NUyO6WDQLVáDZ$XJXVWSU]\VWąSLáGRNRQIHGHUDFMLWDUJRZLFNLHM2VWDWHF]QLHVHMPJURG]LHĔVNLZOLVWRSDG]LHURNX
X]QDá6HMP:LHONL]DQLHE\á\LXFK\OLá.RQVW\WXFMĊPDMD
7DUJRZLF]DQLHQLV]F]\OLZV]\VWNRFRE\áR]ZLą]DQH]PDMRZąXVWDZą=DND]DQRPLQQRV]HQLD2UGHUX9LUWXWL0LOLWDUL
2.RQVW\WXFML0DMDPRĪQDSU]HF]\WDüZNDĪG\PSRGUĊF]QLNX
XVWDQRZLRQHJRGODXF]F]HQLDERKDWHUyZZRMQ\]5RVMą
KLVWRULLGODWHJRQLHEĊGĊSU]\WDF]DáGRNáDGQ\FKVIRUPXáRZDĔ
ZQLHM]DZDUW\FK:\VWDUF]\W\ONRZVSRPQLHüĪHZ\MąWNRZH :DUFKLZXP*áyZQ\P$NW'DZQ\FKZ:DUV]DZLH]DFKRG]LHáRXFKZDORQHSRGF]DVREUDG6HMPX:LHONLHJRNWyUH ZDá\VLĊWU]\RU\JLQDOQHUĊNRSLV\.RQVW\WXFML0DMD1LH
G]LVLDM]GXPąĞZLĊWXMHP\ODWWHPXEXG]LáR]DFLHNá\RSyU VWDQRZLąRQHRGUĊEQ\FKSR]\FMLOHF]ZFKRG]ąZVNáDGNVLąJ
W]ZREURĔFyZ]áRWHMZROQRĞFLV]ODFKHFNLHMSR]RVWDMąF\FK ]DZLHUDMąF\FKGRNXPHQW\]HSRNL
QDXVáXJDFK5RVML0RPHQWXFKZDOHQLDXVWDZ\QLHE\áSU]\&KRüG]LHáR.RQVW\WXFML0DMDQLH]RVWDáRXNRĔF]RQHMHGQDN
SDGNRZ\ZLĊNV]RĞüSRVáyZLVHQDWRUyZRSR]\FMLQLHE\áR
QLHVSRVyESU]HFHQLü]QDF]HQLDSLHUZV]HMSROVNLHMXVWDZ\
ZWHG\ZVWROLF\=DPHNE\áRWRF]RQ\SU]H]RGG]LDá\ZLHUQH
]DVDGQLF]HM-HMWZyUF\UR]XPLHOLĪHEH]UHIRUP\XVWURMX
NUyORZLNWyU\E\áMHGQ\P]DXWRUyZ.RQVW\WXFML-HGQDN
U]HF]SRVSROLWDXSDGQLHLWDNVLĊQLHVWHW\VWDáR3DPLĊWDMP\R
JDUVWNDRSR]\FMRQLVWyZSURWHVWRZDáDLSRGSLVDáDZ]ZLą]NX
WURVFHR3ROVNĊNWyUDSU]\ĞZLHFDáDWZyUFRPL]ZROHQQLNRP
]W\PVWRVRZQ\GRNXPHQW-HGQDNZLĊNV]RĞüSRVáyZLVHQD.RQVW\WXFMLLGRFHĔP\LFKZ\VLáHN%ąGĨP\GXPQL]LFK
WRUyZ]ZLHONLPHQWX]MD]PHPXFKZDOLáD8VWDZĊ5]ąGRZą
GRNRQDĔ3LRWU0DUF]DN

32:,(:$)/$*$«
3RZLHZDÀDJD
JG\ZLDWUVLĊ]HUZLH
$QDWHMÀDG]HELHOMHVWLF]HUZLHĔ
&]HUZLHĔWRPLáRĞü
%LHOVHUFHF]\VWH
3LĊNQHVąQDV]H
%DUZ\RMF]\VWH

