
ZALESIE GÓRNE
ROK IV . No 8/2011 (34)

Przystanek Zalesie
B E Z P Ł AT N A
GAZETA SOŁECKA

l Otrzymaliśmy z Gminy informację 
na temat konkursu ogłoszonego przez 
Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Pro-
gramów Unijnych z propozycją zgłaszania 
przez sołectwa propozycji Projektu. Gmi-
na wybierze projekty dwóch sołectw, które 
będą miały największe szanse na uzyskanie 
dofinansowania. Urząd Gminy będzie Li-
derem projektu. Mieliśmy tylko 2 dni 
na opracowanie propozycji. Rada Sołecka 
opracowała i wysłała nasze projekty. Przez 
ich realizację możemy zyskać fundusze, 
których celem byłoby wyrównanie pozio-
mu wiedzy dzieci i młodzieży ze środowisk 
zagrożonych, poprzez zapewnienie dodat-
kowych zajęć edukacyjnych i psycholo-
gicznych dla uczniów znajdujących się w 
trudnej sytuacji materialnej. Czekamy na 
odpowiedź.
l Poprosiliśmy Urząd Gminy o ustawienie 
słupków przy wejściu na ścieżkę pomiędzy 
PKP a przystankiem L13. Gmina za-
bezpieczyła dróżkę przed wjazdem samo-
chodów.
l Zwróciliśmy się do Starostwa o pilne 
wykonanie odwodnienia odcinka ul. 
Wiekowej Sosny: od ul. Pionierów do 
Domanki – czekamy na odpowiedź.
l Poprosiliśmy Urząd Gminy o wymianę 
piasku na placu zabaw na boisku „Huber-
tus” – piasek został uzupełniony.
l Zwróciliśmy się do Gminy z prośbą 
o ustawienie 3 nowych, czytelnych tablic 
z planem Zalesia. W tym roku będzie zre-
alizowana jedna – przy PKP.
l Poinformowaliśmy Straż Miejską i 
Policję o powtarzającym się wysypywaniu 
dużej ilości kości zwierzęcych na ul. Spa-
cerowej przy wejściu na peron. Czekamy 
na skuteczne działania.
l Na spotkaniu Rady Sołeckiej 
opracowaliśmy nasze propozycje do 
budżetu Gminy i Powiatu na 2012 rok. 
Zostały one przesłane adresatom.
l Poprosiliśmy Gminę o usunięcie konar-
ów zwisających nad placem zabaw, co 
zagraża bawiącym się tam dzieciom.
l Uczestniczyliśmy w mszy polowej, która 
odbyła się przy figurze Matki Bożej ufun-

dowanej przez mieszkańca – p. K. Mer-
skiego – z okazji 175 powstania Domanki.
l Uzyskaliśmy informację,  że Gmina 
wystąpiła do Urzędu Mazowieckiego o 
przejęcie od Skarbu Państwa tzw. Placu 
Duszczyka. Do tej pory nie można 
uporządkować tego terenu w centrum 
naszej wsi, który straszy śmieciami i starym 
ogrodzeniem. Może, jak będzie wreszcie 
uregulowany stan prawny, będziemy mog-
li uporządkować kolejny kawałek Zalesia.
l Przygotowaliśmy piknik integracyjny na 
boisku Domanka – „Święto Pieczonego 
Ziemniaka”. 
l Sprawdzaliśmy i organizowaliśmy prace 
porządkowe dla osób skierowanych przez 
Kuratora Sądowego do prac społecznie 
użytecznych.  Osoby te sprzątają nasze 
ulice ze śmieci podrzucanych przez 
mieszkańców, którym nie zależy na 
czystości naszej miejscowości.
l Przygotowujemy kolejne harmonogramy 
prac porządkowych, które uzgadniamy z 
Kuratorem.
l Przekazujemy na bieżąco do Urzędu 
Gminy wnioski i prośby mieszkańców 
związane z usuwaniem skutków powodzi 
w Zalesiu.  Sołtys Ewa Stroińska 

* * *
Kontakt z sołtysem
tel: 691 500 242; (22) 844 03 29
Dyżur sołtysa:
ul. Porannej Zorzy 1;
poniedziałek 17–19, piątek 10–12

* * *
Telefon ws. awarii oświetlenia ulic
(22) 717 46 94
Pogotowie Kanalizacyjne PWiK
603 309 399
Pogotowie wodociągowe
601 333 353

* * *
Stały apel do mieszkańców i gości: zosta-
wiajcie swoje śmieci w domowych pojem-
nikach, nie wieszajcie na ulicznych koszach, 
nie wrzucajcie na niezamieszkałe działki 
lub do lasu!!!  DBAJMY WSZYSCY o 
czystość naszego Zalesia Górnego!

DZIAŁANIA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ WNIOSKI DO BUDŻETU
NA ROK 2012

Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego 
w imieniu mieszkańców zgłaszają pro-
pozycje zadań do budżetu na rok 2012:

