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Na spotkaniu Rady Sołeckiej w dniu 14 
kwietnia poruszone zostały następujące 
sprawy:
l ustawienie na placu sportowo – rekre-
acyjnym „Domanka” nowych bramek pił-
karskich, ławek z półbala oraz ogrodze-
nia, 
l zakup podkaszarki wraz z wyposaże-
niem oraz nowego wyposażenia placu za-
baw z tegorocznego funduszu sołeckiego,
l usuwanie elektrośmieci i tzw. „gaba-
rytów” – ustalono rozpoczęcie pilotażo-
wego programu odbioru śmieci z terenu 
przy posesjach mieszkańców. Akcję roz-
poczniemy od odbioru elektrośmieci. Je-
żeli system zgłoszeń okaże się skuteczny, 
to powtórzony zostanie przy odbiorze 
tzw. „gabarytów”. Wszelkie informacje 
już wkrótce w gazetce, na stronie interne-
towej i na plakatach.
l Plac Duszczyka – Rada Sołecka wysłu-
chała informacji radnych po spotkaniu z 
burmistrzem. Dyskutowano możliwe wa-
rianty dalszego postępowania.
l Omówiono także sposób postępowania 
zmierzający do usunięcia bezprawnie po-
stawionych tablic ogłoszeniowych i bane-
rów, które szpecą zalesiańskie ulice. 
l Rada Sołecka postanowiła wystąpić do 
Urzędu Gminy o postawienie wiaty przy-
stankowej na ul. Młodych Wilcząt przy 
stacji PKP. 
l Sołtys zgłosiła do wycinki kolejne suche 
drzewa przy ulicy Leśnej. Gmina usuwa 
tylko drzewa ewidentnie suche.

l Sołtys i przewodniczący Rady Sołec-
kiej brali udział w spotkaniu ze Starostą 
na temat przyszłości Ośrodka „Wisła”. W 
chwili obecnej Ośrodek został ponownie 
oddany w dzierżawę na okres 3 lat tym sa-
mym dzierżawcom, co poprzednio. Nato-
miast w opracowaniu jest koncepcja utwo-
rzenia Parku Kulturowego od Górek Szy-
mona do mostu na rzece Zielonej przy 
drodze wojewódzkiej Zalesie – Pilawa.
l Sołtys po raz kolejny spotkała się z 
przedstawicielami Nadleśnictwa w spra-
wie zawarcia porozumienia dotyczącego 
zagospodarowania działki leśnej między 
budynkiem PKP a ulicą Młodych Wil-
cząt.
l Sołtys i Rada Sołecka spotkała się z wy-
konawcą napisu na kamieniu, który bę-
dzie upamiętniał ubiegłoroczne sadzenie 
1000 dębów przez mieszkańców Zalesia 
Górnego i leśników. Miejsce ustawienia 
kamienia wskazali leśnicy. Będzie usy-
tuowany w pobliżu naszych dębów przy 
Ośrodku Wisła.
l Rozpoczęło się równanie zalesiańskich 
ulic. Po przejechaniu równiarki i zagęsz-
czeniu żwirem, powierzchnię utwardza 
walec. Nie wszyscy jesteśmy zadowoleni 
z wykonywania uzupełnień dziur na na-
szych ulicach. Rada Sołecka nie jest w 
stanie sprawdzać jakości napraw w trak-
cie prac na wszystkich ulicach. Ewentu-
alne uwagi prosimy zgłaszać do sołtysa, 
będą one przekazane do właściwego wy-
działu w Gminie.

l Sołtys brała udział w spotkaniu sołty-
sów naszej Gminy z burmistrzem Zdzi-
sławem Lisem, z wiceburmistrzami Da-
nielem Putkiewiczem i Honoratą Kali-
cińska, przedstawicielami Rady Miejskiej 
oraz naczelnikiem Wydziału Infrastruk-
tury, czyli od naprawy dróg. Spotkanie 
dotyczyło spraw związanych z funduszem 
sołeckim 2012 – jak ma być zaplanowany 
harmonogram jego tworzenia, na co mo-
żemy przeznaczać pieniądze, które Gmi-
na ma dla poszczególnych wsi zarezer-
wowane. Następnie omawiany był pro-
gram udrożnienia odwodnień poszczegól-
nych miejscowości w tym naprawa rowów 
i przepustów oraz naprawa dróg– spotka-
nie odbyło się w Złotokłosie w remizie 
Strażackiej. Na początku swojej kadencji 
burmistrz Zdzisław Lis zapowiedział re-
gularne spotkania z sołtysami – odbyły 
się dotychczas dwa, następne jest plano-
wane pod koniec maja.