3LĊNQHVáRZDZLHUV]D&]HVáDZD-DQF]DUVNLHJRÄ%DUZ\RMF]\VWH´
SU]\SRPLQDMąQDPĪHPDMDREFKRG]LOLĞP\']LHĔ)ODJL5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM%DUZ\ELDáRF]HUZRQHVąGURJLHVHUFXNDĪGHJR
3RODNDEDUZ\QDURGRZHVąZLGRP\P]QDNLHPSROVNRĞFL.RORU\
ELDá\LF]HUZRQ\ZFKDUDNWHU]HEDUZQDURGRZ\FKSRMDZLá\VLĊSR
UD]SLHUZV]\ZURNXNLHG\XURF]\ĞFLHREFKRG]RQRURF]QLFĊ
XFKZDOHQLD.RQVW\WXFML0DMD
:F]DVDFK]DERUyZEDUZ\ELDáRF]HUZRQHE\á\]DND]DQHOXWHJR
URNXZF]DVLHSRZVWDQLDOLVWRSDGRZHJR6HMP.UyOHVWZD3ROVNLHJRX]QDáELHOLF]HUZLHĔ]DEDUZ\QDURGRZH0LPRWRQDZHWZ
QDMWUXGQLHMV]\FKPRPHQWDFKKLVWRULL3RODNRPWRZDU]\V]\áDÀDJD
QDURGRZD3RZVWDĔF\OLVWRSDGRZLNWyU]\FKFąFXQLNQąUHSUHVML
]PXV]HQLE\OLGRHPLJUDFMLE\OLZLWDQLSU]H]URGDNyZSU]\EUDQ\FK
ZELDáRF]HUZRQHNRORU\2SDVHNZEDUZDFKQDURGRZ\FKXĪ\ZDOL
ZDOF]ąF\RZROQRĞü3ROVNLXF]HVWQLF\SRZVWDĔQDURGRZ\FK
VW\F]QLRZHJRZLHONRSROVNLHJRSRZVWDĔĞOąVNLFKSRZVWDQLD
ZDUV]DZVNLHJR
)ODJD]DZV]HWRZDU]\V]\áDQDPZFKZLODFKSRGQLRVá\FKLWUDJLF]Q\FKMDNRV\PERORGURG]RQHM3ROVNLLZZDONDFKRZROQRĞü
3DPLĊWDMP\RW\PLRGGDMP\MHMF]HĞüQLHW\ONRZGQLXMHM
ĞZLĊWD
3LRWU0DUF]DN
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)LOPRZLWXU\ĞFL]ZL]\WąZ=DOHVLX*yUQ\P
7XU\VW\ND¿OPRZDSROHJDQDSRGUyĪRZDQLXGRPLHMVFZNWyU\FKNUĊFRQHE\á\RUD]
UHDOL]RZDQHSURGXNFMH¿OPRZH
7\PSDVMRQXMHVLĊURG]LQD],QRZURFáDZLD2GZLHG]LOLMXĪ
]DJURG\.DUJXODL3DZODNDV]XNDOLVNDUEXÄUD]HP´]ERKDWHUDPLVHULDOXÄ6DPRFKRG]LNL7HPSODULXV]H´ZĊGURZDOL
V]ODNLHPSRGODVNLHMWU\ORJLLF]WHUHFKSDQFHUQ\FKL)UDQND
'RODVD7DWRMHVWVFHQDU]\VWąLUHĪ\VHUHPLFKZRMDĪ\PDPD
SLORWHPZ\FLHF]HNDV\Q.DFSHUODXWRUHP]GMĊü
LQDJUDĔ
7\PUD]HPV]XNDMą¿OPRZ\FKORNDFMLVHULDOXÄ6WDZLDPQD
7ROND%DQDQD´]URNXZUHĪ\VHULL6WDQLVáDZD-ĊGU\NL
:=DOHVLX*yUQ\PQDNUĊFRQR]GMĊFLDGRGUXJLHJRRGFLQNDZNWyU\P.DULRNDFKFLDáDZV]\VWNLP]DLPSRQRZDüL
]RVWDüJZLD]Gą¿OPRZą1LHVWHW\WUD¿áDQDV]DMNĊ]áRG]LHL
3U]\MHFKDOLGR=DOHVLDQDXOLFĊ&]WHUHFK:LDWUyZLSRG
SR]RUHPURELHQLD¿OPXFKFLHOLREUDERZDüZLOOĊZSREOLĪX
VNU]\ĪRZDQLD]XOLFą3U]HEXG]HQLD:LRVQ\
Ä3RW\OXODWDFKWUXGQRRGQDOHĨü¿OPRZ\GRP1DV]F]ĊĞFLH
QLH]DZRGQLRND]DOLVLĊ=DOHVLDQLH3DQ'DUHN3DUF]HZVNL
ZVND]DáORNDFMĊWHJRVLHGOLVND8]\VNDáHPWHĪGXĪHZVSDUFLH
ZSRV]XNLZDQLDFKRGSDQLVRáW\V(Z\6WURLĔVNLHMNWyUHM
EDUG]RG]LĊNXMĊ´LQIRUPXMH6áDZRPLU6]HOLJD
6LHGOLVNR PD UyZQLHĪ FLHNDZą SR]D¿OPRZą KLVWRULĊ
:ODWDFKW\FKXELHJáHJRZLHNXE\áWXWDMLQWHUQRZDQ\

