
DRODZY CZYTELNICY,
cieszymy się, że znowu po wakacjach możemy gościć w Waszych domach. Zwarci i gotowi do 
pracy prezentujemy pierwszy, powakacyjny numer „Przystanku Zalesie”. 

Życzymy przyjemnej lektury.
Magdalena Kamińska – redaktor naczelna „Przystanku Zalesie”
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GENERALNY REMONT I POWIĘKSZENIE
BOISKA PIŁKARSKIEGO W ZALESIU GÓRNYM

Nadszedł długo wyczekiwany moment polepszenia 
jakości funkcjonowania terenu sportowego w Za-
lesiu Górnym. Jeszcze w tym roku zrealizowana 

zostanie inwestycja polegająca na powiększeniu i wymianie 
nawierzchni boiska używanego nie tylko przez piłkarzy 
Klubu Sportowego Hubertus, ale przez wszystkich sportowo 
aktywnych mieszkańców Zalesia. 
Cała akcja możliwa jest do przeprowadzenia, gdyż osta-
tecznie rozwiązane zostały sprawy własnościowe terenu 
i Klub Hubertus przekazał teren GOSiRowi. 
Wielu mieszkańców Zalesia Górnego pyta o przebieg zdarzeń 
związanych ze staraniami naszego Klubu Sportowego zmie-
rzającymi do wypracowania optymalnej formuły działania 
terenu sportowego. Pytania dotyczą istoty sprawy sądowej, 
która rozstrzygnęła sprawy własnościowe.

Przedstawiam więc poniżej harmonogram najważniejszych 
wydarzeń, które doprowadziły do szczęśliwego finału, 
którego jesteśmy świadkami.
Zacząć należy od tego, że grupa osób działających pod 
szyldem SPZG od kilku lat informowała o swoim zamiarze 
uzyskania statusu właściciela terenu sportowego. Prawo 
własności miało wynikać z próby udowodnienia, że aktu-
alne, utworzone w roku 1989 i zarejestrowane w Rejestrze 
Stowarzyszeń KRS w roku 2002 Stowarzyszenie, miałoby 
być spadkobiercą prawnym przedwojennego Stowarzyszenia 
Przyjaciół Zalesia Górnego, która to organizacja przestała 
istnieć wraz z wybuchem II Wojny Światowej. 

Od września wracamy z naszymi stałymi zajęciami 
i wydarzeniami, ale też przygotowaliśmy nowe, ciekawe 
propozycje. 

ZAPRASZAMY!
Każdy z nas ma naturalną potrzebę i poniekąd umiejętność tworze-
nia – dzieci najpierw rysują, a dopiero potem czytają czy piszą. To 
naturalna forma komunikowania się ze światem. Młodsze dzieci 
są swobodne w wyrażaniu siebie, jeszcze się nie oceniają, na 
zadane ćwiczenia czy pytania reagują spontanicznie i dzięki temu 
tworzą wspaniałe obiekty. W kolejnych latach edukacji niestety 
zaczynamy wątpić w nasze umiejętności i porzucamy zabawy ze 

sztuką. A przecież ludzie, którzy 
dostrzegają i doceniają sztukę są 
zdecydowanie bardziej twórczy 
w życiu. Są otwarci na więcej 
rozwiązań. Umieją zrecenzo-
wać świat, zmieniać, poprawiać. 
Już samo to, że człowiek jest 
otwarty na sztukę, muzykę czy 
teatr sprawia, że widzi i czuje 
więcej. Są to umiejętności, które 
warto posiadać i można się ich 
nauczyć. I wcale nie trzeba mieć 

KLUB KULTURY w nowy sezon z nową energią i pomysłami!

Dokończenie na str. 3

Dokończenie na str. 4
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WAŻNE TELEFONY:

Kontakt z sołtysem:
telefon: 22 844 03 29; 48 
691 500 242; ul. Porannej 
Zorzy 1; e-mail: ewastroin-
ska@poczta.onet.pl
Pogotowie ratunkowe
Falck: 22 535 91 93; 112; 
999
Nocna pomoc Lekarska 
Szpital św. Anny
Piaseczno: 22 735 41 00; 08
Nasz Ośrodek Zdrowia:
22 756 52 45
Przychodnia Piaseczno ul. 
Fabryczna:
22 756 21 11; 22 756 73 73
Apteka ul. Złotej Jesieni
22 726 30 54
Apteka ul. Wiekowj Sosny
22 756 53 11
Pogotowie gazowe: 992
Straż Pożarna 998: 112
Awaria sieci energetycznej:
Jeziorna 991
Pogotowie wodnokanali-
zacyjne PwiK:
603 309 399
Posterunek Policji
w Zalesiu:
22 757 87 96; 997
Parafia św Huberta:
517 050 406
Poczta Zalesie Górne:
22 756 53 80
Szkoła Podstawowa
w Zalesiu:
22 756 52 17
Klub Kultury ul Białej 
Brzozy 3:
500 162 993
Biblioteka Publiczna
w Piasecznie
filia Zalesie Górne
tel. 22 756 52 24
Urząd Gminy centrala
Piaseczno: 22 70 17 500
Wydział Gospodarki
Odpadami – Gmina:
22 701 75 34
Wydział Ochrony
Środowiska:
22 701 75 07
Nadleśnictwo Chojnów:
22 727 57 52
Międzywojewódzki Cech 
Kominiarzy:
14 626 03 95; 505 223 222; 
531 650 650
Oświetlenie uliczne
Eles-bud tel. 535 481 335
Szczep "Watra"
w Zalesiu Górnym
602 199 161
j.kaminski@zhr.pl
„Przystanek Zalesie”
znajdziesz online na:
www.zalesie-gorne.eu
www.piaseczno.eu
www.facebook.com/zalesiegor-
neradasolecka
www.naszepiaseczno.pl
www.piaseczno4u.pl

Działania sołtysa i rady sołeckiej
1/  We wtorek 31 sierpnia ( godz. 18.00 -I termin; 18.15 – II termin) odbędzie się Ze-
branie Wiejskie w ogrodzie Starej Biblioteki-Dom Sołecki przy ulicy Wiekowej Sosny 
4. Temat spotkania : realizacja Funduszu Sołeckiego 2021 oraz zaplanowanie wydatków 
w Funduszu Sołeckim 2022.

2/ Ptasia grypa odwołana! Decyzja Wojewody Mazowieckiego obo-
wiązuje od 28 lipca. Żółte tablice o wysoce zjadliwej ptasiej grypie 
dalej straszą i czekają na usunięcie. Otrzymaliśmy informację, że 
niebawem będą one zdejmowane.

3/ Zgłosiliśmy do Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok  dwa projekty. W tym roku po 
raz pierwszy wsie będą mogły brać udział w tym konkursie. Zgłosiliśmy utwardzenie 
pobocza na ul. Koralowych Dębów w stronę Ośrodka Zdrowia, aby można było zwiększyć 
liczbę miejsc postojowych przy Bazarku. Drugi nasz projekt to zakup stojaków na rowery 
w pobliżu stacji PKP i przystanku L-13. Jeśli nasze projekty zostaną zakwalifikowane, 
to będziemy głosować internetowo i w formie papierowej na drukach otrzymanych 
z Urzędu Gminy. Czy określony projekt przejdzie do realizacji, zależeć będzie od liczby 
głosów z poparciem.

4/ Wiele osób zgłasza, że nie ma przejścia dla pieszych koło szlabanów PKP. Przepis okre-
śla, że w obecnej sytuacji drogowej nie można wyznaczyć przejścia dla pieszych na łuku 
i po skosie w rejonie przejazdu kolejowego. Przejście dla pieszych to połączenie dwóch 
ciągów pieszych, których tam nie ma. Mamy szansę na zmiany. Projekt, który poprawi 
bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu, jest w fazie opracowywania – szanse na 
nowy dojazd od ul. Jesionowej i nową organizację ruchu mamy w 2023 roku.

