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SAMORZĄDOWE WIEŚCI

Budżet 2017
– zapraszam do współpracy
Z racji rozpoczynających się we wrześniu prac nad budżetem roku 2017 zapraszam do zgłoszeń projektów, remontów
oraz innych propozycji. Umieszczę je we
wnioskach budżetowych do burmistrza.
Proszę o przesyłanie propozycji do 31
sierpnia na adres kamiński@piaseczno.eu
lub pod numer telefonu 691 015 455.

Remont torów
– przejazd będzie zamknięty
W związku z informacją, jaka pojawiła
się na forach internetowych i dotyczy zamknięcia przejazdu kolejowego w Zalesiu
uprzejmie informuję:
1. Nie wpłynęła żadna oficjalna informacja
do Urzędu Gminy w Piasecznie w sprawie
zamknięcia przejazdu oraz zaopiniowania
wyznaczonych ewentualnych objazdów.
2. Spotkaliśmy się, wspólnie z sołtysem
Ewą Stroińską, z kierownikiem budowy
naszego odcinka (Trakcja S.A.), który
poinformował o koniecznym zamknięciu,
ale nie podał terminu. Niemniej informacja od wykonawcy nastąpi z miesięcznym
wyprzedzeniem. Przewidywany okres zamknięcia to 3 tygodnie.
Uzgodniliśmy, że w trybie pilnym
(przed 1 września) nastąpi poprawa warunków dla przejścia pieszych i rowerów,
o co zwracali się mieszkańcy. Komunikacja piesza i rowerowa będzie zatem możliwa cały czas.
Jeśli chodzi o komunikację samochodową, będzie możliwa, z przerwami,
prawdopodobnie w ograniczonym zakresie (tylko dla samochodów osobowych) tak jak się to odbywało w Nowej Iwicznej,
chociaż oficjalnie przejazdu nie będzie.
Zwróciliśmy się z taką prośbą również
na piśmie za pośrednictwem Gminy. Jak
pisałem wyżej, objazdów wyznaczonych
jeszcze nie ma, ale najbardziej logiczny
jest: Traktem Wareckim, Główną, Dzikimi Gęsiami, Źródlaną i Pionierów.

3. W maju na wniosek mieszkańców
zgłoszonym na zebraniu wiejskim zwróciliśmy się, za pośrednictwem Gminy, do
wykonawcy o wyznaczenie tymczasowego przejazdu dla mieszkańców Wyżyn i
Leśnika w ciągu ulicy Nowinek. Odpowiedź kierownika kontraktu p. Waldemara Wójcika (Trakcja S.A.) była negatywna i motywowana opóźnieniem, które w
przypadku tego typu działań (uzgodnienia
przejazdu kategorii F w ramach procedury zgody zarządu PKP PLK) mogłaby
wynosić 6 miesięcy. Brak jest możliwości
zgody ze strony PKP PLK. Będę się starał
informować na bieżąco co dalej.

Badania ankietowe ws.
przestrzeni publicznej Zalesia
Rozpoczęliśmy konsultacje społeczne
naszej zalesiańskiej przestrzeni publicznej.
Pretekstem jest przystąpienie do zmiany
planu przestrzennego Zalesia. W czerwcu, dzięki pomocy gminy i pod kierownictwem dr Doroty Mantey, po Zalesiu
chodzili ankieterzy - studenci wydziału
geografii Uniwersytetu Warszawskiego.
Dziękuję wszystkim Mieszkańcom za ciepłe przyjęcie i jestem ogromnie wdzięczny
za poświęcony czas. Badania się zakończyły. To unikalny na skalę lokalną projekt. Po
opracowaniu przekażę wyniki.