I. Wykonanie oświetlenia:
a/ od z ulicy Jesionowej do stacji PKP,
b/ ul. Złocistych Łanów na wysokości nr 
16A,
c/ ul. Jasna pomiędzy ul. Kwiatu Paproci 
a Jagodową,
d/ ul. Nowinek pomiędzy Leśną Dróżką 
a Uroczą,
e/ uzupełnienie oświetlenia na boisku 
„Domanka” od ul. Koralowych Dębów,
Poprawa oświetlenia w obrębie skrzy-
żowań:
a/ ul. Pionierów /Zagajników,
b/ ul.Pionierów/Przebudzenia Wiosny,
c/ ul.Pionierow/Drogi Dzików,
d/ ul. Wiekowej S. /Sarenki,
e/ ul. Wiekowej S. /Leśnych Boginek,
f/ ul. Parkowa/ Leśna.
II. Wymiana spowalniaczy na murowane 
na ulicy Jesionowej.
III. Wykonanie remontu nawierzchni nw. 
ulic:
Poranku, Jasna, Biedronki, Promienna, 
Zaczarowanej Róży, Piękna, Piaseczyń-
ska, Słoneczna od Akacjowej, Rydzów, 
Jastrzębi Lot, Zagajników, Przebudze-
nia Wiosny.
IV. Wyrównanie uskoku na ulicy Mo-
drzewiowej od Leśnej.
V. Kontynuacja kompleksowego udroż-
niania rowów i przepustów.
VI. Adaptacja strychu użytkowego i bu-
dowa schodów awaryjnych w Klubie 
Kultury ul. Jelonka 2.
VII. Kontynuacja projektu zagospoda-
rowania Klubu Sportowego Hubertus.
VIII. Rozpoczęcie prac budowlanych 
Zespołu Szkół w Zalesiu Górnym.
IX. Przygotowanie projektu zagospoda-
rowania „Bazarku”przy ul. Pionierów.
X. Wykonanie nawierzchni i chodnika na 
ul. Sarenki od Kościoła do ul. Młodych 
Wilcząt.

dokończenie na str. 2
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XI. Sfinansowanie broszury z okazji 175– 
lecia powstania Domanki, 1000 szt., 40 
str.

Propozycje Zalesia Górnego zgłoszone 
do budżetu Powiatu na 2012 rok:

1/ Kontynuacja remontu ulicy Pionierów 
wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ulic Wiekowej Sosny i 
Pionierów oraz Pionierów i Koralowych 
Dębów i Pionierów z Drogą Dzików.
2/ Wykonanie odwodnienia na ulicy 
Wiekowej Sosny.
3/ Wykonanie chodnika na ul. Parkowej: 
od Poczty do granicy z Ustanowem
4/ Przywrócenie przejezdności „starej 
drogi” do Żabienica na odcinku: ul. 
Wiekowej Sosny do przejazdu kolejowe-
go w Żabieńcu.

Sołtys Ewa Stroińska 

* * *

1920 BITWA WARSZAWSKA
W niedzielę 9 października o godz.16.00 
w Domu Rodziny Wisłockich w Zalesiu 
Górnym przy ul. Pionierów 11/13 odbę-
dzie się spotkanie autorskie z Grzego-
rzem Nowikiem, autorem książki „Woj-
na Światów 1920 Bitwa Warszawska”. 
Wstep wolny. Zapraszamy!

* * *

KOMUNIKAT
Od 4 października br. KS „Hubertus” 
wspólnie z Filią Centrum Kultury 
w Zalesiu Górnym organizuje Szkółkę 
Szachową przeznaczoną dla począt-
kujących szachistów. Zajęcia będą prowa-
dzone we wtorki o godz.15.30 lub w so-
boty o godz.11.00 w Filii Centrum Kultu-
ry. Odpłatność wynosi 40 zł miesięcznie. 
Przyjmujemy także zapisy do modelarni 
przy ul. Sarenki 11. Zajęcia odbywają się 
w soboty w godz. 9.00–13.00. Zapisy pod 
nr tel. 500 162 993 (szachy) i 515 944 204 
(modelarnia). Zapraszamy!

W związku z opracowywanym projek-
tem budżetu na rok 2012 zgłaszam pro-
pozycje zadań do wykonania z terenu 
Zalesia Górnego:
1/ Zespół Szkół w Zalesiu Górnym – ro-
boty budowlane, (SP i Gimnazjum), pro-
jekt został wykonany w 2010 r., na I etap 
uzyskano pozwolenie na budowę, 
2/ pilna kontynuacja robót odwodnienio-
wych w Zalesiu Górnym:
– wybudowanie na rowie w lesie przy ul. 
Cienistej przepustu, który umożliwi kon-
trolowany przepływ wody nie większy 
niż, np. rurą o przekroju 30 – 40 cm, 
– budowa (przebudowa) rowu i kolektora 
odwodnieniowego od lasu w kierunku 
torów i rzeczki Czarnej, na granicy Za-
lesia i Ustanowa z regulacją przepływu 
wody w Czarnej, w rejonie ul. Kaczeńców 
(zadanie wspólne dla gmin Piaseczno 
i Prażmów),
– udrożnienie rowów i odprowadzenie 
części wody z lasu (przy ul. Cienistej i 
Akacjowej), rowem w kierunku cmenta-
rza w Jazgarzewie i dalej do Jeziorki,
– odwodnienie innych części Zalesia, np. 
ulic Koralowych Dębów (ul. Poranku), 
Wiekowej Sosny, Pionierów, Domanki 
zwłaszcza rejonu Malinowej. Można to 
osiągnąć poprzez udrożnienie rowu, który 
ma początek przy gajówce i odprowadza 
wodę przez las i żelbetowy przepust 
bramowy pod torami (okolice źródełka). 
Do tego rowu można podłączyć rowami 
lub rurami odwodnienia z ulic, które 
wymieniłem wyżej, poprawi to sytuację 
mieszkańców, którzy maja teraz zalane 
piwnice. 
3/ ul. Poranku, dokończenie prac przy 
odwodnieniu ulicy (odprowadzenie wody 
rowem w kierunku Domanki), wykonanie 
nawierzchni z kostki łącznie z chodni-
kiem z jednej strony, 
4/ ul. Sarenki, wykonanie nawierzchni 
i chodnika, najpilniejszy odcinek od ul. 
Wiekowej Sosny do skrzyżowania z ul. 
Leśnych Boginek – po zmianie orga-
nizacji ruchu na ul Białej Brzozy (ulica 
jednokierunkowa), ul. Sarenki jest bez-
kolizyjnym dojazdem i dojściem w kie-
runku do Szkoły i Kościoła, 

