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12 CZERWCA ZAPRASZAMY
NA XI JARMARK HUBERTOWSKI
DZIAŁANIA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
Rada Sołecka zakupiła nową tablicę
ogłoszeniową, która została ustawiona w
miejscu starych, zniszczonych tablic w pobliżu stacji PKP. Prosimy o umieszczanie
ogłoszeń na tej tablicy, nie wieszamy ich
na drzewach. Ogłoszenia będą wisieć dwa
tygodnie – po tym terminie będą usuwane, aby zrobić miejsce na nowe ogłoszenia.

właściwi do podejmowania decyzji w tej
sprawie.

Nadleśnictwo Chojnów zgodnie z podpisywanym porozumieniem umieściło na
„wydeptanej” ścieżce pomiędzy przystankiem L13 a stacją PKP – trzy tablice,
na których będą wisieć plansze edukacyjne. Obecnie oczekujemy na dostawę wiaty przystankowej.

l

l

l

Rada Sołecka w ramach tegorocznego
funduszu sołeckiego ZLECI UPORZĄDKOWANIE już wydeptanej ścieżki przy
stacji PKP poprzez wysypanie jej drobnymi kamieniami ograniczonymi krawężnikiem oraz ustawienie ławki i kosza na
śmieci.
l

l Z Sądu Rejonowego w Piasecznie zosta-

ły skierowane do prac społecznych dwie
osoby, które będą sprzątały zaśmiecone
przez mieszkańców na ulice: butelki, kości – ulica Spacerowa – i inne śmieci, które cywilizowani mieszkańcy wrzucają do
koszy ulicznych, albo przydomowych. (ale
ta uwaga nie jest do czytelników „Przystanku”, bo owi niecywilizowani mieszkańcy raczej naszej gazetki nie czytają. ;)
W odpowiedzi na nasze pismo dotyczące wycinki drzew w pasie drogowym na
ulicy Koralowych Dębów – Zarząd Dróg
Powiatowych udzielił nam odpowiedzi, że
drzewa te rosną poza działką stanowiącą
pas drogowy. W związku z tym nie są
l

Zwróciliśmy się do Gminy o naprawę
uszkodzonych znaków drogowych i nazw
ulic. Gmina zleciła naprawienie uszkodzeń co zostało wykonane. Bardzo dziękujemy mieszkańcom za zgłaszanie uszkodzeń.
l

Poprosiliśmy Gminę o wycinkę suchego dębu na terenie „bazarku” i drzew przy
skrzyżowaniu Wiosennej i Porannej Zorzy oraz na ulicy Rusałek– czekamy na
odpowiedź.
Ponownie poprosiliśmy Starostwo o
zamontowanie sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ulic Pionierów i Wiekowej
Sosny – czekamy na pozytywną odpowiedź.
l

Porządkujemy dojście do naszego placu
zabaw, który otrzymał nazwę HUBERCIK. Na ogrodzeniu boiska zostanie powieszony baner z nazwą placu zabaw
zachęcający do korzystania z terenu rekreacyjnego dla NAJMŁODSZYCH. Po
zakończeniu prac brukarskich zostanie
otwarta furtka – otrzymaliśmy od księdza Proboszcza kilkanaście płyt chodnikowych, które zostaną ułożone poczynając od furtki w kierunku ogrodzenia placu zabaw. Po rewitalizacji tego wejścia na
teren rekreacyjno – sportowy zarządzany
przez KS Hubertus prosimy o nie wjeżdżanie na teren klubu, brama pozostaje do
dyspozycji służb ochrony i technicznych.

Również z tegorocznego funduszu zakupiliśmy wysokiej klasy podkaszarkę –
uruchamiamy akcję wycinki chwastów i
wysokiej trawy rosnącej na naszych ulicach i terenach rekreacyjnych.
l

Sołtys Ewa Stroińska

***
Telefon ws. awarii oświetlenia ulic
(22) 717 46 94
***
Kontakt z sołtysem
tel: 691 500 242; (22) 844 03 29
Dyżur sołtysa: ul. Porannej Zorzy 1;
poniedziałek 17–19, piątek 10–12
***
Stały apel do mieszkańców i gości: zostawiajcie swoje śmieci w domowych pojemnikach, nie wieszajcie na ulicznych
koszach, nie wrzucajcie na niezamieszkałe działki lub do lasu !!!
DBAJMY WSZYSCY o czystość naszego Zalesia Górnego!

l

l Z tegorocznego funduszu sołeckiego zo-

stał zakupiony profesjonalny kosz do koszykówki – będzie ustawiony na placu
sportowo – rekreacyjnym „Domanka”

***
Informacja o opłacie podatku od nieruchomości za 2011rok
Przypominamy – 15 maja minął termin
wpłaty II raty na podatek od nieruchomości – można jeszcze wpłacać u sołtysa po
uprzednim kontakcie telefonicznym lub w
godzinach dyżuru.
***
POLSKA PIĘKNIEJE
Mieszkańcy Zalesia Górnego Iza i Krzysztof Przyłuccy zostali laureatami IV edycji Konkursu „Polska Pięknieje”. To świetna wiadomość i powód do dumy także
dla naszych mieszkańców. Zwycięstwo w
tak prestiżowym konkursie jest dowodem
na to, że dobry pomysł i wytężona praca
przynoszą wspaniałe owoce. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.

MEDAL NA IGRZYSKA

Grzegorz Ebert ma 14 lat i zaprojektował medal na igrzyska
olimpijskie w Innsbucku w 2012
roku.
Jego wzór został zakwalifikowany do międzynarodowego konkursu. O głosy walczy z projektantami z całego świata, z dorosłymi, z zawodowymi designerami.
Projekt Grześka jest na najwyższym miejscu ze wszystkich zgłoszonych z Polski. Ale brakuje mu
jeszcze dużo głosów, żeby znaleźć
się w pierwszej dziesiątce, bo właśnie spośród tych jury wybierze
wzór, który będzie ozdabiał medale olimpijskie.
Grzesiek o swoim udziale w
konkursie pisze tak:
Nazywam się Grzegorz Ebert,
mieszkam w Zalesiu Górnym i
chodzę do 2 klasy gimnazjum
nr.44 przy ul. Smolnej w Warszawie. Nigdy nie sądziłem, że mam
zdolności plastyczne choć zawsze
miałem do czynienia ze sztuką.
Mój tata i starsi bracia zajmują się
projektowaniem (grafika, malarstwo, biżuteria). Byłem bardzo zaskoczony, gdy mój projekt został
przez szkołę zgłoszony do konkursu MEDAL DESIGN COMPETITION i szybko z 168 pozycji
wzbił się na 18. O dziwo, mam duże szanse na przejście do finału,
być może jako jedyny z 4 Polaków
biorących udział. Sośród 10 projektów, wytypowanych przez internautów, komisja wybierze naj-

lepszy, który posłuży za wzór
do prawdziwego medalu Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w
Innsbrucku w 2012 r. Nagrodą dla
zwycięzcy konkursu jest wyjazd
na igrzyska do Innsbrucku i radość, że medale z tym projektem
będą dostawać olimpijczycy.
Gdy ktoś pyta mnie skąd pomysł na projekt, nie wiem co odpowiedzieć. Po prostu wpadł mi
do głowy i dopiero później okazało
się, że jest zupełnie inny niż większość nadesłanych prac. Chciałem
podkreślić różnorodność dyscyplin
i wysiłek sportowców. Wiem coś o
tym, ponieważ sam jeżdżę na nartach i snowboardzie. Postacie sportowców umieściłem na białym,
śnieżnym tle. Jeśli podoba Wam
się mój projekt możecie zagłosować na: www.medaldesigncompetition.com
1. Najłatwiej przez wyszukiwarkę
wpisując EBERT znaleźć projekt
Grzesia,
2. Kliknąć VOTE,
3. W nowym okienku (które się
pojawiło) rejestrujemy się z lewej
strony podając jedynie adres mailowy i dowolne hasło mające co
najmniej 6 znaków i przepisując
podany kod, a następnie klikamy
Sing Up,
4. Odbieramy z podanego adresu
skrzynki mailowej wiadomość
zwrotną, której czasem trzeba poszukać wśród spamów,
5. Wchodzimy powtórnie na stronę konkursu i logujemy się tym
razem z prawej strony podając powtórnie adres mailowy i hasło, te
co wcześniej. To logowanie jest
równoznaczne z oddaniem głosu
6. Z 1 adresu e–mail można zagłosować tylko raz.
Zachęcamy Zalesian do poparcia projektu Grzesia i życzymy
powodzenia

INFORMACJE UMiG

Taniec smoka ozdobą Pikniku

Przyjazd zespołu teatralnego z partnerskiego miasta
Huanggang to wielkie wydarzenie kulturalne i okazja do zapoznania się tradycją i historią Chin.
W Piasecznie gościć będziemy dwudziestoczteroosobową grupę z miasta Huanggang, z którym w 2010 r. nasza gmina nawiązała partnerskie stosunki. Chiński teatr
będzie ozdobą Pikniku Rodzinnego organizowanego w
parku miejskim, w niedzielę 29 maja. Dzień wcześniej
nasi goście wystąpią na deskach konstancińskiego amfiteatru.
Podczas niezwykle barwnego przedstawienia zobaczyć będzie można m.in. pokazy tańca smoka, fragmenty tradycyjnej chińskiej opery w wykonaniu aktorów ze
słynnej Opery Huangmei oraz pokazy kung–fu przygotowane przez adeptów Szkoły Sztuk Walki w Huanggang.
Opera Huangmei – to teatr wywodzący się z miasta
Huanggang należący do jednego z pięciu głównych nurtów chińskiej opery. Opera Huangmei od początku istnienia wniosła ogromny wkład w rozwój sztuki narodowej Chin, a w roku 2006 wpisana została na listę
niematerialnego, kulturalnego dziedzictwa narodu chińskiego. Teatr z sukcesami występował w wielu produkcjach filmowych i serialach telewizyjnych. Wiele spektakli m.in. „Kochankowie zbiegający ze wzgórza”, „Zagubieni”, „Dongpo”, nagrodzonych zostało na licznych
festiwalach teatralnych. Z teatru wywodzi się wielu znanych chińskich artystów jak Zhang Hui czy Yang Jun.
W ostatnich latach przedstawienia Opery Huangmei
odbyły się m.in. w Malezji, Singapurze, Korei Południowej, Ukrainie, Niemczech, Francji, Finlandii, Turcji, Indiach, na Tajwanie oraz w Hong Kongu. Przyjazd do Piaseczna jest pierwszą wizytą teatru w Polsce.
Szkoła Sztuk Walki w Huanggang – uczy się w niej
1200 uczniów. Główny nacisk kładziony jest na rozwój
fizyczny i osobowościowy. Szkoła poszczycić może się
wieloma osiągnięciami. Jej studenci zajęli w 2001 r.
I miejsce w grupowych mistrzostwach sztuk walki w
Prowincji Hubei oraz I miejsce w młodzieżowych zawodach sztuk walki w 2002 r. w Prowincji Hubei. Na swoim koncie mają też Puchar Orientu w mistrzostwach tańca smoka, który zdobyli w 2004 r. oraz wiele nagród i
wyróżnień zdobytych w 2010 r. na „smoczych” zawodach na sportowym mityngu w Hubei. W 2008 roku gościli z występami w Finlandii.
Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno
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Zespół „Stwory”

NOWOŚCI W BIBLIOTECE 7/11
1. J. Kneece „Armia duchów” – historia staranie
zaplanowanej wojskowej akcji dezinformacyjnej
specjalnego oddziału armii amerykańskiej podczas II Wojny Światowej. Dokumenty wojskowe
dotyczące akcji Armii Duchów ujawniono dopiero w 1996r. Swoją misję „armia” rozpoczęła we
Francji zaraz po lądowaniu żołnierzy w Normandii.
2. K.T Lewandowski „Afgański Zeus” – ciąg
dalszy perypetii starszego lejtnanta Sergiusza Lawendowskiego, bohatera „Bursztynowego królestwa”. Wiosną 1903 roku lejtnant zostaje wysłany
do Afganistanu, by zlokalizować niezwykle silne
źródło fal radiowych i rozwiązać problem, który
grozi naruszeniem chwiejnej równowagi rosyjsko–angielskich wpływów w tym kraju.
3. P. Labro „Ludzie”– poruszając temat samotności emocjonalnej szalejącej wśród miejskiego
tłumu, autor stworzył portret społeczeństwa XXI
wieku. Lekkim tonem pokazuje ludzkie słabostki, eliminuje pozory, by zwrócić uwagę na to, co
tkwi we wnętrzu każdego nas. Skłania do myślenia.
4. M. Kordel „Uroczysko” – pełna humoru, ciepła opowieść o tym, jak malownicze miasteczko
w Sudetach może odmienić życie warszawianki.
Porzucona przez męża Maja, mama piętnastoletniej Marysi, myśli, że limit nieszczęść jej przypisanych został już wyczerpany. Wkrótce przekonuje się, że to zaledwie początek. Jednak to
co złe prowadzi do zmian na lepsze. A wszystko
dzieje się w malowniczej scenerii gór i lasów,
przesycone jest ciepłem nowych i starych przyjaźni oraz okraszone humorem, którego nigdy
nie powinno zabraknąć ani w książce, ani w życiu.
5. M. Kordel „Sezon na cuda”– powrót do malowniczego Uroczyska. Ciepła opowieść o miłości i walce z samotnością. Maja zadomowiła się
w urokliwym miasteczku w Sudetach, w którym
prowadzi niewielki pensjonat. Uciekła z hałaśliwego miasta od przeszłości i byłego męża. Żyje
niespiesznym rytmem miejscowości, którą ponoć
pod swoje skrzydła wziął jeden z aniołów.
Ponadto polecamy : N. Roberts „Smak chwili”, E. James „Jej własny książę”, J. Grippando
„Forsy jak lodu”, B. Pawlikowska „Blondynka na
Sri Lance” oraz wiele nowych pozycji dla dzieci
i młodzieży.
Przypominam, że maj jest miesiącem oddawania książek BEZ KAR!!! Zapraszam do biblioteki!!!
E.K
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Dnia 15 kwietnia 2011 r. o godz.
10:00 w Szkole Podstawowej im.
Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym odbył się pierwszy koncert zespołu „Stwory”.
Skład zespołu: Hania Sapierzyńska – wokal, Mikołaj Poruszek – gitara prowadząca, Mikołaj Jóźwiak –
gitara solowa, Janek Toruński – perkusja.
Podczas występu został wykonany autorski utwór zespołu „Stwory”

pt. „Nasz świat” oraz utwór zespołu
„Hurt” pt. „Nie tylko na pewno”.
Młodych artystów do pierwszego występu na scenie przygotowywała pani Grażyna Babińska, nauczycielka
muzyki w naszej szkole. Koncert zakończył się bisami, a członkowie zespołu zdradzili, że na koniec obecnego roku szkolnego przygotowują
„coś wielkiego”. Koleżanki i koledzy
już nie mogą doczekać się kolejnego
koncertu.
Marta Ryżak

Wielki sukces naszego ucznia

Dnia 13 kwietnia 2011 r. odbył
się III etap Kuratoryjnego Konkursu Informatycznego „miniLOGIA” organizowanego przy współpracy Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowania Komputerów w Warszawie.
W konkursie między innymi brali udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym. Jednym z laureatów

został uczeń naszej szkoły Daniel
Chylewski.
Dyrekcja i cała społeczność szkolna serdecznie gratuluje Danielowi
tak wspaniałego osiągnięcia i życzy
kolejnych sukcesów w wymarzonym
gimnazjum. Serdeczne podziękowania kierujemy również do Rodziców
Daniela za wspieranie syna podczas
przygotowań do poszczególnych etapów konkursu.
Marta Ryżak
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Mimo padającego deszczu kilkadziesiąt osób świętowało z pieśnią Święto 3–Maja
ZAPRASZAMY:
W najbliższych dniach zapraszamy Państwa na następujące
imprezy i spotkania:
l

29 maja o godz. 10.30 w Szk.Podstawowej im. Wspólnej
Europy IV runda turnieju tenisa stołowego amatorów,

l 29 maja o godz. 15.30 sesja zdjęciowa Koła Gospodyń Pod-

miejskich w Ośrodku „Wisła”,

l 29 maja o godz. 19.00 spektakl Teatru OMOH – HOMO pt:

KAMUFLAŻE I NEGLIŻE, Piaseczno, ul. Staszica 8,

l

4/5 czerwca o godz. 9.30 w sali rekreacyjnej SP w Zalesiu
G. odbędzie się finałowy Turniej Szachowego Grand Prix,

l

5 czerwca o godz. 16.00 w Klubie Kultury przy ul. Jeloka
2 kolejne spotkanie Klubu Podróżnika; Krzysztof Merski i
jego Goście o podróży do Wietnamu....Spotkanie połączone z pokazem slajdów, kawą, herbatą i ciastami,

l

12 czerwca XI Jarmark Hubertowski na boisku KS Hubertus,

l

14 czerwca o godz. 19.00 wernisaż młodych zalesian i
Leszka Zadrąga „Nauczyciel i uczniowie” w Centrum Kultury w Piasecznie, ul. Kościuszki 49

l

17 czerwca o godz. 18.30 w Bibliotece Publicznej przy
ul. Wiekowej Sosny 4 spotkanie autorskie z pisarzem i poetą Jarosławem Klejnockim. Ponadto: w soboty i niedziele
zapraszamy na wystawę Pauline Byrne w Domu Rodziny
Wisłockich a we wtorki, piątki, soboty i niedziele – na wystawę Leszka Zadrąga „Oddech” w Muzeum Regionalnym
w Piasecznie.

Więce informacji na stronach:
www.zalesie–gorne.eu i www.kulturalni.pl
4

W dniu 14 maja w Klubie Kultury przy ul. Jelonka 2 w
Zalesiu odbyło się spotkanie z Etanem Sandersem, motywatorem i trenerem rozwoju osobistego poświęcone sztuce
kreowania własnej marki i umiejętności autopromocji. Organizatorem spotkania było Koło Gospodyń z Zalesia Górnego.
nr 5/2011, MAJ

SWOBODNY ODDECH
Dla artysty wernisaż to wydarzenie szczególne.
To spotkanie z widzami i własną twórczością
wyniesioną z pracowni do sal wystawowych. To
konfrontacja świata widzianego oczyma artysty
z oczekiwaniami publiczości. To najtrudniejszy
i najpięknieszy moment dla każdego twórcy,
nawet tak doświadczonego jak Leszek Zadrąg.
Po czterech, bez mała, latach spędzonych na
tworzeniu Zalesiańskiej Drogi Krzyżowej, autor
namalował cykl obrazów, który dla Niego stał
się oddechem na innych artystycznych ścieżkach.
To znakomicie widać w każdym pociągnięciu
pędzla, w świetle, które w Zalesiu jest niepowtarzalne i w klimacie obrazów, które są tak bardzo
zalesiańskie, jak chyba nigdy dotąd.
Goście zaproszeni na wernisaż, który odbył się
13 maja, w piątkowy wieczór, mieli sporo wrażeń,
nie tylko plastycznych. Dyrektor Centrum Kultury Ewa Dudek, otwierając wystawę podkreśliła
z satysfakcją dorobek artystyczny autora i jego
osiagnięcia w pracy z młodymi adeptami sztuki.
Leszek Zadrąg zapraszając do oglądania swoich
prac namawiał widzów na spacer po Zalesiu.
Tłum gości, który z dużym znastwem ogladał
i komentował pokazane prace miał tego wieczora
dodatkowe atrakcje – muzyczne. Oto muzykalna
Rodzina Szczycińskich postanowiła uczcić wydarzenie na swój sposób, wykonując, na cześć autora piętnastowieczną pieśń Mikołaja z Radomia
„Alleluja”. Było to nawiązanie do tytułu tryptyku
„Tenorów trzech” prezentowanego także na tej
niezwykle udanej wystawie. Publiczność zebrana w
Muzeum doceniła pomysł i nagrodziła wykonawców burzliwymi brawami. Warto także podkreślić,
że wystawę przygotowała uczennica Leszka
Zadrąga, Agata Kamińska, która zadbała również
o dobrą, klimatyczną atmosferę tego niebanalnego, udanego wernisażu.
AS

Dyrektor OPS Barbara Klukiewicz
z Bogusią Meissner i Jerzym Romanem
MAJ, nr 5/2011

Uśmiechnięta Dyrektor Ewa Dudek wita autora i gości

„Alleluja” w wykonaniu Państwa Szczycińskich

Szachowi mistrzowie
ponownie w gościnie w Zalesiu
5

Projekt dla Mazowsza
Bohaterem kolejnego „SPOTKANIA W BIBLIOTECE” z
autorami z Zalesia Górnego i okolic” był w piątek 13 maja
br. p. GRZEGORZ KOSTRZEWA–ZORBAS i jego najnowsza książka „MAZOWSZE 24”.

Grzegorz Kostrzewa–Zorbas prezentuje swoją nową książkę
Książka ma charakter publicystyczny i traktuje o kilkudziesięciu miastach, miasteczkach i wsiach w podwarszawskim
wianuszku.
O ich historii i dniu dzisiejszym. O tym co można i trzeba
zrobić własnymi pomysłami, siłami i działaniami, aby wykorzystać to co nam dała natura, co pozostawiwli przodkowie w
postaci atrakcyjnych zabytków i całkiem przyzwoitej, w swoim
czasie, infrastruktury drogowej i kolejowej.
Autor z Królewskiego Miasta Piaseczna – jak sam o sobie
pisze, to politolog–amerykanista po studiach w USA, m.in. u
Zbigniewa Brzezińskiego. Ma też za sobą wiele lat działalności w mazowieckich samorządach. To właśnie doświadczenia
samorządowca oraz współzałożyciela i prezesa stowarzyszenia
„ŁAD NA MAZOWSZU” stanowią, iż książka MAZOWSZE
24 daje rzetelną i knkretną wiedzę o tym co posiadamy, gdzie
jesteśmy i co trzeba zrobić, by nadać podwarszawskiemu „wianuszkowi” nową jakość życia ale też zyskać wymierne korzyści
finansowe, np. poprzez wzrost cen ziemii budynków.
Ta znajomość realiów i oparte o nie propozycje działań stanowią, iż książka jest gotowym, autorskim PROJEKTEM DLA
MAZOWSZA. Bardzo interesującym, napisanym z wiarą w
ogromne siły i możliwości społeczności naszego regionu. Także z wiarą w mądrą samorządność, w której zdrowej konkurencji między gminami i powiatami towarzyszy też wizja harmonijnego rozwoju całej METROPOLII MAZOWIECKIEJ.
Wizja to obiecująca, choć – jak wskazywano w ożywionej,
ponad godzinnej dyskusji – trochę zbyt amerykańska w ocenie
waunków i społecznego dynamizmu.
Gąszcz przepisów, inercja i wygoda urzędników, partykularyzm działaczy niechętnych podejmowaniu zadań przekraczających granice ich gmin czy powiatów, postępujący rozkład kolei zdają się dość skutecznie wyciszać kłopotliwy entuzjazm
i głębsze zaangażowanie społeczności lokalnej. Ale, jak powiadają, wiara czyni cuda i góry przenosi, warto więc śladem
p.Grzegorza Kostrzewy –Zorbasa być optymistą. I nie tylko
być.Także działać, zmieniać Mazowsze każdego dnia, krok po
kroku, step by step – jak mówią ci „skubani” Amerykanie.
Jerzy Roman
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Magia w Zalesiu

Od początku kwietnia tego
roku, Zalesie Górne zyskało
nowy sposób spędzenia wolnego czasu. W soboty rano, w
Klubie Kultury przy Wiekowej Sosny 4 w ramach nowopowstałego Klubu Gier Fantasy można pograć oraz nauczyć się grać w najpopularniejszą grę karcianą na świecie: Magic the Gathering.

– Zapraszamy szczególnie
młodzież, chociaż każdy jest
oczywiście mile widziany –
mówi pomysłodawca i opiekun grupy Cezary Piotrowski.
– Magic the Gathering jest grą
matematyczno–logiczną osadzoną w bajkowym świecie
fantasy. Są tutaj smoki, gobliny, wróżki i inne znane z baśni stworzenia. Naszym zadaniem jest pokonać przeciwni-

liczba graczy w Polsce siega
kilku tysięcy.
Początki w Zalesiu były
trudne, ale dzięki uprzejmości
filii Piaseczynskiego Domu
Kultury udało się znaleźć miejsce i czas dla działalności Klubu Gier Fantasy.
– Jestem jak najbardziej za
– mówi kierownik filii Andrzej
Szczygielski. – Każda nowa
forma zajęć, które urozmaicają czas młodzieży jest warta
uwagi.
Do gry potrzebna jest talia
specjalnych kart, które zapewnia organizator, trochę wyobraźni oraz znajomość kilku
podstawowych słów z języka
angielskiego.
Jeden z uczestników spotkań, jedenastoletni Staś mówi
– W Magica nauczył mnie grać
kuzyn. Graliśmy w to w domu

Dwunastoletni Janek (z prawej) już od dwóch lat gra w Magic
the Gathering i chętnie pomaga nowym graczom
ka przy pomocy całej, tej magicznej manażerii – śmieje się
pan Czarek.
Sam, pomimo swych 36 lat,
od studiów jest zafascynowany
grą i poleca ją każdemu.
– Nieskomplikowane zasady i znana młodzieży otoczka
fantasy sprawiają, że w MtG
gra się na całym świecie, a

tylko we dwóch, a teraz mogę
pograć z innymi chłopakami.
Jest na prawdę fajnie.
Więcej szczegółów dotyczących sobotnich spotkań, wszyscy chętni do poznania tej fascynującej gry mogą znaleźć
na zalesiańskim forum http:/
/www.zalesie–gorne.eu/forum
w zakładce Hobby.

Naszą gazetę można przeczytać również
na stronach: www.zalesie-gorne.eu.
www.powiat-piaseczynski.info

Aktualności z Piaseczna można obejrzeć na stronie:
www.itvpiaseczno.pl
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Wernisaż irlandzkiej malarki Pauline Byrne
w Domu Rodziny Wisłockich
Dom Rodziny Wisłockich, będący obecnie siedzibą Fundacji Odrodzenie stał
się ostatnio miejscem, w którym coraz
częściej goszczą Zalesianie i nie tylko….
W sobotę 14 maja 20011 roku – w
przeddzień imienin Zofii – w willi przy ul.
Pionierów 11/13 odbył się wernisaż malarstwa irlandzkiej artystki Pauline Byrne.
Przez wiele godzin dom rozbrzmiewał
dźwiękami muzyki irlandzkiej i już od
furtki zachęcał gości do odwiedzenia ciekawej wystawy malarstwa.
Na wernisaż przybyło wielu dostojnych
gości z kraju i z zagranicy.
Swoją obecnością zaszczycili nas Ambasador Irlandii w Polsce Pan Eugene
Chutchinson i jego małżonka Adell, Ambasador Australii w Polsce Pani Ruth Pearce oraz były Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Irlandii Pan Tadeusz Szumowski – mieszkaniec Zalesia Górnego.
Wszyscy przybyli goście wraz z mieszkańcami Zalesia Górnego stworzyli w historycznych wnętrzach tego domu niepowtarzalną atmosferę międzynarodowego
spotkania kultur.
Gwiazda tego wieczoru – Puline Byrne jest osobą wszechstronnie uzdolnioną

Panie Adell Hutchinson, Krystyna Stawecka, Pauline Byrne i ambasador Irlandii
Eugene Hutchinson
artystycznie. Maluje i pięknie śpiewa irlandzkie ballady.
Ukończyła National College of Art and
Design w Dublinie. Dwukrotnie wystawiała swoje prace malarskie w Dublinie

Pełne światła obrazy Pauline Byrne w Domu Rodziny Wisłockich
MAJ, nr 5/2011

i brała udział w wielu wystawach zbiorowych. Swój styl malarski artystka określa
jako „łapanie światła i ruchu”. Jej cechą
jest wyczucie koloru. Obrazy prezentowane na obecnej wystawie powstały w czasie pobytu malarki w Polsce, gdzie mieszka już od 11 lat. Na wystawie można zobaczyć polskie krajobrazy, portrety, martwą
naturę oraz kwiaty.
Pauline Byrne wystawiała już swoje
obrazy w wielu miejscach w Polsce, w
tym w 2007 r. w siedzibie Ministerstwa
Edukacji Narodowej w Warszawie.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych twórczością tej malarki, zakochanej
od lat w naszym kraju, do odwiedzenia
wystawy, która czynna jest w każdy weekend w godzinach od 12–19, w okresie od
15 maja do 12 czerwca.
Dla odwiedzających wystawę mamy
zawsze czas, aby porozmawiać przy kawie lub herbacie o historii domu i rodzinie Wisłockich, o działalności samej fundacji, o wydarzeniach kulturalnych, które
tutaj się odbyły oraz o naszych planach na
przyszłość.
Na każdego gościa wystawy oczekujemy z uśmiechem i z miłym słowem.
Krystyna Stawecka
kurator wystawy
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BADMINTON

Ogromny sukces badmintonistów Hubertusa Zalesie Górne!
W najważniejszym turnieju sezonu dla
dzieci do lat 13– Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików, który 16
kwietnia 2011, odbył się w Ornecie,
zawodnicy sekcji badmintona Klubu
Sportowego Hubertus z Zalesia Górnego, prowadzonej przez trenerkę Katarzynę Garbacką, zdobyli 3 medale.
ADAM SZOLC, grający w parze z
Jakubem Tembikowskim z zaprzyjaźnionego klubu LKS Naprzód Zielonki zdobył ZŁOTY MEDAL w grze podwójnej
chłopców. Adam równie świetnie spisał się
w grze pojedynczej, gdzie zdobył SREBRNY MEDAL. W finale musiał uznać wyższość zawodnika gospodarzy Sebastiana
Kimso. Mecz był bardzo wyrównany i zacięty, po pięknej walce Sebastian wygrał
21/15, 21/16. W grze mieszanej rodzeństwo Dorota i Michał Matysiak przebojem dotarli do finału, po drodze wygrywając bez najmniejszych problemów każdy
mecz i ostatecznie zdobywając SREBRNY MEDAL.
Oprócz sukcesów indywidualnych, na
uwagę zasługuje fakt, że Klub Sportowy
Hubertus Zalesie Górne, w klasyfikacji
drużynowej zajął PIERWSZE MIEJSCE,
wyprzedzając drużyny UKSB Milenium
Warszawa oraz UKS 70 Płock. Jest to największy jak do tej pory sukces zawodników Hubertusa, mamy nadzieję, że nie
ostatni.
Swój wkład w sukces drużynowy mieli niemal wszyscy: oprócz wspomnianych

Drużyna badmintonowa Hubertus Zalesie Górne
medalistów punkty dla klubu zdobywali w
grze mieszanej Franek Ebert z Zosią Kudełką, w deblu dziewcząt Natalia Strzelczyk i Kasia Gęsicka, w singlu dziewcząt
Dorota Matysiak. Zacięty i bardzo emocjonujący pojedynek stoczyli nasi najmniej
doświadczeni chłopcy w grze podwójnej–
Kuba Janiszek z Dominikiem Telakowcem, przegrali w 3 setach z zawodnikami
SLKS Tramp Orneta w trzecim secie ulegając 22–20. Dla Kuby był to pierwszy
start w zawodach. Natalia Strzelczyk, która również po raz pierwszy startowała
oprócz wygranego debla, wygrała tez swój

pojedynek w grze singlowej. Także Kasia
Gęsicka wygrała swoje dwa mecze oraz
Mikołaj Jóźwiak, który przeszedł swoją
pierwszą rundę w grze pojedynczej.
Skład drużyny:
Dziewczęta: Patrycja Borzęcka, Kasia
Gęsicka, Zosia Kudełka, Dorota Matysiak, Maja Sierpińska, Natalia Strzelczyk,
Zuza Wichowska.
Chłopcy: Franek Ebert, Kuba Janiszek,
Mikołaj Jóźwiak, Michał Matysiak, Adam Szolc, Dominik Telakowiec, Mateusz
Ziemła.
Trenerka: Katarzyna Garbacka

W dniu 21 maja na Zimnych Dołach odbyła się „Chojnowska Majówka” zarganizowana przez Nadleśnictwo w Chojnowie.
Na zdjęciu: występ zespołu „Leśne Echo” – także z Chojnowa.

8

nr 5/2011, MAJ