5/ Mamy kolejnego kierownika naszego posterunku policji: jest to asp. szt. Marek Ma-
ciejczyk. Załogę stanowią: sierz. szt. Wioletta Domagła, pod której opieką są ościenne 
wsie Zalesia oraz mł. asp. Robert Sybicki /tel 600 997 044/, który zajmuje się problemami 
Zalesia. Mamy trzeciego policjanta. To pani Beata Kluza- Szumigaj - policjant patrolowo 
interwencyjny. Kontakt z policją taki jak dotychczas - w przypadku nieobecności załogi 
zawsze trzeba to sprawdzić naciskając górny przycisk w domofonie, który znajduje się 
po lewej stronie drzwi. Natomiast dolny przycisk jest do policji w Piasecznie. Zawsze( 24 
godz./dobę) odezwie się dyżurny  Komendy Powiatowej, któremu zgłaszamy problem. 
Możemy zadzwonić pod numer 477245213 /ta sama Komenda w Piasecznie/ lub 112 .

Jeżeli zauważymy pojazd  rozwijający  nadmierną prędkość powtarzającą  się w ciągu 
kilku dni  na naszych ulicach, to wchodzimy na stronę KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ  
i zaznaczamy miejsce zdarzenia. Ta informacja zostaje zweryfikowana przez policję 
i wtedy przysyłany jest patrol.

6/ W ramach prac porządkowych wykonywanych przez osoby skierowane do nas przez 
kuratorów,  zostały wykonane następujące prace: skoszone trawniki wzdłuż rowów na ul. 
Wiekowej Sosny, na ulicy Jesionowej, posprzątane śmieci: w części zalesionej koło ulicy 
Zajęczy Trop, na ulicy Kolejowej wzdłuż torów, wokół stacji PKP oraz wzdłuż drogi do 
Pilawy. W dalszym ciągu prosimy o zgłaszanie Sołtysce miejsc, gdzie leżą śmieci.

Sołtys Ewa Molenda - Stroińska
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Dokończenie ze str. 1 
Klub Sportowy Hubertus, istotnie zainteresowany wyjaśnie-
niem kwestii własnościowych terenu, na którym aktywnie 
działa, prosił zarząd SPZG o jak najszybsze uruchomienie 
procedury prawnej zmierzającej do wyjaśnienia sprawy 
czy rzeczywiście teren ma być własnością Stowarzyszenia. 
Niestety przez kilka kolejnych lat sprawa nie została przez 
SPZG zainicjowana.
● W czerwcu 2018 roku Gmina Piaseczno wystąpiła do 
Sądu Rejonowego z wnioskiem o uznanie Skarbu Państwa 
jako właściciela działki 526, na której znajduje się bo-
isko. Własność miała wynikać z zasiedzenia tego terenu. 
Uczestnikami sprawy sądowej byli: Gmina Piaseczno jako 
wnioskodawca, Starosta piaseczyński jako reprezentant 
Skarbu Państwa, Klub Sportowy Hubertus jako gospodarz 
terenu przez ostatnie 15 lat i Stowarzyszenie Przyjaciół 
Zalesia Górnego, jako organizacja zgłaszająca roszczenia 
własnościowe do rzeczonej działki.
●  KS Hubertus programowo nie angażował się w toczącą 
się sprawę sądową celem dania wolnej ręki Stowarzyszeniu 
w jego ubieganiu się o własność działki, jednakże w paź-
dzierniku 2019 roku, po paru rozprawach, na których Sąd 
przesłuchał kilku świadków, sędzia prowadzący sprawę 
zobligował Klub Sportowy, jako uczestnika sprawy, do 
stawienia się w Sądzie.
● Przedstawiciele Hubertusa, zapoznając się z aktami spra-
wy stwierdzili, że w pismach sądowych SPZG przypisało 
sobie działania dotyczące boiska, które w rzeczywistości 
były działaniami Klubu Hubertus, jak również całkowicie 
zmarginalizowało wkład Gminy Piaseczno, GOSiRu i So-
łectwa Zalesie Górne w koszty inwestycji i utrzymania 
terenu sportowego. W tej sytuacji KS Hubertus złożył do 
Sądu Rejonowego pismo z kopiami umów i faktur doku-
mentujących wydatki z 15 lat zarządzania terenem przez 
KS Hubertus, związane z utrzymaniem terenu. Koszty te, 
w wysokości ponad 800 tysięcy złotych, pokryte były przez 
przez Klub Hubertus, Gminę Piaseczno, GOSiR i Sołectwo 
Zalesie Górne. 
● 19 grudnia 2019, Zarząd KS Hubertus kierując się do-
świadczeniem 15 lat opiekowania się terenem sportowym, 
jak również zważając na przebieg toczącego się procesu 
sądowego o zasiedzenie boiska przez Gminę podjął uchwa-
łę o poparciu starań Gminy o uznanie terenu za własność 
Skarbu Państwa
● 7 lipca 2020 Sąd Rejonowy w Piasecznie wydał posta-
nowienie, w którym stwierdził, że z dniem 1 stycznia 1988 
roku Skarb Państwa nabył przez zasiedzenie własność 
nieruchomości będącej przedmiotem sprawy.
● 31 sierpnia 2020 roku, z inicjatywy Klubu Sportowego 
odbyło się spotkanie zarządów SPZG i KS Hubertus. 
Na tym spotkaniu Prezes  Klubu zwrócił się z apelem do 
Zarządu SPZG o uznanie postanowienia Sądu Rejonowego 
w Piasecznie i nieprzedłużanie sprawy wyjaśnienia statusu 
własnościowego boiska poprzez ewentualne złożenie apelacji.
● 3 września 2020 Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Gór-
nego złożyło apelację.

● 15 września 2020 Prezes KS Hubertus wystosował pismo 
do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z pytaniem o plany 
Gminy odnośnie tego terenu w przypadku rozstrzygnięcia 
procesu sądowego na korzyść Skarbu Państwa. W szczegól-
ności padło pytanie o możliwości modernizacji zbudowanego 
w 2006 roku z funduszy gminnych boiska do piłki nożnej 
z nawierzchnią ze sztucznej trawy.
● 4 listopada 2020 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, pan 
Daniel Putkiewicz napisał w oficjalnej odpowiedzi (pismo nr 
GGG.684.82.2020.AMs), że teren działki nr 526 w obecnie 
obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego przeznaczony jest pod Usługi Publiczne 
Sportu i że powinien nadal pełnić funkcję sportową, ogól-
nodostępną, przeznaczoną dla mieszkańców.
● 3 marca 2021 wobec zakończenia umowy użyczenia 
boiska Klubowi Hubertus przez Gminę Piaseczno, Zarząd 
Klubu powziął uchwałę o niewystąpieniu o przedłużenie 
umowy, czyli o zakończeniu administrowania boiskiem 
przez KS Hubertus, równocześnie występując z prośbą do 
Gminy Piaseczno o objęcie terenu boiska opieką GOSiRu.
● 16 kwietnia 2021 Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił 
apelację SPZG uznając, że roszczenia własnościowe Sto-
warzyszenia do terenu boiska są nieuzasadnione.
● 30 kwietnia 2021 nastąpiło oficjalne przekazanie terenu 
boiska przez KS Hubertus Gminie Piaseczno. W przekazaniu 
wzięli udział przedstawiciele Wydziału Geodezji Urzędu 
Gminy Piaseczno, dyrektor GOSiRu Marek Frącz, radny 
Łukasz Kamiński i prezes KS Hubertus Stanisław Szczyciński.
● W maju 2021 rozpoczęły się intensywne prace porządko-
we na terenie boiska. Prace te są finansowane i realizowane 
przez Gminę Piaseczno.
● 4 czerwca radny z Zalesia Górnego,  Łukasz Kamiński, 
złożył wniosek budżetowy o przeznaczenie środków na 
remont i modernizację terenu boiska.
● 16 czerwca na sesji rada miejska zatwierdziła środki na 
remont i powiększenie boiska do piłki nożnej oraz koncepcję 
modernizacji całości terenu,  w sumie 700 tys. zł. 
● W końcu sierpnia, lub na początku września ogłoszony 
zostanie przetarg na wykonanie modernizacji boiska.
● W niedalekiej perspektywie jest też uruchomienie konte-
nerów służących korzystającym z boiska jako szatnie oraz 
modernizacja nawierzchni i rozbudowa placu zabaw.
Trwa obecnie praca nad planem ośrodka sportowego na 
działce  nr 526. 
Celem tej pracy jest stworzenie takiego projektu, żebyśmy 
mieli w Zalesiu teren sportowo-rekreacyjny z prawdziwego 
zdarzenia. Wkrótce propozycja przyszłego wyglądu obiektu 
będzie ogólnodostępna w celu odbycia jak najszerszych 
konsultacji społecznych. Jako Klub Sportowy z 16 letnim 
stażem włączymy się aktywnie w proces planowania. 
Każdy Zalesianin będzie mógł dołożyć swoją cegiełkę do 
wypracowania projektu ośrodka, który dobrze będzie służył 
nam wszystkim.
    Stanisław Szczyciński
   Prezes Klubu Sportowego

