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Czytelnikom „Przystanku” – Mieszkańcom Zalesia Górnego i okolic
Pełnych radości i rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia,
spokoju i pogody ducha, wzajemnej życzliwości,
a w nadchodzącym Nowym 2011 Roku
nadziei, optymizmu i powodzenia
oraz realizacji osobistych zamierzeń życzą
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis
Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie
Andrzej Swat

Szanowni Mieszkańcy !
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chciałbym życzyć
wszystkim Państwu radosnego przeżycia tych wyjątkowych dni w atmosferze miłości i wzajemnego szacunku w gronie najbliższych a osobom samotnym, by spotkały sie z
ciepłem i życzliwością ze strony sasiadów. W nadchodzącym Nowym
Roku życzę wszystkim optymizmu i
wiary, że dziś występujące problemy, które ma każdy z Was, staną
się przeszłością a przyszłość będzie
godna naszych oczekiwań i pragnień.
Z wyrazami szacunku
Wojciech Kaczorowski – radny

Szanowni Państwo,
Pragnę na nadchodzące Święta
życzyć wszystkim Mieszkańcom
dobrej i rodzinnej atmosfery,
przepełnionej ciepłem Bożego
Narodzenia. Niech radość pochodząca z narodzin Zbawiciela
napełnia nasze domy.
Na nadchodzący nowy 2011 rok
życzę – nam wszystkim – wytrwałości w pozytywnej pracy.
Niech wszelkie zamierzenia zawsze się spełniają, a problemy
zawsze będą tylko chwilowe. Życzę wszelkiej pomyślności.
Z wyrazami szacunku
Radny Łukasz Kamiński

ŻYCZENIA DLA SENIORÓW W ZŁOTOKLOSIE
Wszystkim Koleżankom i Kolegom z Klubu Seniora w Złotokłosie,na
ręce p. Prezes MARIANNY DOBROWOLSKIEJ,koordynatorki p.
MAŁGOSI JANKOWSKIEJ oraz gospodarzowi klubowych pomieszczeń,naczelnikowi miejscowej OSP p.BOGDANA FRELICHA przesyłamy serdeczne życzenia radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz dużo zdrowia,satysfakcji z dokonań i sukcesów w Nowym Roku 2011.Mamy też nadzieje,że przyniesie on też dalsze zacieśnienia tak mile zapoczątkowanej współpracy.
Za klub Seniora w Zalesiu Górnym – B.Meissner i J.Roman

CHLEB MIŁOŚCI
A gdy zabłyśnie gwiazda
W błękitnej dalekości
Będziemy ze sobą dzielić
Opłatek – chleb Miłości
A łamiac okruch biały
Wśród nocy świętej ciszy
Niech sie serca nasze
Jak dzwony rozkołyszą...
(fragment wiersza H.Golczowej)

Szanowni Państwo !
W związku z minionymi wyborami
samorzadowymi chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy zechcieli oddać na mnie swój głos.
I choć nie uzyskałem mandatu do
Rady Powiatu traktuję to jako wyraz
zaufania i zobowiazanie do dalszej
pracy na rzecz społeczności Zalesia
Górnego i okolicznych miejscowości. Jednocześnie składam wszystkim czytelnikom „Przystanku Zalesie” najserdeczniejsze życzenia z
okazji Świąt Bożego Narodzenia i
Nowego 2011 Roku.
Andrzej Szczygielski

DZIAŁANIA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

Podsumowanie

Szanowni Mieszkańcy,
Zbliża się koniec roku 2010. Jest to
czas podsumowania działalności w kolejnym już trzecim roku naszej kadencji.
W naszej pracy staraliśmy się przede
wszystkim pomagać mieszkańcom, jak
najlepiej wykonując obowiązki sołeckie.
Wielokrotnie przekazywaliśmy prośby,
uwagi i postulaty Gminie i Starostwu.

80–lecie Zalesia
Rok 2010 był szczególny dla naszej miejscowości – obchodziliśmy 80–lecie Zalesia Górnego. Sołtys i Rada Sołecka była
współorganizatorem wielu wydarzeń, aktywnie uczestnicząc w ramach prac Komitetu Organizacyjnego. Dzięki pracy wielu
ludzi udało się zrealizować:
– Projekt „Panorama Zalesia” – wystawę
obrazów naszych zalesiańskich artystów i
fotografii Krzysztofa Merskiego w sali teatralnej pod kościołem,
– Projekt „Dęby 80–lecia” – dzięki współpracy z Nadleśnictwem Chojnów posadziliśmy spory kawałek lasu w okolicach
Ośrodka „Wisła”.
– Jarmark Hubertowski
– Święto „Pieczonego Ziemniaka” – imprezę integracyjną połączoną z wyprzedażą samochodową rzeczy, które znudziły się mieszkańcom, a które podobać się
mogły innym.
– Festiwal Poezji Śpiewanej „Sztukatorzy”
Dzięki skutecznej promocji obchodów 80–lecia, dyrekcja PKP odnowiła,
nadgryziony porządnie zębem czasu,
peron stacji. Spokojnie można stwierdzić, że „zalesiański peron” jest najbardziej zadbany na trasie od Czachówka
do Służewca. Zostało odnowione zadaszenie, pomalowane balustrady i pasy
na peronie. Zostały postawione nowe
schody od strony ulicy Sarenki. Akcja
remontowa niestety nadal trwa. Rada
Sołecka zamalowuje niebieską farbą co

chwila pojawiające się napisy i nie traci
nadziei, że w końcu lokalni tzw. artyści
przestaną niszczyć to co odnowione.
Fundusz sołecki 2010
– realizacja
W tym roku został uruchomiony pierwszy Fundusz sołecki. Jest to początek
upodmiotowania najmniejszych jednostek
samorządu – sołectw. Projekt, przygotowany przez Radę Sołecką zgodnie z prawem, został przyjęty przez mieszkańców
na Zebraniu Wiejskim. W ramach funduszu na rok 2010, większość pieniędzy
przeznaczyliśmy na uporządkowanie, wyposażenie i zorganizowanie Placu Sportowo Rekreacyjnego „Domanka”. Zostały zakupione i zamontowane ławki z „pólbala”, kosze na śmieci, wiata oraz stół
do ping –ponga. Zostały zakupione siatka ogrodzeniowa i bramki piłkarskie, które będą montowane na wiosnę. W ramach
przygotowanego przez Radę Sołecką porozumienia, Gmina wykonała oświetlenie
placu. Jest miejsce na ognisko. Szanując
to miejsce, dajmy dowód, że warto zmieniać naszą okolicę. Plac Domanka to nasze wspólne miejsce do spotkań integracyjnych, sportowych, rodzinnych.
W ramach funduszu zakupiliśmy również huśtawkę dla dzieci, ekran do pokazów plenerowych, materiały piśmienne
dla naszej świetlicy, trofea sportowe i
okazjonalne na imprezy organizowane w
ramach obchodów rocznicowych naszej
miejscowości.
Zakupiliśmy też ławki drewniane i kosze na śmieci. Będziemy je ustawiać na
Pionierów i Wiekowej Sosny po zakończeniu planowanych prac remontowych.
W ramach funduszu finansujemy również nasz biuletyn „Przystanek Zalesie”.

Fundusz sołecki 2011 – plany
We wrześniu tego roku Zebranie Wiejskie
zatwierdziło wydatkowanie Funduszu so-

łeckiego na 2011 rok. Szczegóły podaliśmy w numerze 7/2010 biuletynu.
Dla przypomnienia tylko: mamy zabezpieczone środki na kwotę 33 000 zł.
Planujemy zakup podkaszarki do trawy,
aby zapewnić własne utrzymanie porządku poboczy ulic. Chcemy jeszcze doposażyć plac zabaw, drukować nadal biuletyn, zorganizować kilka imprez integracyjnych. Największym zadaniem będzie
uporządkowanie działki leśnej znajdującej
się w sąsiedztwie stacji PKP graniczącej z
ulicą Młodych Wilcząt. Przy współpracy
z leśnikami i gminą chcemy to miejsce zamienić w przyjazny plac edukacyjno–integracyjny.
Statuty sołectw
Z inicjatywy Rady Sołeckiej zorganizowaliśmy spotkanie Sołtysów naszej Gminy celem omówienia problemu przestarzałego i ograniczonego statutu sołeckiego.
Staraniom członków Rady Sołeckiej przygotowaliśmy obywatelski projekt. Naszymi śladami poszły inne sołectwa. Dzięki
naszej inicjatywie Rada Miejska zajęła się
tym problemem. Już wkrótce każde sołectwo będzie miało swój własny indywidualny statut.
Działalność interwencyjna
Drogi
1. W okresie styczeń–marzec koordynowaliśmy odśnieżanie ulic naszej miejscowośći.
2. Próbowaliśmy zorganizować pomoc
mieszkańcom ulic Kwiatu Paproci i Jasnej, które zostały zniszczone roztopami. Obiecane przez urzędników w marcu kruszywo zostało dostarczone w październiku.
3. Przez cały rok prowadziliśmy korespondencję i spotkania ze Starostwem Powiatowym ws. remontu ulicy Pionierów
i poprawy nawierzchni na tzw. „białej”
Wiekowej Sosny:

Naszą gazetę można przeczytać również na stronach: www.zalesie-gorne.eu.
Aktualności z Piaseczna można obejrzeć na stronie: www.itvpiaseczno.pl
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Interweniowaliśmy w sprawach: a) terminu rozpoczęcia remontu Pionierów. b) poprawy oznakowania i bezpieczeństwa na tych ulicach. c) ustawienia
sygnalizacji świetlnej. d) obniżenia krawężników na
remontowanej ulicy Pionierów.
4. Zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Wojewódzkich
o poprawę bezpieczeństwa na zakręcie drogi w lesie
pomiędzy Pilawą a mostem. Uzyskaliśmy poparcie
Komendy Policji Powiatowej w tej sprawie. Dyrekcja Zarządu Dróg Wojewódzkich nadała bieg sprawie.
5. Poprosiliśmy PKP o kilka wywrotek żwiru celem
zlikwidowania zalanego wodą dojazdu i dojścia do
stacji od strony parkingu. Czekamy na odpowiedź.
6. Obecnie koordynujemy odśnieżanie ulic.
Utrzymanie czystości
1. Odbyła się, wbrew staraniom Rady Sołeckiej,
„akcja kontener”. Nasze postulaty szczegółowo opisaliśmy w biuletynie nr 3/2010 oraz na stronie internetowej www.zalesie_gorne.eu. Mamy nadzieję,
że akcja prowadzona w ten sposób, nie powtórzy
się już nigdy więcej. Wzorem innych staramy się,
aby gmin śmieci wielkogabarytowe były odbierane
z posesji mieszkańców.
2. Nadzorowaliśmy sprzątanie: opuszczonych działek, placu Duszczyka, lasu od PKP do Domanki, lasu przy cmentarzu, oraz głównych ciągów pieszych.
Niestety, mimo wielu starań, nie widać wielkiego
efektu. Ilość pozostawianych śmieci przerasta nasze
możliwości– szkoda.
Melioracja i odwodnienie
Wielokrotnie w tym roku interweniowaliśmy w/s
nieudrożnionych rowów melioracyjnych i cieków
wodnych. Zalane działki, wylewająca się woda z rowów na drogi. Nasze liczne pisma i prośby do Gminy i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodno–Kanalizacyjnego odnosiły skutek mizerny. Co prawda próbowano wypompowywać, udrażniać rowy, ale na
poważne usunięcie tych problemów musimy poczekać do przyszłego roku.
Rada Sołecka działa, dzięki społecznemu zaangażowaniu sołtysa i jej członków. Ale również wielu ludzi „dobrej woli” angażowało się w nasze prace. Przez cały rok otrzymywaliśmy wiele dowodów
wsparcia. Jesteśmy ogromnie wdzięczni mieszkańcom, którym nie jest „wszystko jedno”. Za życzliwe,
również krytyczne uwagi, dziękujemy. Liczymy, że
końcówka upływającej kadencji organów sołectwa
upłynie również pracowicie.
Na nadchodzący 2011 rok życzymy wszelkiej
pomyślności, radości i zadowolenia z działania
naszego lokalnego samorządu! Z sołtysa i Rady
Sołeckiej również!

Ewa Molenda–Stroińska
Sołtys wsi Zalesie Górne
Łukasz Kamiński
Przewodniczący Rady Sołeckiej
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Rada Sołecka z p. Ewą Stroińską
– sołtysem Zalesia Górnego oraz
Komitet Organizacyjny obchodów
80–lecia naszej wsi zorganizowali
spotkanie poświęcone podsumowaniu działalności w minionym roku.

Była to oczywiście okazja do złożenia podziękowań konkretnym osobom i organizacjom za wkład pracy
w uświetnienie wspomnianych obchodów. O nich zapewne napisano
w innym miejscu tej gazetki. I bardzo dobrze się stało, że po wielu latach ktoś wpadł na pomysł, aby podziękować pasjonatom, którzy kosztem swego prywatnego czasu i całkowicie bezinteresownie działają na
rzecz naszej miejscowości, a przede
wszystkim jej mieszkańców.
Mnie jednak zabrakło chociażby
wzmianki o zaangażowaniu oraz jego efektach innych członków Komitetu Organizacyjnego (rozumiem, że
samemu nie wypada się chwalić).
Pragnę więc wymienić w tym
miejscu również:
– samego przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego – Krzysztofa Toruńskiego, który w swej głowie i rękach trzymał organizację
prawie wszystkich przeprowadzonych w ciągu roku imprez,

– Andrzeja Swata, który był pomysłodawcą i nadzorującym wykonanie okolicznościowego znaczka
pocztowego, pomysłodawcą i współwykonawcą okolicznościowej monety oraz tradycyjnie już – hodowcą
roślin będących m.in. przedmiotem
loterii,
– Ewę Szczygielską, dzięki której
Jarmark Hubertowski miał tak szeroką i różnorodną ofertę,
– Jolę Hryniewicz–Jarosz, Wiesię
Karasek i Mariana Marczyńskiego,
którzy wiele godzin pracy włożyli
w przygotowanie i przebieg Jarmarku Hubertowskiego oraz Koncertu
Jubileuszowego.
Pragnę zwrócić uwagę na fakt,
że Komitet Organizacyjny obchodów 80–lecia Zalesia Górnego skupiał stosunkowo niewielką grupę zapaleńców. Przydałoby się nas więcej zarówno do pracy, jak i do podsuwania pomysłów. Apelujemy więc
do mieszkańców, aby zgłaszali swój
udział w kontynuacji działalności
Stowarzyszenia Przyjaciół Z.G. poszerzając tym samym skromne ostatnio grono i jednocześnie powiększając przedstawicielstwo Zalesian w
tej organizacji działającej przecież
na ich rzecz.
Maria Skorowska

Świąteczna paczka dla potrzebujących
Dzięki zaangażowaniu harcerzy, rodziców (przede wszystkim p. Chojnackiej) i ks. Andrzeja po raz drugi udało się zgromadzić dary: żywność i upominki dla potrzebujących na Święta. Przez prawie miesiąc mieszkańcy mogli
umieszczać dary w specjalnych koszach w kościele w Zalesiu Górnym oraz w
sklepie Top Market w Wólce Kozodawskiej. Harcerze teraz posegregują dary
i przygotują paczki, które zostaną wręczone potrzebującym.
Ogromne podziękowania należą się dyrekcji sklepu Top Market za umożliwienie zbiórki. Liczymy na współpracę także w przyszłym roku.
Łukasz Kamiński

Sukces chóru
11 grudnia br. zalesiański Chór Accentus działąjący pod kierownictwem
Jacka Soleckiego brał udział w XVII Mazowieckich Eliminacjach Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w kategorii Chóry. Przesłuchanie odbyło się w szkole w Wesołej pod
Warszawą. Nasz chór, którym dyrygował Jacek Solecki wykonał 3 kolędy.
Występ został został doceniony i zajęliśmy zaszczytne 2 miejsce ale obiecujemy sobie powalczyć w przyszłym roku o wyjazd na finał.
Jacek Ebert
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PEJZAŻ PO WYBORACH
Znamy już wszyscy rozstrzygnięcie tegorocznych wyborów samorządowych.
Do Rady Gminy wybranych zostało
trzech radnych z Zalesia – dwóch dotychczasowych i jeden nowy.
Mamy nowego burmistrza, starosta został ten sam. Trochę się zmieniło, trochę
jest nowego, warto zastanowić się, czy
można było osiągnąć więcej. Porównajmy wyniki poprzednich wyborów na radnych gminnych z 2006. roku oraz tegorocznych.
2006

głosy %
w Zalesiu
1. Wojciech Kaczorowski 238 17,2%
2. Jacek Dulny
158 11,4%
3. Andrzej Swat
137 9,9%
4. Stanisław Szczyciński 126 9,1%
5. Małgorzata Roszkiewicz 118 8,6%
2010

głosy %
w Zalesiu
1. Wojciech Kaczorowski 385 24,1%
2. Łukasz Kamiński
286 17,9%
3. Andrzej Swat
163 10,2%
4. Stanisław Szczyciński 107 6,7%
5. Bartosz Soćko
50
3,1%
W powyższych tabelkach przedstawione są wyniki poprzednich (2006 r.) i obecnych (2010r.) wyborów do Rady Miejskiej
w Piasecznie. Dane ułożone są na podstawie zsumowanych wyników z dwóch obwodów zalesiańskich (obwody nr 19 i 20
w okręgu nr 3). Wybranych jest 5 kandydatów – mieszkańców Zalesia, którzy dostali największą liczbę głosów. Oczywiście można dyskutować o tym, czy miejsce na konkretnej liście miało wpływ na
uzyskanie danego wyniku, albo czy startowanie z takiej, a nie innej listy pomagało lub przeszkadzało w uzyskaniu dobre-

go wyniku. Przyjmijmy jednak, że wyniki powyższe odzwierciedlają rzeczywiste
poparcie mieszkańców dla kandydatów z
Zalesia.
W wyniku poprzednich wyborów, w
2006 roku, zdobyliśmy 3 mandaty. Gdyby
liczyła się tylko demokratyczna wola zalesian, mandaty otrzymaliby panowie Kaczorowski, Dulny i Swat. Jedynie dwóch
z nich zdobyło mandaty – pan Dulny
nie wszedł. Trzeci mandat otrzymała pani Roszkiewicz (ponieważ startowała z
pierwszego miejsca listy PO, dostała dużo
głosów w obwodach poza Zalesiem). Czyli można przyjąć, że radnymi z rzeczywistym poparciem Zalesia byli jedynie panowie Kaczorowski i Swat.
W obecnych wyborach również zdobyliśmy trzy mandaty, ale otrzymali je
kandydaci z pierwszych trzech miejsc
poparcia. Czyli panowie Kaczorowski,
Kamiński i Swat mogą czuć się prawdziwymi reprezentantami, a my wyborcy traktować ich jak pełnoprawnych naszych radnych. Można powiedzieć, że po
tych wyborach mamy o jednego naszego
radnego więcej.
W całej gminie jest 50812 uprawnionych do głosowania, w naszych obwodach
uprawnionych jest 3170. W radzie gminy
jest 23 radnych. Z prostych rachunków
wynika, że dla nas przypada 1,43 radnego.
Mamy ponad dwa razy więcej radnych niż
nam się należy! Uważam, że to duży sukces. Oczywiście nie od samej liczby radnych zależy czy nasze Zalesie za 4 lata
będzie lepsze czy gorsze. Postarajmy się
wszystkich trzech Naszych Radnych zmusić do tego, żeby było lepsze.
Niestety wybory do Rady Powiatu nie
przyniosły sukcesu żadnemu z kandydatów z Zalesia. Nasi kandydaci zdobyli następującą liczbę głosów:

1. Andrzej Szczygielski 185
2. Paweł Szczyciński
143
3. Jacek Koziński
117
4. Marek Banaśkiewicz 110
5. Danuta Kupiec
87
6. Andrzej Golc
43
Z powyższych kandydatów najbliżej
zdobycia mandatu był Andrzej Szczygielski. Startował z listy PO, która obsadziła
najwięcej miejsc i dzięki dużemu poparciu, jaki wygenerował nowy burmistrz
Zdzisław Lis (zwolnił swoje miejsce ze
względu na zwycięstwo w wyborach na
burmistrza), pozostali kandydaci mogli
wejść do rady ze stosunkowo mniejszą
liczbą głosów. Andrzejowi Szczygielskiemu zabrakło jedynie 105 głosów. Następny, w poparciu wyborców, Paweł Szczyciński (drugi wynik na liście sportu) startował z listy, której zabrakło 868 głosów
do obsadzenia jednego mandatu. Liście
Jacka Kozińskiego (najlepszy wynik na liście metra) brakowało 670 głosów do obsadzenia mandatu. Liście Marka Banaśkiewicza (najwięcej głosów z kandydatów,
którzy nie weszli – lista PiS) zabrakło 904
głosów do obsadzenia drugiego mandatu.
Szkoda, że nie udało się wyłonić jednego kandydata (może warto w przyszłości oprócz debaty, zorganizować prawybory?) i na nim skupić poparcie zalesian.
Miałby wtedy być może szansę dostać
mandat radnego powiatowego. To, że znowu nie udało się nikomu z zalesian wejść
do rady powiatu, raczej zapowiada kontynuowanie radosnej twórczości drogowej
na naszym terenie. Mam nadzieję, że nasi
radni gminni zrobią wszystko, żeby powiat przestał robić z naszych głównych
ulic trasy szybkiego ruchu i obwodnicy
Piaseczna. Ale o drogach kiedy indziej –
teraz cieszmy się tym, co uzyskaliśmy w
tych wyborach.
Tomek Wójtowicz

wagę przykładam do współpracy z radnymi, niezależnie od reprezentowanych przez
nich opcji politycznych – zadeklarował nowo wybrany burmistrz. Po przyjęciu gratulacji od prezydium Rady Miejskiej, starosty
piaseczyńskiego Jana Dąbka oraz przedstawicieli Platformy Obywatelskiej w Piasecznie zarządzono krótką przerwę, po
której radni, w merytorycznej części obrad, powołali komisje problemowe Rady
Miejskiej oraz ich składy osobowe. BPiIGP

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miasta
i Gminy Piaseczno w dniu 23.12.10r.
(czwartek) czynny będzie do godziny
14:00, natomiast w dniu 24.12.10r. (piątek) będzie nieczynny. Dyżur pełnić będą:
wyznaczeni pracownicy Straży Miejskiej,
dozorcy na terenie dworca PKP, dozorcy
budynków komunalnych i socjalnych, pracownicy targowiska miejskiego, pracownicy na cmentarzu komunalnym. Info:wp

INFORMACJA UMIG
Zaprzysiężenie nowego burmistrza
14 grudnia Zdzisław Lis odebrał z rąk
Przewodniczącej Miejskiej Komisji
Wyborczej, pani Jadwigi Mojsiejenko,
zaświadczenie o wyborze na funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno oraz
złożył ślubowanie.
– Dziękuję mieszkańcom za zaufanie,
którym mnie obdarzyli i zapewniam, że
dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść
pokładanych we mnie nadziei. Wielką
4
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Pierwsze decyzje Rady Miejskiej w Piasecznie
Dwa pierwsze posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 30 listopada i 14 grudnia
br. miały charakter uroczysty i organizacyjny. Radni i burmistrz zostali
zaprzysiężeni.
Na etapie głosowań radni decydowali
przede wszystkim o organizacji prac rady.
Zostały wyłonione osoby do prezydium
rady oraz składy i przewodniczący komisji problemowych oraz komisji nadzwyczajnych.
W skład prezydium rady weszli: jako
przewodniczący Rady Miejskiej p. Andrzej Swat oraz dwie panie wiceprzewodniczące: Honorata Kalicińska i Elżbieta
Szweycer.
Zostały wyłonione składy Komisji Problemowych oraz Komisji Rewizyjnej:
Komisja Rewizyjna
Słowik Mariusz – (przew.)
Kłos Dorota
Obłoza Piotr
Rosłon Antoni
Wierzchowski Józef
Woźniak Magdalena
Żegliński Jacek
Komisja finansów i inwestycji
Markowska Elżbieta – (przew.)
Swat Andrzej
Kaczorowski Wojciech
Hubl Andrzej
Mucha Zbigniew
Obłoza Piotr
Rosłon Antoni
Wierzchowski Józef
Woźniak Magdalena
Komisja ochrony środowiska
i ładu przestrzennego:
Obłoza Piotr – (przew.)
Kamiński Łukasz
Borowska Teresa
Krzyżewska Hanna

Markowska Elżbieta
Nowocin–Kowalczyk Katarzyna
Orłowska Grażyna
Słowik Mariusz
Wysocka–Jońska Dorota
Komisja oświaty i kultury:
Mucha Zbigniew – (przew.)
Swat Andrzej
Kalicińska Honorata
Kłos Dorota
Krzyżewska Hanna
Nowocin–Kowalczyk Katarzyna
Orłowska Grażyna
Rosłon Antoni
Szweycer Elżbieta
Komisja polityki gospodarczej:
Rosłon Antoni – (przew.)
Hubl Andrzej
Mucha Zbigniew
Nowocin–Kowalczyk Katarzyna
Słowik Mariusz
Szweycer Elżbieta
Wierzchowski Józef
Woźniak Magdalena
Wysocka–Jońska Dorota
Komisja prawa, handlu
i porządku publicznego:
Borowska Teresa – (przew.)
Kaczorowski Wojciech
Dudek Krzysztof
Hubl Andrzej
Kalicińska Honorata
Putkiewicz Daniel
Słowik Mariusz
Wysocka–Jońska Dorota
Żegliński Jacek
Komisja promocji:
Woźniak Magdalena – (przew.)
Kamiński Łukasz
Swat Andrzej
Markowska Elżbieta
Mizerski Andrzej
Szweycer Elżbieta

Komisja sportu:
Dudek Krzysztof – (przew.)
Kaczorowski Wojciech
Kamiński Łukasz
Kalicińska Honorata
Kłos Dorota
Mizerski Andrzej
Obłoza Piotr
Putkiewicz Daniel
Żegliński Jacek
Komisja zdrowia i opieki społecznej:
Kłos Dorota – (przew.)
Borowska Teresa
Dudek Krzysztof
Krzyżewska Hanna
Mizerski Andrzej
Orłowska Grażyna
Putkiewicz Daniel
Wierzchowski Józef
Żegliński Jacek
Ustalono również skład komisji
nadzwyczajnych:
Komisja Statutowa
Łukasz Kamiński (przew.)
Andrzej Swat
Elżbieta Markowska
Honorata Kalicińska
Antoni Rosłon
Komisja Inwentaryzacyjna
Hanna Krzyżewska (przew.)
Krzysztof Dudek
Jacek Żegliński
Na II sesji radni podjęli uchwałę o
zarobkach burmistrza oraz zdecydowali
o wydatkowaniu dodatkowych środków
z subwencji oświatowej na rok 2010 na
zaproponowane przez ZEAS remonty w
szkołach. Ta uchwała dotyczyła jeszcze
wykonania „starego budżetu”. Następna
sesja Rady 29 grudnia.
Radny Łukasz Kamiński

Skład Rady Powiatu Piaseczyńskiego
1. Bąk Wacław, Czernidła
2. Buczyński Artur,
Konstancin–Jeziorna
3. Dąbek Jan, Józefosław
4. Dunin Stefan, Wólka Załęska
5. Gieleciński Marek, Tarczyn
6. Kandyba Piotr, Żabieniec
7. Kosakowski Waldemar, Żabieniec
8. Krawczyński Łukasz, Piaseczno
9. Latoszek–Lubach Magdalena,
Nowa Wola
GRUDZIEŃ, nr 10/2010

10. Leniec Jerzy, Piaseczno
11. Lis Zdzisław, Nowy Prażmów
12. Mioduszewska Maria,
Konstancin–Jeziorna
13. Obłąkowska–Kubiak Katarzyna,
Piaseczno
14. Ołdakowski Wojciech, Głosków
15. Pająkiewicz Joanna, Tarczyn
16. Płużyczka Daniel, Tarczyn
17. Poterała Bożena, Stara Iwiczna
18. Rasiński Włodzimierz, Piaseczno

19. Rutowicz Marek, Góra Kalwaria
20. Słowik Marianna, Głosków
21. Strzyżewski Arkadiusz,
Góra Kalwaria
22 Szczytowski Jacek, Uwieliny
23 Sztop Tadeusz, Łazy
24 Wojdak Jerzy, Konstancin–Jeziorna
25 Zalewski Józef, Jazgarzew
26 Zachariasz Jacek, Złotokłos
27 Zieliński Dariusz, Wojciechowice

n
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Oblężenie w bibliotece
Każde ze spotkań odbywających się
w naszej bibliotece (a spotkań tych
jest naprawdę sporo) gromadzi wierne
rzesze czytelników i miłośników tychże, ale w zimowy, piątkowy wieczór
(03.12.2010r.) biblioteka dosłownie „pękała w szwach”.
W tym dniu odbył się wernisaż wystawy naszej zalesiańskiej artystki, Moniki Czuby–Dobień. Pani Monika jest
z wykształcenia plastykiem o specjalizacji projektowanie i dekoracja wnętrz. Jej
główną pasją jest malarstwo i rysunek,
a ulubionymi technikami plastycznymi:
akryl, pastele i węgiel. Piękne, kolorowe

obrazy wykonane tymi technikami możemy podziwiać na wystawie. Ze względu na niewielką ilość miejsca prezentujemy tylko wycinek twórczości Pani Moniki (ok. 30 prac), ale i te prace doskonale
oddają zarówno charakter twórczości jak
i cechy osobowości autorki.
Duże formaty, zdecydowane barwy, łagodna kreska i niebanalna kompozycja
pokazują harmonię i rozmach, energię i
łagodność artystki. Oglądając obrazy mamy wrażenie, że świat, który pokazuje
nam malarka jest dobry i piękny.
Wieczorne spotkanie ogrzało swą atmosferą zimowy czas, a o Pani Monice

Zachwycona publiczność na wernisażu

ciepło opowiadali jej przyjaciele, rodzina,
znajomi, a także licznie obecni sąsiedzi.
Bardzo się cieszę, że to właśnie nasza
niewielka biblioteka może służyć prezentacji prac i osób – ciekawych, niezwykłych, niebanalnych, którzy żyją całkiem
niedaleko, a o których często nic lub niewiele wiemy.
Wystawę Pani Moniki Czuby–Dobień
można oglądać do dnia 20.12.2010 r. w
godzinach pracy biblioteki; poniedziałek,
wtorek, piątek: 13.00–18.00, środa, czwartek 13.00–16.00.
Serdecznie zapraszamy!!!!
E.K

Fot.: Paweł Skorowski

Na zimową biel – kwitnące ogrody w naszej bibliotece

W pewien ponury grudniowy wieczór
przez śniegi dobrnęłam do naszej zalesiańskiej biblioteki, która mimo późnej
pory wypełniona była gośćmi.
Tego wieczora swoje obrazy po raz
pierwszy pokazała Zalesianom nasza Sąsiadka Monika Dobień. Aż trudno uwierzyć, że dotychczas Monika tworzyła obrazy tylko dla siebie i gromadziła w domu:)
Prace Moniki zachwyciły mnie niesamowitą kolorystyką i ciepłem, jakiego
nam właśnie trzeba tej zimy. Monika najchętniej maluje kwiaty o intensywnych
6

barwach, ale nie te ucięte i uwięzione w
wazonach. Kwiaty na obrazach Moniki są
żywe, zapewne podejrzane we własnym
ogrodzie lub na łące.
Jest też ciekawa seria obrazów w czerni, szarości i bieli, które kojarzą mi się z
negatywami fotografa.
Właśnie teraz, w środku mroźnej i
przygnębiającej zimy warto zobaczyć te
maki, hortensje, nasturcje, chabry w rozmaitych wariantach! Są do obejrzenia nadal w naszej bibliotece. Uprzedzam, że zatęsknią Państwo za latem, ciepłem i kwitnącymi ogrodami!

Na zakończenie pozwolę sobie na niewesołą refleksję na temat skromnych
„możliwości wystawienniczych” jakie
mamy w Zalesiu. Jestem przekonana, że
wszyscy uczestnicy w wernisażu Moniki
pomyśleli podobnie jak ja, że regały z
książkami nie są odpowiednim tłem dla
obrazów.
Czy Zalesie, jako miejscowość, w której odkrywamy coraz więcej artystycznych talentów, nie powinno mieć choćby
niewielkiej sali do ekspozycji prac plastycznych?
Julita Stróżewska
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Wszystkie nasze Wieczory
13 listopada tego roku minęło pięć lat
od pierwszego Wieczoru poezji i muzyki w naszym kościele. Skąd wziął się pomysł na taki spektakl? Przypadek czy
wydumany temat?
W pewnym sensie przypadek, spontaniczna reakcja na przeżycia związane z odwiedzeniem miejsca urodzenia Franciszka Karpińskiego na Ukrainie, na należącym do dawnej Rzeczpospolitej Pokuciu
A to też było wynikiem całego łańcucha
przypadków, niezamierzonych działań, ale
o tym innym razem. Pierwszy nasz wieczór miał być jednorazowym przedsięwzięciem, ale stało się inaczej. Dobre przyjęcie, z jakim spotkał się ten Wieczór, zachęciło mnie do napisania następnego scenariusza – tym razem w oparciu o poezję
Romana Brandstaettera. Potem przyszły
następne – w sumie do dziś 13 spektakli.
Co mną kierowało, gdy podejmowałam tę działalność? Przede wszystkim
chęć przybliżenia ludziom sylwetek i twórczości naszych poetów i kompozytorów,
często zapomnianych lub mało znanych..
Chciałam przekazywać wartości zawarte
w pięknie słowa i muzyki, wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie, a może też
obudzić jakieś ukryte struny w duszach
naszych słuchaczy.
Kiedy i jakie rodziły się tematy? Zwykle zaraz po zakończeniu jednego koncertu rodził się pomysł na następny. A
czasem nawet na kilka kolejnych koncertów! W ten sposób powstawały scenariusze „biograficzne”, każdy wieczór poświęcony jednemu poecie – takich było pięć:
Franciszkowi Karpińskiemu (I Wieczór),
Romanowi Brandstaetterowi ( II Wieczór),

Janowi Kasprowiczowi (VIII), ks. Karolowi Wojtyle (IX), ks. Januszowi Pasierbowi (ZI) i Thomasowi Mertonowi. (XIII).
Pozostałe scenariusze miały charakter
tematyczny. Były to: dwa poświęcone Powstaniu Warszawskiemu ( Wieczór III i
VII), Psalmom Dawidowym ( IV i V) i po
jednym: pieśniom maryjnym (VI), poezji
patriotycznej(X) oraz Eucharystii (XII).
Jak rozwijała się forma Wieczorów? W
zasadzie struktura pozostawała niezmienna, utwory poetyckie przeplatane były muzyką różnych gatunków, od muzyki dawnej do aktualnie, specjalnie dla Wieczorów skomponowanych, pieśni i akompaniamentu.. Od początku kładliśmy nacisk
na wyciszenie, duże skupienie naszych
słuchaczy, na stworzenie niemal modlitewnego nastroju, który pozwalałby na
głębsze przeżycie poezji i muzyki. Dlatego te przyjął się już zwyczaj, że oklaski
zachowujemy na koniec spektaklu.
Kto uczestniczy w organizowaniu Wieczorów? To trzyosobowy zespół, aktualnie w składzie Ewa Raczyńska – Witkowska, Janusz Trojanowski i pisząca te słowa
Barbara Tokarska. Początkowo pomagał
nam również ks. Radosław Jurewicz. W
tym miejscu dziękuję Ewie, za pomoc w
opracowywaniu scenariuszy i w kontaktach z recytatorami, Januszowi – za opracowywanie broszurek, ich wydawanie i za
płytki DVD z nagraniami przedstawień.
Gorące podziękowania w imieniu własnym i zespołu organizacyjnego kieruję
natomiast do wszystkich, którzy przyczynili się do wzbogacenia naszych pomysłów i ich realizacji::w części muzycznej
pp. B. i St. Szczycińskim, pp. J. i M. Soleckim, a okazjonalnie również występu-

jącym – zespołowi Canor Anticus, p. Pablo Guevara (śpiew), Krzysztofowi Toruńskiemu(śpiew), Julii Łopuszyńskiej (harfa) a w części słownej p. Marii Wilczek,
także zaproszonym aktorom– p. Barbarze
Ajewskiej, ks. Kazimierzowi Orzechowskiemu, Pawłowi Królikowskiemu, Bernadetcie Machała–Krzemińskiej, Robertowi
Majewskiemu oraz licznym, naszym miejscowym recytatorom – amatorom, których trudno tu z braku miejsca wymienić.
Na koniec podziękowań to co najważniejsze: słowa wdzięczności dla Księży Proboszczów: Wiktora Ojżyńskiego
i Krzysztofa Grzejszczyka za popieranie
naszej działalności, za słowa zachęty i
uznania oraz wsparcie materialne. Dziękujemy też p. Andrzejowi Szczygielskiemu za wsparcie i „wyłuskanie”, ze skromnych środków Filii Ośrodka Kultury trochę pieniędzy, a naszym prywatnym sponsorom (na razie nielicznym) – przekazuję
podziękowania szczególne. Przy okazji:
w naszych koncertach wiele osób, zarówno organizatorzy jak i wykonawcy biorą
udział bezinteresownie!
Jakie są nasze zamierzenia na przyszłość? W 2011 roku planujemy co najmniej dwa koncerty: jeden poświęcony
poezji obozowej, z muzyką M.H. Góreckiego i D. Szostakowicza – to zamierzenie trudne do realizacji, ale może się uda?
Drugi – poświęcony poezji kresowej, z
odpowiednią muzyką kompozytorów kresowych. Pomysłów jest dużo, z radością
powitamy wszystkich, którzy zechcieliby
w nowym roku włączyć się w nasze działania – na chwałę Panu Bogu i ku pożytkowi naszych słuchaczy.
Barbara Tokarska

Wieczór Literacki w Bibliotece

Klub Seniora i zalesiańska Filia Biblioteki Publicznej zorganizowała w II
połowie listopada ostatnie tegoroczne
spotkanie literackie.
Cieszący się sporym powodzeniem czytelników cykl ma przybliżać sylwetki i
twórczość autorów z Zalesia i okolic. Poznajemy w ten sposób ciekawych ludzi,
którzy często są naszymi sąsiadami, a wiemy o nich tak niewiele. Piotr Marczak jest
historykiem i publicystą, autorem książek
„Wojny Husyckie” i „Gawędy o miastach”.
Niewątpliwą zaletą autora jest lekkie pióro, dzięki czemu książki czyta się swoGRUDZIEŃ, nr 10/2010

bodnie i z zaciekawieniem. Jego pasja to
także upowszechnianie wiedzy o Mazowszu. Tę, realizuje w periodyku „Na Szlaku Książąt Mazowieckich”. Oprócz opisów historycznych czasopismo prezentuje
wiedzę turystyczno – krajoznawczą i kalendarium ważniejszych imprez kulturalnych. Warto także podkreślić, że Pan Piotr jest aktywnym uczestnikiem powstałej niedawno grupy „Razem Lepiej”. Gospodynią wieczoru była Ewa Kostyrka a
prezentacji sylwetki autora i jego twórczości dokonał Jerzy Roman z Klubu Seniora. Zwyczajowe ciasteczka i kawa towa-

Piotr Marczak dyskutuje z czytelnikami
rzyszyły ożywionej rozmowie z autorem.
Na „zalesiańskiej półeczce” przybyły kolejne pozycje. Czekamy na następne spotkania.
A.Szczygielski
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Odbiór drogi

Partnerstwo Lokalne
– Dolina Jeziorki
ze słodkim protokołem….
W dniu 13 grudnia 2010 roku w godzinach popołudniowych Sołtys
Zalesia Górnego – Ewa Stroińska – została poinformowana o planowanym odbiorze komisyjnym drogi powiatowej (Pionierów na odcinku od Wólki Kozodawskiej do stacji PKP w Zalesiu Górnym)
modernizowanej w minione wakacje. Tak… dobrze czytacie… remont zakończył się w pierwszej połowie września a odbiór wyznaczono na połowę grudnia. Tak jak i Sołtys tak i ja własnym uszom
nie wierzyłem – odbiór drogi zasypanej śniegiem, zalodzonej bez
możliwości nawet powierzchownej kontroli jakości i dokładności
wykonanej pracy przez Wykonawcę. To prawda, że Rada Sołecka
wnosiła prośbę o poinformowanie nas wcześniej i zaproszenie do odbioru jako przedstawicieli lokalnej społeczności, ale nie w środku
całkiem śnieżnej zimy. I tak pomimo rozpoczynającej prace organizacji jaką jest Partnerstwo ds. zrównoważonego rozwoju powiatu
piaseczyńskiego, bardziej z czystej ciekawości niż jako strona mogąca wnieść uwagi do protokołu, postanowiliśmy zjawić się o godzinie 10–tej 14 grudnia 2010 roku w okolicy stacji PKP Zalesie Górne,
gdzie to miała się rozpocząć procedura odbioru drogi.
Podczas śnieżnego i dosyć mroźnego poranka (temperatura powietrza ok. –10 st. C) przejechaliśmy drogą od stacji do ul. Szarych
Gęsi gdzie to zatrzymaliśmy się na krótką wymianę zdań o tym, co
wnosiliśmy wcześniej w piśmie do Zarządu Dróg Powiatowych w
Piasecznie z dnia...??? Okazało się, że oprócz … punktów dotyczących uporządkowania uwagi nasze nie były objęte I etapem modernizacji drogi. Jedyne zatem co nam pozostało, to podczas wizji lokalnej drogi – to ustalić z pracownikami ZDP i wykonawcą najskuteczniejszą metodę, którą możemy prosić Starostę o dokończenie
rozpoczętego remontu wraz z elementami bezpieczeństwa jakimi
są światła na skrzyżowaniu ulic: Pionierów z Wiekowej Sosny oraz
światła przy zalesiańskim bazarku.
Po kilku chwilach – Komisję Odbiorową wystraszył jednak duży mróz – po zaśnieżonej i miejscami zmrożonej a nawet zalodzonej nawierzchni członkowie Komisji przemieścili się do Kawiarenki, aby tam przy słodkościach i gorącym napoju dokonać, jak to
Pan Dyrektor Antoni Kobus określił – formalności czyli podpisania
protokołu odbioru prac z adnotacją – „bez uwag”.
Ja również zostałem poproszony o podpisanie protokołu jako
przedstawiciel mieszkańców – użytkowników i ja również, z uwagi na stan drogi spowodowany warunkami atmosferycznymi, uwag
nie dostrzegłem.
Sprawę jednak będziemy monitorowali jako Rada Sołecka. A
jeszcze tego samego dnia w rozmowie ze Starostą Janem Adamem
Dąbkiem wspólnie z Sołtys Ewą Stroińską nadmieniliśmy, że pomimo złych warunków pogodowych w odbiorze uczestniczyliśmy
i wkrótce w oficjalnych pismach będziemy prosili o przeznaczenie
w budżecie na 2011 rok środków na dokończenie rozpoczętej modernizacji drogi oraz zastosowanie niezbędnych środków (sygnalizacja świetlna, światła dla pieszych a także wysepki spowalniające)
poprawiających bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Oczywiście
zależy nam aby, jak tylko warunki klimatyczne pozwolą, rozpocząć
zakończenie zadania jakim jest ułożenie chodników, ciągu pieszo
– jezdnego etc. przewidzianych w projekcie modernizacji ciągu ul.
Pionierów, który otrzymał pozwolenie na budowę.
Konrad Telakowiec, Rada Sołecka
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W grudniu ubiegłego roku miało miejsce spotkanie, na
którym 10 osób złożyło deklarację przystąpienia do naszego lokalnego partnerstwa.
Partnerstwo nie posiada osobowości prawnej, jest ciałem społecznym, nie ma określonej orientacji politycznej,
działa na zasadzie dobrowolnego wkładu pracy. Celem jest
zintegrowanie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji
pozarządowych, samorządu lokalnego i innych podmiotów
działających na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.
Chcę krótko przedstawić wspólne przedsięwzięcia, jednej z grup Partnerstwa Lokalnego, którą określiliśmy jako
„społeczną”. 14 grudnia spotkaliśmy się, aby podsumować
mijający rok i pomyśleć o planach na rok nadchodzący.
Współpraca następujących instytucji i organizacji –
Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie, zalesiańskiej
Filii Ośrodka Kultury w Piasecznie, Młodzieżowego Klubu Wolontariusza, Gimnazjum w Zalesiu Górnym, Parafii,
Biblioteki Publicznej, Klubu Seniora, SBM Dom Rodzinny,
Stowarzyszenia BORIS, przyczyniła się do zaistnienia kilku nowych, ważnych wydarzeń społecznych i kulturalnych
w naszej miejscowości.
Powstała i aktywnie działa grupa samopomocowa „Razem Lepiej”, która skupia osoby niepełnosprawne i ich
rodziny. Ważnym wydarzeniem był wernisaż i wystawa
prac wykonanych przez członków grupy, powstała strona
internetowa, grupa uczestniczyła w mikołajkowo–świątecznym spotkaniu w Starostwie, organizowanym przez
Stowarzyszenie „Dobra Wola”.
l Powstała świetlica środowiskowa w Świetlicy Filii
MOK przy ul. Jelonka, z pomocy przy odrabianiu lekcji i nadrabianiu zaległości szkolnych skorzystało ok.
20 dzieci.
l W Bibliotece przy ul. Wiekowej Sosny odbyło się 8 Wieczorów autorskich – spotkań z twórcami z Zalesie Górnego.
l Owe grupy społeczne aktywnie uczestniczyły w uroczystościach związanych z obchodami 80–lecia Zalesia
Górnego.
l Odbyła się akcja zbiórki i rozwożenia żywności dla
potrzebujących.
l

Wiele wydarzeń nie byłoby tak udanych, gdyby nie pomoc młodzieży skupionej w Młodzieżowym Klubie Wolontariusza. Młodzież nie tylko wspomaga, ale również
sama inicjuje działania, jednym z godnych podkreślenia
są spotkania z pensjonariuszami z Domu Opieki „Matuzalem”.
Spotkania Partnerskie sprzyjają współdziałaniu różnych
grup społecznych, zacieśniają współpracę, są otwarte dla
wszystkich widzących potrzebę zmian i wykazujących gotowość do działania.
Bogusława Meissner
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CAŁKIEM NIEZŁY ROK SENIORÓW

Początek mijającego roku (z powodu
okołobudżetowych zawirowań w gminie)
był dla klubu trudny. Przyjęty wcześniej
plan okazał się mało realny. Było więc z
konieczności wiele improwizacji i poszukiwania nowych form działania. Jeśli w
sumie można mijający rok uznać za całkiem udany to niewątpliwie w tym zasługa życzliwości, energii i kreatywności zespołu M–G Oś. Pom. Społecznej z dyr.
BARBARĄ MATUSZCZAK i naszymi
ośrodkowymi opiekun kami BOGUSŁAWĄ MEISSNER i JUSTYNĄ MAZUREK na czele, z drugiej – pomysłowości i
zaangażowaniu b.wielu Seniorek i Seniorów, często wciągających swoich najbliższych do pomocy w realizacji klubowych
pomysłów i przedsięwzięć. A także bezinteresownemu wsparciu od wielu dobrych
ludzi, że wspomnę o rewelacyjnym koncercie chopinowskim zagranym przez p.
STANISŁAWA SZCZYCIŃSKIEGO dokładnie w 200–setną rocznicę urodzin genialnego kompozytora, w wypełnionej po
brzegi klubowej „piwnicznej izbie”.
Zachwyciła i na długo pozostanie w
pamieci klubowiczów wiosenna 3–dniowa
wycieczka ŚLADAMI CZTERECH WYZNAŃ na urokliwe Podlasie z jego wspaniałą przyrodą i zabytkami w tym kościołami, cerkwiami, meczetami, synagogą, z
licznymi czynnymi pracowniami rękodzie-

ła artystycznego. Wiele radości i wzruszeń
przyniósł zorganizowany z okazji listopadowego Święta Niepodległości klubowy
„wieczór poezji i pieśni patriotycznych”.
Wieczór był szczególny, bo gościliśmy w
klubie ponad 20–osobową grupę koleżeństwa z pobliskiego Złotokłosu. Recytowanie poezji patriotycznej i wspólne śpiewanie powstańczych i żołnierskich pieśni
przyniosło nam wiele radości i wzruszeń.
I jeszcze jeden powód do satysfakcji, czyli
wyjazd do stołecznej „ROMY” na grany
tam od kilku tygodni musical „NĘDZNICY”. Sama „Roma” szczyci się wystawieniami światowych hitów musicalowych
(przed rokiem byliśmy na „Upiorze w Operze”!). Stąd ogromna satysfakcja dla klubowiczów, że i ten hit, tak niedługo po premierze udało się nam poznać. Spektakl był
długi, ale wielce udany – świetne głosy i
aktorstwo, fantastyczna scenografia i efekty specjalne, a na dodatek powód do lokalnej dumy, bo ważną w musicalu rolę małej
Cosette gra i śpiewa 10–letnia Zalesianka –
MONIKA WALCZAK.
Kończący się rok to zarazem trzeci już
rok działania zalesiańskiego Klubu Seniora. Z satysfakcją obserwuję, iż klubowe
czwartki z ich pogaduszkami, prelekcjami, spotkaniami odgrywają coraz większą, pozytywną rolę w życiu klubowiczów, w umacnianiu więzi środowisko-

wych, wzbudzaniu aktywności nie tylko
towarzyskiej, ale też kulturalnej i intelektualnej. Cieszy stały, liczny udział członków Klubu w różnych klubowych i pozaklubowych przedsięwzięciach na rzecz
całego zalesiańskiego środowiska, że wymienię tu liczący się udział w obchodach
80–lecia Zalesia Górnego czy tradycyjne
już wyjazdy „mikołajkowe z upominkami dla niepełnosprawnych podopiecznych
Domu Wychowawczego w Łbiskach.
Wyrażając wdzięczność p.p. dyr dr JERZEMU ŁĄCZYŃSKIEMU z piaseczyńskiego ZOZ i dr WOJCIECHOWI WĄDOŁOWSKIEMU, kier. naszego ośrodka
zdrowia za udostępnienie klubowi lokalu,
który traktujemy już jako nasz „salon
czwartkowych spotkań” wiem, że była to z
ich strony trafiona inwestycja „w człowieka” owocująca godzinami radosnych chwil
licznej zalesiańskiej grupy seniorów.
To przesłanki pozwalające z umiarkowanym, ale jednak optymizmem oczekiwać na nadchodzący rok 2011. Wszystkim Koleżankom i Kolegom, a w ich imieniu wszystkim Zalesianom życzę radosnych
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA, a w NOWYM ROKU dużo, dużo zdrowia, pogody
ducha, satysfakcji z wlasnych i wspólnych
dokonań, wielu miłych niespodzianek. A
jako realista skromnie dodam – oby nie był
gorszy od mijającego.
Jerzy Roman

ROZŚPIEWANE ZALESIE

Rok 2010 przyniósł nową formułę celebrowania ważnych rocznic „Spotkania z
Pieśnią”. Wiosną tego roku widząc znaczny i niewykorzystany w pełni potencjał
intelektualny i muzyczny podjęłam próbę
zaproponowania Zalesianom śpiewającego,
radosnego celebrowania ważnych dla nas
rocznic. Projekt przedstawiłam Stanisławowi Szczycińskiemu i Grzegorzowi Nowikowi, a oni przyjęli go z ogromnym entuzjazmem i natychmiast przystąpiliśmy do
szczegółów i realizacji, włączając do projektu Miłkę Nowik, Basię Szczycińską, i
mojego męża Sławka Kozłowskiego. „Spotkania z Pieśnią” to nasza propozycja dla
Zalesian lubiących śpiewać. Kiedy już wiedzieliśmy dokładnie, że czego chcemy zaprosić wszystkich, poprosiliśmy o wsparcie
naszego projektu szersze grono. Zalesiańskie chóry, szkoły i przedszkola zrobiły to
chętnie. Od samego początku nasze przygotowania wspierał także Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Filia w Zalesiu. Od
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Krakowian otrzymaliśmy „copyrighta”, bo
„Lekcje śpiewania” na krakowskim rynku
były dla nas inspiracją. Od pierwszego
spotkania 3 maja 2010 uroczystości nasze
cieszą się Honorowym Patronatem Profesora Janusza Ciska dyrektora muzeum Wojska Polskiego w Warszawie a od 15 sierpnia
także Pana Krzysztofa Jaraczewskiego –nuka Marszałka Piłsudskiego. Pierwsze „Spotkanie z Pieśnią” zgromadziło wielu Zalesian na terenie Klubu Sportowego Hubertus. O wydarzeniach związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, pierwszej w
Europie opowiedział nam Profesor Grzegorz Nowik. Oprawę muzyczną przygotował niezawodny Stanisław Szczyciński
wraz z połączonymi siłami zalesiańskich
chórów. Na zaproszenie profesora Ciska
śpiewaliśmy w Muzeum Wojska Polskiego.
Skorzystaliśmy także z zaproszenia Grzegorza Nowika na spotkanie promocyjne jego nowej książki i wspólnie z Klubem Seniora i harcerzami zaśpiewaliśmy w Do-

mu Spotkań z Historią. Z okazji Święta
Odzyskania Niepodległości, dzięki zaproszeniu dyrektora Jaraczewskiego, „zdobyliśmy” muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, gdzie przy ognisku
rozpoczęliśmy nową formułę celebrowania
tego święta i zwiedziliśmy Muzeum. Bardzo cieszymy się, że przygotowaliśmy uroczystości, która w swej prostej formule
spodobała się mieszkańcom i z pewnością
będzie kontynuowana. Jesteśmy bardzo
wdzięczni wszystkim, którzy pomagają
nam w przygotowaniach a także wszystkim
śpiewającym uczestnikom „Spotkań..” Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Na styczeń przygotowujemy „Spotkanie…” kolędowe. Prosimy śledzić stronę www Zalesia Górnego, gdzie zamieszczamy swoje informacje i zapraszamy na
kolejne „Spotkania…”.
Z życzeniami ciepłych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia, sukcesów w
Nowym Roku
Ewa Kozłowska
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Sukcesy naszych szachistów

Kiedy w ubiegłym roku Bartosz Soćko zaczynał pracę
w sekcji szachowej w naszej
świetlicy przy ul. Wiekowej
Sosny nawet przez chwilę nie
pomyślałem, że jego działalność instruktorska wyda tak
wspaniałe owoce.
Ogromna rzesza dzieciaków, blisko trzydzieści głów,
była jednak zwiastunem niespodziewanego sukcesu sportowego i wychowawczego. Od
początku bieżącego roku nasi
młodzi szachiści zaczęli zdobywać sportowe laury na turniejach otwartych organizowanych poza Zalesiem Górnym.
Od września utworzyła się silna czołówka, którą Bartek na-

1) Chylewski Daniel 88 pkt
–Huragan
2) Chylewski Patryk 79
–Huragan
3) Różycki Wojciech 70
4) Lewicki Kacper 62
5) Różycki Bartek 40
6) Wiśniewski Jacek 40
7) Golecki Jan 34
8) Żanowski Jan 31 –Huragan
9) Czerwiński Paweł 30
10) Wiśniewski Sławomir 30
11) Golecka Jadwiga 28
12) Woźniak Wiktor 27
13) Walczak Piotr 22
14) Grzesiak Tomek 21
15) Mościcka Pola 20
16) Gołębiowski Marek 18
17) Fijołek Jerzy 17 –Zalesie G.
18) Radek Bartosz 17

Nasi szachiści: J. Żanowski, Daniel i Patryk Chylewscy
zwał „Huragan” Zalesie. Nawiązaliśmy kontakty z klubem
UKS SZACHYLICE, którym
kieruje dr Dariusz Różycki.
Postanowiliśmy wspólnie, korzystając z jego doświadczenia,
stworzyć roczny cykl otwartych imprez szachowych pn.
GRAND PRIX, które średnio
raz w miesiącu rozgrywamy w
Piasecznie, Chylicach i Zalesiu Górnym. Odbyły się dotychczas 3 turnieje a ostatni –
11 grudnia w Zalesiu z udziałem 21 zawodników.
Wyniki czołówki:
1.Daniel Chylewski – 6 pkt
z 6 partii, Huragan
2.Patryk Chylewski – 5 pkt
z 6 partii, Huragan
3.Pola Mościcka – 4,5 p.
z 6 partii, Szchylice.
Ogólna klasyfikacja szachistów
w Grand Prix po trzech turniejach, stan na 11.12. 2010 r.
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19) Żukowski Igor 17
20) Grzesiak Magdalena 16
21) Kamiński Jan 16 –Huragan
22) Lewicka Marzena 16
23) Rylski Mateusz16
24) Mościcki Sławomir 15
25) Rybarczyk Piotr 15
26) Furmanek Karol 14
27) Grzesiak Waldemar 14
28) Kulesz Aleksander 12
29) Walczak Ignacy 11
30) Gaus Aleksandra 10
31) Błasiak Patryk 9 –Huragan
32) Matulka Dawid 9
–Huragan
33) Paciorek Franciszek 8
34) Różycki Dariusz 7
35) Kamiński Stanisław 7
–Huragan
36) Kwiatkowska Ewa 6
37) Ruszniak Olgierd 4
38) Ruszniak Wiktor 2
Więcej informacji na:
www.chessarbiter.to.pl

A.Szczygielski

Co nowego w Klubie
Sportowym Hubertus

Dzieje się, dzieje. Przede wszystkim wspaniały sukces naszego łucznika Kuby Gabarkiewicza. W Wojewódzkich Mistrzostwach Młodzików rozgrywanych w Radzyminie Kuba zdobył pierwsze miejsce i złoty medal! Wygrał w bardzo
mocnej konkurencji 44 zawodników z ośmiu klubów łuczniczych. Wielkie gratulacje!
Pojawiła się nowa strona internetowa Klubu. Przejrzysta
konstrukcja powinna ułatwić chętnym dostęp do aktualności i
wszelkich informacji na temat Klubu. Strona jest w trakcie zapełniania danymi. Jest to długi proces, ale mamy nadzieję, że
powstanie nowej strony udrożni kanały informacyjne i usprawni działanie Klubu. Nad kwestiami plastycznymi przy budowie
strony czuwa Jacek Ebert, członek Zarządu Klubu i osoba, której wiedzy i pracy społecznej Klub zawdzięcza większość plastycznych rozwiązań.
Nowa strona www to jeden z rezultatów aktywnego włączenia się w działania klubowe dwóch wspaniałych społeczników: Konrada Telakowca i Piotra Fryszczyna. To właśnie
z ich inicjatywy i dzięki ich intensywnej pracy społecznej
wiele zmienia się w organizacji i działaniu Klubu. Wszystkie grupy treningowe mają swoich opiekunów, nasz dyrektor
sportowy Krzysztof Kłosowski uwija się w sprawach organizacyjnych, ale również uaktywnia się jako trener prowadząc
grupę naborową badmintona.
To wszystko dzieje się w okresie wyjątkowo trudnym dla
wszystkich działających na terenie naszej gminy klubów sportowych. Kryzys finansowy szczególnie dotkliwie daje się odczuć na naszej sportowej niwie. Planowane na początku roku
dofinansowanie gminne w dwóch ostatnich miesiącach skurczyło się do zera. Jednak jak na sportowców przystało nie załamujemy się, szukamy sponsorów, drążymy metody dodatkowego pozyskiwania funduszy na niezbędne klubowe wydatki.
Wielkie zasługi na tym polu ma Konrad Telakowiec. Dzięki jego rozlicznym akcjom między innymi udało się każdego z naszych zawodników uhonorować torebką z łakociami z okazji
zbliżających się Świąt.
Z inicjatywy Piotra Fryszczyna rusza Giełda Sprzętu Sportowego na terenie naszego Hubertusowego boiska. Znakomita
okazja do pozbycia się zbędnego sprzętu, nabycia niedrogiego
używanego sprzętu, odbycia konsultacji ze specjalistami, a również miłego spędzenia czasu z korzyścią i dla siebie i dla Klubu.
Również Piotr Fryszczyn jest motorem tworzenia lodowiska. Lodowisko działało już w zeszłym roku, a w tym Piotr
zaplanował ulepszenia techniczne. Będzie folia, lepsze bandy,
być może uda się zakupić bramki hokejowe, o ile sponsorzy
dopiszą. Że temperatura trzyma się znacznie poniżej zera, więc
mamy nadzieję na długi sezon łyżwiarski.
Wszystkich chętnych do wsparcia działania Klubu Sportowego Hubertus zapraszamy do współdziałania. W szczególności poszukujemy firm, które chciałyby reklamować się będąc
sponsorami poszczególnych sekcji. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.kshubertus.pl
Wszystkim naszym zawodnikom życzymy olśniewających
zwycięstw w nadchodzącym 2011 roku!
Prezes K.S. Hubertus Stanisław Szczyciński
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III FESTIWAL POEZJI ŚPIEWANEJ SZTUKATORZY

III Konkurs Poezji

Jury III Konkursu poetyckiego przeprowadzanego w ramach Festiwalu Poezji Śpiewanej SZTUKATORZY 2010 w składzie:
Magdalena Raczko–Pietraszek, Agnieszka Gasper, Izabela Przyłucka po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami konkursowymi
26.11.2010 postanowiło jednogłośnie przyznać dwie główne nagrody w kategoriach młodzieżowej i dorosłych oraz jedno wyróżnienie.
W roku bieżącym prace dziecięce na konkurs nie napłynęły.
Kategoria młodzieżowa: nagroda główna – Maria Szolc
Kategoria dorosłych: nagroda główna – Jacek Ebert
Wyróżnienie – Sylwia Żakowska
Składamy podziękowania i wyrazy uznania wszystkim tegorocznym uczestnikom konkursu, zapraszając do udziału w kolejnych
jego edycjach.

I miejsce w kat. Młodzież – Marysia Szolc

Magdalena Raczko–Pietraszek, Agnieszka Gasper, Izabela Przyłucka
***

Komitet Organizacyjny Obchodów 80–lecia Zalesia Górnego
składa serdeczne podziękowania jurorkom III Festiwalu Poezji
Śpiewanej „Sztukatorzy” Paniom: Barbarze Sobolewskiej –
Szczycińskiej, Katarzynie Hernik oraz jurorkom Konkursu Poezji, Paniom: Magdzie Raczko – Pietraszek, Agnieszce Gasper i
Izie Przyłuckiej za pełną zaangażowania i dobrej woli pracę.

Przewodniczący Komitetu, Krzysztof Toruński
Fot. Tomek Wójtowicz

Koordynator Festiwalu Agata Kamińska

I miejsce w kat. Dorośli – Jacek Ebert

Wyróżnienie w kat. Dorośli – Sylwia Żakowska

A tam pod lasem …

... tam pod lasem, znajdują się takie miejscowości jak ta, w której Państwo mieszkacie. Zalesie Górne – tutaj z lasem trudno nie mieć do czynienia. Jest tak blisko
Państwa domów jak to tylko możliwe.
Las nie byle jaki: stary, silny, zdrowy
i dobrze zagospodarowany. Bogate siedliska to również więcej pokarmu dla
zwierząt. W tutejszych lasach możemy
na przykład spotkać łosia, a to dla miłośników przyrody nie lada gratka. Łosi w
Polsce jest niewiele bo około 3,3 tys. szt.
Spotkać je można na Polesiu, w Dolinie
Biebrzy oraz w Wigierskim Parku NaroGRUDZIEŃ, nr 10/2010

dowym, a my mamy to szczęcie że na łosia możemy wpaść całkiem przypadkiem
podczas spaceru. Warto to docenić!
Nie brak u nas także ciekawych gatunków ptaków. Gniazduje tu między innymi bocian czarny, gatunek objęty ochroną
strefową. Tam gdzie zlokalizowano jego
gniazdo nie wykonuje się w okresie 1 lutego do 31 sierpnia żadnych prac. Również
inne ptaki, nie objęte tą formą ochrony,
mogą liczyć na opiekę leśników. W ostatnich latach, leśnicy wraz z ornitologami
z OTOP zinwentaryzowali najcenniejsze
dla ptaków fragmenty lasów otaczających

Zalesie Górne. W tych miejscach prac
związanych z usuwaniem drzew w okresie
lęgów. Jest to ewenementem na skalę całego kraju i ptaki odwdzięczają nam się co
roku ograniczając ilość szkodliwych owadów i ciesząc oko i ucho samą swoją obecnością.
Wszystkim mieszkańcom Zalesia Górnego i okolic, życzymy również wesołych,
spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła
Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku
Darz bór!
Pracownicy Nadleśnictwa Chojnów
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III FESTIWAL POEZJI ŚPIEWANEJ SZTUKATORZY

Sztukatorzy 2010
za nami!

I miejsce w kat. Dzieci – Monika Walczak

I miejsce w kat. Młodzież – Marysia Szolc

I miejsce w kat. Dorośli – Ania Sarosiak

Jurorzy: Basia Szczycińska i Kasia Hernik
12

Po raz kolejny zalesiańscy wykonawcy nie zawiedli.
Prawie 30 uczestników wzięło udział w III Festiwalu
„Sztukatorzy”. Aktywnie działali tu nauczyciele z naszych
szkół, Basia Szczycińska i Joasia Kwiatkowska z Gimnazjum oraz Grażyna Babińska i Agnieszka Iłowska – Rączka ze Szkoły Podstawowej. Trud przesłuchań i warsztatów z muzykami przyniósł wspaniałe efekty, czego pierwsze przesłuchania zupełnie nie wróżyły. Praca wykonana
przez muzyków i zaangażowanie uczestników oraz ich rodzin były ogromne.
Zachwycili wszyscy: najmłodsi, młodzież i dorośli. Oba
koncerty finałowe oraz rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego ucieszyły liczną publiczność, a jury nie miało łatwego
zadania. Udało się po raz kolejny stworzyć niepowtarzalną
atmosferę święta poezji, tej śpiewanej i tej mówionej.
W ramach Festiwalu rozstrzygnięty został także Konkurs Poetycki na własny wiersz.
Za zaangażowanie i niełatwą pracę bardzo dziękujemy
naszym jurorom: Festiwalu Poezji Śpiewanej: Katarzynie
Hernik, Barbarze Sobolewskiej–Szczycińskiej, Krzysztofowi Toruńskiemu; Konkursu Poetyckiego: Magdzie Raczko –Pietraszek, Agnieszce Gasper, Izabeli Przyłuckiej.
Ogromne podziękowania składamy akompaniatorom:
Kasi Chenczke–Woźniak, Stanisławowi Szczycińskiemu i
Jackowi Soleckiemu i Kasi Goszcz, która z ww. prowadziła warsztaty przed finałem. Dziękujemy Maćkowi Zadrągowi za przygotowanie nowatorskiej scenografii. Słowa
uznania kierujemy do Marzeny Soleckiej za poprowadzenie Koncertów Finałowych oraz Andrzeja Szczygielskiego
za wszelką pomoc. Piękne statuetki dla zwycięzców, które wręczała Pani Sołtys Ewa Stroińska, ufundowała Rada
Sołecka Zalesia Górnego. Dziękujemy raz jeszcze wszystkim sponsorom, i tym którzy dołożyli swoją „cegiełkę” do
wspólnego dzieła. Publiczności dziękujemy za obecność.
Kto nie słyszał, niech żałuje.
Wszystkich zapraszamy za rok!
Agata Kamińska
Koordynator Festiwalu

Przewodniczący Jury Krzysztof Toruński
nr 10/2010, GRUDZIEŃ