5/ ul. Jasna, w ramach remontów nakładka 
asfaltowa na podbudowie z tłucznia, 
6/ ul. Promienna, w ramach remontów 
nakładka asfaltowa na podbudowie z 
tłucznia, 
7/ ul. Jelenich Rogów, w ramach re-
montów nakładka asfaltowa na podbu-
dowie z tłucznia, 
8/ ul. Zaczarowanej Róży, w ramach re-
montów nakładka asfaltowa na istniejącej 
podbudowie z tłucznia,
9/ ul. Biedronki, remonty dróg, nakładka 
asfaltowa na istniejącej podbudowie z 
tłucznia,
10/ budowa zaplecza dla klubu sportowe-
go Hubertus, według wykonanego pro-
jektu 
11/ we współdziałaniu ze Starostwem 
wykonanie chodników przy wyremon-
towanej ul. Pionierów łącznie ze światłami 
ostrzegawczymi na skrzyżowaniu Ko-
ralowych Dębów – Pionierów, 
12/ we współdziałaniu z PKP i Kolejami 
Mazowieckimi wybudować zatoczki i 
miejsca do parkowania w rejonie stacji w 
Zalesiu Górnym,
13/ wykonanie oświetlenia na odcinku 
zejście z peronów (przejazd PKP) do ul. 
Jesionowej, odcinek wyjątkowo niebez-
pieczny dla pieszych, częste kolizje (samo-
chody lądują na ogrodzeniach), wystarczą 
2 lampy,
15/ wystąpienie do Starostwa o remont 
i doprowadzenie do przejezdności drogi 
stanowiącej połączenie Zalesia Górnego 
(Domanka) z Żabieńcem, przedłużenie 
ul. Koralowych Dębów, jest to droga 
która stanowi alternatywny dojazd do 
Zalesia,
16/ w budżecie Centrum Kultury proszę 
ująć finansowanie cyklicznych imprez 
jakie są organizowane na terenie Zalesia 
Górnego: „Festiwal Pieśni Adwentow-
ych” grudzień 2012, „Sztukatorzy” festi-
wal poezji śpiewanej październik 2012, 
„Spotkania z Pieśnią” (patriotyczną) maj, 
sierpień i listopad 2012.

Uważam wyżej wymienione zadania 
za niezbędne i pilne do wykonania w 
roku 2012.

Andrzej Swat – radny

Wnioski do budżetu na 2012 r.
dla Zalesia Górnego
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W piękny letni dzień 29 czerwca Gos-
podynie i Gospodarze Podmiejscy wraz 
z liczną grupą członków Klubu Se-
niora wybrali się na rejs statkiem po 
Wiśle, zorganizowany przez Klub Kul-
tury w Zalesiu Górnym. Pomysł rejsu 
– zdaniem „gospodarskiej ekipy” – był 
strzałem w dziesiątkę.
Szczerze przyznaliśmy, że nikt z nas 
dotychczas po Wiśle nie pływał. Była 
więc okazja nadrobić zaległości i pokazać 
naszym dzieciom Wisłę.

Szefem i nieocenionym przewodni-
kiem w trakcie całej wyprawy był kie-
rownik naszego Klubu Kultury Andrzej 
Szczygielski, który okazał się znawcą i 
pasjonatem żeglugi rzecznej. Przez całą 
podróż opowiadał nam o historii żeglugi 
na Wiśle, a także zaskoczył nas wieloma 
ciewawostkami o Konstancinie, których – 
wstyd się przyznać – nie znaliśmy. 

Do przystani za mostem śląsko–
dąbrowskim dojechaliśmy autokarem. 
Nasz statek wyruszył w kierunku pom-
nika Sapera, minął Port Czerniakowski, 
popłynął dalej w stronę „grubej Kaśki” 

i zawrócił do przystani. Podziwialiśmy 
imponujący widok Stadionu Narodowego, 
oraz Starego Miasta od strony rzeki. Po rej-
sie przejechaliśmy autokarem do Łazienek 
Królewskich, gdzie wielu z nas nie było od 
100 lat. Spacer po łazienkowskim parku 

zakończyliśmy kawą i lodami w plene-
rowej kawiarni. Spędziliśmy niezaponiany 
dzień w miłym gronie Zalesian, co tak 
często się nam nie zdarza...

Gospodyni Podmiejska
Julita Stróżewska

W niedzielę 18 września odbyło się spot-
kanie integracyjne mieszkańców na pla-
cu sportowo–rekreacyjnym Domanka. 
Spotkanie zorganizowała Rada Sołecka 
z zaplanowanego Funduszu Sołeckiego 
na rok 2011.
Święto Pieczonego Ziemniaka było tylko 
pretekstem, gdyż głównym celem było 
spotkanie mieszkańców, aby mogli 
porozmawiać „po sąsiedzku” o swoich 
inicjatywach,  pasjach, problemach przy 
muzyce zespołu dixilandowego z Kon-

stancina, przegryzając chlebem ze smal-
cem domowym i kiszonym ogórkiem oraz 
upiec kiełbaski przy ognisku. Atrakcją 
spotkania była wyprzedaż z bagażników 
samochodowych. W ubiegłym roku, gdy 
organizowaliśmy takie spotkanie, były tyl-
ko 3 samochody. W tym roku mieszkańcy 
przeszukali swoje strychy i szuflady 
dokładniej – przyjechało kilkanaście sa-
mochodów ustawionych wzdłuż placu – 
można było kupić sprzedać różne różności 
za grosze. Dzieci sprzedawały swoje 

wyrośnięte zabawki i książki, a ich rodzice 
bibeloty, ubranka i sprzęt sportowy.