Hubertus Zalesie Górne
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Dokończenie ze str. 1

specjalnych wrażliwości, bądź urodzić się z jakąś cechą, 
która pomoże nam się w tym odnaleźć.

Co w klubie piszczy …
Dlatego namawiamy zarówno dzieci i to od najmłodszych 
lat, jak i dorosłych do uczestniczenia w rożnych formach 
edukacji kulturalnej czy to w postaci stałych zajęć takich 
jak: gordonki, sensomaluchy, szachy, plastyka, malarstwo, 
grafika, moda, kreatywne szycie, ceramika, miniatury, hi-
storia sztuki, gra na instrumentach - pianino i gitara, emisja 
głosu, chór; czy też spotkaniach: w dyskusyjnych klubach 
- książki i filmowym, ze sztuką ARCY HISTORIE DZIEŁ, 
grupy artystów wizualnych MŁYN oraz w wystawach, 
warsztatach, konkursach i innych imprezach kulturalnych.

W tym roku chcemy zaproponować nowe zajęcia dla dzieci 
i dorosłych. Dla dorosłych poza malarstwem, kreatywnym 
szyciem, chórem – wprowadzamy ceramikę w każdy wtorek 
od 18:30 do 20:00. To propozycja dla wszystkich miłośników 
rzemiosła, zajęć manualnych, sztuki i idei slow-life. Zajęcia 
z ceramiki pozwolą zrobić coś pięknego, a przy okazji zanu-
rzyć się w zmysłowych doznaniach pracy z gliną. Uczą też 
cierpliwości, rozwijają wyobraźnię, relaksują i pogłębiają 

estetyczną wrażliwość. No i dają też całkiem przyzwoitą 
porcję dobrej zabawy. Prowadzone przez instruktorkę Be-
atę Zamorską – Ostafijczuk z wykształcenia projektantkę 
ceramiki artystycznej i użytkowej.

Natomiast dla dzieci przygotowaliśmy propozycje zajęć 
z historii sztuki połączonych z plastyką ARCYDZIEŁKA, 
prowadzonych przez historyczkę sztuki i edukatorkę Mał-
gorzatę  Szamocką. Będą się odbywały w każdy wtorek 
w dwóch grupach wiekowych – dla dzieci: w wieku od 7 
do 10 lat o godz. 14:30 – 15:30 i w wieku 11+ lat o godz. 
15:45 – 16:45. Dzieci na tych zajęciach wyruszą w niezwy-
kłą podróż i będą mogły w uporządkowany sposób poznać 
historię wybitnych dzieł i twórczość znanych artystów. 
Nauczą się rozpoznawania stylów i kierunków w sztuce. To 
zajęcia, na których podstawowa wiedza z zakresu historii 
sztuki łączy się z pracą plastyczną. Rozwijaniem umiejętności 
manualnych, kreatywności, pracy w grupie. W zależności 
od epoki, od przedstawionego obrazu, budowli lub rzeźby 
wybierane zostaną odpowiednie techniki i środki wyrazu 
artystycznego.

Ze szczegółową ofertą będzie można się zapoznać już od 30 
sierpnia na stronie www.strefazajec.pl; natomiast zapisy na 
zajęcia będą możliwe od 6 września od godz. 9:00. 

ZAPRASZAMY!
Wszystkich, którzy lubią czytać i rozmawiać o przeczyta-
nych lekturach zapraszamy w każdy drugi wtorek miesiąca 
o godz. 19:00 na spotkania  Dyskusyjnego Klubu Książki.

ARTYSTYCZNIE w soboty
Po przerwie spowodowanej pandemią, wracamy z cyklem 
ARTYSTYCZNE SOBOTY. Dla najmłodszych dzieci 
(2-5 lat) przygotowaliśmy familijne warsztaty plastyczne 
PALETA DEBIUTANTA, które wciągną ich w pasjonującą 
zabawę w sztukę. Twórcze zadania oswoją debiutujących 
twórców z technikami artystycznymi, rozwiną kreatywność 
i wyobraźnię oraz manualną sprawność. Podczas comiesięcz-
nych spotkań dzieci będą stawiały pierwsze kroki w krainie 
sztuki. Udział w warsztatach jest bezpłatny, decyduje ko-
lejność zgłoszeń. Zapisy mailowo: e-mail: zalesie.gorne@
kulturalni.pl i telefonicznie kom. 517 128 311 . W treści 
maila proszę podać wiek, imię i nazwisko dziecka oraz 
kontakt telefoniczny do opiekuna. Terminy zajęć to: 11 
września, 16 października, 13 listopada, 11 grudnia 2021 
r. o godzinie 12:00.

Również w ramach ARTYSTYCZNYCH SOBÓT (jedna 
sobota w miesiącu: 18 września, 16 października, 20 listopad, 
11 grudnia 2021 r.) będą odbywały się projekcje filmowe 
w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego i comiesięczne 
spotkania ze sztuką ARCY HISTORIE DZIEŁ (25 września, 
23 października, 27 listopad, 18 grudzień 2021 r.).

oprac. ms
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Zalesiańscy Seniorzy powoli wracają do normalności i ak-
tywności. Złagodzenie obostrzeń związanych z epidemią 
umożliwiło otwarcie Klubu. Klub Seniora działa – odbywają 
się czwartkowe spotkania. 
Obywają się zajęcia ruchowe – na razie ćwiczenia w ogrodzie. 
Zapraszamy chętnych do udziału w zajęciach gimnastycznych, 
które finansowane będą  z funduszu sołeckiego – szczegóły 
będą na plakatach.
Odbyła się wycieczka „Śladami Jana Kochanowskiego” – 
zwiedziliśmy Czarnolas, Zwoleń. W Mniszewie w Skansenie 
Militarnym poznaliśmy historię walk o przyczółek warecko
-magnuszewski i obejrzeliśmy sprzęt bojowy i broń z czasów 
II wojny światowej.
Współpraca ze Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego 
zaowocowała spotkaniem na Zimnych Dołach z pracownikiem 
Nadleśnictwa Chojnów.  Pan Sławomir Fiedukowicz w bardzo 
przyjazny sposób przekazał  nam wiele cennych informacji o  
historii i  zasobach (drzewach, zwierzętach) Chojnowskiego 
Parku. Spotkanie edukacyjne, za które bardzo dziękujemy, 
zakończyło się ogniskiem i pieczoną kiełbasą. 
W Klubie świętowaliśmy 91 urodziny naszej bardzo aktywnej 
klubowiczki Pani  Ziuty – tort był świetny.