Remonty ulic w Zalesiu
Już niedługo zostanie zakończony
remont ulic: Jastrzębi Lot oraz Złotej Jesieni (asfalt wraz odwodnieniem). Już za
chwilę czeka nas dokończenie remontu
ulicy Sarenki – do ul. Wiekowej Sosny
(kostka wraz chodnikiem i odwodnieniem). Niestety w wyniku postępowań
przetargowych zabrakło środków na wykonanie remontu ulicy Biedronki. Kwoty
zaproponowane w połączonym przetargu
przekraczały możliwości budżetu Gminy
na ten rok. Rekomendacja wydziałów oraz
burmistrza dotyczyła wykonania remontów już zaczętych – brakowało środków
zarówno do remontu ulicy Sarenki, jak i
ulic Złotej Jesieni oraz Jastrzębi Lot. Nie
udało się mi znaleźć dodatkowych środków na realizację wszystkich założeń –
nawet w części. Chciałem zatem bardzo
przeprosić mieszkańców ulicy Biedronki,
ponieważ remont się przedłuży i odbędzie
się ze środków gwarantowanych w 2017
roku. Niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności. Proszę o
cierpliwość i wyrozumiałość.
Z wyrazami szacunku
Łukasz Kamiński – radny
Tel. 691 015 455
mail: kaminski@piaseczno.eu

podziękowania
Sołtys i Rada Sołecka otrzymała od proboszcza parafii św. Huberta w Zalesiu
Górnym – księdza Krzysztofa Grzejszczyka, podziękowania za pomoc i współpracę
podczas pobytu pielgrzymów w czasie trwania Światowych Dni Młodzieży.
Przydatne telefony
Kontakt z sołtysem:
telefon: 22/844 03 29 ; 48 691 500 242
ul. Porannej Zorzy 1
Dyżur sołtysa
(w miesiącach wakacyjnych
po uzgodnieniu telefonicznym)
poniedziałek, godz. 17.00-19.00
piątek, godz. 10.00-12.00.

Pogotowie ratunkowe Falck:
22/535 91 93; 999; 112
Nocna pomoc lekarska Piaseczno
ul. Pomorska1: 22/536 97 76
Nasz Ośrodek Zdrowia: 22/756 52 45
Przychodnia Piaseczno ul. Fabryczna:
22/756 21 11; 22/756 73 73
pozostałe telefony na s. 4
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Pan Wojciech Ołdakowski
Starosta Powiatu Piaseczyńskiego
Piaseczno, ul. Chyliczkowska
Wnioski do projektu budżetu na rok 2017
Szanowny Panie Starosto
Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego w imieniu mieszkańców zgłasza propozycje zadań do opracowywanego budżetu Powiatu na rok 2017:
I Kontynuacja remontu ulicy Pionierów
II	Wykonanie chodnika na ulicy Parkowej od apteki do
granicy z Ustanowem
III	Budowa ronda lub innego bezpiecznego spowolnienia
ruchu koło poczty – na skrzyżowaniu ulic Parkowa,
Leśnych Boginek, Wiekowej Sosny, Leśny Zaułek
IV	Oczyszczenie studni zbierających wodę z ulicy Pionierów
V	Wykonanie remontu ul. Koralowych Dębów od ul.
Wiekowej Sosny do granicy miejscowości
VI	Położenie nakładki asfaltowej od leśniczówki w kierunku Krępy /Gościniec Warecki/
VII	Wykonanie naprawy rowów odwadniających na ulicy
Wiekowej Sosny
VIII	Opracowanie nowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem (dotyczy dwóch naszych głównych ulic tj.
Pionierów i Parkowej) uwzględniającej strefę ograniczenia prędkości na terenie całej miejscowości, oraz
wyznaczenie nowych przejść dla pieszych po konsultacji z radą sołecką.
Z poważaniem
Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego
Plan Funduszu Sołeckiego na rok 2017 – projekt

	Lp. ZADANIE
KWOTA
1. Druk Biuletynu Przystanek Zalesie
8.000 zł
2.	Wsparcie działań społecznych
– lokalnych inicjatyw integracyjnych
2.000 zł
3.	Zajęcia pozaszkolne: zakup materiałów
do zajęć i zakup wyposażenia
do Klubu Kultury w Zalesiu Górnym
10.000 zł
4.	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw,
ławek oraz roślin do nasadzeń
7.596 zł
5.	Kulturalne Zalesie: wsparcie imprez
kulturalnych na terenie sołectwa
8.000 zł
6.	Promocja Zalesia Górnego: zakup i druk
materiałów promocyjnych
1.000 zł
7. Nagrody i trofea na turnieje sportowe i kulturalne 2.000 zł
8. Prace porządkowe wsi wraz z zakupem materiałów 1.000 zł
		 RAZEM