3DUyZNLSLHF]RQH
àDWZHZSU]\JRWRZDQLXLVPDF]QH
6NáDGQLNL

Filmowi turyści z wizytą w Zalesiu Górnym

fot.K. Szeliga

:áDG\VáDZ*RPXáND7RZDU]\V]Ä:LHVáDZ´2VWDWHF]QLH
ZLOOD]RVWDáDÄZFKáRQLĊWD´SU]H]LQQ\RELHNWZNWyU\P
REHFQLHIXQNFMRQXMHSU\ZDWQDV]NRáDSRGVWDZRZD(XUHND
Ä']LĊNLĪ\F]OLZRĞFLSDQLG\UHNWRU0DJG\*ĊG]LRURZVNLHM
PRJOLĞP\FKRG]LüSR¿OPRZ\FKĞODGDFK7ROND%DQDQD
.DULRNL&\JDQD)LOLSND&HJLHáNLL-XOND6HUDWRZLF]DDOH
FKDUDNWHU\VW\F]Q\EDONRQLVFKRG\GRZLOOL]DFKRZDá\VLĊMXĪ
W\ONRQDWDĞPLH¿OPRZHM´GRGDMHWXU\VWD],QRZURFáDZLD
2GPLHMVFD]DPLHV]NDQLDSRNRQDOLNP1DVWĊSQ\P
HWDSHPE\á.RQVWDQFLQ-H]LRUQDDSRWHPZLHOHPLHMVF
ZVWROLF\












5HGDNFMD

:V]\VWNLHVNáDGQLNLZ\PLHV]DüL]DJQLHĞüWDNĪHE\PRĪQD
E\áRFLHQNRZDáNRZDü3RG]LHOLüQDVLHGHPUyZQ\FKF]ĊĞFL
5R]ZDáNRZDüNDĪGąF]ĊĞüQDRNUąJá\SODFHNLSLHFRGG]LHOQLH

0DVDĪyáWNDNRVWNLPDVáDá\ĪNLPOHNDSáDVNLHá\ĪNLPąNLSáDVNLHá\ĪNLPąNL]LHPQLDF]DQHMá\ĪHNFXNUX
WRUHENDFXNUXZDQLOLRZHJROLWUPOHND
:V]\VWNLHVNáDGQLNLSR]DOLWUHPPOHNDXWU]Hü
2VREQR]DJRWRZDüOLWUPOHND
8WDUWąPDVĊSRVWDZLüQDPDá\PRJQLX3RGJU]HZDüLFLąJOH
PLHV]DMąFGRGDZDüZU]ąFHPOHNR±GRSURZDG]LüGR]DJRWRZDQLDPDV\
3RRVW\JQLĊFLXSU]HNáDGDüPDVąXSLHF]RQHSODFNL2VWDWQL
1DSROHRQND%DEFL
&LDVWRĪyáWNDNRVWNLPDVáDá\ĪNLĞPLHWDQ\á\ĪNL SRV\SDüFXNUHPSXGUHP.URLüSR]DVW\JQLĊFLX
POHNDSáDVNLHá\ĪHF]NLSURV]NXGRSLHF]HQLDPąNLSV]HQQHM 1DSROHRQNDMHVWS\V]QDLQLHW\SRZD
W\OHLOHZJQLHFLHVLĊGRZZVNáDGQLNyZ
SDUyZHNSODVWHUNyZĪyáWHJRVHUDFLHQNLFKSODVWHUNyZ
ERF]NXZĊG]RQHJROXEEHNRQXá\ĪHF]NDPDVáDá\ĪHF]ND
W\PLDQNXVyOSLHSU]
.DĪGąSDUyZNĊ]DZLQąüZSODVWHUHNVHUDLSODVWHUHNERF]NX
6SLąüZ\NDáDF]NąLXáRĪ\üZQDF]\QLXĪDURRGSRUQ\PZ\VPDURZDQ\PPDVáHP3RV\SDüW\PLDQNLHPSLHSU]HPLVROą
=DSLHNDüRNPLQXWZSLHNDUQLNXZWHPSHUDWXU]HVWRSQL
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Klub Kultury Wraca do realu!
Już niedługo zapraszamy na zajęcia, warsztaty
i spotkania oczywiście przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
Bardzo się cieszymy, że jest szansa na powrót do naszej
normalnej działalności. Zajęcia indywidualne i w małych
grupach będą możliwe zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych
po 15 maja. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie
500 162 993 .
Również będziemy wracali ze spotkaniami i projekcją
filmów w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego czy też
spotkaniami ze sztuką Arcy-historie , ale konieczne będzie
zarejestrowanie się poprzez e-mail: zalesie.gorne@kulturalni.
pl lub telefonicznie 517 128 311 , bo ilość osób mogących
brać udział będzie ograniczona wymogami dotyczącymi
zachowania reżimu sanitarnego.

Jednak jeszcze w maju zapraszamy na spotkanie ze sztuką
w ramach Arcy- historii Dzieł, które będzie transmitowane
na FB Centrum Kultury w Piasecznie w piątek 28 maja o
godzinie 18.00. Tematem będą Muzy wielkich artystów
czyli kobiety kryjące się za arcydziełami cz.1. hetera Fryne,
Simonetta Vespucci, Lisa del Giocondo, Catherine Bolnes,
Helena Fourment, księżna Alba, Ewa Adolfa Kotarbińska
i Misia Godebska . To kobiety z dzieł wielkich artystów:
Praksytelesa, Sandro Botticellego, Leonarda da Vinci, Jana
Vermeera, Paula Petera Rubensa, Francisco Goyi, Władysława Podkowińskiego czy też Augusta Renoira i Henri de
Toulouse-Lautrecka. Pochodziły z różnych czasów, krajów i
sfer, zostały uwiecznione na obrazach, które wywarły trwały
wpływ na światową sztukę. Zachwycały nieprzeciętną urodą,
imponowały odwagą, gorszyły bezwstydnością. Często były
nie mniej fascynujące od płócien, na których je utrwalono.
Nadal czekamy do 15 maja na prace związane z konkursem
„Ja i mój przyjaciel” . Namawiamy Was (najmłodszych i
najstarszych) do narysowania, namalowania (wszelkie techniki plastyczne są dopuszczone) lub sfotografowania siebie
z przyjacielem i przesłania zdjęć tych prac na adres e-mail:
zalesie.gorne@kulturalni.pl . Regulamin tego konkursu jest
opublikowany na: www.kulturalni.pl
Najlepsze prace zostaną nagrodzone, a wszystkie postaramy
się opublikować w maju na FB klubu. Natomiast wydrukowane zdjęcia pokażemy na wystawie przy wejściu do klubu.
Przyjaźń jest wartością bezcenną, a doceniamy ją zwłaszcza

teraz kiedy tak bardzo brakowało nam bliskości. To właśnie
przyjacielowi - a może być nim ktoś z rodziny: mama, siostra,
ciocia lub ukochane zwierzę, a czasem ukochana maskotka
lub też ktoś wymyślony - powierzamy najgłębsze tajemnice
naszego życia.

Chcemy też podzielić się z Wami informacją, że podczas
Dnia Ziemi na terenie przy naszym klubie założyliśmy dwa
ogródki: kwiatowy i ziołowy. Mamy nadzieję, że będą nam
wszystkim służyć i zostaną wykorzystane przez naszych
instruktorów podczas zajęć. Również zagospodarowaliśmy
ten teren tak żeby było możliwe bezpieczne prowadzenie
zajęć i warsztatów. W ten sposób przygotowujemy się do
wakacyjnych warsztatów, które planujemy na lipiec 2021.
Dokładne informacje ukażą się na https://www.facebook.
com/KlubKulturyZalesieGorne			
oprac. ms
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Kartka z kalendarza
2 maja Dzień Flagi

Polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień
Polonii i Polaków za Granicą.

4 maja Międzynarodowy Dzień Strażaka

Międzynarodowe święto strażaków obchodzone 4 maja, w dniu wspomnienia w Kościele katolickim
Świętego Floriana.
W Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe, ustanowione przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wszystkim Strażakom serdecznie dziękujemy za Waszą dotychczasową służbę społeczeństwu, życzymy
dużo sukcesów, pomyślności oraz satysfakcji i dumy z dotychczasowych osiągnięć.

8 maja Dzień Bibliotekarza

Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, od wielu lat rozpoczyna Tydzień
Bibliotek.
Z okazji Dnia Bibliotekarza życzymy wszystkim Pracownikom Biblioteki niegasnącego entuzjazmu, wytrwałości i kreatywnych działań w propagowaniu czytelnictwa.
Dzięki Waszej pracy wszyscy, którzy kochają literaturę i czerpią z niej wiedzę czują się bogaci i doceniają
piękno kultury. Wasz wkład w upowszechnianie wiedzy jest nieoceniony, dlatego jeszcze raz dziękujemy
i składamy Wam najlepsze życzenia - satysfakcji z wykonywanej pracy i wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym.

15 maja Dzień Niezapominajki

Pomysłodawcą tego święta był redaktor radiowej Jedynki Andrzej Zalewski. Corocznie obchodzone jest
ono 15 maja i choć związane jest przede wszystkim z przyrodą, to niesie również głębsze przesłanie, by
pamiętać o ważnych chwilach.

26 maja Dzień Matki

Święto obchodzone jako wyraz szacunku dla wszystkich matek.
Z okazji Waszego święta pragniemy życzyć jak najmniej w życiu trosk, przychylności losu, radości z drobnych przyjemności oraz dostrzegania w życiu największych
wartości!
Autorką portretu Mamy jest Iga lat 9