Planujemy: jeszcze w sierpniu wycieczkę dwudniową w do  
Wiśnicza, Zalipia, Lipnicy Murowanej, a we wrześniu wyjazd 
do teatru. Zaplanowane mamy warsztaty z ćwiczeń pamięci 
i warsztaty z asertywności.  Mamy nadzieję, że kolejna fala 
epidemii nie zniweczy naszych planów. 
Po  przerwie  – powrót do pracy i działań. Prace porządkowe 
na działce przy ul. Wiekowej Sosny 4 - sadzenie nowych 
kwiatów, podlewanie,  koszenie,  pielenie. 
Plany na nadchodzącą jesień  gotowe – mamy nadzieję, że 
uda się je zrealizować.

W imieniu Klubowiczów – B. Meissner
 fot. B. Meissner

Z ŻYCIA ZALESIAŃSKIEGO KLUBU
SENIORA – kolejne informacje.

Przed domem Kochanowskiego

91. urodziny naszej Ziuty Zimne Doły spotkanie z leśnikiem

Zajęcia

Przed muzeum

W Mniszewie
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Ostojićevo - to średniej wielkości miejscowość znajdująca 
się w Wojwodinie w północnej części Serbii. W pierwszej 
połowie XIX wieku wyemigrowało tu wielu mieszkańców 
Śląska Cieszyńskiego głównie Wisły. Najpierw Polacy zaj-
mowali się tam górnictwem i wydobywali saletrę. Później 
jednak większość z nich zaczęła się zajmować rolnictwem. 
W Ostojićevie mieszkają różne narodowości znajdują się 
cztery kościoły różnych denominacji chrześcijańskich. 
Mamy tutaj katolickich Węgrów, prawosławnych Serbów, 
skromną wspólnotę Adwentystów i Polaków, którzy zgodnie 
z tradycją przodków są wyznania Luterańskiego.
Pierwsza wizyta w Ostojićewie.
Pierwszy raz do Ostojićeva przyjechałem w 2019 roku Było 
to niezwykłe spotkanie. Ostatnim autostopem podwoził 
mnie człowiek, który podawał się za policjanta i mówił, że 
wszystkich zna. Okazało się jednak , że nie wszyscy znali 
jego. Zaprowadził mnie do organisty z Polskiego Kościoła. 
Zlatko (bo tak na imię ma organista) po krótkiej rozmowie 
zaprowadził mnie na cmentarz, gdzie od razu rzucają się 
w oczy polskie nazwiska.  Jeszcze tego samego dnia po-
szliśmy na tak zwany „Folk” czyli trening polskiego tańca 
w Ostojićevskim Domu Kultury.  Wieczorem natomiast 
poszliśmy do Kafany  gdzie poznaliśmy się bliżej, a atmos-
fera zrobiła się swobodna.  Na nocleg poszedłem do zlatka, 
ale nie organisty. Duże procent mężczyzn w tej wsi ma na 
imię Zlatko.
Dzień drugi był intensywny. Miałem okazję poznać nowych 
ludzi. Dowiadywałem się o historii wsi i o drodze Polaków, 
którzy tam przybyli w dziewiętnastym wieku. Pod wieczór 
poszliśmy również zwiedzić  cerkiew prawosławną. 
Ostatniego dnia żal było opuszczać Ostojićevo. Doznałem 
tam bowiem wiele dobra i serdeczności. Po śniadaniu i po-
żegnaniu zostawiłem na pamiątkę kilka odbitek jednej ze 
swoich grafik i już wtedy byłem pewien, że to nie ostatnia 
podróż do tego niezwykłego miejsca.
Język i wyznanie.
Jedną z największych ciekawostek w Ostojićievie był dla 
mnie fakt, że śpiewniki w kościele były w języku Słowackim.  
Największą bowiem wspólnotą Luterańską w Wojwodinie 
są właśnie Słowacy. Również pastor, który odprawia nabo-
żeństwa jest Słowakiem.  
I tu zaczyna się kolejny temat.  W Ostojićewie mówi się 
wieloma językami. Sam byłem światkiem jak jeden Pan 
rozmawiał ze mną po serbsku, a gdy odebrał telefon swo-
bodnie mówił po węgiersku. Wojwodina bowiem w ogóle 
jest wieloetniczna. Żyją tu Serbowie, Węgrzy, Romowie, 
Rumunu, Buniewcy, Chorwaci, Rusini, Ukraińcy Słowacy, 
Polacy i jeszcze kilka innych narodowości. 
Co się zaś tyczy języka starowiślańskiego, którym poro-
zumiewają się tutaj Polacy to jest on naprawdę niezwykły. 
Jego melodyka przypomina tę która dominuje wśród miesz-

kańców Wisły. Wiele słów można z zakwalifikować jako 
staropolszczyzna. Dużo jest również podobieństw do języka 
słowackiego. Starowiślański jest  dość mocno wymieszany 
z językiem serbskim i można również zauważyć podobień-
stwa do niektórych słów węgierskich. Jedną z największych 
ciekawostek był fakt, że w języku starowiślańskim babcia 
to matka a dziadek tacik. Słowo džedzina oznacza podobnie 
jak w języku słowackim wieś. Na pastora mówi się tu Farar, 
a pociąg to šinobus.
Wielki powrót po dwóch latach
Po dwóch latach postanowiłem ponownie wybrać się do 
Ostojićeva. Tym razem jednak dodatkowo z zamiarem 
nakręcenia choćby krótkiego reportażu o mieszkańcach tej 
niezwykłej wsi. Bardzo bowiem mi zależało i nadal zależy 
by Polacy w Polsce usłyszeli o tym ciekawym miejscu, a i by 
mieszkańcu Ostojićieva nawiązali kontakt z jakim innym 
regionem Polski oprócz Wisły. I choć nie jestem zbyt dobry 
w dziennikarstwie to udało mi się zachęcić kilka osób na 
udzielenie wywiadu do kamery.
Przyjechałem więc zgodnie z zapowiedzią i cieszyłem się 
gościnnością poznanych już wcześniej przyjaciół.  Bawiliśmy 
się jak zwykle wspaniale. W pewnym momencie z rozmowy 
wynikło, że polska młodzież z Ostojićeva ma niedługo tak 

OSTOJIĆEVO - niezwykła Serbska wieś 
z wielkim Polskim akcentem
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zwana pierwszą konfirmację.  Jest to bardzo ważny sakra-
ment. Ucieszyłem się ogromnie gdyż tym bardziej była to 
świetna okazja do pokazania za pomocą fotografii i filmu 
atmosfery tej miejscowości. Był to dla mnie wielki zaszczyt, 
że zostałem zaproszony na to święto. 
W dzień pierwszej konfirmacji wstaliśmy rano  i udaliśmy 
się do kościoła. W kościele było dość dużo osób.  Przyje-
chał Pastor, rodziny dzieci przystępujących do sakramentu, 
przybyli dalsi i bliżsi kuzyni i znajomi. 