39.596 zł

Zalesie Górne 10.08.2016 r
SiR/2016
Pan Zdzisław Lis
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
WNIOSKI DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY
NA ROK 2017
Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego w imieniu mieszkańców zgłasza propozycje zadań do budżetu Gminy na 2017 rok:
I. Wykonanie oświetlenia:
• Ulica Złocistych Łanów na wysokości nr 16A
• Ulica Leśny Zaułek na odcinku od Wiekowej Sosny
do Pięknej
• Na odcinku pomiędzy ul. Jesionową, a Spacerową
przy drodze 873
• Gościniec Warecki od ul. Zaczarowanej do Leśnej
II. Modernizacja oświetlenia w obrębie przejść dla pieszych:
• Wymiana opraw na nowe wykorzystujące technologie LED
III.	Wykonanie w ramach remontu – odwodnienia
i utwardzenia nawierzchni/nakładki asfaltowej:
• Jasna (od Leśnej do Jagodowej)
– utwardzenie tłuczniem oraz nakładka na całości
• Biedronki (od Wzgórz do Sinych Mgieł)
– nakładka asfaltowa
• Widna (od Nowinek do Południowej) – nakładka asfaltowa
• Zaczarowanej Róży – nakładka asfaltowa
• Połączenie ulicy Pięknej z Południową – nakładka asfaltowa
• Złocistych Łanów – wykonanie nawierzchni HanseGran
• Świetlana – nakładka asfaltowa
• Leszczynowa – nakładka asfaltowa
• Echa Leśne – nawierzchnia z tłucznia
• Jelenich Rogów – nakładka asfaltowa
• Krótka, Owsiana, Żytnia
IV. Wykonanie chodnika na Jesionowej
V. Modernizacja sieci wodociągowej i przeglądy techniczne
w tym budowa wodociągu do miejscowości Nowinki
VI. Realizacja projektu zagospodarowania Bazarku etap II
– wiaty i stoiska dla handlujących/wykonanie w drewnie
VII. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zalesiu Górnym
VIII. Zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów opracowania
koncepcji studium społecznego planu zagospodarowania wsi Zalesie Górne
IX.	Zabezpieczenie bieżącego utrzymania dróg gruntowych poprzez przeznaczenie środków na utwardzenie 3 ulic w Zalesiu Górnym, aby były przygotowane pod nakładki lub kostkę.
Profilowanie dróg, zdaniem rady sołeckiej, jest nieefektywne
i przynosi tylko chwilowy rezultat.
X. Zabezpieczenie środków na zajęcia sportowe i rekreacyjne
dla mieszkańców w ramach budżetu GOSIR - Piaseczno
Z poważaniem
Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego

Naszą gazetę można przeczytać również na stronach: zalesie-gorne.eu; zalesie-gorne.pl; powiat-piaseczynski.info; naszepiaseczno.pl,
piaseczno4u.pl. Aktualności z Piaseczna można obejrzeć na stronie: itvpiaseczno.pl. Informacje z Zalesia również na www.tvzalesie.pl
WYDAWC A: RADA SOŁECK A ZALESIA GÓRNEGO. Redagują: Łukasz Kamiński wraz z zespołem.
Adres redakcji: 05–540 Zalesie Górne, ul. Porannej Zorzy 1, tel. 691 015 455 Mail: l.kaminski@piaseczno.com.pl
Zastrzegamy sobie prawo do skracania nadsyłanych tekstów. Nakład 700 egz. Druk i łamanie: wwwstudiofuria.com.pl. Pomoc Klub Seniora
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Historie Odnalezione

Gra integracyjna odbyła się w domku
przy ul. Sarenki. Poszukiwacze zalesiańskich historii z zaangażowaniem tropili
ukryte koperty, odgadywali przeznaczenie „tajemniczych” przedmiotów. Zebrane rozwiązania pozwoliły złamać szyfr –
tu niezbędne były umiejętności matematyczne,
by wspólnie otworzyć
kufer z nagrodą. Wszyscy pracowali z entuzjazmem, nie przeszkodził
nawet ulewny deszcz.
W gościnnych murach naszej zalesiańskie
szkoły odbywają się
warsztaty fotograficzne
i komputerowe przygotowujące uczestników
do profesjonalnego dokumentowania zalesiańskich znalezisk i odkryć.
30 sierpnia planujemy wycieczkę do Muzeum Literatury, gdzie
naukowcy opowiedzą

nam, jak szukać źródeł historycznych, co
może nimi być i jak przygotować dobrą
wystawę. Zamierzamy też przeszkolić się
z pracy dziennikarskiej, by ułatwić prowadzenie wywiadów z mieszkańcami.
Wyposażeni w nowe umiejętności ruszymy w teren i będziemy szukać starych
zdjęć, fotografować ciekawe zalesiańskie
obiekty, rozmawiać z mieszkańcami, którzy zechcą się podzielić swoimi wspomnieniami związanymi z naszą małą ojczyzną.
Odnalezione przez nas historie utrwalimy
w postaci cyfrowej, udostępnimy w Internecie, również pasjonatom geocachingu.

Julita Gopsz-Stasiak

Fot Maria Puch

Stowarzyszenie Rodziców TU z Zalesia Górnego wraz z Centrum Kultury
z Piaseczna, Biblioteką Miasta i Gminy Piaseczno oraz Zespołem Szkół w
Zalesiu Górnym rozpoczęło 16 sierpnia międzypokoleniowy projekt Historie Odnalezione.

Dla zainteresowanych tą zabawą przewidujemy szkolenie jak przygotować profesjonalne cache, czyli skrzynki, jak je
ukryć i opisać.
Projekt zakończymy uroczystą wystawą zdjęć zrobionych przez uczestników.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych. Można wziąć udział we
wszystkich warsztatach, spotkaniach
lub tylko w wybranych. Zapisy przyjmujemy emailem, na adres historie.odnalezione@gmail.com.
Projekt dofinansowany ze środków
Narodowego Centrum Kultury w ramach
program Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016.

Uczestnicy projektu

Remont torów, czyli brak bezpiecznego przejścia
Mieszkańcy osiedla Wyżyny, czy Leśnik mają swoje domy „za torami”. Jedyną drogą dojazdową jest ulica Jesionowa – bez chodnika, a wyjazd z niej
na drogę wojewódzką w stronę szlabanu, czy Pilawy – czyli do Piaseczna, jest
po prostu „ rosyjską ruletką’’.
Od wielu lat prosimy władze gminy
i właściciela drogi, czyli Urząd Marszałkowski o zmianę organizacji ruchu na tym
skrzyżowaniu i nie odnosimy sukcesów.
W tym roku nasze połączenie pieszo-rowerowe ze sklepami, kościołem czy
szkołami, uległo tragicznemu pogorszeniu – rozpoczęła się budowa peronu PKP.
Dotychczas była ulica Spacerowa, którą mieszkańcy mali i duzi szli do peronu,
nr 6/2016, SIERPIEŃ

następnie przejściem betonowym z obydwu stron peronu przedostawali się do
budynków użyteczności publicznej. Budowa peronu zlikwidowała te przejścia.
Wykonawca remontu torów wielokrotnie
otrzymywał od nas prośby o zapewnienie
tymczasowego, bezpiecznego przejścia.
Odbywaliśmy spotkania i rozmowy.
Wysyłaliśmy zdjęcia do starostwa, urzędu gminy, do władz PKP. Niestety zaproponowane przez nas przejście przez
tory przy ulicy Nowinki jest niemożliwe
do wykonania z punktu widzenia PKP.
Wejście z ulicy Bukowej na ul. Spacerową
jest tylko teoretyczne, bo wisi żółta tablica „teren budowy wstęp wzbroniony”.
Mieszkańcy idą na własną odpowiedzialność. Dochodzą przed szlaban, gdzie kie-

dyś był chodnik czyli przejście przez tory
do budynku PKP. Teraz jest dziura i trzeba pokonać z dziećmi drogę wojewódzką
(między jadącymi samochodami), aby dostać się na drugą stronę torów.
Młodzież wieczorem z ulicy Jesionowej wychodzi na szosę i wąskim, nieoświetlonym poboczem maszeruje do
centrum Zalesia. Nie mamy żadnej innej
komunikacji. Z przejścia na końcu peronu
pozostał rów, który można przeskoczyć,
ale rower już trzeba wziąć na plecy.
Zarówno Gmina jak i wykonawca
obiecują, że do końca sierpnia będzie wykonane bezpieczne przejście. Pożyjemy
– zobaczymy. Dotychczas jest to walenie
głową sołtyski w mur PKP.
Ewa Stroińska
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AKTYWNOŚĆ DLA KAŻDEGO

Stale powiększająca się grupa mieszkanek Zalesia Górnego i okolic (licząca
już ok. 40 Pań) – z uśmiechem na ustach
i chęcią poprawy swojego zdrowia i samopoczucia, systematycznie i wytrwale
uczestniczyła w zajęciach ruchowych prowadzonych przez magister fizjoterapii.
Spotykałyśmy się najpierw w klimatycznej Świetlicy Stowarzyszenia Rodziców „TU” przy ul. Sarenki, później
w komfortowej, nowo wyremontowanej
hali przy Gimnazjum w Zalesiu Górnym.
Atmosfera w czasie zajęć była znakomita, każda z Pań ćwiczyła w bezpieczny
sposób, zgodnie ze swoimi możliwościami, a różnica wieku uczestniczek była dodatkowym atutem.
Zajęcia komponowane były różnorodnie – łączyły elementy pilatesu, jogi,
stretchingu, metod kinezyterapii, treningu
mięśni dna miednicy, relaksacji, technik
oddechowych i autoterapii.
Korzystałyśmy z drabinek, krzeseł,
kolczastych jeży balansowych, dysków
sensorycznych, kijków, pasków, pianek
i piłek – wszystko po to, aby rozciągnąć
nadmiernie przykurczone części naszego
ciała i wzmocnić te, które wzmocnienia
potrzebują. Dużo czasu poświęciłyśmy

Fot. Julita Gopsz-Stasiak

Od października 2015 do czerwca
2016 r., 2 razy w tygodniu, w Zalesiu
Górnym odbywały się zajęcia z gimnastyki prozdrowotnej. Były one bezpłatne dla uczestników dzięki radnemu Łukaszowi Kamińskiemu, oraz wsparciu
finansowemu Gminy Piaseczno.

Ćwiczymy we wspaniałej sali gimnastycznej naszej szkoły
ćwiczeniom koordynacji i równowagi.
A przy okazji – żeby było ciekawie, wymagająco, zaskakująco i maksymalnie
pożytecznie.
Poranna gimnastyka stała się dobrym
rytuałem dla wielu Pań, okazją do skupienia się na sobie, swoim ciele, odkryciu
jego potrzeb i możliwości – ale również
przeżywaniu przyjemności płynącej ze
spotkania i ćwiczenia w grupie.
Nasz zimowo – wiosenny cykl spotkań
zakończyłyśmy wręczeniem dyplomów
uznania za „dzielność i wytrwałość”, z cytatem prof. Wiktora Degi, twórcy polskiego
modelu rehabilitacji : „ Ruch może zastąpić
niemal każde lekarstwo, ale wszystkie leki
razem wzięte nie zastąpią ruchu”.
Zadowolenie na twarzach uczestniczek
potwierdza, że warto podejmować wysi-

Po sąsiedzku
W ostatni weekend sierpnia po
raz dziewiąty odbędzie się w Zalesiu
Dolnym Festiwal Otwarte Ogrody.
W imieniu organizatora - Towarzystwa
Przyjaciół Zalesia Dolnego serdecznie
zapraszam do Zalesia Dolnego.
W programie m.in. wspomnienia o rodzinie Prymasa Stefana Wyszyńskiego,
jego siostrach Julii i Stanisławie zamieszkujących w Zalesiu. Wystawa pamiątkowych fotografii; warsztaty ilustratorskie
z Mistrzem Wilkoniem. Zainteresowani proszeni są o przyniesienie własnych
4

farb, pędzli lub kredek; koncert na 25-lecie TPZD. Trio dęte blaszane - GOLD
BRASS TRIO w specjalnie przygotowanym programie od muzyki klasycznej do
rozrywkowej.
A także spotkanie z Michałem Olszańskim – promocja jego książek; spotkanie
z Beatą Zawadzką, dyplomowanym refleksologiem i wiele innych atrakcji.
Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalowe jest bezpłatny.
Mira Walczykowska
– Koordynator Festiwalu

łek i stawiać sobie kolejne wyzwania. To
przynosi satysfakcję i pozwala cieszyć się
osiągniętymi efektami.
We wrześniu startujemy z nową edycją
projektu. Zapisy przyjmujemy mailem,
nasz adres aktywne.zalesie@gmail.com.
Agnieszka Sierpińska

Przydatne telefony cd.
Szpital Św. Anny Piaseczno:
22/735 41 00
Pogotowie gazowe: 992
Straż Pożarna: 998, 112
Awarie oświetlenia ulic:
535 481 335
Pogotowie energetyczne Jeziorna:
22/701 32 20; 22/701 32 22
Pogotowie wodno-kanalizacyjne PWiK:
603 309 399
Posterunek Policji w Zalesiu:
22/757 87 96; 997
Parafia Św Huberta w Zalesiu Górnym:
22/757 86 13
Poczta Zalesie Górne:
22 756 52 48
Zespół Szkół Publicznych
w Zalesiu Górnym:
22 7565217
Klub Kultury ul. Jelonka:
500 162 993
Urząd Gminy Piaseczno: centrala
22/701 75 00
Urząd Gminy: Wydział Gospodarki
Odpadami: 22/736 29 84
Nadleśnictwo Chojnów: 22 727 57 52
Straż Miejska: 22 70 17 695 lub 986
nr 6/2016, SIERPIEŃ

Poznajemy uroki naszego Kraju

Fot. B. Meissner

Zalesiański Klub Seniora „Złota Jesień” funkcjonuje w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piasecznie, co pozwala na korzystanie
ze wsparcia finansowego i kadrowego
z zasobów Gminy. Celem Klubu Seniora
jest wyjście z samotności osób starszych
i niepełnosprawnych poprzez integrację pokoleniową i międzypokoleniowa,
zacieśnianie więzi społecznych , środowiskowych, szerokie współuczestnicze-
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nie osób starszych i niepełnosprawnych
w wydarzeniach kulturalnych, oświatowych, edukacyjnych, poznawanie i pielęgnowanie tradycji, historii, obyczajów.
Jednym ze sposobów realizacji w/w celów są wycieczki w różne rejony naszego
kraju. Wyjazdy do miejsc powszechnie
znanych jak i tych zapomnianych lub
mniej popularnych. W czasie ostatniej
czerwcowej wycieczki nasi Seniorzy
poznali piękno Ziemi Przemyskiej.
Przemyśl to piękne miasto
z licznymi zabytkowymi
kamienicami, urokliwymi
uliczki, kościołami, pięknym dworcem kolejowym
i otoczony pięknym parkiem
średniowiecznym zamkiem
z
Muzeum
Dzwonów
i Fajek. Wybudowana przez
władze austriackie Twierdza Przemyśl, największa
po Verdun i Antwerpii, to
45-kilometrowe pasmo kilkudziesięciu fortów wokół
Przemyśla oraz w granicach
samego miasta.
Zwiedziliśmy nie tylko
Przemyśl, ale również:

– Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie – zamek wybudowany w stylu
renesansowo-manierystycznym, pierwotnie zbudowany na przełomie XVI i XVII
w. Budowę zamku rozpoczął Stanisław
Krasicki. Charakterystyczne dla niego są
4 odmienne wieże narożne: Boska, Papieska, Królewska i Szlachecka. Zamek jest
otoczony parkiem.
– Zamek-Muzeum w Łańcucie, który
jest jedną z najpiękniejszych rezydencji
arystokratycznych w Polsce. Słynie ze
znakomitych wnętrz mieszkalnych oraz
niezwykłej kolekcji pojazdów konnych.
Zespół pałacowy otacza stary, malowniczy park w stylu angielskim, w którym
wznoszą się liczne pawilony i zabudowania gospodarcze, ściśle niegdyś związane z codziennym życiem łańcuckiej
rezydencji.
W ciągu trzydniowej intensywnej wycieczki nie udało się zwiedzić wszystkich atrakcji turystycznych, ale udało
się jeszcze bardziej zintegrować grupę,
uczestnicy wyjazdu służyli sobie pomocą, wspierali się. Pomagali sobie wzajemnie w pokonywaniu trudnej trasy. Za
co Wszystkim bardzo dziękuję, bo bez
takiego współdziałania wyjazd nie był tak
udany i atrakcyjny. Wspomnienia i zdjęcia
pozostaną na wiele lat.
Bogusława Meissner
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