 Rada Sołecka częstowała pod namio-
tem mieszkańców kiełbaskami do pie-
czenia w ognisku i chlebem. Pani Ewa 
Szczygielska pokroiła własnoręcznie 6 kg 
słoniny i podgardla z cebulką i wyszedł 
z jej rąk wspaniały ogromny garnek 
smalcu – za co składamy p. Ewie serde-
czne podziękowania. Duże podziękowania 
także dla p. Wiesi Karasek,  która dzielnie 
pomagała p. Ewie przygotowując pyszne 
kromki ze smalcem. Mieszkańcom tak 
bardzo spodobała się muzyka zespołu 
umilającego nasze spotkanie, że wielu 
tańczyło na trawie w rytmie lekkiego jaz-
zu. O ognisko,  przyniesienie ławek,  stołu 
i rozstawienie namiotu zadbali nasi har-
cerze, za co organizatorzy imprezy bar-
dzo im dziękują. Dziękujemy również 
p. Adamowi Nyckowi za drobne ciastecz-
ka i cukierki i Paniom, z których jedna 
przyniosła na stół sołecki szarlotkę,  a dru-
ga kosz z owocami. Dobra zabawa przy 
pięknej pogodzie oraz pozytywne głosy 
od uczestników pikniku dają nadzieję, że 
Pieczony Ziemniak stanie się coroczną 
imprezą integracyjną. Ewa StroińskaKolejny udany piknik na Święto Ziemniaka na Domance

PIECZONY ZIEMNIAK PO RAZ DRUGI

ZALESIAŃSKI REJS PO WIŚLE

Nasze dzieci też zobaczyły Wisłę
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W dniu 10.09.2011 o godz. 16.00 na pla-
cu u zbiegu ulic: Koralowych Dębów, 
Piaseczyńskiej, Owsianej i Żytniej 
odbyła się Msza Św. z okazji 175. rocz-
nicy powstania Domanki. 

We Mszy Świętej, koncelebrowanej 
przez księdza proboszcza Krzysztofa 
Grzejszczyka, wikarego Sławomira 
Opalińskiego oraz kleryka Rafała Da-
widowicza wzięło udział około 200 
mieszkańców Zalesia Górnego i okolic. 
Oprawę muzyczną przygotował chór para-
fialny „Accentus”, którym dyrygował or-
ganista Jacek Solecki. W czasie uroczystej 
mszy ks. proboszcz Grzejszczyk wygłosił 
piękne, ciepłe kazanie, skierowane w 
szczególności do mieszkańców Doman-
ki, w którym podkreślił ich ofiarność 
i zaangażowanie w sprawy dotyczące 
zarówno miejscowości, jak i Kościoła. 

Po mszy głos zabrał wieloletni radny 
Andrzej Swat, współautor książki „Za-
lesie Górne 1930–2000”, który zwięźle 
zarysował historię Domanki przy-
pominając pochodzenie tej nazwy i 
niektóre dane demograficzne. Po nim 
wystąpił wiceprzewodniczący Rady Pow-
iatu Krzysztof Leniec. Uroczystość 
zakończyło poświęcenie kapliczki Matki 
Bożej Opiekunki Podróżujących i od-
mówienie wspólnej modlitwy. Karina 
Merska rozdała wszystkim uczestnikom 
uroczystości pamiątkowe obrazki z Matką 
Bożą. Kapliczka stanęła w miejscu, w 
którym do lat sześćdziesiątych stała gajów-

ka zamieszkana przez rodzinę Płowików. 
W tym okresie wyprostowano drogę, która 
przecięła gospodarstwo leśników a dom 
wyburzono i tak powstał plac, na którym 
obecnie znalazła swoje miejsce figura 
Matki Bożej. Z tego miejsca, 20 lat 
temu, w 155. rocznicę powstania Doman-
ki, mała kapliczka została przeniesiona 
na posesję państwa Borowskich i od tam-
tej pory znajduje się na przydrożnej lipie. 
Pomysłodawcą i fundatorem odnowionej 
kapliczki Matki Bożej jest Krzysztof Mer-
ski, który ten zamysł nosił w sobie od daw-
na. Przez lata na skwerze leżały kamienie, 

które przywiózł ze żwirowni z Irenowa 
koło Drwalewa. To okolice, w których 
mieszkali jego dziadkowie, a sam fun-
dator spędzał tam wakacje. Jako dziecko 
latem kąpał się w stawach żwirowni i 
często wdrapywał się na zwykły, prawie 
płaski, nagrzany kamień. Leżał na nim, 
nie wiedząc, jakie piękno kryje on w so-
bie i czemu ten kamień w przyszłości 
będzie służyć. Dopiero nadchodząca 175. 
rocznica zmobilizowała p. Merskiego do 
działania. 

Długo zastanawiał się nad projektem 
kapliczki, mottem i modlitwą wyrytymi 
na kamieniu, które byłyby tak uniwer-
salne, żeby każdy mógł w nich znaleźć 
coś dla siebie. Z pomocą w przygoto-
waniach przyszło wielu ludzi. Właściciele 
zakładu kamieniarskiego, Jan i Marek 
Szołtunowie, przy użyciu specjalisty-
cznego sprzętu, zabrali wielki kamień 
do swojego zakładu. Tam zaproponowali 
przecięcie kamienia i jego oszlifowanie. 
Dopiero wtedy okazało się, że jest to 
brązowy granit z piękną strukturą słojów.

Na nim zostały wykute słowa autor-
stwa Arkadiusza Szarańca.

„Kim jesteś? 
Dokąd idziesz? 
Oto wiele ścieżek
I na każdej spotkasz dobro i zło
Ale patrz, myśl, słuchaj
i pytaj swego serca
A zła się nie ulękniesz
I odnajdziesz siebie wśród ludzi.”

Nowa kapliczka na Domance 

Krzysztofowi Merskiemu podziękowali mieszkańcy i ks. Proboszcz

Uroczyste poświęcenie nowej kapliczki
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Pod spodem umieszczono modlitwę do 
Matki Bożej, której autorem jest ofiaro-
dawca kapliczki.

Kamień wieńczy metrowej wysokości 
figura Matki Bożej w kolorze kości 
słoniowej. Całość malowniczo, półkolem 
otaczają bukowe drzewa.

„Kapliczkę ofiaruję mieszkańcom 
Domanki” – głosi napis na kamieniu. I tu 
trzeba podkreślić, że mieszkańcy i tym 
razem, solidarnie wsparli to dzieło. Paweł 
Borowski wyczyścił plac, nawiózł ziemię, 
posiał trawę i wykonał wiele innych 
prac porzadkowych. Marian Marczyński, 
angażując ludzi i sprzęt, usunął w 
piątek przed uroczystościami poważną 
awarię wodociągową. Na wniosek rad-
nych przycięto, chyba po raz pierwszy, 
trawę i krzaki na poboczu. Kilka pań od 
rana grabiło plac i czyściło ze śmieci i 
butelek pobocze. Pomagali również okoli-
czni mieszkańcy i harcerze, jak również 
ci, którzy przyjechali z ciekawości, 
żeby zobaczyć miejsce uroczystości. Już 
kilka dni wcześniej zostały zebrane na 
Domance pieniądze na kwiaty. Zarówno 
ołtarz polowy, jak i kapliczka zostały 
udekorowane bukietami białych kwia-
tów. Zajęła się tym pani Królakowa i 
inne panie z sąsiedztwa, za co należą się 
szczególne podziękowania, gdyż spon-
tanicznie same podjęły się tego zadania. 
Rada Sołecka sfinansowała piękne za-
proszenia a harcerze postawili namiot 
nad ołtarzem, choć na szczęście dzień 
był piękny i słoneczny. Na koniec 

uroczystości ksiądz Proboszcz w imie-
niu własnym i fundatora podziękował 
wszystkim, którzy pomagali przy pracy. 
Następnie zaprosił zebranych do domu 
pp.Merskich, gdzie czekały na gości 
smakołyki, przyrządzone przez żonę,  
p. Urszulę i córkę Agatę. Ponieważ obie 
Panie świetnie gotują więc goście byli 
zachwyceni przekąskami i ciastami.

Uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością i wspólnie z mieszkańcami 
Domanki modlili się, oprócz wyżej 
wymienionych: przewodniczącego Rady 
Miejskiej Andrzeja Swata i wiceprze-
wodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa 
Leńca – wiceburmistrz Daniel Putkie-
wicz, nasi radni Łukasz Kamiński i 
Wojciech Kaczorowski, dyrektor Centrum 
Kultury Ewa Dudek, sołtys Ewa Stroińska 
i członkowie Rady Sołeckiej oraz kie-
rownik zalesiańskiej filii Domu Kultury 
Andrzej Szczygielski.

Trzeba powiedzieć, że już podczas 
prac przygotowawczych figura Matki 
Bożej budziła duże zainteresowanie. Te-
raz codziennie przychodzi po kilka osób, 
zatrzymują się rowerzyści i przysiadają na 
podarowanych przez księdza Proboszcza 
ławkach. 

Tak oto dzięki społecznej inicjatywie 
zyskaliśmy piękny, uporządkowany plac 
i jakże potrzebne miejsce do zadumy i 
modlitwy, a słowa wyryte na kamieniu 
przemawiają do każdego, kto zatrzyma na 
nich swój wzrok.

Jolanta Jarosz–Hryniewicz

Szanowni Państwo !
Znajdujemy się dziś w miejscu histo-

rycznym, w centralnym punkcie dawnej 
Domanki.

Tu były przed laty skrzyżowania 
dawnych traktów do sąsiednich wsi i Pia-
seczna.

Ale niestety dziś nie ma już: gajówki 
Zapole–Leśnik, na placu dawnej gajówki 
wybudowano nową, nie istnieje także kar-
czma Domanka, a nawet nie wiadomo 
dokładnie gdzie była zlokalizowana. Nie 
ma też drewnianego, krytego słomą, domu 
Stanisławy Chojnackiej „Stasiny”, nie ma 
również starej sosny z kapliczką, miejsca 
majowych nabożeństw.

W czasie niedawnych obchodów 80–le-
cia Zalesia Górnego zapomnieliśmy o tym, 
że najstarszą częścią Zalesia jest Doman-
ka. Warto dziś powiedzieć kilka słów na 
ten temat.

Pierwszą wzmiankę pisaną o miejscu 
zwanym „Dumanką” znajdujemy w „Księ-
dze urodzonych, małżeństw i zgonów 
Parafii Rzymskokatolickiej Jazgarzew” z 
1845 r., pod datą 6 października 1845 r. 
– cytuję za Włodzimierzem Bagieńskim 
(kierownikiem Archiwum Akt Dawnych w 
Górze Kalwarii): „W dniu 4 października, 
o godzinie siódmej wieczorem zmarła

dokończenie na str. 6

Msza Święta zgromadziła wielu mieszkańców Zalesia

175 lat
DOMANKI



nr 8/2011, PAŹDZIERNIK6

INFORMACJA PRASOWA UMiGP

Bezpłatnie oddaj liście i nie tylko…

Zapraszamy do korzystania z bez-
płatnego punktu zbiórki odpadów 
biodegradowalnych.

Od 26 września możemy bezpłatnie 
oddać do utylizacji liście, które spadają 
nam na posesję, skoszoną trawę lub roz-
drobnione gałęzie czy zielsko pozostałe 
po jesiennej pielęgnacji działki.

Bezpłatny punkt zbiórki mieści się 
w siedzibie firmy PUK SITA Piaseczno 
przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie i 
czynny będzie do 30 listopada 2011 r. 
w godzinach: poniedziałek 10.00–18.00, 
środa 10.00–18.00, sobota 8.00–18.00.
Punkt przyjmuje następujące odpady:
l skoszoną trawę l liście l rozdrobnione 
gałęzie l pozostałe odpady powstające w 
wyniku prac ogrodniczych l opakowania 
ze szkła l opakowania z plastiku l karton, 
makulatura l zużyty sprzęt AGD i RTV.
W punkcie nie są przyjmowane:
l odpady ulegające biodegradacji, powsta-
jące w wyniku prowadzenia gospodarst-
wa rolnego lub hodowli zwierząt, prowa-
dzenia działalności handlowej oraz od-
pady kuchenne ulegające biodegradacji l 
przeterminowane produkty spożywcze l 
ziemia, kamienie i gruz, popioły pale-
niskowe l odpady zanieczyszczone sub-
stancjami ropopochodnymi itp. l szyby 
okienne i samochodowe, szkło budowlane 
l plastikowe meble ogrodowe, elementy 
wyposażenia wnętrz, elementy stolarki 
budowlanej, rury, rynny itp. l opakowania 
z plastiku i szkła zanieczyszczone sub-
stancjami niebezpiecznymi.

Odpady nie spełniające opisanych kry-
teriów mogą zostać przyjęte po nalicze-
niu opłat za ich utylizację według cenni-
ka firmy.
Kto może skorzystać z punktu?
Z punktu zbiórki odpadów mogą 
korzystać mieszkańcy gminy Piaseczno 
posiadający stałe zameldowanie na tere-
nie gminy Piaseczno oraz osoby, które 
złożyły informację NIP–3 w urzędzie 
skarbowym ze wskazaniem gminy Pia-
seczno jako miejsca zamieszkania.

Równolegle ze stacjonarnym punk-
tem zbiórki gmina, we współpracy z 
firmą PUK SITA Piaseczno, stworzyła 
możliwość odpłatnego odebrania wyżej 
wymienionych odpadów bezpośrednio ze 
wskazanych posesji.
Więcej informacji na stronie www.sita-
piaseczno.pl. BPiIGP

dokończenie ze str. 5
Rozalia, jednoroczne dziecko, córka Fran-
ciszka Krzanowskiego profesji mularskiej 
(murarskiej) i Marianny z Dawonkows-
kich, zamieszkałych w Dumance. W 
aktach stanu cywilnego spisanych po 
1845 r. nazwa opisywanej miejscowości 
występuje już w wersji Domanka”. 

Teren ówczesnej Domanki należał do 
dóbr ziemskich Wólka Kozadowska (obec-
nie Wólka Kozodawska). Dobra te w 
1836 r. kupił od Ludwika Halperta Win-
centy Domański. Na skrzyżowaniu kilku 
dróg z sąsiednich wsi i gościńca do Piase-
czna, obok istniejącej gajówki, nazywanej 
Zapole – Leśnik, wybudował karczmę. 
Najprawdopodobniej od jego nazwiska 
pochodzi nazwa karczmy – Domanka, a 
potem nazwa powstającej osady. 

Ostatecznie nazwę wsi Domanka 
usankcjonował Słownik Geograficzny 
Królestwa Polskiego, t.II z 1881 r. W 1991 
roku organizatorzy obchodów 155 – lecia 
Domanki, przyjęli rok 1836 jako umowną 
datę powstania Domanki, dlatego w tym 
roku obchodzimy 175 – lecie. 

Domanka w swej historii miała okresy 
wzlotów i upadków. W pierwszym okre-
sie rozwój nastąpił po wybudowaniu kar-
czmy i sprowadzeniu kolonistów, ok. 
1850 roku obok gajówki mieszkało 10 
rodzin. W czasie powstania styczniowego 
w 1863 roku karczma w Domance była 
punktem kontaktowym między Warszawą 
a oddziałami powstańczymi rozlokowany-
mi w okolicznych lasach. Kryzys agrarny 
z 1884 roku i spadek cen płodów rolnych 
spowodował, że Domanka zaczęła się 
wyludniać. Dopiero od roku 1889, po zbu-
dowaniu kolejki z Warszawy do Piasecz-
na, następuje powolny rozwój Domanki. 