Ciekawą tradycją pierwszej konfirmacji jest przepraszanie 
za grzechy. Młody człowiek, który przystąpi do sakramentu 
musi rano przyjść do domów swojej bliższej lub dalszej ro-
dziny i przeprosić, za grzechy, które uczynił przeciwko nim.
W kościele atmosfera była niezwykła. Pierwszy raz mogłem 
uczestniczyć w takim święcie.  Słuchałem uważnie modlitw 
i śpiewów.  Na początku nabożeństwa młodzież była odpyty-
wana z prawd wiary Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 
Musieli głośno i wyraźnie odpowiedzieć na wiele ważnych 
pytań i to w obecności całej wspólnoty, a w kościele było 
naprawdę dużo osób. 
Następnie przyszedł czas na przyjęcie sakramentu, pobło-
gosławienie młodzieży i pamiątkowe zdjęcia. Całemu wy-
darzeniu towarzyszyła atmosfera radości i dumy widocznej 
na twarzach rodziców, dziadków i najbliższej rodziny.
Następnie zostałem zaproszony na obiad. No właśnie obiad… 
Obiad bowiem okazał się dwunastogodzinną imprezą z pysz-

nym jedzeniem, muzyką zabawą i długimi rozmowami z wie-
loma ciekawymi ludźmi. Obiad rozpoczęliśmy modlitwą, która 
poprowadził młody człowiek Aleksej, który był świerzo po 
pierwszek Konfirmacji i to przyjęcie było przede wszystkim 
na jego cześć. Od razu było widać kto jest ewangelikiem 
a kto prawosławnym. Ewangelicy bowiem nie robią znaku 
krzyża na koniec modlitwy, a prawosławni owszem.  Często 
zdarza się w tym regionie, że część rodziny jest wyznania 
ewangelickiego, część prawosławnego lub adwentystycznego. 
Było to naprawdę wspaniałe wydarzenie, że aż brak mi słów 
żeby to opisać. Na pożegnanie dałem moim Ostoićevskim 
przyjaciołom kilka moich grafik i segregator z rysunkami 
uczniów zalesiańskiej szkoły, którzy zadedykowali swoje 
prace mieszkańcom Ostojićeva. 
Ostojićevo jest niezwykłym miejscem. Polecam je każde-
mu miłośnikowi etnografii i językoznawstwa. Można tam 
poznać naprawdę gościnnych,  interesujących po prostu 
wspaniałych  ludzi.  Jednym z moich marzeń jest by zaprosić 
mieszkańców Ostojićieva do nas do Zalesia i naszej gminy. 
Albo by zorganizować wycieczkę naszej młodzieży to tego 
niezwykłego miejsca.

Maciej Zadrąg 
– Miłośnik Serbii i Kultury Bałkańskiej.

fot.  M. Zadrąg 
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Jakub Kultys, czołowy łucznik Klubu Sportowego 
Hubertus, odnosi spektakularne sukcesy już nie tylko w za-
wodach krajowych, ale również na arenie międzynarodowej. 
Jako numer jeden Kadry Narodowej kadetów w maju tego 
roku wziął udział w zawodach z cyklu Pucharu Europy 
w Słowenii. Wywalczył tam 17 miejsce, zaś w klasyfikacji 
zespołów mieszanych zdobył czwarte miejsce. II miejsce 
w Pucharze Beskidów dało Jakubowi przepustkę do repre-
zentowania Polski w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata, 
które odbyły się w dniach 9-15 sierpnia we Wrocławiu.
Na Mistrzostwach Świata Kuba osiągnął najlepszy wynik 
z reprezentantów Polski. Zawody były rozgrywane w sys-
temie pucharowym i miały bardzo emocjonujący przebieg. 
W pierwszym pojedynku Jakub Kultys wygrał 6:4 z repre-
zentantem Belgii. W drugim zmierzył się z reprezentantem 
Hiszpanii i ponownie triumfował z wynikiem 6:4. Kolejny 
pojedynek, z reprezentantem Brazylii zakończył się barażem. 
W dogrywce obaj zawodnicy strzelili w dziesiątkę. Dopiero 
po dokładnym mierzeniu sędziowskim okazało się, że strzała 
Brazylijczyka była o półtora milimetra bliżej środka tarczy. 
Kuba przegrał minimalnie, jednak znalazł się w gronie 24 
najlepszych łuczników na świecie. Warto wspomnieć, że 
w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata wzięło udział 
ponad 500 łuczników z 56 krajów.

Gratulując Jakubowi Kultysowi i jego trenerowi, Pawłowi 
Solińskiemu, znakomitych wyników sportowych, należy 
wspomnieć o tym, że cała sekcja łucznicza KS Hubertus 
rozwija się dynamicznie. Do Kadry Narodowej, oprócz 
Jakuba, powołany został również drugi łucznik Hubertusa - 
Jan Stempniewski. Łucznictwo jest sportem, który wymaga 
specyficznych warunków treningowych i sprzętu bardzo 
wysokiej jakości. Sukcesy naszych zawodników to przede 
wszystkim wynik ich wytężonej pracy. Mają oni wsparcie ze 
strony swoich rodziców i ze strony Klubu Hubertus. Wysoki 
poziom światowy implikuje równocześnie znacznie zwięk-
szone wydatki związane ze startami i zakupem niezbędnego 
sprzętu. Może wśród naszych lokalnych przedsiębiorców 
znajdzie się ktoś, kto wesprze finansowo rozwój naszych 
najlepszych, będących chlubą Zalesia Górnego, zawodników? 
Logo potencjalnego sponsora naszych gwiazd sportowych 
będzie widoczne na najpoważniejszych zawodach krajowych, 
a nawet na zawodach rangi światowej.
Jeszcze raz gratulujemy znakomitych wyników sportowych 
Jakubowi Kultysowi i jego trenerowi Pawłowi Solińskiemu

Stanisław Szczyciński
    Prezes KS Hubertus

fot. J. Kultys

Znakomity występ JAKUBA KULTYSA,
łucznika KS Hubertus, na Mistrzostwach Świata

Jakub Kultys i trener Paweł Soliński na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata 2021       
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W dniach od 28 czerwca do 16 lipca 2021 roku w szkole 
realizowana była akcja Lato w Zalesiu 2021 finan-

sowana z budżetu Gminy Piaseczno. Uczestniczyło w niej 
w pierwszym i drugim tygodniu po 60 uczniów natomiast 
w trzecim tygodniu 36 uczniów, którymi opiekowało się 
łącznie sześciu wychowawców oraz kierownik wypoczynku. 
Zajęcia odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 16.00 zgodnie z regulaminem i  
procedurami opartymi na wytycznych MEN, GIS oraz MZ 
w związku z zapobieganiem COVID-19. W trakcie akcji 
realizowano zajęcia programu profilaktycznego „Spójrz 
inaczej”.

Zajęcia realizowane w szkole były bardzo urozmaicone 
i dostosowane do możliwości oraz potrzeb poszczególnych 
grup. Oprócz zajęć prowadzonych przez wychowawców na 
terenie szkoły odbyły się zajęcia: 
• z koszykówki – w dniu 1 lipca – prowadzone przez trenerkę 

Klubu Lajkers Panią Magdalenę Lewandowską;
• koncert instrumentów dętych – 5 lipca oraz warsztaty 

bębniarskie – 12 lipca – zorganizowane we współpracy 
z Ośrodkiem Kultury w Piasecznie,

• spotkanie na temat bezpieczeństwa na wakacjach, pracy 
strażaków oraz znaczenia numeru 112 przygotowane 
przez OSP Chojnów w dniu 1 lipca 2021.  Dodatkową 
atrakcją była zabawa w pianie gaśniczej oraz w wodzie 
ze zraszacza strażackiego.

Zrealizowane zostały również  zajęcia poza szkołą w tym 
bardzo ciekawe wyjazdy:
• W każdy wtorek wszystkie grupy jeździły na naukę oraz 

doskonalenie umiejętności jazdy na rolkach na Rolko-
wisku w piasecznie,

• 30 czerwca 2021 odbył się Wyjazd do ZOO, w czasie 
którego przewodnicy opowiadali uczniom o zwierzętach 
ich trybie życia oraz o tym jak należy zachowywać się 
w kontakcie ze zwierzętami,

• 2 lipca 2021– wyjazd do kina Janki na film pt.”Krudowie 2”
• 7 i 8 lipca 2021– odpowiednio grupy 1,2 i 3 oraz 4 i 5 

wyjazd do Osady Młynarskiej w Konstancinie Jeziornej 
na warsztaty związane z poznawaniem różnych rodzajów 
zbóż, ich uprawą, pracą młyna oraz wypiekiem pieczywa. 
Dodatkowo dzieci miały czas na zabawy ruchowe oraz 
posiłek.