Sołtys Ewa Stroińska 
* * *

Kontakt z sołtysem: tel. 691 500 242; 
22/844 03 29 ul. Porannej Zorzy 1;
dyżur sołtysa: poniedziałek: g. 17–19
i piątek: g. 10–12

* * *
Stały apel do mieszkańców i gości: zo-
stawiajmy nasze śmieci w domowych po-
jemnikach, nie wieszajmy na ulicznych 
koszach, nie rzucajmy na niezamieszkałe 
działki, lub do lasu – dbajmy o czystość 
naszego Zalesia.

DZIAŁANIA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

Drodzy Mieszkańcy

Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, radości, smacznego jajka,
wesołej zabawy w lany poniedziałek
i dużo wiosennego optymizmu. 
 Sołtys
 Ewa Stroińska

 Przewodniczący Rady Sołeckiej
 Łukasz Kamiński
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Nowe władze Krainy Jeziorki
Dnia 4 marca 2011 roku w siedzibie UMiG 
Piaseczno odbyło się Walne Zebranie człon-
ków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 
Zlewni Rzeki Jeziorki. Do tej organizacji 
należy 11 gmin położonych wzdłuż zlewni 
rzeki Jeziorki: Tarczyn, Pniewy, Prażmów, 
Mszczonów, Lesznowola, Konstancin–Je-
ziorna, Góra Kalwaria, Grójec, Chynów, 
Belsk Duży i oczywiście Piaseczno. W 
spotkaniu wzięło udział 10 przedstawicieli 
gmin, spośród których wybrano nowe wła-
dze Stowarzyszenia.

Prezesem został Pan Ryszard Macha-
łek, który na co dzień jest wiceburmistrzem 
Konstancina. Z tej funkcji ustąpił Pan Ro-
man Rutkowski. Wiceprezesem został Pan 
Jacek Stolarski, burmistrz Grójca. Na sta-
nowisku sekretarza pozostała Pani Monika 
Maciak. Podobnie nie zmienił się skarbnik 
stowarzyszenia, którym nadal będzie Pani 
Dorota Wysocka – Jońska, reprezentująca 
Radę Miejską Piaseczna. Członkami zarzą-
du Stowarzyszenia zostali: Pan Arkadiusz 
Strzyżewski (Gmina Piaseczno), Krzysztof 
Ambroziak (Chynów), Adam Guzik (Pnie-
wy), Radosław Przygocki (Tarczyn). Poza 
wyborem nowych władz na spotkaniu po-
ruszono temat realizacji projektu budowy 
ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Jeziorki, 
która ruszy prawdopodobnie jeszcze w tym 
roku. Zakłada ona powstanie blisko 160 km 
tras rowerowych. Pomysł ten obejmuje bu-
dowę głównej ścieżki o długości 73 km 
wzdłuż Jeziorki oraz dziewięć ścieżek, któ-
re będą się łączyć z nitką główną szlaku dla 
rowerzystów.

Przypomnijmy – Stowarzyszenie, które 
powstało w 2001 roku, skupiające gminy 
leżące na obszarze zlewni rzeki Jeziorki, 
zostało powołane celem wspierania działań 
samorządowych na rzecz zrównoważonego 
rozwoju społeczno–gospodarczego na tere-
nie działania Stowarzyszenia, a w szczegól-
ności szeroko pojętej ochrony środowiska 
obszaru zlewni rzeki Jeziorki. Z czasem za-
kres działalności Stowarzyszenia zaczął się 
poszerzać, stąd projekt z zakresu turystyki 
rowerowej. Na spotkaniu obecny był burmi-
strza Piaseczna Zdzisław Lis, któremu, jako 
gospodarzowi, przypadła rola przewodni-
czącego spotkania. Więcej o stowarzysze-
niu i jego działalności można znaleźć na 
stronie www.stowarzyszeniejeziorki.pl.