Na przełomie wieków XIX i XX wzdłuż 
ulicy Piaseczyńskiej stały tylko 4 domy. 
W kolejnym okresie, po 1930 roku i par-
celacji terenu, na którym powstało Za-
lesie Górne, nastąpił ponowny rozwój 
Domanki a mieszkańcy znaleźli zatrud-
nienie przy budowie domów i powstającej 
linii kolejowej. Te fakty spowodowały, że 
tuż przed wojną Domankę zamieszkiwało 
kilkanaście rodzin. Po II wojnie nastąpił 
żywiołowy rozwój Domanki, zakupy 
gruntów odbywały się na tzw. umowy 
prywatne i często domy budowano bez 
stosownych planów.

Od 1945 roku Domanka jest w sposób 
formalny i rzeczywisty związana z Za-
lesiem ale mimo tych więzów zachowała 
swoją odrębność i tożsamość. W Zalesiu 
nie używa się znanych od czasów par-
celacji nazw dzielnic takich jak: Wyżyny, 
Wrzosy czy Leśnik i nowi mieszkańcy 
nawet nie wiedzą gdzie to jest, ale 
wszyscy wiedzą gdzie jest Domanka. 
Pewną odrębność tej dzielnicy widać 
choćby w nazwach ulic – w Zalesiu są 
to nazwy wyszukane np. Wiekowej Sos-
ny, Młodych Wilcząt, Koralowych Dębów 
itd.– a na Domance: Piaseczyńska, Krótka, 
Malinowa, Żytnia. Widać, że mieszkańcy 
Domanki stąpają twardo po ziemi.

Myślę, że z okazji 175. lecia warto 
spisać historię Domanki i jej mieszkańców, 
na pamiątkę dzisiejszego wydarzenia i 
wydać ją drukiem. 

Dobrze, że Domanka ma wśród miesz-
kanców Krzysztofa Merskiego – dzięki 
jego inicjatywie i ofiarności mogliśmy 
uczestniczyć w pięknej i znakomicie przy-
gotowanej uroczystości rocznicowej. 

(tekst przemówienia Andrzeja Swata 
wygłoszonego w dniu 10.09.2011 r.) 

Radny Andrzej Swat przypomina historię Domanki
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W niedzielę 18 września 2011 w domu 
rodziny Wisłockich, którego gospo-
darzem jest Fundacja Odrodzenie, 
Zalesiańskie Towarzystwo Śpiewacze 
świętowało 15. rocznicę śpiewania pod 
kierownictwem Stanisława Szczyciń-
skiego.

Zebrało się blisko osiemdziesiąt osób – 
aktualnych i dawniejszych uczestników 
czwartkowych śpiewów wraz z najbliż-
szymi. Gości przywitała pani Krystyna 
Stawecka przypominając początki wspól-
nych śpiewów: wyjazd w 1990 do ośrodka 
ekumenicznego w Taize pod duchowym 
przewodnictwem księdza Władysława 
Dudy, skąd kilka zalesiańskich rodzin 
przywiozło zachwyt tamtejszymi 
pieśniami medytacyjnymi; następnym 
krokiem był wyjazd do Jadamowa latem 
1996 z księdzem Pawłem Stępniem i tam 
dużo wspólnego wieczornego śpiewania 
z Basią i Stanisławem Szczycińskimi, po 
którym – na prośbę grupki coraz bardziej 
rozśpiewanych Zalesian – zaproponowali 
oni czwartkowe wieczory i otworzyli 
dla wszystkich chętnych drzwi swojego 
muzycznego domu. Od tamtej pory w 
każdy czwartek dom z niebieskim dachem 
przy ulicy Jelenich Rogów rozbrzmiewa 
pieśniami, dzięki którym można poczuć 
siłę wspólnego śpiewania i radować się 
osiąganą powoli harmonią. Początkowo 

były to tylko kanony z Taize, potem re-
pertuar rozszerzył się o muzykę dawną 
– psalmy Mikołaja Gomółki, pieśni 
Wacława z Szamotuł i zgodne z rytmem 
roku liturgicznego pieśni adwentowe, 
kolędy i pieśni wielkopostne. W 2010 
roku Zalesiańskie Towarzystwo Śpiewacze 
wzięło udział w wykonaniu Oratorium 
Chwalebna Droga Krzyżowa skom-
ponowanym przez Stanisława Szczy-
cińskiego. Niemal całoroczna praca nad 
przygotowaniem dzieła przyniosła zna-
komite efekty. 

Spotkanie jubileuszowe otworzyły 
śpiewy tezjańskie, po nich Basia i 
Stanisław zostali obdarowani albumem 
pamiątkowym, w którym zebrano wspom-
nienia i fotografie uczestników śpiewów 
czwartkowych na przestrzeni lat 1996 
– 2011, a następnie – pomiędzy degus-
towaniem sałatek i doskonałych słodkich 
wypieków – śpiewano pieśni z aktualne-
go repertuaru Towarzystwa: od utworów 
renesansowych aż do współczesnych pio-
senek Mikroklimatu i części Missa de An-
gelis Stanisława. 

Wspaniały wieczór w doborowym 
towarzystwie, aczkolwiek kameralny i 
rodzinnie bezpretensjonalny, powinien 
zostać zapisany złotymi zgłoskami na 
kartach kulturalnej historii Zalesia Gór-
nego. I nie tylko!