• 7 i 8 lipca 2021 – Odpowiednio grupy 4 i 5 oraz 1,2 i 3 
wyjazd do Parku Rekreacji w Powsinie gdzie uczestnicy 
mieli czas i przestrzeń na gry oraz zabawy ruchowe na 
świeżym powietrzu,

• 02 lipca 2021 – wyjazd do kosmicznej Sali Zabaw Airo 
na dwie godziny zabawy z czego jedna z animatorem, 
który organizował dzieciom aktywność na terenie Sali.

• 16 lipca 2019– wszystkie grupy - wyjazd do kina na film 
pt.”LUCA”;

Atrakcje, które nie zmieściły się w budżecie zaplanowanym 
przez Gminę Piaseczno, rodzice sfinansowali ze środków 
własnych.
W czasie zajęć na terenie szkoły i poza nią przestrzegano 
bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku. Gdy 
tylko pozwalały na to warunki pogodowe, dzieci miały 
możliwość zabawy na świeżym powietrzu.
 Wyżywienie było przygotowywane zgodnie z normami 
Sanepidu i bardzo smacznie serwowane o ustalonych w har-
monogramie godzinach. Na wycieczki uczniowie otrzymywali 
„suchy prowiant”. 
Z przeprowadzonych rozmów z uczniami można wywnio-
skować, że zaproponowany podczas akcji rodzaj spędzania 
czasu bardzo im się podobał. Uczniowie byli aktywizowani 
do działań plastycznych, współpracy, a przede wszystkim 
aktywności ruchowych. Chętnie podejmowali też zadania 
grupowe ponieważ wciąż bardzo potrzebowali wspólnych 
zabaw i zajęć po okresie nauki zdalnej. Prawie wszyscy za-
deklarowali chęć uczestnictwa w przyszłych edycjach akcji.  

Monika Sochacka-Kukiełka
fot. M. Sochacka-Kukiełka

fot. M. Częstochowski

WAKACJE W SZKOLE
czyli akcja Lato w Zalesiu 2021.



Termin zgłaszania prac: 11 września
Wystawa konkursowa: 18 września o godz. 16:00

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym i literac-
kim inspirowanym wystawą "Jaskrawość bytu" w Ośrodku 
Sztuki Lescer. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży 
w wieku 10-17 lat i podzielony na dwie kategorie: sztuki 
plastyczne oraz literatura. Wszystkie prace zgłoszone na 
konkurs zostaną zaprezentowane na wystawie konkurso-
wej w Ośrodku Sztuki Lescer 18 września o godz. 16:00. 
Odbędzie się również czytanie prac literackich. 

Dla zwycięzców i wyróżnionych przewidziane
są nagrody rzeczowe.

Regulamin konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Pomieszczenie 

Wystawowe prowadząca Ośrodek Sztuki Lescer w Za-
lesiu Górnym przy ul. Pionierów 11/13.

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 
od 10 do 17 lat.

3. Na konkurs przyjmowane są prace w dwóch działach 
tematycznych: sztuki plastyczne i literatura. Poprzez 
sztuki plastyczne rozumiane są rysunki i obrazy wy-
konane w dowolnej technice, grafiki warsztatowe oraz 
komputerowe, oraz rzeźby. Jako prace literackie można 
zgłaszać opowiadania, wiersze i krótkie formy drama-
tyczne. Długość tekstu nie może przekraczać znormali-
zowanej strony A4.

4. Na konkurs przyjmowane są prace inspirowane wystawą 
“Jaskrawość bytu” prezentowaną w Ośrodku Sztuki 
Lescer w dniach 3 lipca - 11 września 2021 roku (przy 
czym w sierpniu Ośrodek będzie nieczynny ze wzglę-
du na przerwę wakacyjną). Wystawę można zobaczyć 
online na stronie www.lescer.org. Prace nie mogą być 
kopiami dzieł innych autorów, nie mogą być uprzednio 
nagradzane w innych konkursach i przeglądach. Ponadto 
prace muszą być własnością autora i nie mogą naruszać 
dóbr osób trzecich. Prace nie spełniające warunków 
regulaminu nie będą przyjmowane.

5. Każdy z Uczestników może zgłosić maksymalnie dwie 
prace w każdej z kategorii.

6. Prace przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie 
11 września 2021 roku. Prace literackie należy przesłać 
na adres mailowy: info@lescer.org wraz z kartą uczest-
nictwa i klauzulą informacyjną. Prace plastyczne należy 
dostarczyć osobiście do Ośrodka Sztuki Lescer w dniach 
otwarcia (10, 17, 24 i 31 lipca, oraz 4 i 11 września, 
w godzinach 14:00 - 18:00) wraz z kartą uczestnictwa 
i klauzulą informacyjną. Karta uczestnictwa oraz klauzula 
informacyjna znajdują się na stronie wystawy: https://le-
scer.org/wystawy/jaskrawo%C5%9B%C4%87-bytu.html.

7. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia 
do konkursu prac uniemożliwiających ich ekspozycję 
z przyczyn technicznych oraz zastrzega sobie prawo do 
odmowy przyjęcia zgłoszonych do udziału w konkursie 
prac, jeżeli mogłyby zostać uznane za naruszające obo-
wiązujące w Polsce przepisy prawa lub dobre obyczaje.

8. Wszystkie prace zgłoszone na konkurs zostaną zapre-
zentowane na wystawie konkursowej w Ośrodku Sztuki 
Lescer w dniu 18 września 2021 roku o godz. 16:00.

9. Podczas wernisażu wystawy konkursowej zostaną ogło-
szeni zwycięzcy konkursów w obydwu kategoriach. 
Zdobywcom I, II i III miejsca zostaną przyznane nagrody 
rzeczowe. Zostaną przyznane również wyróżnienia. 

10. Prace biorące udział w wystawie konkursowej należy 
po jej zakończeniu odebrać osobiście po uprzednim 
ustaleniu dogodnego terminu.

11. Organizator zastrzega, iż jury może nie przyznać po-
szczególnych nagród, przyznać nagrody ex aequo lub 
przyznać nagrody dodatkowe.

12. Przysyłając prace na konkurs Uczestnik wyraża zgodę 
na zapisy zawarte w Regulaminie oraz na przetwarzanie 
danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną.

Organizatorem konkursu jest
Fundacja Pomieszczenie Wystawowe

Dofinansowano ze środków Gminy Piaseczno
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury

Partner wystawy: Centrum Kultury w Piasecznie 
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Konkurs plastyczny i literacki
˶Jaskrawość bytu˝ w Ośrodku Sztuki Lescer
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4 września na Zimnych Dołach w Lasach Chojnowskich 
odbędzie się IX edycja Festiwalu Piosenki Dołującej. 
W tym roku główną gwiazdą Festiwalu będzie Artur 

Andrus.

Występ Artura Andrusa z towarzyszącym mu zespołem 
zaplanowany jest na godzinę 20:00.

Warto jednak przyjść wcześniej i spędzić czas w piknikowej 
atmosferze Festiwalu.

Już o 15:00 na scenie głównej (w tym roku super profesjo-
nalnej) rozpocznie się prezentacja artystów biorących udział 
w konkursie Festiwalu.

O 17:30 na drugiej, kameralnej scenie zorganizowanej pod 
dużą wiatą, odbędzie się recital barda Tomasza Kordeusza. 

Od 18:00 na tejże małej scenie będziemy mogli posłuchać 
występów uczestników konkursu.

O 19:00 na dużej scenie odbędzie się koncert laureatów 
konkursu i Festiwal zwieńczy występ głównej gwiazdy, 
czyli Artura Andrusa.