Skrócony czas pracy urzędu w piątek
Uprzejmie informujemy, że w piątek, 22 
kwietnia, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno 

czynny będzie do godz. 14.00. Za utrudnie-
nia przepraszamy.

Porady prawne w urzędzie zawieszone
Uprzejmie informujemy, że od 4 maja do 22 
czerwca zawieszone zostają darmowe po-
rady prawne udzielane w urzędzie miesz-
kańcom gminy Piaseczno. 27 kwietnia od-
będą się ostatnie przed przerwą porady. W 
celu umówienia się na wizytę po przerwie, 
prosimy o kontakt poczynając od dnia 20 
czerwca 2011 r. na numer 508 262 229, bądź 
drogą e–mailową: Marcin.wojcinski@wk–
kancelaria.pl. Porady prawne udzielane są 
w środę w sali w sekretariacie burmistrza 
między godz. 9.00 a godz. 13.00. Pomoc 
prawna udzielana jest na każdy temat, z wy-
łączeniem spraw karnych.

Centrum Porad Prawnych
i Obywatelskich w Piasecznie
Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich 
we współpracy z fundacją Domus Et Labor 
organizuje pomoc dla mieszkańców powia-
tu piaseczyńskiego w ramach projektu „Co 
każda obywatelka i każdy obywatel wie-
dzieć powinni”, realizowanego z Programu 
Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI 5.4.2 
Rozwój dialogu obywatelskiego.

Celem głównym projektu jest zaspoko-
jenie elementarnych, najważniejszych po-
trzeb społecznych związanych z dostępem 
do bezpłatnej pomocy prawnej i zwiększe-
nie dostępności do poradnictwa prawnego i 
obywatelskiego mieszkańców powiatu pia-
seczyńskiego znajdujących sie w trudnej sy-
tuacji życiowej.

Trzech doradców i dwóch ekspertów 
pracujących w Centrum od wielu lat jest 
związanych z poradnictwem i odpowied-
nio przeszkolonych. Porady są udzielane 
bezpłatnie, w sposób rzetelny i bezstronny. 
Gwarantowane jest prawo do anonimowo-
ści oraz aktualności i rzetelności informa-
cji. Centrum zapewnia praktyczny system 
informacyjny, jasny i przystępny. Wyjaśnie-
nia przygotowywane są w sposób zrozu-
miały dla każdego człowieka. 

Centrum Porad Prawnych i Obywatel-
skich w Piasecznie, 05–500 Piaseczno, ul. 
Puławska 32E (lokal na parterze, wjazd 
od ul. Warszawskiej), od poniedziałku do 
czwartku w godzinach 10–17, tel. (22) 
756 76 64, e–mail: poradnictwopiasecz-
no@gmail.com, www.poradnictwopiasecz-
no.org BPiI GP

Zapraszam na stronę internetową gminy 
www.piaseczno.eu

Zaśmiecone Zalesie
Od wielu lat walczymy w Zalesiu z 
problemem śmieci. Sołtys apeluje w 
każdym wydaniu naszej gazetki do 
mieszkańców, aby dbali o swoje oto-
czenie. Niestety, apele nie pomagają. 
Czy możemy pozostawać obojętni na 
stan czystości naszego środowiska? 
Dziś kolejny głos w tej sprawie.