29 maja Dzień Działacza Kultury

Francuski pisarz André Malraux powiedział ciekawe zdanie: „Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek
stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie”.
Z okazji Dnia Działacza Kultury, składamy najlepsze życzenia wszystkim pracownikom oraz osobom
zaangażowanym w działania na rzecz krzewienia kultury w naszym Zalesiu. Dziękujemy za trud i pracę
na rzecz rozwoju kultury lokalnej. Składamy życzenia wielu pozytywnych wrażeń, związanych z praca na
rzecz kultury, wytrwałości i siły oraz satysfakcji płynącej z tej pracy.
Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego
oraz
Redakcja „Przystanku Zalesie”
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Klub Seniora Wspomnień czar

Mija 13 lat od powstania w Zalesiu Górnym Klubu
Seniora „Złota Jesień”. Klub umożliwia seniorom
aktywne spędzanie czasu poprzez - udział w sprawach
publicznych, społecznych, przynależność do organizacji pozarządowych, dbanie o sprawność fizyczną,
psychiczną, wyjazdy do kina, teatru, zwiedzanie
Polski. Wolny czas można spędzać w atrakcyjny i
twórczy sposób. Jak wiele Klub dał naszym seniorom
i mieszkańcom oddaje poniższy tekst, który napisała
jedna z klubowiczek …

Stoisko Klubu Seniora na Hubertusie, Majówce i Pieczonym
Ziemniaku wrosło już chyba na stałe w pejzaż tych imprez i
cieszy się dużą popularnością. 			
B.Meissner
Nasze plany - to dalej taka aktywność.
Kilka już historycznych zdjęć obrazujących aktywność
seniorów i działania Klubu:

Czas epidemii bardzo ograniczył działania klubowe. Większość
seniorów jest już zaszczepiona i mamy nadzieję, że przezwyciężymy COVID i wrócimy do normalności, aktywności,
spotkań i kontynuacji działań klubowych.

Klubowa codzienność to:
Cotygodniowe spotkania w Klubie przy kawie, herbacie,
ciasteczku i wspomnieniach.
Wyjazdy na wycieczki, do kina, teatru.
Spotkania świąteczne i okolicznościowe.
Udział w różnego rodzaju konkursach.

Spotkanie z Policją

Integracja pokoleniowa i międzypokoleniowa oraz zacieśnianie więzi środowiskowych.
Organizowanie i współuczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych, oświatowych, artystycznych, akcjach społecznych
odbywających się na terenie Gminy.
Spotkania z zaproszonymi do Klubu Gośćmi.
Organizowanie wystaw i wernisaży prac wykonanych
przez seniorów
Realizacja projektów – to niektóre z nich „Czytamy dzieciom”, „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - regularne
spotkania z Policją”, „Poznajemy kulturę czterech narodów
od wieków zamieszkujących na terenie Polski”, „Aktywny
Senior” – zajęcia gimnastyczne, rehabilitacyjne, warsztaty informatyczne – poznawanie komputera, telefonu komórkowego

Wycieczka do Łodzi

Czerwcowi solenizanci

Pielgrzymka do Lichenia
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że jest to zadanie niemożliwe – nadal zdarza nam się przypadkiem trafić na schowane przy bocznych uliczkach czy w
przydomowych ogródkach figury czy krzyże.
W ten sposób narodził się pomysł broszury o piaseczyńskich
kapliczkach. Broszury takie posiadają chociażby Powiat Otwocki, czy Nadpiliczne Parki Krajobrazowe. Dlaczego i my
nie mielibyśmy stworzyć podobnej publikacji? Tu z pomocą
przyszło nam Biuro Promocji i Kultury Gminy Piaseczno,
które od razu wyraziło zainteresowanie tematem.
Krajobraz na obrzeżach stolicy podlega intensywnych przemianom, zmieniają się także same kapliczki. Broszura jest
próbą udokumentowania lokalnych kapliczek oraz spisania
ustnych przekazów na ich temat.