Czas nadchodzącego Festiwalu to dobry moment żeby przy-
pomnieć jak to wszystko się zaczęło. Na oficjalnej stronie 
internetowej Festiwalu https://festiwalpiosenkidolujacej.
weebly.com/ można przeczytać o genezie tego zdarzenia 
artystycznego. Jako że nie wszyscy czytelnicy „Przystanku 
Zalesie” lubią poruszać się w przestrzeni internetowej, więc 
poniżej przedstawiam napisaną przeze mnie przed kilku laty, 
dostępną na oficjalnej stronie, historię powstania Festiwalu 
Piosenki Dołującej.

Idea Festiwalu narodziła się w trakcie rozmowy Basi i Stani-
sława Szczycińskich z Lesławem Mateckim, czyli w gronie 
członków założycieli zespołu Mikroklimat. Basia opowiadała 
Leszkowi o naszych doświadczeniach z jurorowania na 
konkursach piosenki poetyckiej pokazujących przedziw-
ną sprzeczność między na ogół pogodną naturą młodych 
artystów, a ich niezmiernie ponurą twórczością. Wtedy to 
w głowie Leszka narodziła się wizja Festiwalu Pieśni Ponurej 
dla którego wymarzoną scenerią byłoby uroczysko Zimne 
Doły położone w Lasach Chojnowskich między Zalesiem 
Górnym a Żabieńcem w Gminie Piaseczno. Świetnie ba-
wiliśmy się wyobrażając sobie scenę, z której płyną ponure 
pieśni z przygnębiającą muzyką graną i śpiewaną przez 
smętnych artystów.

Idea takiego festiwalu pojawiła się w rozmowie z udziałem 
Ewy Kozłowskiej, właśnie dopiero co wybranej prezes Sto-
warzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego. Ewa stwierdziła, 
że koniecznie taki festiwal trzeba zorganizować.

Skoro tak, to pierwszą osobą która przyszła mi na myśl 
jako potencjalna twarz rodzącej się imprezy był Andrzej 
Poniedzielski. Zadzwoniłem do Andrzeja z pytaniem czy 
nie chciałby wziąć udziału w tworzonym właśnie ponurym 

przedsięwzięciu. Andrzej zareagował entuzjastycznie, boć 
przecie od lat pracuje nad swoim scenicznym imagem jak ulał 
pasującym do idei festiwalu. Tyle że nie pasowała Andrze-
jowi nazwa Festiwal Pieśni Ponurej. Tu z pomocą przyszedł 
nasz syn, kontrabasista i również członek Mikroklimatu 
Maciek Szczyciński, stwierdzając, że skoro wszystko ma 
się dziać na Zimnych Dołach to niech to będzie Festiwal 
Piosenki Dołującej.

Wzięliśmy się do roboty wcielając ideę w życie. Z ochotą 
do akcji włączyło się Centrum Kultury Piaseczno. Dzia-
łająca w nim Kasia Hernik, od lat zajmująca się piosenką 
poetycką znakomicie uruchomiła kwestie organizacyjne 
związane z Festiwalem. Nieocenionym i życzliwym part-
nerem okazało się Nadleśnictwo Chojnów. Pan Nadleśniczy 
Sławomir Mydłowski udostępnił miejsce na Festiwal, leśnicy 
wybudowali specjalną scenę i ławki dla widowni. Stroną 
plastyczną Festiwalu zajęła się Magda Zdrojewska ze swoją 
firmą  Studio Furia. Zarówno Urząd Gminy Piaseczno jak 
i Starostwo Powiatowe od razu wsparły ideę tworzącego 
się, unikalnego festiwalu.

Datę odbycia pierwszego Festiwalu zaplanowaliśmy na 
piątek 13 września. Był to rok 2013, pierwsze dźwięki 
ze sceny miały popłynąć o godzinie 13:13. Żeby jednak 
od razu nam coś nie wyszło, to okazało się, że Andrzej 
Poniedzielski zapisał sobie w kalendarzu datę 14 września 
i ostatecznie właśnie tego dnia odbył się pierwszy Festiwal 
Piosenki Dołującej.

Pierwsza edycja miała formę konkursu otwartego. Zgłosiło 
się do niego od razu wielu lokalnych artystów, zaproszenie 
do udziału w imprezie przyjęli również między innymi: 
Kuba Sienkiewicz, zespół Transgrajpol, Mariusz Oziu 
Orzechowski, Piotr Dąbrówka, Tomasz Krzymiński, Mariusz 
Dekiel no i oczywiście Andrzej Poniedzielski, nasz ideolog 
i twarz Festiwalu. Dobrotliwe jury w składzie Kasia Hernik, 
Basia Szczycińska, Artur Brzychcy i Łukasz Wyleziński 
przyznało same pierwsze nagrody w formie szpadla, lub 
saperki. Gwoździem programu artystycznego Festiwalu 
był recital Andrzeja Poniedzielskiego z towarzyszeniem 
Zespołu Festiwalowego.

Festiwal Piosenki Dołującej ma już renomowaną markę 
w ogólnopolskiej przestrzeni festiwali piosenki. Między 
innymi jest na mapie festiwali w grze planszowej “Gra 
muzyka” i jest laureatem nagrody “Perła Mazowsza” w ka-
tegorii kultura. Dzięki udziałowi w jury Mirosława Micha 
Michalskiego nominujemy wykonawców do Studenckiego 
Festiwalu Piosenki w Krakowie.

Do zobaczenia na Zimnych Dołach 4 września

    Stanisław Szczyciński

    Dyktator artystyczny 
Festiwalu Piosenki Dołującej

Przed nami IX FESTIWAL PIOSENKI DOŁUJĄCEJ
- program i trochę historii
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Podczas niedzielnych spacerów po leśnych duktach może-
my czasem trafić w miejsce, mogące dla niewprawionego 
obserwatora przypominać leśne zapusty. Te pozornie zapo-
mniane przez człowieka tereny, porastają licznie występu-
jącym grabem, czeremchą, brzozą i osiką oraz pokaźnym 
gronem gatunków krzewów i roślinności zielnej. Czy tak 
faktycznie jest? Czy zawsze są to zapusty? Niekoniecznie. 
Opisana sytuacja to przykład typowej powierzchni na któ-
rej rozpoczął się proces odnowienia lasu – stopniowego 
wprowadzania młodego pokolenia. Na przygotowanych 
do odnowienia powierzchniach w pierwszym kroku leśnicy 
sadzą gatunek drzewa właściwy dla danego siedliska. W  
przypadku zalesiańskich okolic często jest nim dąb szy-
pułkowy, który jest gatunkiem bardzo wymagającym pod 
względem żyzności gleby. W przeciwieństwie do ogródków 

przydomowych, powierzchnie takie nie są pielęgnowane 
zbyt często, zwykle dwa razy do roku. Po kilku latach, gdy 
na powierzchni leśnej uprawy zaczynają pojawiać się inne 
gatunki drzew, zwykle lekkonasienne, leśnicy wykonują 
tzw. czyszczenia wczesne. Zabieg ten polega na usuwaniu 
niepożądanych domieszek, które zaczynają górować nad 
sadzonkami gatunku głównego. Nie są one jednak usuwane 
całkowicie, tzn. do samej ziemi, lecz przycinane na pewnej 
wysokości aby dać przewagę sadzonkom gatunku głównego 

z równoczesnym zachowaniem osłony bocznej – „pozostaje 
kożuszek, a zdejmujemy tylko czapeczkę”. Powiedzenie 
to, stosowane głównie w odniesieniu do hodowli młodych 
dębów, znane jest wielu pokoleniom leśników.

Otoczenie chwastów wokół gatunku głównego, w naszym 
przypadku wokół dębów, to bardzo korzystny układ. Ich 
liczne występowanie przede wszystkim stymuluje młode 
drzewka do wzrostu na wysokość, ponadto zapewnia im 
osłonę przed zwierzyną. Sadzonki dębu (ale także innych 
gatunków) są w nich niejako schowane. Dodatkowo chwasty 
stanowią ochronę przed mrozami, na które dąb jest bardzo 
wrażliwy. 