List od mieszkańca 
Postanowiłem napisać o problemie, 
który zwrócił moją uwagę w Zalesiu, 
a mianowicie chodzi o dwie rzeczy: po 
pierwsze zaśmiecamy naszą piękną 
miejscowość licznymi ogłoszeniami 
dotyczącymi sprzedaży czegoś, świad-
czenia jakiś usług czy tym podobne, a 
najgorsze jest to, że wieszamy je gdzie 
popadnie: na latarniach, słupach a 
nawet drzewach – szpeci to okropnie. 
Całe zwłaszcza główne ulice są ude-
korowane w ten sposób. Co pomyślą 
o mieszkańcach turyści i odwiedzają-
cy? Trzeba z tym bezwzględnie skoń-
czyć. Mam propozycję by każdy z 
mieszkańców Zalesia oczyścił słupy 
czy latarnie oraz drzewa w swoim re-
jonie zamieszkania– będzie na pewno 
ładniej i czyściej. Problem drugi na-
tomiast związany jest z dwoma frag-
mentami Zalesia a mianowicie rejo-
nem przejazdu kolejowego oraz skrzy-
żowaniem Wiekowej Sosny i Pionie-
rów i dalej do stacji kolejowej – tam 
jest inwazja ohydnych banerów i re-
klam, różnych tablic, które nie dość, 
że szpecą okropnie Zalesie, to jeszcze 
stanowią realne zagrożenie, ponieważ 
rozpraszają uwagę kierowców i pie-
szych. Uważam, że trzeba doprowa-
dzić do uporządkowania tego proble-
mu przez właścicieli terenów w trybie 
egzekucyjnym i karno–skarbowym i 
zlikwidować tę wstydliwą kwestię.

Z poważaniem
Maciej Łuczak

INFORMACJE UMiG
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 1)  Różycki, Wojciech – 178 1991 I open
 2)  Chylewski, Daniel – 170 1998 II open
 3)  Chylewski, Patryk – 163 2001 III open 
 4)  Lewicki Kacper  – 162 2003 I 2002–2003
 5)  Moreń, Maciej  – 122 1998 I 1998–1999
 11)  Żanowski, Jan  – 71 1998 II 1998–1999
 17)  Chylewski, Hubert  – 52 1973
 21)  Kamiński, Jan  – 46 2001
 29)  Telakowiec, Dominik  – 37 2000
 30)  Fijołek, Jerzy  – 37 
 32)  Kamiński, Stanisław  – 34 2003
 34)  Soćkio Szymon  – 32 2002
 36)  Soćko Weronika  – 30 2000 III kat. Dziewcząt
 58)  Telakowiec, Małgorzata  – 18 2002
 71)  Chylewski Kacper  – 13 2003
 74)  Błasiak, Patryk  – 9 2000
 75)  Matulka Dawid  – 9

Tabela obejmuje pierwszych 5 zawodników w kat OPEN i 
miejsca pozostałych zalesian. Kolejne turnieje odbędą się: 14/15 
maja w Piasecznie i 4/5 czerwca w Zalesiu Górnym. 

Aktualnie sklasyfikowanych jest 81 zawodników. 

Tabela wyników po drugiej rundzie
I Zalesiańskiego Turnieju Tenisa Stołowego

RUNDA 1 Imię i Nazwisko Punktacja Punktacja Ranking
  w II Rundzie Turnieju Turnieju
I miejsce Piotr Tutak 25 pkt 50 pkt 1
II miejsce Kamil Dąbrowski 20 pkt 30 pkt 3
III miejsce Kacper Szuliński 17 pkt 37 pkt 2
IV miejsce Andrzej Szczygielski 15 pkt 18 pkt 5
V miejsce Jacek Ebert 10 pkt 10 pkt 8
VI miejsce Konrad Telakowiec 9 pkt 17 pkt 6
VII miejsce Aneta Dąbrowska 8 pkt 8 pkt 9
VIII miejsce Grzegorz Matulka 7 pkt 14 pkt 7
IX miejsce Tomasz Tarchała 6 pkt 23 pkt 4
X miejsce Witold Rygiel 5 pkt 5 pkt 10
– Szczygielska – 6 pkt 9
 Dominik Telakowiec – 5 pkt 11
 M. Matulka – 4 pkt 12
 Dudziński – 2 pkt 13
 Stróżewski – 1 pkt 14
Kolejny turniej tenisa stołowego amatorów odbędzie się w niedzielę 8 
mają o godz.10.30 w Szk. Podstawowej w Zalesiu Górnym. Obowiązu-
ją stroje sportowe. Kontakt: 500 162 993. Zapraszamy wszystkich chęt-
nych: Panie i Panów powyżej 15 roku życia.  AS

SZACHY

Klasyfikacja Grand–Prix Chylice–Piaseczno–Zalesie Górne  po sześciu turniejach

Szachowy Mistrz Polski Mateusz Bartel
był gościem Klubu „Huragan Zalesie”

Niezwykle udany był tegoroczny Kiermasz Wielkanoc-
ny zorganizowany w Piasecznie przez Centrum Kultury 
i Muzeum Regionalne. Na zdjęciu: burmistrz Zdzisław 
Lis składa życzenia i częstuje mieszkanców tradycyjnym 
jajkiem wielkanocnym

9 kwietnia w zalesiańskiej Filii Centrum Kultury odbyło 
się spotkanie zainicjowane przez Grupę T-A-K. Impreza 
o nazwie WyDŻWIĘK ściagnęła sporą grupę widzów, 
którzy mogli posłuchać i obejrzeć różnorodne instrumen-
ty muzyczne. Spotkanie zakończyło jam session.

OGŁOSZENIE

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w Zalesiu Górnym – sobota 7 maja 2011 godz 13–18

przy wejściu do Ośrodka Wisła koło PKP.
Jest możliwość odbioru z posesji po zgłoszeniu

i podaniu adresu w godzinach zbiórki.
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W dniu 16.04.2011r. odbyło się kolej-
ne spotkanie grupy Razem Lepiej. 

Wszyscy w wyśmienitych nastrojach 
przybyli aby wspólnie spędzić sobot-
nie popołudnie. Przy ciastku i herbacie 
uzgadnialiśmy dalsze działania grupy. 
Późniejszy czas umilali nam Państwo 
Tyszeccy, którzy opowiedzieli o po-
bycie w Kołobrzegu i zaprezentowali 
pokaz pamiątkowych zdjęć. Kolejnym 
punktem było zaprezentowanie prawie 

gotowego albumu „Zalesie Górne w 
obiektywie”, który jest naszą wspólną 
pracą i który, miejmy nadzieję będzie 
dostępny na corocznej imprezie zale-
siańskiej – Jarmarku Hubertowskim. 
W świetnych humorach rozeszliśmy 
się do domu z myślą o kolejnym spo-
tkaniu. Tym razem świetlicę zamieni-
my na boisko, a słodkości na kiełbaski 
pieczone w ognisku.

Lider grupy „Razem Lepiej’
Magda Kamińska

Kolejny krok

Filia CK po raz kolejny gościła członków grupy RAZEM LEPIEJ

Watrzańska Wiosna
Po raz siedemnasty zalesiańscy 
harcerze obchodzili swoje święto.

To już 16 lat, jak w Zalesiu Górnym 
powstał szczep ZHR. Tym razem 

obchody zostały zaplanowane na dwa kolejne 
weekendy. W dniach 8–10 kwietnia w okolicz-
nych lasach „grasowali” nasze zuchy, harcerki 
i harcerze. A w dniach 15–17 kwietnia miał 
miejsce zlot Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy 
ZHR, również z udziałem naszych harcerzy.

8–10 kwietnia
„Mów tyle, ile jesteś w stanie ustać na jednej 
nodze”.

W piątek swoje spotkanie odbyli najstarsi 
harcerze wraz z przyjaciółmi. Była „Ściśle Taj-
na” gra po okolicy i niezapomniany nocleg 
w remizie w Jeziórku. Przy okazji serdecznie 
dziękujemy panu Michalskiemu za gościnę u 
strażaków.

W sobotę zmagania rozpoczęła liczna gru-
pa harcerska i zuchy. Zuchy starały się odna-
leźć w Akademii pana Kleksa, a harcerze zgłę-
biali tajniki detektywa Szerlock Holmes’a. Mi-
mo chłodnej i czasem mokrej aury, wszyscy się 
doskonale bawili. Zakończyliśmy, pod czujnym 
okiem druha Grzegorza Nowika, tradycyjną zu-
pą druha „Borowego” oraz apelem pod naszym 
Dębem.

Watrowisko zakończyliśmy w niedzielę Mszą 
Świętą, modlitwą przy memoriale katyńskim i 
wspólnym kręgiem.

15–17 kwietnia
„Przy innym ogniu w inną noc…”

Zlot Chorągwi to kolejny dowód na umiło-
wanie przez harcerzy zalesiańskich lasów. Pod 
Dębem spotkały się reprezentacje drużyn z ca-
łego Mazowsza. Przez trzy dni rywalizowały o 
tytuł najlepszej. Najlepsza otrzymała w nagro-
dę prawo noszenia włóczni Św. Jerzego. Zale-
siańscy harcerze zajęli miejsce trzecie, a więc 
podium.

Zlot zakończył uroczysty apel oraz udział we 
Mszy Niedzieli Palmowej w kościele Św. Hu-
berta. Zuchy i harcerze przynieśli własnoręcznie 
wykonane palmy i papierowe dekoracje.

Kolejne Watrowisko za rok.
Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj! phm. Łukasz Kamiński

Dobiegają końca prace budowlane na ul. Wiekowej Sosny

Zalesiańskie Koło Gospodyń w szkółce ogrodniczej w Runowie

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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W 2009 roku po dyskusjach (w których 
brałem udział) z dyrektorami: Szkoły Pod-
stawowej Panią Hanną Sierant i Gimna-
zjum Panią Martą Blauth, nauczycielami 
obu szkół, Radą Rodziców i Radą Sołecką 
określono pilną potrzebę rozbudowy szkół. 
Odbyło się kilka roboczych spotkań z ro-
dzicami i dyrekcjami szkół w Zalesiu i w 
Urzędzie Gminy. Ze względu na brak moż-
liwości dobudowy czegokolwiek na działce 
gimnazjum i określeniu realnych możliwo-
ści sfinansowania przez gminę budowy od-
dzielnych budynków dla obu szkół – posta-
nowiono na działce SP rozbudować istnie-
jące budynki z przeznaczeniem na zespół 
szkół. Nowe skrzydło ma zająć podstawów-
ka a dotychczasowy budynek po remoncie 
będzie przeznaczony na gimnazjum. W 

pomieszczeniach dawnego przedszkola za-
projektowano stołówkę dla 300 osób i część 
administracyjną a w nowym skrzydle małą 
salę gimnastyczną.

Zespół szkół – wizualizacja. Wejście 
na teren szkoły podstawowej od ul. Sa-
renki. Po lewej zaprojektowane skrzydło z 
łącznikiem, dla szkoły podstawowej. 

Program funkcjonalno – użytkowy dla 
podstawówki opracowany przez SP i ZE-
AS dla 500 uczniów.

W dobudowanym nowym skrzydle wraz 
z łącznikiem należało przewidzieć:
– oddziały przedszkolne: dwie sale po 26 
uczniów, szatnie i łazienki,
– klasy I – III – 9 oddziałów po 26 uc-
zniów, 9 sal lekcyjnych z miejscem na ką-

cik zabaw, sala rekreacyjna, szatnie, ła-
zienki,
– klasy IV – VI – 9 oddziałów po 26 uc-
zniów, 9 sal lekcyjnych, 2 pracownie in-
formatyczne, laboratoria językowe, pra-
cownia plastyczna, szatnie, łazienki,
– mała hala sportowa 14 x 22 m,
– pokój nauczycielski,
– portiernia z monitoringiem,
– pomieszczenia socjalne 
– w części wspólnej podstawówki i gim-
nazjum należy umieścić: bibliotekę z czy-
telnią i centrum multimedialnym, świetli-
ce, stołówkę z kuchnią do przygotowywa-
nia obiadów dla 300 uczniów, gabinety: 
pedagoga, psychologa, pielęgniarki, logo-
pedy, reedukatora, gabinety dyrekcji, se-
kretariat,
– na terenie działki szkolnej: boisko wie-
lofunkcyjne (wspólne użytkowanie przez 
SP i gimnazjum), plac zabaw dla małych 
dzieci (tylko w części SP), parking dla 
pracowników szkoły.

Projekt wykonany przez firmę Marbud 
– Inwest spełnia oczekiwania programu 
a całość dobudowy została zaprojektowa-
na w stylu przypominającym już istnieją-
ce budynki.

W następnym odcinku krótkie omó-
wienie obiektów sportowych i placów za-
baw. 

Andrzej Swat – radny 
W artykule wykorzystałem wizualizację 
wykonaną przez firmę MARBUD – IN-
WEST z Warszawy.

Budowa Zespołu Szkół w Zalesiu Górnym (2)

Mistrzyni palmiarstwa Marianna Piwowarczyk tworzy nowe dzieło

Pierwsze Warsztaty Palmiarskie w Zalesiu Górnym
W filii Centrum Kultury przy 
ul. Jelonka 2 odbyły się pro-
fesjonalne warsztaty wyrobu 
palm wielkanocnych.
Dzięki naszej mieszkance p. 
Mariannie Piwowarczyk i Gra-
żynie Doba–Wolskiej zapomi-
nana dziś sztuka tworzenia 
palm odżyła na nowo. Dzieci 
uczęszczające na zajęcia świe-
tlicowe miały niepowtarzalną 
okazję, aby zobaczyć jak 
kiedyś przygotowywano palmy 
na Wielkanoc. Nasze palmy 
i pisanki przekazaliśmy na 
konkurs świąteczny do Mu-
zeum Regionalnego w Piase-
cznie. A.Szczygielski 

KOMUNIKAT

Podajemy aktualne telefony do 
funkcjonariuszy zalesiańskie-
go Posterunku Policji.

l Kierownik Posterunku
st. aspirant Sylwester Kozoń:
  600 997 056,
l Dzielnicowy dla Zalesia G.
asp. Paweł Piwowarski:
 600 997 052,
l  Dzielnicowa dla Jesówki, 

Wólki Kozodawskiej,
Pilawy, Orzeszyna
i Koloni Nowinki

mł. asp. Agnieszka Ziemecka: 
 600 997 730.

Cała dobę czynny jest telefon 
alarmowy 112. Red.
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Berg D. „Kudłata” – debiut literacki, antydepresyjna 
historia o kobiecie poszukującej normalności. Opo-
wieść o tym jak pogodzić przyjaźń, rodzinę, macie-
rzyństwo i karierę i dać odpór przeciwieństwom losu. 
Lekka, pogodna.
Banville J. „Niedotykalny” – dzieło irlandzkiego pi-
sarza, który znany jest z językowej doskonałości, prze-
wrotnego humoru i refleksyjnej narracji. Książka to 
powieść szpiegowska z czasów II wojny światowej 
z jedną z największych afer politycznych XX w. w 
tle. W Cambridge działa siatka podwójnych agentów 
przekazująca strategiczne informacje KGB. Jej człon-
kiem jest młody historyk sztuki zafascynowany barw-
nym światem londyńskiej bohemy. Wkrótce zaczyna 
współpracę z radzieckim wywiadem, pracując jedno-
cześnie dla Brytyjczyków.
Woolf. V. „Noc i dzień” – Powieść nawiązuje do fak-
tów z życia V. Woolf i jej bliskich. Melancholijna opo-
wieść o miłości przesiąknięta na wskroś właściwym 
dla autorki wnikliwym sposobem opisywania rzeczy-
wistości. Wspaniała lektura na długie wieczory przy 
herbacie. Historia piątki bohaterów, która stawia od-
wieczne pytania o szczęście i wolność, o tradycję i ro-
lę kobiety w społeczeństwie, łączy elementy romansu 
ze społeczną satyrą.
Koperski S., Stamm W. „Doktor Jeremias” – Po-
znań pod zaborem pruskim, 1913 r.
W mieście panuje strach przed zbliżającym się nie-
uchronnie konfliktem zbrojnym. W tej atmosferze do-
chodzi do okrutnej zbrodni – ktoś zabija i brutalnie 
okalecza nastoletnią dziewczynkę, po czym porzuca 
jej zwłoki na ulicy. Wyniki sekcji zwłok budzą wąt-
pliwości lekarza sądowego, Anzelma Schoena. Ciało 
ofiary oraz zadane rany wskazują, że nie było to zwy-
kłe morderstwo. Patolog kontaktuje się z przyjacielem, 
doktorem psychiatrii Sigmundem Jeremiasem, i razem 
postanawiają przeprowadzić własne śledztwo. Wkrót-
ce detektywi–amatorzy łączą siły z komisarzem Win-
delbandem i odkrywają, że wszystkie poszlaki wska-
zują na wroga, z którym niełatwo się zmierzyć.
Czyżby widmo wojny i jej okrucieństw wyzwalało w 
mieszkańcach miasta demony?
Michalak K. „Rok w Poziomce” – Nigdy nie wia-
domo, jaką cenę mają marzenia, ile trzeba zapłacić za 
miłość i co tak naprawdę okaże się w życiu cenne.
Książka lekka i przyjemna, bardzo pozytywna. Pery-
petie głównej bohaterki wciągają, ale też trochę bawią 
naiwnością.. Dobra książka ku pokrzepieniu duszy i 
nie należy tu szukać głębszej warstwy psychologicz-
nej. Tylko dobrej rozrywki dla zabicia czasu. 
Polecamy także: Kellerman J.” Kłamstwa”, Krentz 
J. „Po zmroku”, Quick A. „Płonąca lampa”, Adler E. 
„Zaczęło się w Monte Carlo”, McClure K. „W proch 
się obrócisz”.
Biblioteka czynna w następujących godzinach: ponie-
działek, wtorek i piątek 13–18.00, środa 13–16.00, 
czwartek 11–16.00
Zapraszamy !!!!!

Dzięki grupie zapaleńców do 
Zalesia zawitała niezwykłej uro-
dy wystawa fotograficzna. Na uli-
cy Koralowych Dębów zawisły 
na płotach fotogramy autorstwa 
Krzysztofa Merskiego a na nich 
ptaki – nasi sąsiedzi.

Kilka lat temu Przemek Pasek z 
Fundacji „Ja Wisła” zorganizował 
pierwszą plenerowa wystawę foto-
grafii na płocie Straży Miejskiej 
w Warszawie. Kontrowersyjny, dla 
niektórych, miłośnik wiślanych ka-
drów zaprezentował kilkadziesiąt 
wielkoformatowych zdjęć pokazu-
jących związki miasta z Wisłą. Dziś 
takie przedsięwziecia nikogo nie 
dziwią, a nawet można powiedzieć, 
że stają się modne.

Dowodem – ostatnia, głośna wy-
stawa Annie Leibovitz na płocie 
Ogrodu Botanicznego w Warsza-
wie otwarta w kwietniu br przez 
ambasadora USA w Polsce Lee Fe-
insteina. Kobiety opisane obiekty-
wem jednej z najbardziej rozpozna-

walnych fotografek amerykańskich 
przyciagnęły na wystawę tłumy wi-
dzów. W Zalesiu nie pozostajemy 
w tyle za światowymi trendami. 
Na początku kwietnia na ul. Ko-
ralowych Dębów, na płotach, po-
jawiły się fotografie ptaków autor-
stwa Krzysztofa Merskiego opisa-
ne przez Arkadiusza Szarańca. Gra-
ficznie projekt przygotował Jacek 
Ebert a Agata Kamińska i Tomek 
Wójtowicz przyczynili się do zorga-
nizowania tej plenerowej prezenta-
cji. Krzysztof Merski wystawia pu-
blicznie swoje prace po raz kolejny. 
Po niezwykle udanych wystawach: 
ubiegłorocznej na 80–lecie Zalesia 
i tegorocznej w piaseczyńskim Mu-
zeum Regionalnym, przyszła kolej 
na nowe doświadczenie. Ciepłe 
przyjęcie wystawy przez mieszkań-
ców Zalesia i zainteresowanie pu-
bliczności jej tematyką jest wido-
mym znakiem uznania dla autor-
skiego pomysłu ludzi z pasją, któ-
rych u nas nie brakuje. 

Andrzej Szczygielski

PŁOTOFOTO

Sukcesy naszych uczniów
Dnia 16 marca 2011 r. odbył się II etap Kuratoryjnego Konkursu In-

formatycznego „miniLOGIA” organizowanego przy współpracy Ośrodka 
Edukacji Informatycznej i Zastosowania Komputerów w Warszawie. W 

konkursie po raz kolejny brali uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy 
w Zalesiu Górnym.

Finalistami Konkursu z naszej szkoły 
zostali: Daniel Chylewski, Kacper Kossy-
kowski, Mateusz Ziemła.

Zwycięzcom i ich nauczycielom gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów w fi-
nale. Marta Ryżak

Wystawa fotografii Krzysztofa Merskiego na ul. Koralowych Dębów


