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

Fundusz Sołecki to środki wydzielone 
z budżetu gminy na zadania zaplanowa-
ne i realizowane przez same sołectwa.

Inaczej – to my sami planujemy, co 
chcemy mieć w naszej wsi i za co gmi-
na musi zapłacić wystawcom faktur. To 
mieszkańcy decydują na co wydać pie-
niądze, które gmina nam udostępnia 
w swoim budżecie. Jednak zainteresowa-
nie naszych mieszkańców jest niewielkie. 
Termin Zebrania Wiejskiego, na którym 
mieszkańcy podejmują uchwałę o prze-
znaczeniu przyznanej kwoty, był podany 
na plakatach i w naszym „Przystanku 
Zalesie”. Wcześniej poddawaliśmy nasze 
propozycje do konsultacji mieszkańców. 
Były one podobne do zeszłorocznych. 

Zainteresowanych Zalesian przyszło 
na Zebranie Wiejskie 17 na przeszło 3000 
mieszkańców naszej wsi. Na Zebranie 
zaprosiliśmy burmistrza Miasta i Gmi-
ny Zdzisława Lisa, który odpowiadał na 
liczne pytania obecnych mieszkańców. 
W wyniku głosowania przyszłoroczny 
Fundusz Sołecki został zatwierdzony 
uchwałą zebrania wiejskiego na przyzna-
ną przez Urząd Gminy kwotę 39 596 zł.

Powtórzmy na co zostały zaplanowane 
wydatki na rok 2017:
1. Druk „Przystanku Zalesie” – kwota 
8000 zł Jest to idealna forma komunikacji 
między radą sołecką i mieszkańcami, jest 
to również informator dla mieszkańców 
o wydarzeniach kulturalnych, sportowych 
oraz wystąpieniach rady sołeckiej do gmi-
ny czy powiatu. O poczytności Biuletynu 
świadczy szybko rozchodzący się nakład 
800 egzemplarzy. Praca przy redagowa-
niu tego pisma jest absolutnie społeczna, 
trzeba pozbierać i przygotować teksty, 
sprawdzić ich detale – jedyne koszty to 
korekta, łamanie i druk tej gazety.
2. Wsparcie lokalnych inicjatyw inte-
gracyjnych – kwota 2000 zł, będzie prze-
znaczona na zakup urządzeń gimnastycz-
nych dla osób z niepełnosprawnością, ale 

będą mogły korzystać z tych urządzeń 
również pozostali mieszkańcy. 
3. Na zajęcia dla mieszkańców w Klu-
bie Kultury – kwota 10 000 zł – prze-
znaczona na zakup materiałów do zajęć 
plastycznych, muzycznych, tanecznych 
i szachowych oraz brakujących elemen-
tów wyposażenia w budynku przy ul. 
Białej Brzozy – będą to materiały: farby, 
pastele, kredki i ołówki, różnego rodzaju 
papiery i ramy do oprawy prac naszych 
dzieci. Do zajęć tanecznych i rekreacyj-
nych planowany jest zakup kompletów: 
piłek, platform balansowych, wałków, 
kółek hula-hop, karimat i batuty. Ponadto 
uzupełnimy brakujący sprzęt muzyczny, 
np. gitary, i szachowy, tj. dużą tablicę spe-
cjalistyczną do nauki szachów oraz siedzi-
ska na korytarze. 
4. Zakup i montaż wyposażenia placu 
zabaw oraz ławek na kwotę – 7596 zł – 
czyli uzupełnienie placu zabaw w nowe 
urządzenia i ewentualnie zakup ławek 
i koszy na śmieci na ciągach ulicznych.
5. Na „Kulturalne Zalesie”, czyli 
wsparcie imprez kulturalnych na terenie 
sołectwa – kwota 8000 zł. W ramach te-
go zadania planujemy wsparcie imprez 
kulturalnych o wieloletniej tradycji, ta-
kich jak Jarmark Hubertowski, Pieczony 
Ziemniak czy Festiwal Poezji Śpiewanej 
„Sztukatorzy”. 
6. Promocja Zalesia Górnego – kwota 
1000 zł – na zadanie dotyczące opracowa-
nia, druku i rozprowadzenia wydawnictw 
promujących naszą miejscowość.
7. Nagrody i trofea na turnieje sportowe 
i kulturalne – kwota 2000 zł – dla uczest-
ników cyklicznych imprez sportowych 
i kulturalnych takich jak Halowy Turniej 
Piłki Nożnej, Festiwal Poezji Śpiewanej 
czy Szachowe Mistrzostwa Zalesia Gór-
nego.
8. Na prace porządkowe wsi wraz z za-
kupem materiałów – kwota 1000 zł – na 
porządkowanie Zalesia ze śmieci, śniegu, 
liści leżących na naszych ulicach.

Sołtys Ewa Stroińska

Fundusz Sołecki na 2017 rok

PIEKLIŚMY 
ZIEMNIAKI

PO RAZ SIÓDMY
W niedzielę 11 września odbyło się ko-
lejne, siódme spotkanie integracyjne 
mieszkańców na placu sportowo-rekre-
acyjnym Domanka.

Święto Pieczonego Ziemniaka to na-
sza wieloletnia tradycja. Stabilność tej 
imprezy zawdzięczamy tzw. Funduszowi 
Sołeckiemu, dzięki któremu mogliśmy 
sfinansować występ zespołu „The War-
saw Dixielanders”, występ komika – cza-
rodzieja, podczas którego dzieci bawiły 
się znakomicie.

Celem Pieczonego Ziemniaka jest inte-
gracja mieszkańców polegająca na wspól-
nym spędzeniu wolnego czasu, a także 
wyprzedaż garażowa na kocach. Naliczy-
liśmy 20 rozłożonych stanowisk, na któ-
rych dzieci sprzedawały bądź wymieniały 
się rzeczami, z których wyrosły bądź się 
im znudziły. Samochodzik, lalka, książ-
ka – sprzedana za 5 zł – to bardzo cenne, 
przez siebie zarobione pieniądze.

Ale najpierw były przygotowania: 
o ognisko, ławki, rozstawianie namiotów 
zadbali nasi harcerze szczepu Watra, za 
co organizatorzy bardzo dziękują. Na na-
szych harcerzy zawsze można liczyć.

W ubiegłych latach coś na ząb czyli 
ziemniaki, kiełbasę, chleb, czy smalec

dokończenie na stronie 5
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KOMUNIKAT

KLUBU KULTURY
Klub Kultury w Zalesiu Gór-
nym uprzejmie informuje, że od 
września br. zajęcia odbywają się 
w nowej siedzibie w Zalesiu Gór-
nym przy ul. Białej Brzozy 3. 

Aktualnie prowadzimy zapisy 
przez Internet – strona www.kultural-
ni.pl - na następujące zajęcia: plasty-
ka (dzieci i młodzież), retoryka (mło-
dzież), szachy (dzieci i młodzież), 
zajęcia chóralne (młodzież i dorośli) 
– te zajęcia już trwają. 

Od 1 października mamy w pla-
nie rozpocząć: indywidualną naukę 
gry na pianinie, gitarze i keyboar-
dzie oraz początkową naukę śpiewu 
(emisja głosu). W trakcie przygotowa-
nia są zajęcia taneczne i nauka gry na 
flecie poprzecznym. O ich rozpoczę-
ciu będziemy informować na stronie 
Szkoły Podstawowej oraz na stronie: 
www.zalesie-gorne.eu

Zapraszamy!
Klub Kultury 

w Zalesiu Górnym
Tel: 500 162 993

Remonty ulic 
w Zalesiu

Na ukończeniu jest remont Złotej Je-
sieni i Jastrzębi Lot. Pozostały jeszcze po-
prawki przy wiejskim Ośrodku Zdrowia. 
W tym tygodniu został rozstrzygnięty 
przetarg na remont ulicy Sarenki. Jeżeli 
nie będzie problemów formalnych, to wy-
konawca ma wejść w ciągu dwóch tygo-
dni na roboty.

Biblioteka już otwarta 
w nowej lokalizacji

Dzięki aktywności zespołu na-
szej biblioteki udało się przeprowadzić 
i otworzyć naszą filie w nowej lokalizacji 
w budynku starego gimnazjum. Budynek 
przeszedł niewielki remont. Biblioteka 
zyskała nowe wnętrza oraz wyposażenie: 
półki oraz komputery. Czekamy jeszcze 
na przeprowadzkę Klubu Kultury i roz-
poczęcie zajęć, co nastąpi mam nadzieje 
wkrótce. 

Raport z badań ankietowych 
wśród Zalesian

W czerwcu studenci Wydziału Geo-
grafii Uniwersytetu Warszawskiego 
przeprowadzili badania ankietowe wśród 
mieszkańców Zalesia. Wyniki dają obraz 
naszych oczekiwań dotyczących prze-
strzeni publicznej, co jest dla mnie wy-
znacznikiem dalszej działalności. Zainte-
resowanych zapoznaniem się z raportem, 
zapraszam do kontaktu mailowego. 

Spotkanie w sprawie SKM
14 września odbyło się pierwsze z za-

powiadanych spotkań, o które wniosko-
wała Gmina Piaseczno – m.in. po petycji 
mieszkańców. Spotkanie dotyczyło doce-
lowego modelu komunikacji kolejowej na 
naszej linii. Obecni byli przedstawiciele 
ZTM, SKM, Urzędu Marszałkowskiego, 
Kolei Mazowieckich, PKP SA i PKP PLK 
oraz Gminy Lesznowola. Gminę Piasecz-
no reprezentował burmistrza Zdzisław Lis 
oraz zastępca Daniel Putkiewicz. Przed-
stawiona została perspektywa zmian w ru-
chu i możliwości realizacji zwiększonej 
liczby połączeń. Cieszy podejście naszych 
partnerów, którzy myślą o idei aglomera-
cyjnych połączeń, a nie realizacji usługi 
transportowej dla okolicznych, względem 
Warszawy samorządów. Martwi fakt, że 
docelowe rozwiązanie uzależnione jest od 
remontu linii średnicowej. Dworca W-wa 
Zachodnia oraz Dworca W-wa Gdańska. 
Czekamy na dalsze informację.

Z wyrazami szacunku
Łukasz Kamiński – radny

kaminski@piaseczno.eu, tel. 691 015 455

SAMORZĄDOWE WIEŚCI

OGłOSZENIA

• Zbędną odzież czystą i nadającą się 
do użytku można zawieźć do Piasecz-
na do Fundacji Domus et Labor, która 
mieści się przy ulicy Chyliczkowskiej 
47, w godz. 8.00-15.00 (budynek daw-
nego żłobka).

 
• Mamy nowy sposób kontaktowania 
się z dzielnicowym policjantem: e-
-mail: dzielnicowy.zalesiegorne1@
ksp.policja.gov.pl. Nasz dzielnicowy 
nazywa się Robert Sybicki, tel. 600 
997 044 – tylko dla Zalesia.

 
• Dla sołectw ościennych – dzielnico-
wy Robert Berbeś, tel. 600 997 730, 
e-mail: dzielnicowy.zalesiegorne2@
ksp.policja.gov.pl
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15 sierpnia 2016 roku to 96 rocznica 
Bitwy Warszawskiej, a także Święto 
Wojska Polskiego. Ta data przypomina 
inną pamiętną datę 15 sierpnia 1920 ro-
ku, zwycięstwo nad bolszewikami w bi-
twie pod Warszawą, zwaną Cudem nad 
Wisłą, polscy żołnierze pokonali wroga 
i na kilkanaście lat odsunęli widmo so-
wieckiej niewoli.

Już po raz dwudziesty szósty miesz-
kańcy Zalesia spotykają się na boisku 
Klubu Sportowego Hubertus, by wspól-
nym śpiewaniem uczcić i upamiętnić tych, 
którzy walczyli o to, by przyszłe pokole-
nia mogły żyć w pokoju, w wolnym kraju.

Zostaliśmy zaproszeni przez pp. Ewę 
i Sławka Kozłowskich, Miłkę i Grzego-
rza Nowików oraz Barbarę i Stanisława 
Szczycińskich na wspólne śpiewy piose-
nek i pieśni, by poznać atmosferą tamtych 
chwil i dni. A wszystko to było poprze-
dzone wspaniałą gawędą pana prof. Grze-
gorza Nowika, który barwnie i z wrodzo-
ną sobie swadą opowiadał nam o tym, jak 
powstała dana pieśń, o czym mówi, kto 

ją napisał i skomponował i kto ją wtedy 
śpiewał. Nie tylko były przez nas wyko-
nywane te poważne, patriotyczne – ale też 
lekkie, żartobliwe i prześmiewcze – czyli 
żurawiejki.

Należało bardzo uważnie słuchać hi-
storycznej gawędy pana profesora, gdyż 
każda zaśpiewana przez nas piosenka 
zakończona była pytaniem-zagadką. Dla 
zwycięzców były liczne nagrody i brawa, 
a wśród laureatów było trzech małych 
chłopców, którzy za uważne słuchanie 
i dobre odpowiedzi otrzymali nagrody – 
klocki Lego.

Przygrywał nam pan Stanisław Szczy-
ciński z Zespołu Mikroklimat, a poma-
gali śpiewać chórzyści Zalesiańskiego 
Towarzystwa Śpiewaczego, a wszystko 
odbywało się pod patronatem Stowarzy-
szenia Przyjaciół Zalesia Górnego.

Zalesianie korzystali ze śpiewników 
(jak zawsze), dzielnie i gromko dając so-
bie radę z melodią i tekstem, a lasy choj-
nowskie rozbrzmiewały radosną pieśnią. 
I choć było nas sporo – żal, że tak mało 
było wśród nas młodzieży.

Do zobaczenia 11 listopada na kolej-
nym Spotkaniu z Pieśnią! Enwu

Lato to pora roku, w czasie której prze-
bywamy często na powietrzu. Mamy 
okazję do obserwowania naszej pięknej 
zalesiańskiej przyrody.

Jakież było moje zdziwienie, gdy 
w ogrodzie zauważyłam modliszkę. Wy-
grzewała się w słońcu doskonale ukry-
ta między liśćmi ogrodowych kwiatów. 
Bacznie obserwowała to, co dzieje się 

wokół niej. Poruszała lekko głową, a ciało 
pozostawało w bezruchu. 

Nazwa modliszki pochodzi od przed-
nich odnóży, które składa jak do modli-
twy. Owady te są owiane złą sławą przez 
kanibalizm, co nie jest do końca prawdą. 
Samice modliszek są większe od samców 
i w przeciwieństwie do nich nie używają 
skrzydeł. W zależności od światła źrenice 
modliszek zmieniają swoją wielkość. Nocą 

źrenica może wypełnić całe oko, co nada-
je modliszce kosmiczny wygląd. Zwykle 
jej tęczówka ma jasnozielony kolor. Mimo 
swoich niewielkich rozmiarów, modliszka 
jest jednym z największych drapieżników 
wśród stawonogów. Jej przednie odnóża są 
zakończone twardymi, chitynowymi haka-
mi, które mogą zmiażdżyć konika polnego. 

W południowej części Polski występu-
je modliszka zwyczajna. Jest to gatunek 
zagrożony i objęty ochroną ścisłą. Mod-
liszki giną z powodu niszczenia ich do-
mów, którymi są nasłonecznione polany 
i brzegi borów sosnowych. Mimo to pod 
koniec lata przedstawiciel tego gatunku 
pojawił się w Zalesiu. To znak że gatunek 
się rozrasta, a Zalesie jest miejscem przy-
jaznym dla natury. 

Pamiętajmy, że czyste środowisko za-
leży od jego mieszkańców. Starajmy się 
w czasie nadchodzącej jesieni nie palić su-
chych roślin, co powoduje często ogrom-
ne zadymienie. Nie wyrzucajmy śmieci 
do lasu, bo jest on domem zwierząt. Pa-
miętajmy, aby żyć z przyrodą w zgodzie!

Tekst i zdjęcie Julia Jasińska

Spotkanie 
z Pieśnią

MODLISZKA W ZALESIU

Rozśpiewane Zalesie, fot. E. Kozłowska



nr 7/2016, WRZESIEŃ4

Na prośbę kontaktujących się ze mną 
mieszkańców i w porozumieniu z Radą 
Sołecką 15 września br. złożyłem po-
niższe wnioski budżetowe:

1. Inwestycje
a) KS Hubertus w Zalesiu Górnym:
– środki na budowę zaplecza, po uregulo-
waniu spraw własnościowych
– środki na wykonanie punktu zasilania 
energetycznego na terenie boiska
b) ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym – 
środki na wykonanie chodnika wzdłuż 
ulicy, zgodnie z wykonanym w 2014 r. 
projektem – realizacja WPI.
c) Budowa ronda u zbiegu ulic: Wiekowej 
Sosny, Parkowej, Złocistych Łanów (przy 
poczcie) –  środki na współfinansowane 
ww. zadań z powiatem piaseczyńskim
d) Chodnik wraz ze ścieżkami rowerowy-
mi w ciągu ulic Wiekowej Sosny i Parko-
wej oraz Pionierów (od bazarku do sta-
cji PKP) w Zalesiu Górnym – środki na 
współfinansowane ww. zadań z powiatem 
piaseczyńskim
e) Chodnik w ciągu ulicy Młodych Wil-
cząt w Zalesiu Górnym od przedszkola do 
ul. Pionierów
f) Oświetlenie uliczne:
– Budowa oświetlenia ulicznego na ul. 
Leśny Zaułek w Zalesiu Górnym
– Budowa oświetlenia ulicznego na odcin-
ku drogi wojewódzkiej od ul. Jesionowej 
do ul. Spacerowej w Zalesiu Górnym.

2. Remonty dróg oraz zadania 
w trybie remontowym
a) Parking przy PKP Zalesie Górne (teren 
wokół dworca + parking przy OW „Wi-
sła”) – środki na zagospodarowanie par-
kingu przy ośrodku.
b) Teren bazarku w Zalesiu Górnym – 
środki na rewitalizację bazarku etap II, 
zgodnie z projektem sołeckim (wiaty, la-
dy), przy współpracy z kupcami handlują-
cymi na bazarku
c) ul. Biedronki w Zalesiu Górnym 
– środki na nakładkę asfaltową na ist-
niejącej podbudowie oraz wykonanym 
odwodnieniu (zadanie niezrealizowane 
w 2016 r.).
d) ul. Jasna w Zalesiu Górnym – środki 
na odwodnienie i nawierzchnię z tłucznia 
w części od ul. Północnej do Jagodowej 
oraz budowę nakładki asfaltowej.
e) ul. Jelenich Rogów – środki na nakład-
kę asfaltową na istniejącej podbudowie

f) ul. Widna – środki na nakładkę asfalto-
wą na istniejącej podbudowie
g) ul. Koralowych Dębów – środki na 
nakładkę asfaltową na istniejącej pod-
budowie na odcinku od ul. Wiekowej 
Sosny do przejazdu kolejowego (w czę-
ści z zachowaniem bruku) – zadanie 
współfinansowanie z powiatem piase-
czyńskim
h) ul. Rydzów – środki na nakładkę asfal-
tową na istniejącej podbudowie
i) ul. Zagajników – środki na nakładkę 
asfaltową i podbudowę z tłucznia na od-
cinku od Złotej Jesieni do Pionierów
j) ul. Leszczynowa – środki na nakładkę 
asfaltową na istniejącej podbudowie
k) ul. Złocistych Łanów – środki na re-
mont ulicy na istniejącej podbudowie (do 
konsultacji z mieszkańcami – Hanse Gran 
lub asfalt)
l)  ul. Świetlana – środki na nakładkę 
asfaltową na istniejącej podbudowie
ł) ul. Polna – środki na remont ulicy na 
istniejącej podbudowie na odcinku od ul. 
Pięknej do Południowej (do konsultacji 
z mieszkańcami – Hanse Gran lub asfalt)
m) ul. Zaczarowanej Róży – środki na na-
kładkę asfaltową na istniejącej podbudowie 
na odcinku od Jesionowej do Słowików
n) Środki na profilowanie dróg grunto-
wych w gminie – wnioskuję o przesunię-
cie tych środków na utwardzenie i wyko-
nanie nawierzchni tłuczniowej lub Hanse 
Gran dla ulic w Zalesiu Górnym (np. ul. 
Echa Leśne, Środkowa, Krótka, Owsiana, 
Żytnia, Malinowa).
o) Środki na dodatkową ilość tłucznia do 
wykorzystania dla sołectw

3. Odwodnienie:
a) dodatkowe środki na prace remontowe: 
czyszczenie i odtwarzanie istniejących ro-
wów i kanałów
b) środki na oczyszczenie koryta rzeki 
Jeziorka (przy współpracy z WUM i oko-
licznymi gminami) środki na oczysz-
czenie koryta rzeczki Czarna od granicy 
gminy do ujścia do Jeziorki
c) Zalesie Górne (pilne):  środki na dalsze 
prace remontowe, zgodnie z koncepcją 
zlewni, zwłaszcza dla północnej części 
wsi oraz środki na odpowiednie utrzyma-
nie istniejącej infrastruktury

4. Zadania inne:
a) Zagospodarowanie tzw. Placu Duszczy-
ka w Zalesiu Górnym – środki na sprząta-

nie i czyszczenie terenu oraz ławki, nowe 
nasadzenia i utwardzenie ścieżek dla pie-
szych
b) Modernizacja sieci wodociągowej 
przekazanej do PWIK pod kątem prze-
marzania i spadków ciśnień oraz rozbu-
dowa sieci wodociągowej w Nowinkach 
zgodnie z wnioskiem mieszkańców – 
etap II opracowanie planu przestrzen-
nego.
c) Środki na pokrycie kosztów opracowa-
nia koncepcji Społecznego Zagospodaro-
wania wsi Zalesie Górne
d) Kulturalne Zalesie – środki na orga-
nizację dwóch koncertów – realizatorem 
zadania będzie Parafia Św. Huberta w Za-
lesiu Górnym
e) Środki na realizację zajęć sportowych 
(GOSiR) dla mieszkańców Zalesia Gór-
nego – kontynuacja zadania realizowane-
go w 2016 r. 

5. Programy gminne
a) Karta Dużych Rodzin 3+ – środki na 
dalszą promocję oraz poszerzanie ofer-
ty gminnej (w tym obsługę zwrotów za 
transport).
b) Świetlica w Zalesiu Górnym – środki 
na realizację poprzez zlecone zadanie 
publiczne dla podmiotu zewnętrznego 
– kontynuacja projektu realizowanego 
w 2016 r.
c) Program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, w tym z klubami spor-
towymi – środki na realizację zadań pub-
licznych w tym zakresie na poziomie co 
najmniej roku 2015 (ze wzrostem środków 
na zadania z zakresu szkoleń młodzieży 
i kształtowania postaw obywatelskich 
i wyłączeniem z tego zakresu zadań pt. 
sport)
d) Lobbing samorządowy: 
– dot. zwiększenia liczby pociągów (SKM 
oraz pojazdów komunikacji kołowej);
– dot. budowy trasy S7
Dołączam również wnioski przekazane 
na moje ręce przez:
– Radę Sołecką wsi Zalesie Górne
– Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Gór-
nego
– Stowarzyszenie Rodziców TU
Powyższe zadania uważam za konieczne 
do realizacji w ramach budżetu gminy na 
rok 2017.

Z wyrazami szacunku
Łukasz Kamiński – radny

Wnioski do budżetu Gminy na rok 2017
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PIEKLIŚMY 
ZIEMNIAKI

PO RAZ SIÓDMY
dokończenie se strony 1
finansowała rada sołecka. Od tego roku 
jest inaczej – Gmina nie finansuje poczę-
stunku mieszkańcom – nie można z Fun-
duszu Sołeckiego kupować produktów 
żywnościowych. Ale tu przyszli z pomocą 
nasi niezawodni Seniorzy, którzy biorą 
udział w projekcie „Seniorzy z Inicjaty-
wą” finansowanym w ramach Rządowego 
Programu na Rzecz Aktywności Społecz-
nej Osób Starszych.

Dzięki temu projektowi zostały sfinan-
sowane zakupy, za które bardzo dziękuje-
my. 

Aktywność naszych Seniorów jest 
wielka. Najpierw pani Ewa Kamińska za-
kupiła potrzebne produkt, a potem zaczę-
ła się robota czyli: smażenie i doprawia-
nie pysznego smalcu w Klubie Seniora. Tę 
ciężka pracę wykonywały panie: Jadzia 
Wachnik, Marysia Marchlewska, Ania 
Marczak, Ewa Kamińska. Równolegle 
dwa worki ziemniaków zawijały w sre-
berko: Nina Wierzbicka i Ania Antczak.

W namiocie Rady Sołeckiej panie 
Zosia Lubryczyńska, Irena Turek, Kazia 
Szot, Maria Skorowska i Nina Wierzbicka 
pracowicie, w upale, częstowały miesz-
kańców chlebem ze smalcem, kiełbaską 
i ogórkami podarowanymi na imprezę 
przez Renatę Kamińską.

Ziemniaki pieczone w ognisku i na 
grillach, które pożyczył nam pan Arek, to 
hit naszych spotkań. Zarówno kiełbaski 
jak i reszta poczęstunku szybko znalazły 
uznanie mieszkańców.

Cały czas towarzyszyła nam dobra 
muzyka zespołu „The Warsaw Dixielan-

ders”. Mieszkańcy słuchali starych jazzo-
wych, bardzo rytmicznych przebojów. 
Ten zespół też stał się tradycją naszych 
wrześniowych spotkań. Miła atmosfera 
i zadowolenie mieszkańców sprawiły, że 
za rok we wrześniu zapewne spotkamy się 
ponownie.

Jeszcze raz dziękujemy bardzo senio-
rom, harcerzom, darczyńcom, uczestni-
kom projektu „Seniorzy z Inicjatywą” 
i wszystkim osobom, które przyczyniły 
się do organizacji naszej imprezy – bez 
Was nie byłoby Pieczonego Ziemniaka.

Sołtys Ewa Molenda-Stroińska

Wiele starszych osób, mimo iż chciało-
by zwiększyć swoją aktywność społecz-
ną, nie angażuje się w wolontariat. 
Wynika to zarówno z braku wiedzy na te-
mat wolontariatu, kojarzeniem go z tzw. 
czynem społecznym z poprzedniej epoki, 
jak również nieprzygotowaniem lokal-
nych organizacji i instytucji do współpra-
cy ze starszymi wolontariuszami. Senio-
rzy to wciąż niewykorzystany potencjał 
w rozwoju społeczności lokalnych. 

Celem projektu „Seniorzy z inicjatywą 
2” realizowanego do grudnia 2016 r. jest 
zmiana tego stanu rzeczy w 6 gminach 
w województwie mazowieckim. 

W Zalesiu Górnym i w 5 innych miej-
scowościach województwa mazowieckie-
go powstają grupy 10 osób po 60. roku ży-
cia, które do końca roku zdobędą wiedzę 
i odbędą staż wolontariacki w wybranej 
przez siebie lokalnej organizacji. Senio-
rzy będą mieli do dyspozycji niewielkie 

fundusze na sfinansowanie dodatkowych 
działań przy danej instytucji.  
W ramach projektu zaplanowano m.in.:
• 3 wyjazdowe dwudniowe warsztaty 
w 3 lokalizacjach na Mazowszu 
• szkolenia z obsługi komputera
• fundusze na realizację działań społecz-
nych w lokalnych organizacjach pozarzą-
dowych i instytucjach kultury (bony)
• spotkania z innymi seniorami z inicja-
tywą z innych miejscowości uczestniczą-
cych w projekcie i wiele innych atrakcji

W dniach 6-7 września byłyśmy wraz 
z zalesiańskimi wolontariuszkami w Tere-
sinie, gdzie odbyły się pierwsze warsztaty. 
Poznałyśmy działające społecznie osoby 
z innych miejscowości, wymienialiśmy 
się doświadczeniami oraz uporządkowa-
liśmy naszą wiedzę o prawach i obowiąz-
kach wolontariusza. Było niezmiernie cie-
kawie i twórczo.

Realizatorem przedsięwzięcia jest Ma-
zowiecka Federacja na rzecz Ekonomii 
Społecznej. 

Julita Gopsz-Stasiak, 
moderatorka projektu w Zalesiu Górnym

Informacja o projekcie: „Seniorzy z inicjatywą 2”

Na warsztatach w Teresinie,  fot. A. Ptaszkiewicz
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Rusza projekt Wlaz w las – dialog z na-
turą. Będą warsztaty, konkurs fotogra-
ficzny i Święto Drzewa.

Mamy to wielkie szczęście, że miesz-
kamy i żyjemy w takiej miejscowości, 
która leży w otulinie Chojnowskiego Par-
ku Narodowego. Drzewa nam towarzyszą 
na każdym kroku. Czasem się denerwu-
jemy, że kradną słońce, zasłaniają niebo, 
że są siedliskiem komarów i kleszczy. Na 
co dzień nie zdajemy sobie sprawy z ich 
piękna i tego jak dużo nam dają. Na zie-
mi istnieją od 35 milionów lat, a najstar-
sze drzewo – świerk - ma 9550 lat.  Nasi 
przodkowie czcili je jako święte, z nich 
konstruowali pierwsze narzędzia, budo-
wali domy, spalali je w ogniskach.

Dlatego Fundacja Bonum et Sapientia 
wybrała drzewa na bohaterów drugiej 
edycji projektu Wlaz w las. Tym razem 
nie będzie to uwrażliwianie na ład prze-
strzenny i dialog z otoczenie, tropienie 
reklam i brzydoty. Tym razem podejmie-
my dialog z naturą, a przede wszystkim 
z drzewami – poznamy ich symbolikę, ar-

tystyczne i literackie portrety, to jaki mają 
wpływ na obieg wody w przyrodzie, na 
klimat. To wszystko będzie tematem in-
terdyscyplinarnych warsztatów przezna-
czonych dla uczniów Szkoły Podstawowej 
w Zalesiu Górnym, dofinansowanych 
przez Narodowe Centrum Kultury w ra-
mach programu Kulturalni Edukatorzy.

Będzie dużo zabawy, dużo artystycz-
nych działań, ale też i dużo będzie się 
można dowiedzieć i zdobyć nowe umie-
jętności. Chcemy też wspólnie przygo-
tować Święto Drzewa, bo warto żeby na 
stałe wpisało się w kalendarium wyda-
rzeń w Zalesiu Górnym. Dlatego ogła-
szamy konkurs fotograficzny „Przytul 
się do drzewa” nie tylko dla uczestników 
projektu Wlaz w las – dialog z naturą, ale 
dla wszystkich zalesian z dziećmi. Zachę-
camy do rozejrzenia się wokół i wybrania 
drzewa, które w jakiś sposób jest „nasze”, 
z którym łączy nas jakaś więź, a może jest 
po prostu piękne lub ma dziwny niety-
powy kształt. Następnie sfotografowania 
dziecka na jego tle i wysłania zdjęcia na 
konkurs. Więcej informacji na stronie 

projektu: www.facebook.com/wlazwlas/  
Zapraszamy!

Kasper Szamocki
koordynator Wlaz w las – dialog z naturą

Podopieczni Stowarzyszenia Razem 
Lepiej oraz członkowie Klubu Senio-
ra z Zalesia Górnego we współpracy 
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Piasecznie zorgani-
zowali wycieczkę do Warszawy.

Wycieczka integracyjna stała się już 
tradycją dla niepełnosprawnych oraz Se-

niorów z naszej miejscowości. Po długich 
naradach Warszawa wydała się najbar-
dziej atrakcyjną opcją spośród innych, 
wymienianych miast. 

W sobotę 10 września liczna, bo 40. 
osobowa grupa Zalesian zwiedziła Zamek 
Królewski. Bogate komnaty zamkowe 
wzbudzały wśród zwiedzających zachwyt. 

Wspólny obiad był miłym akcentem 
integracji, a zwieńczeniem wycieczki był 
spacer po Starówce wraz z przewodni-
kiem. 

Pomimo, że Warszawa jest położona 
blisko Zalesia, dostępna dla większo-
ści z nas, to jednak wycieczka była dużą 
atrakcją dla zwiedzających. 

Myślę, że warto w kilku zdaniach opi-
sać zwiedzane obiekty zwracając uwagę 
na o dostępność dla osób niepełnospraw-
nych. Jeżeli chodzi o ulice na Starówce, 
to przyznać trzeba, że pozostawiają wie-
le do życzenia. Osoby poruszające się na 
wózkach inwalidzkich, czy też chodzące 
przy pomocy kul nie koniecznie odczu-
wały przyjemność spacerując, ze wzglę-
du na kamienie. Zamek Królewski jest 
jak najbardziej przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych (windy, szerokie 
drzwi, toalety). Mile zaskoczyła nas re-
stauracja w której zatrzymaliśmy się na 
posiłek. Jako jedyna nie miała schodów, 
a obsługa była na tyle miła, że pomogła 
nam znaleźć na Starówce toalety, z któ-
rych mogły skorzystać osoby poruszające 
się na wózkach inwalidzkich.

Magda Kamińska – przedstawiciel 
Stowarzyszenia Razem Lepiej

Z wizytą u Króla

Pod Kolumną Zygmunta, fot. R. Tyszecki

Naprawdę warto przytulić się do drzewa!