Sołecka Majówka

Pierwsza wystawa prac

Pierwsze warsztaty rękodzieła

Poznaj kapliczki i krzyże
znad Jeziorki
Ale to nie wszystkie przejawy pobożności, spacerując po
okolicy mogą państwo natrafić także na inne kapliczki,
które nie zmieściły się w publikacji lub o których nie mamy
wiedzy. Książeczka stanowi jednak wspaniałe zaproszenie
do odkrywania małej architektury sakralnej. Zawiera mapę
oraz dokładne adresy, które ułatwiają lokalizację poszczególnych obiektów. Kapliczki, krzyże oraz figury są nieodłączną
częścią polskiego krajobrazu. Ich obecność jest dla nas tak
naturalna, iż często ich nie zauważamy, a warto poświęcić
im chwilę uwagi.
Projekt wydawniczy, który opracowały Małgorzata Siuta (tekst,
zdjęcia) oraz Katarzyna Kozłowska (grafika, zdjęcia) – pracownice Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, prezentuje
subiektywny wybór kapliczek i krzyży przyrożnych, świętych
figur, kapliczek nadrzewnych i nadomowych. Najwięcej tych
obiektów znajduje się na wsiach i przy skrzyżowaniach dróg,
głównie w Gołkowie, Bogatkach, Głoskowie, Pęcherach i
Łbiskach. Różnorodność ich form oraz rewitalizacje obiektów
pokazują, jak ważna jest lokalna tradycja i jak zróżnicowane
są między sobą nawet poszczególne wsie.

W tym miejscu muszę podziękować wszystkim moim rozmówcom, w szczególności piaseczyńskim sołtysom. Bez historii
lokalnych mieszkańców, broszura ta byłaby jedynie zbiorem
zdjęć. To właśnie rozmowy z piasecznianami, opiekunami
kapliczek, ich sąsiadami czy potomkami ich twórców, są
źródłem zawartych w broszurze informacji.
Co ciekawe, spośród opisanych w broszurze stu kapliczek,
tylko jedna wpisana jest do rejestru zabytków – niejako przypadkiem, ponieważ za nią, na tej samej działce, znajduje się
zabytkowy cmentarz wojenny.
Tymczasem na naszym terenie jest sporo naprawdę pięknych i
ciekawych obiektów. Do najstarszych, datujących się na XIX
wiek, należą kolumna przy Rondzie Bitwy pod Gołkowem
w Piasecznie, figura Maryi przy dawnym dworze w Wólce
Kozodawskiej, figura św. Nepomucena w Żabieńcu, kapliczka
maryjna przy szosie Bogatki – Wólka Pęcherska, kapliczka
postumentowa w Łosiu, kapliczka przy rondzie Solidarności
w Piasecznie czy pozbawiona już figury kolumna przy parku
dworskim Chylice-Pólko.
Zapraszamy Państwa do samodzielnego odkrywania kapliczek, podczas spacerów czy wycieczek. Poszukiwania ma
za zadanie ułatwić zawarta w broszurze mapa oraz dokładne
adresy. Kapliczki są stosunkowo niewielkim elementem otaczającego nas krajobrazu, jednakże niewątpliwie urokliwym
i często posiadającym własną historię, do której poznania
serdecznie zapraszamy”.
Broszura zatytułowana „Kapliczki znad Jeziorki” dostępna
będzie wkrótce do wypożyczenia we wszystkich filiach
Biblioteki Publicznej w Piasecznie. Jej wersję elektroniczną
udostępniamy także na stronie www.piaseczno.eu
piaseczno.eu

Słowo od autorki
A tak opowiada o swoim projekcie wydawniczym autorka –
Małgorzata Siuta:
-„Wszystko zaczęło się od zeszłorocznej wiosennej kwarantanny. W związku z zaleceniami, aby pracownicy parków
krajobrazowych cały dzień spędzali w terenie, postanowiłam
odnaleźć wszystkie piaseczyńskie kapliczki. Dziś wiem już,

Kapliczki znad Jeziorki – mapa

Kapliczki znad Jeziorki – okładka broszury
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Masz tę moc!
Fakty: Rzadko kiedy osoby chore psychicznie są niebezpieczne bądź agresywne. Wręcz przeciwnie! To one często
są ofiarami przemocy.
Osoby mierzące się z różnego rodzaju zaburzeniami lub
chorobami psychicznymi częściej postrzegane są jako te
"niebezpieczne" czy "agresywne", a to nieprawda! Choroba
psychiczna NIE jest jednoznaczna z wyżej wymienionymi
epitetami.
Badanie wyraźnie wykazuje, że to właśnie TE osoby częściej
są ofiarami
przemocy.[1] Natomiast poziom agresji jest
u nich na podobnym poziomie co u reszty społeczeństwa.

W ostatnim czasie „Przystanek Zalesie” nawiązał współpracę z zespołem biorącym udział w olimpiadzie „Zwolnieni
z Teorii” o nazwie „masz tę moc!”.
Projekt ten realizowany jest przez młodzież z warszawskich
liceów, a większość z nich mieszka w okolicach Zalesia
Górnego. Poruszają oni ważny dla wszystkich temat chorób
i problemów psychicznych głównie u dzieci, młodzieży.
Wyznaczyli sobie wiele celów, są nimi: pomoc potrzebującym wsparcia psychologicznego w dotarciu do specjalistów,
wsparcie ich w nieuleganiu presji social-mediów i otoczenia
oraz uświadamianie, że nikt nie powinien czuć się gorszy.
Informują też, że o zdrowie psychiczne należy dbać tak
samo, jak o każde inne oraz propagują postawę, że choroby
i problemy psychiczne nie są tematem tabu.
Niedawno zorganizowali oni spotkanie online z psychologami, którzy wypowiedzieli się na różne tematy związane ze
zdrowiem psychicznym. Zapisane wydarzenie można obejrzeć
na ich Facebook’u. Zapraszamy do śledzenia działań projektu
w jego mediach społecznościowych!
Zespół projektowy będzie regularnie publikował różne treści
psychologiczne. Już dzisiaj możesz dowiedzieć się ciekawych
rzeczy o mitach w psychologii! *
Mit: „Zaburzenia i choroby psychiczne występują rzadko.”
Fakt: Zaburzenia psychiczne są zaskakująco powszechne.
Według statystyk jedna na cztery osoby w Polsce boryka się
lub borykała z jakimiś problemami natury psychicznej.
Badania potwierdzają, że choroby psychiczne dotyczą dużej
grupy ludzi.
Ponad 20% Polaków doświadczyło kiedyś choroby lub zaburzenia psychicznego.
Oznacza to, że z takimi osobami spotykamy się na co dzień,
nawet o tym nie wiedząc. Najczęściej występujące zaburzenia w Polsce to zaburzenia nerwicowe oraz nadużywanie i
uzależnienia od narkotyków i alkoholu. Choroby psychiczne
dotykają osób bez względu na wiek, wykształcenie, dochody
czy kulturę. Fakt jest taki, że choroby i zaburzenia natury
psychicznej są bardziej powszechne niż mogłoby się nam
wydawać.
Mit: „osoby z chorobami czy zaburzeniami psychicznymi są
agresywne i niebezpieczne”

Mimo to ten krzywdzący stereotyp wciąż występuje w społeczeństwie i powoduje, że ludzie często odsuwają się od tych
"agresywnych i niebezpiecznych"– trzymają się na dystans.
Takie działanie sprawia że osoby chore czują się gorsze, a jak
już wiecie– nikt nie powinien czuć się gorszy!
Dlatego chcemy obalać mity! Mówimy NIE stereotypom!
W następnym wydaniu zostaną obalone kolejne mity!
Instagram @masz_te_moc
Facebook Masz tę moc
*Treści potwierdzone badaniami
Zespół projektu „Masz tę moc!”
/fot. Mamy tę moc.png