Jolanta f Mąkosa

Jubileusz Zalesiańskiego
Towarzystwa Śpiewaczego

Staszek i Basia

Indywidualne lekcje rysunku
i malarstwa dla dzieci i młodzieży

n przygotowanie do egzaminu na ASP
n rozwijanie talentu plastycznego
n rysunek i malarstwo od podstaw
n konsultacje
n zajęcia również w domu ucznia 

Udziela artystka z dyplomem Akademii 
Sztuk Pięknych i wieloletnim dorobkiem 
artystycznym oraz przygotowaniem ped-
agogicznym i doświadczeniem w pracy z 
młodzieżą.

tel. 604 093 930

Wnioski do budżetu
na 2012 r.

radnego Wojciecha Kaczorowskiego

1. Wykonanie odwodnienia i ułożenie 
nakładki asfaltowej na ul. Pięknej na 
odcinku od ul. Polnej do ul. Młodych 
Wilcząt.
2. Wykonanie nakładki asfaltowej na 
ul. Biedronki na odcinku od ul. Sinych 
Mgieł do ul. Wzgórz.
3. Wykonanie nakładki asfaltowej i od-
wodnienia na ul. Widnej od ul Nowinek 
do ul. Południowej.
4. Wykonanie odwodnienia i ułożenie 
nakładki asfaltowej na ul. Jasnej od ul. 
Leśnej do ul. Leśnych Boginek.
5. Wykonanie podbudowy i ułożenie 
nakładki asfaltowej na ul Leśnych 
Boginek na odcinku od ul. Koralowych 
Dębów do ul. Promiennego Słońca.
6. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. 
Promiennego Słońca na odcinku od ul. 
Leśnych Boginek do ul. Przebudzenia 
Wiosny.
7. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. 
Przebudzenia Wiosny na odcinku od ul. 
Pionierów do ul. Jastrzębi Lot.
8. Wykonanie odwodnienia i ułożenie 
nakładki asfaltowej na ul. Poranku od ul. 
Jastrzębi Lot do ul. Koralowych Dębów.
9. Wykonanie odwodnienia i ułożenie 
nakładki asfaltowej na ul. Jelenich Rogów 
na odcinku od ul. Koralowych Dębów do 
ul. Promiennego Słońca.
10. Odtworzenie rowów położonych na 
wschód od ul. Koralowych Dębów w 
kompleksie leśnym do torów kolei 
Mazowieckiej.
11.Wykonanie odwodnienia poprzez 
montaż przepustów i ułożenie kolektora 
na odcinku od ul. Pionierów do ul. 
Wiekowej Sosny.
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W dniu 10 września 2011 r. wybraliśmy 
się całą grupą, by odwiedzić naszego 
kolegę – Aleksandra Manukiana do 
Brwilna, Zalesianom znanego bardziej 
jako Alik.

Przygotowaliśmy kosz pełen słodyczy, 
pamiątkowe zdjęcie z podpisami osób 
z naszej grupy oraz kilka innych upo-
minków i wyruszyliśmy z Zalesia wcze-

snym rankiem. Na miejsce dotarliśmy 
koło południa. Zostaliśmy mile przywi-
tani przez pracowników i mieszkańców 
ośrodka. Spędziliśmy z Alikiem pół dnia 
grając w różne gry, biorąc udział w 
przygotowanych konkursach, śpiewając 
ulubione piosenki. Gdy odjeżdżaliśmy 
widać było zadowolenie na twarzy Alika. 
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się 
w Płocku. Spacerem zwiedziliśmy 

Wzgórze Tumskie i Stary Rynek. 
Zmęczeni, ale uśmiechnięci wróciliśmy 
wieczorem do domu. Teraz planujemy 
kolejne spotkania i wycieczki. 

Zapraszamy na naszą stronę 
www.razemlepiej.ubf.pl gdzie znajduje się 
fotorelacja z wycieczki.

Magda Kamińska
– Lider grupy Razem Lepiej

Brwilno, Płock – czyli w odwiedzinach u Alika…

W odwiedzinach u naszego Kolegi Alika

Przyłącz się do nas!
W Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy uczniowie 
przystąpili do głosowania na Pojezierze Mazurskie w ramach 
ogólnoświatowego konkursu na 7 Nowych Cudów Natury. 
Na zdjęciu uczniowie klasy V b głosują na Mazury w czasie 
przerwy śródlekcyjnej w pracowni przyrodniczej.

Walory krajobrazowe i przyrodnicze Wielkich Jezior Mazur-
skich zostały przybliżone uczniom w czasie apelu przygotowane-
go przez nauczycieli. Głosowanie przebiegało w sprawny sposób 
dzięki nowej, mobilnej pracowni komputerowej. Można jeszcze 
oddawać głosy na stronie http://www.new7wonders.com. 

Iwona Wichowska, Jolanta Wysokińska

Nowy sprzęt komputerowy już w użytkowaniu

Mobilna pracownia
 komputerowa Classmate

Z początkiem roku szkolnego 2011/2012 zajęcia kompute-
rowe w Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu 
Górnym będą się odbywać w mobilnej pracowni informaty-
cznej Classmate.
Nowoczesne laptopy z  ekranami dotykowymi umożliwiające 
indywidualną pracę każdego ucznia w klasie zostały zakupio-
ne z pieniędzy wpłacanych na Radę Szkoły, w tym od spon-
sorów, z udziałem środków własnych naszej placówki.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym

PODZIĘKOWANIE

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym składają serdeczne 
podziękowania Państwu Dorocie i Mikołajowi Wiśniewskim 
oraz Pani Marcie Ryżak, a także Panom: Krzysztofowi Ko-
walikowi, Jackowi Kowalskiemu, Maciejowi Lechowiczowi, 
Krzysztofowi Pyzie, Arturowi Ryżakowi, Michałowi Szy-
maszkowi, Wojciechowi Zygmuntowi. 

Dziękujemy za życzliwość i pomoc w zbudowaniu sieci inter-
netowej na terenie naszej szkoły.