Odnowienie lasu, czyli stopniowe wprowadzanie młodego 
pokolenia drzew to wbrew pozorom bardzo skomplikowany 

proces, wymagający właściwego zaplanowania przestrzen-
no–czasowego. Całkowite odnowienie wydzielenia leśnego, 
w sytuacji żyznych siedlisk, realizowane jest na przestrzeni 
ponad 20 lat, a to już nie lada wyzwanie.

Opracowanie:
Artur Pacia – Zastępca Nadleśniczego
Paweł Szymański – Inżynier nadzoru

„W KOŻUSZKU BEZ CZAPECZKI”

Leśnictwo Dobiesz, oddz. 157j, powierzchnia zagospodarowana z wykorzystaniem rębni IIIb



Leśnictwo Dobiesz, oddz. 157 j, dąb szypułkowy „bez czapeczki” otoczony „kożuszkiem” z innych gatunków drzew
i krzewów – zdjęcie z drona

Leśnictwo Dobiesz, oddz. 157 j, gniazdo dębowe przed zabiegiem czyszczeń wczesnych

Przystanek Zalesie 13
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Leśnictwo Dobiesz, oddz. 157j, rębnia IIIb – drugi etap

Czas pandemii przyczynił się do tego, że coraz więcej co-
dziennych spraw załatwiamy przez internet – zaczynając 
od opłaty rachunków, a kończąc na zakupach. To otwiera 
kolejne drzwi oszustom, którzy cały czas są aktywni i wy-
szukują kolejnych metod na wzbogacenie się.

W samym powiecie piaseczyńskim od początku roku od-
notowano blisko 150 oszustw internetowych, a zapewne ta 
liczba jest większa ponieważ nie wszystkie takie zdarzenia 
są przez mieszkańców zgłaszane. Pokazuje to, jak wielkim 

problemem stała się działalność oszustów w internecie, 
którzy chcą być zawsze krok przed nami i wyszukują naj-
przeróżniejszych metod na ograbienie nas niejednokrotnie 
z oszczędności całego życia.

W ostatnim czasie najpopularniejszą z metod oszustwa jest 
tzw. phishing. Sposób jest znany od kilku lat, jednak cały 
czas zdarzają się osoby, które dają się oszukać. Oszuści 
podszywają się pod dostawców prądu lub gazu i wysyłają 
sms-y o konieczności dopłaty. Zazwyczaj kwota jaką należy 
wpłacić jest niska a wiadomość zawiera link do płatności, 
który ma ułatwić całą procedurę. Klikając w niego, znajdu-
jemy się na stronie internetowej łudząco przypominającej 
operatora usług bądź stronę banku, kolejnym krokiem jest 
wprowadzenie danych wrażliwych, które oszust przechwytuje 
i dzięki nim może się zalogować na nasze bankowe konto. 
W tak prosty i szybki sposób oszuści bogacą się naszym 
kosztem.

Jak nie dać się oszukać?

- nie odpowiadajmy na wiadomości sms przesłane z nie-
znanych numerów

- nie klikajmy w linki przesłane w wiadomościach sms

Pamiętajmy zatem: ostrożność, czujność i metoda ograni-
czonego zaufania pozwolą nam uniknąć problemów i nie 
stać się kolejną ofiarą oszusta!

źródło: piaseczno.pl

Zachowaj czujność! Oszuści nie próżnują!
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Cukinia/ogórki w curry
4 szkl. wody
1 ½ szkl. octu 10%
1 łyżka soli
½ kg cukru (2 szkl.)
3 łyżeczki curry
Powyższe składniki zagotować.
około 2 kg ogórków/cukinii 
liść selera
Plaster cebuli, gorczycę, ziele angiel-
skie ułożyć na dnie słoika.
Włożyć do słoika ogórki/cukinię i zalać 
zalewą. Pasteryzować od zagotowania 
10 min.
(Ogórki nieobrane będą twardsze.)

Ketchup paprykowy
3 kg papryki czerwonej
1 duże kwaśne jabłko
1 duża cebula
½ szkl. oleju
1 szkl. cukru
1 łyżeczka chilli
3 łyżki soli
Zmieloną paprykę, jabłko i cebulę 
gotować mieszając 20-30 min.
Dodać:
1 główkę czosnku zmiażdżoną
3 słoiczki koncentratu pomidorowego
½ szkl. octu
½ torebki papryki słodkiej
½ torebki papryki ostrej
pieprz do smaku
Zagotować i przełożyć do słoiczków. 
Po zakręceniu obrócić do góry dnem.

Smacznego!
KINO PLENEROWE

SUPER FILMY TYLKO U NAS!
Zalesie Górne
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MASZ TĘ MOC! Toksyczne relacje

Relacja zdrowa a toksyczna 

Relacja zdrowa – relacja, w której czujesz się dobrze, swobodnie 
i się rozwijasz. 

Relacja toksyczna – relacja, w której czujesz się źle, nie możesz 
być w pełni sobą, czujesz się ocenian_.

Jak rozpoznać, że jestem w toksycznej relacji? 

• masz ciągłą potrzebę bycia pochwalonym/ną i docenio-
nym/ną 

• przez większość czasu czujesz się podobnie jak na eg-
zaminie – masz wrażenie, że ktoś nieustannie cię ocenia 

• boisz się zakończyć relację, ale równocześnie nie mówisz 
o swoich potrzebach 

• wasze oczekiwania dotyczące relacji się nie pokrywają 

• masz poczucie, że relacja się osłabia, energia się wyczerpuje 

Czy toksyczna relacja zależy od obu osób? 

Jeżeli jedna osoba ma potrzeby, o których jednak nie jest w stanie 
powiedzieć, ich niezaspokojenie może budzić frustrację i nie-
zadowolenie, co z reguły rozpoczyna relację zwaną toksyczną. 

Relacja nie zawsze jest od początku toksyczna, czasem dzieje 
się to dopiero z biegiem czasu, warto zauważyć ten przełomowy 
moment w zachowaniu tej drugiej osoby lub po prostu w relacji. 
Obie osoby ponoszą odpowiedzialność za relację, ale zazwyczaj 
wina nie leży po środku. 

Co należy zrobić w takiej sytuacji? 

Przede wszystkim należy odpowiedzieć na toksyczne zachowania 
– postawić granice, szczerze porozmawiać. Otwarta rozmowa 

często potrafi zmienić punkt widzenia drugiej osoby na sytuację. 
Warto poruszyć temat wprowadzenia zmian w tej relacji. 

To wszystko jest odpowiedzialnością, która leży po twojej stro-
nie. Jest to także dbanie o siebie. Nie dbając o swoje potrzeby 
i emocje, zrzucasz całą odpowiedzialność za relację na drugą 
osobę (jednak nie winę!). 

Czy zawsze należy kończyć toksyczną relację? 

Jeżeli szczera rozmowa nie pomaga, a ty czujesz, że zawsze jest 
to twoja wina i tylko ty bierzesz za to odpowiedzialność, Zadaj 
sobie jedno pytanie: „czy mi to służy?”. 

Jeżeli tak – nie chcesz rezygnować z relacji (z własnej woli, a nie 
ze strachu) – w porządku. Jeżeli jednak chcesz zobaczyć inne 
możliwości – warto się zastanowić, czy nie zrobić kroku naprzód.

Zespół projektu ,,masz tę moc!”
Instagram: @masz_te_moc

Facebook: Masz tę moc
fot. toksyczne relacje.png

fot. Masz tę moc

Czym są toksyczne relacje? Czy zależą tylko od jednej osoby? Co zrobić gdy nie czujemy się komfortowo 
w relacji? Na te pytania znajdziesz odpowiedzi niżej! Koniecznie zajrzyj!

RONDO WIEKOWEJ SOSNY
Dosadzone, podlane, podcięte, zadbane… Dziękujemy pani Iwonie za ukwiecanie i dbanie o rondo.

Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego


