
ZALESIE GÓRNE
ROK IV . No 10/2011 (36)

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

Na zaproszenie sołtysa i rady sołeckiej 
25 października 2011 r. odbyło się spo-
tkanie z radnymi powiatowymi. Zosta-
li zaproszeni wszyscy radni z naszego 
okręgu wyborczego.

Przybyła dwójka: Dorota Mroczek i Piotr 
Kandyba. Pozostali, mimo zapewnień, nie 
pojawili się na spotkaniu. Spotkanie miało 
charakter roboczy i dotyczyło prioryteto-
wych spraw dla Zalesia Górnego: odwod-
nienia, bezpieczeństwa na drogach powia-
towych, planów dot. ośrodka „Wisła”.

Odwodnienie
Radni zostali zapoznani z problemem pod-
tapianych mieszkańców wykonanej przez 
powiat ulicy Wiekowej Sosny. Rada so-
łecka zwróciła również uwagę na pro-
blem mieszkańców południowego Zalesia 
od strony gminy Prażmów. Odbyła się wi-
zja w terenie oraz wspólnie przygotowa-
na została stosowna interpelacja do sta-
rosty piaseczyńskiego. Wedle uzyskanych 

informacji, w tej chwili trwają pracę przy-
gotowawcze. Mają one być skoordynowa-
ne z pracami realizowanymi przez gminę 
Piaseczno. Pełnomocnik powiatu ds. od-
wodnień dr Janusz Rzepka ma zaprezen-
tować w przyszłym tygodniu rozwiązania 
do natychmiastowej realizacji przez po-
wiat. Z informacji uzyskanej w starostwie 
wynika, że realizacja prac ma nastąpić w 
2012 roku.

Bezpieczeństwo
na drogach powiatowych

Rada sołecka przedstawiła trudną sytu-
ację związaną z newralgicznymi skrzyżo-
waniami z ulicą Pionierów (światła) oraz 
brakiem chodników przy drogach powia-
towych. Kluczowymi kwestiami poruszo-
nymi w rozmowie było bezpieczeństwo 
mieszkańców. Radni obiecali interwencję 
w tej sprawie oraz aktywne wsparcie.

Ośrodek „Wisła”
Radni powiatowi w toku dyskusji zapro-
ponowali powołanie zespołu roboczego, 

aby wspólnie opracować program dla tego 
terenu. Miejmy nadzieję, że wkrótce taki 
zespół powstanie. 

Łukasz Kamiński
* * *

Kontakt z sołtysem
tel: 691 500 242; (22) 844 03 29
Dyżur sołtysa: ul. Porannej Zorzy 1;
poniedziałek 17–19, piątek 10–12

* * *
Telefon ws. awarii oświetlenia ulic
(22) 720 39 07 (czynny całą dobę)
Pogotowie Kanalizacyjne PWiK
603 309 399
Pogotowie wodociągowe
601 333 353

* * *
Stały apel do mieszkańców i gości: zo-
stawiajcie swoje śmieci w domowych po-
jemnikach, nie wieszajcie na ulicznych ko-
szach, nie wrzucajcie na niezamieszkałe 
działki lub do lasu!!!  DBAJMY WSZY-
SCY o czystość naszego Zalesia Górnego!

O Zalesiu z radnymi powiatowymi

„PANORAMA ZALESIA” OTRZYMAŁA NAGRODĘ KULTURALNĄ POWIATU!!!
W dniu 24.XI w Staro-
stwie Powiatowym wrę-
czono doroczne Na-
grody Kulturalne Po-
wiatu Piaseczyńskiego. 
Nasza zalesiańska „Pa-
norama” została laure-
atem Nagrody w ka-
tegorii: „Wydarzenie – 
najciekawsza wystawa 
roku”. Gratulujemy 
wszystkim autorom i 
współpracownikom. 
Więcej o wydarzeniu 
napiszemy w numerze 
grudniowym.
Na zdjęciu Autorzy Pa-
noramy z dyr. Ewą Du-
dek i laureatką nagro-
dy indywidualnej Mirą 
Walczykowską z Zale-
sia Dolnego.  Red.

Fot. Tomek Wójtowicz
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Santa Caecilia ora pro nobis
W sobotę 19 listopada z okazji zbliżającego się dnia św. Ce-
cylii patronki muzyki kościelnej w kościele w Zalesiu Dol-
nym odbyły się „Jubileuszowe X Spotkania Chóralne”.

Wystąpiło 16 chórów z bliższej i z dalszej okolicy, a nawet 
dwa z całkiem daleka, bo aż z Grudziądza i z Ciechanowa. 
Spotkanie, jak zawsze, miało charakter przeglądu a nie kon-
kursu, według popularnej zasady, że śpiewać każdy może. Na-
wet dwie panie śpiewające po kolei, a potem w duecie, też 
miały możliwość zaprezentować swoje talenta.

Najpopularniejszym śpiewanym tekstem okazało się „Ave 
Maria”, które zabrzmiało, choć w różnych kompozycjach i wy-
konaniach, aż pięć razy (ostatni raz we wspólnym wykonaniu 
na mszy). Najliczniej reprezentowaną parafią był Jazgarzew – 
podobnie jak rok temu wystawił aż trzy zespoły: najdłuższymi 
brawami została nagrodzona tamtejsza schola dziecięca kie-
rowana przez p. Dorotę Zawadę. Najwięcej utworów zaśpie-
wał nasz parafialny chór „Accentus”, który bardzo precyzyjnie 
wykonał trzy chorały J.S. Bacha i pięknie brzmiące „Laudate 
Dominum” Ch. Gounoda. Śmiałego wyzwania podjął się chór 
„Ichtys” z Sulejówka, który oprócz „Z głębokości” C. Bazyli-
ka wykonał przejmujące „Agnus Dei” W. Kilara. Szkoda, że 
część publiczności (czyli pozostałe chóry) nie potrafiła uszano-
wać tego występu zakłócając odbiór rozmowami…

Zalesiańskie Towarzystwo Śpiewacze zaprezentowało dwa 
fragmenty z oratorium kompozycji Stanisława Szczycińskiego 
14 Encyklik: cz. VI „Redemptoris Mater” i cz. II „Dives in Mi-
sericordia”. Ta druga pieśń, będąca wyśpiewaną ewangeliczną 
przypowieścią o synu marnotrawnym, była najbardziej emo-
cjonalnym utworem całego spotkania. Muzyka w niesamowity 
sposób odmalowała decyzję „zabiorę się i pójdę”, pełne skru-
chy „Ojcze zgrzeszyłem”, aż po radość spotkania „szybko, daj-
cie najlepszą szatę” i finałową radość uczty i szczęście, że „był 
umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. 

Przegląd zakończyła uroczysta Eucharystia, której prze-
wodniczył ks. infułat J. Sikorski, koncelebrowana przez licz-
nych księży. Następnie wszyscy udali się do szkoły w Gołko-
wie na zabawę animowaną przez kapelę z Brochowa. 

Za rok spotkamy się znowu.  A.Wędrychowska

ŚWIĄTECZNA PACZKA
Jak co roku ruszyła akcja zapoczątkowana przez ks. Andrzeja 
i naszych harcerzy: świąteczna paczka. To zbiórka żywności 
i upominków dla potrzebujących osób zamieszkałych na te-
renie naszej parafii. Bardzo dziękujemy ks. Sławkowi, nasze-
mu nowemu wikaremu i Kierownictwu sklepu „TOP–MAR-
KET” za możliwość kontynuacji zbiórki. Dziękujemy także 
wszystkim, którzy dołączą do naszej akcji i włożą „co–nieco” 
do świątecznego koszyka. Wszelkich informacji udziela Anna 
Chojnacka, tel: 664 212 856.  Red.

Grupa „Razem Lepiej” w kinie
W dniu 22 października br. grupa „Razem Lepiej” wybrała 
się do kina na film pt: „1920 Bitwa Warszawska”. 
Wybraliśmy Multikino na Ursynowie. Jadąc tam, wiedzieliśmy, 
że budynek jest przystosowany do osób niepełnosprawnych. Na 
pierwszy rzut oka faktycznie, nie było barier architektonicznych. 
Piękne wejście do budynku, bez schodów, nawet jedna z łazienek 
była wyznaczona specjalnie dla osób niepełnosprawnych. Sala, do 
której weszliśmy już niestety nie budziła entuzjazmu. Mogliśmy 
siedzieć na samym dole, tuż przy ekranie, albo spróbować wspiąć 
się po schodach i obejrzeć film w komforcie. Wybraliśmy ten dru-
gi wariant. Osoby, które mają problemy ruchowe z trudem po-
konały kilkanaście schodków. Kasię i mnie (osoby na wózkach) 
wniesiono i postawiono na podestach, przy rzędach z krzesłami. 
Mimo tych trudów jakie pokonaliśmy, dzień zaliczamy do uda-
nych i już myślimy o kolejnym wyjściu do kina, bądź teatru. 

Zapraszamy na naszą stronę www.razemlepiej.ubf.pl gdzie 
znajdują się relacje, zdjęcia z naszych spotkań i wyjazdów. Za-
praszamy również na nasze spotkania, które odbywają się w każ-
dą trzecią sobotę miesiąca. Porą jesienną i zimową dzięki gościn-
ności pana Andrzeja Szczygielskiego spotykamy się w świetlicy 
przy ul. Jelonka 2. Magda Kamińska – lider grupy „Razem Lepiej”

NOWOŚCI W BIBLIOTECE

1. Andrusiewicz Andrzej „Piotr Wielki: prawda i mit”. Postać 
Piotra Wielkiego jest owiana legendami, mitami, które od prawie 
trzystu lat kształtują wizerunek pierwszego rosyjskiego imperato-
ra. Kim był? Wielkim wodzem, reformatorem, czy szaleńcem? Co 
zostało z jego dzieła? Na te i inne pytania odpowiada autor od-
wołując się do bogatej bazy źródłowej. Autor podważa stereotypy, 
odkrywa dramatyczne fakty z życia Piotra. Książka jest barwną 
panoramą losów ludzi, ich sukcesów i klęsk, zdrad i przyjaźni. 
2. Deaver Jeffery „Gorący temat”. Praca dla wielkiej stacji tele-
wizyjnej to dla Rune prawdziwe wyzwanie. Na swoim redakcyj-
nym biurku znajduje błagalny list od więźnia odsiadującego wy-
rok za morderstwa, którego nie popełnił. Rune odwiedza więźnia 
i po tej wizycie nie ma już wątpliwości, że ktoś go w tę zbrodnię 
wrobił. Ktoś, kto teraz zrobi wszystko, by reportaż dziennikarki 
nie został jednak nakręcony…
3. Shaffer Louise „Szczęśliwy traf”. Niesamowita, pełna tajemnic 
i nieoczekiwanych zwrotów akcji opowieść o trzech pokoleniach 
Amerykanek włoskiego pochodzenia – kobietach, których życie za-
leży od szczęśliwego trafu. Autorka jest absolwentką Yale School of 
Drama, pisała scenariusze filmowe, występowała na scenie.
4. Thubron Colin „Po Syberii”. Czytając książkę Colina Thubro-
na można podróżować po Syberii, można przebyć dwadzieścia ty-
sięcy kilometrów owej niezwykłej krainy, spotkać się z ałtajską Lo-
dową Księżniczką, z szamanami z Tuwy, odwiedzić prawosławny 
monaster pod Irkuckiem, popłynąć Leną naprzeciw Arktyce, aby 
podziwiać świat za kręgiem polarnym, obejrzeć Bajkał, pobyć w Ja-
kucku i na Kołymie – a wszystko to nie wstając z własnej otomany.
Biblioteka Publiczna w Zalesiu Górnym, ul. Wiekowej Sosny 4, 
zaprasza czytelników: poniedziałek: 12:00–16:00; środa: 
11:00–18:00; wtorek, czwartek, piątek: 13:00–18:00

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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20 listopada 2011 odbył się już XVI wie-
czór zatytułowany „Kresy Wschodnie 
–Niezapomniane Korzenie”.

Tym razem był to szczególny wieczór, bar-
dzo bliski autorce scenariusza i realizator-
ce, Pani Barbarze Tokarskiej. Pani Tokar-
ska, sama urodzona na Kresach, szczegól-
nie gorąco witała Kresowiaków. Na ten 
wieczór wybrała utwory i fragmenty pro-
zy kojarzące się z Wilnem, Lwowem, Po-
lesiem i Wołyniem. We wprowadzeniu na-
pisała, iż ma nadzieję, że słuchając wy-
branych przez nią utworów, przeniesiemy 
się do tych pięknych puszcz, jezior, dolin 
i gór, do ukochanych miast i wiosek. Tło 
muzyczne stanowiły utwory, śpiewane i 
grane na harmonii przez p. Jana Czerwiń-
skiego, syna Polaków z Kamieńca Podol-
skiego, repatrianta z Kazachstanu.

Wiersze naszych wielkich poetów i 
fragmenty prozy Czesława Miłosza re-
cytowały Agnieszka Gamdzyk, Magda 
Raczko i Paweł Królikowski. Fragment 
reportażu A. Markowskiego, z czasów II 
wojny światowej, przeczytał p. Tadeusz 
Szynkowski.

Na okładce programu jest zamieszczo-
ny fragment z wiersza Adama Mickiewi-
cza, stanowiący motto wieczoru:
„...Dlaczego stąd ucieka serce w okolice
Dalekie i jeszcze dalsze strony?”

To wyraz tęsknoty za dzieciństwem, 
rodzinnymi stronami, ulotnymi smakami 
i zapachami, stronami, do których już nie 
można powrócić. Ten motyw przewijał się 
przez wszystkie utwory recytowane tego 
wieczoru. Tęskne melodie grane na har-

monii, piosenki znane z młodości, za-
śpiewane z kresowym akcentem przez p. 
Czerwińskiego, wywoływały niekłamane 
wzruszenie. Wiele osób nuciło wraz z 
p. Janem. To był niezapomniany wieczór 
znakomitej poezji, wspomnienie o zie-
miach, które kiedyś były w granicach na-
szej Ojczyzny i o których dawni miesz-
kańcy wspominają ciągle z tęsknotą.

Ksiądz Proboszcz bardzo serdecznie 
zapraszał mieszkańców na ten wyjątko-
wy wieczór i zjawiło się ponad 100 osób. 
Szkoda, że młodzież gimnazjalna i liceal-

na jest kompletnie nie zainteresowana po-
ezją i nie korzysta z możliwości obcowa-
nia z kulturą na wysokim poziomie. I jest 
tak, jak w powiedzeniu: „Cudze chwali-
cie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co 
posiadacie”.

Na ten wieczór ciekawą okładkę pro-
gramu i plakat zaprojektował Maciek Za-
drąg, a kolejny raz, program technicznie 
opracował Janusz Trojanowski. Zdjęcia 
wykonał Krzysztof Merski.

Pani Barbarze dziękuję z całego serca. 
 Jolanta Jarosz–Hryniewicz

XVI Wieczór Słowno–Muzyczny

Fakty są następujące:
Siódmy już raz świętowaliśmy nasze na-
rodowe rocznice celebrując otwarte dla 
wszystkich Spotkania z Pieśnią. Z okazji 
Święta Niepodległości śpiewaliśmy tego 
roku aż trzy razy: 10.XI przy Muzeum 
Marszałka J. Piłsudskiego w Sulejówku, a 
11.XI. w Piasecznie i w Zalesiu Górnym. 
Inicjatorami i organizatorami byli, jak po-
przednio, państwo Kozłowscy, Nowiko-
wie i Szczycińscy, wspierani przez Zale-
siańskie Towarzystwo Śpiewacze i Klub 
Seniora. Uczestnicy aktywnie wykorzy-
stywali przygotowane śpiewniki, śpiewali 
pięknie i w nastroju narodowej jedności i 

dumy powrócili do domów poprawiać ko-
lejność kolorów w kokardach narodowych 
(nie mylić z kotylionami)o czym mówił z 
wrodzoną swadą Grzegorz Nowik.

Kiedy te zalesiańskie działania zestawi 
się z wydarzeniami w Warszawie nasuwa 
się refleksja, że jednak jest możliwe prze-
żywanie historycznych świąt naszej Oj-
czyzny w sposób, który nas łączy, a nie 
dzieli. Chociaż prawa demokracji pozosta-
ją aktualne, kartki wrzucamy różne (jak 
pięknie i prosto zauważył G. Nowik), to 
jednak istotne jest, aby znajdować wspól-
ny mianownik tego, co mamy wspólne i 
dla wszystkich ważne. Bo patriotyzm nie 

polega na wyznawaniu takiej czy innej 
idei, ale na codziennym budowaniu wspól-
nego dobra. Przepraszam za tę małą, lite-
racką wzniosłość – to jeszcze tak na fali 
rocznicy odzyskania niepodległości.

Agnieszka Wędrychowska

P.S. Coraz częściej dom Rodziny Wi-
słockich służy zalesiańskiej społeczności, 
spełniając rolę nie do przecenienia dla 
naszej lokalnej integracji. Wielkie więc 
dzięki dla gospodarzy: Fundacji Odrodze-
nie ks. Władysława Dudy a szczególnie 
dla Krysi Staweckiej, poświęcającej swój 
czas, wysiłek, zapał i inwencję...

O patriotyzmie słów kilka, czyli po Spotkaniach z Pieśnią Niepodległą…

Wspaniały kresowy wieczór w naszym kościele parafialnym
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Termy kozodawskie
W październiku bez specjalnego rozgłosu na łące w dolinie 
Jeziorki, tuż za boiskiem, przy ul. Źródlanej, pojawiła się 
wieża wiertnicza i od 17 października 2011 roku rozpoczę-
to wiercenia otworu GT–1 w celu określenia rzeczywistych 
parametrów wody termalnej (temperatura, wydajność).

Po miesiącu, w piątek 25 października z udziałem oficjeli od-
było się uroczyste rozpoczęcie wiercenia. W tym dniu otwór 
już sięgał ok. 400 m. Do końca roku planowane jest osiągnię-
cie głębokości 1900 m.

Inwestycja realizowana jest przez TERMO GLOB, Pia-
seczno z udziałem finansowym NFOŚ i GW, a wykonawcą 
jest NAFTOGAZ Wołomin.

Założenia: wiercenie do głębokości ok. 1900 m, temperatu-
ra wody 50 – 70 st. C, wydajność 100 – 150 m szesc./h, mine-
ralizacja 70 – 80 g/dm szesc.

Wykorzystanie wód termalnych:
1/ w projektowanym kompleksie Termy Warszawskie (przyję-
to taką nazwę dla realizowanego projektu), w którym wydoby-
wana woda termalna będzie wykorzystywana do celów balne-
ologicznych (leczniczych) i rekreacyjnych,
2/ w instalacji geotermalnej np. do ogrzewania domów, pro-
dukcji prądu (trójgeneracja),

W czasie uroczystości otwarcia mówiło się również o zago-
spodarowaniu terenu dawnego Ośrodka Wisła z wykorzysta-
niem wód geotermalnych. 

Jest to bardzo interesujące przedsięwzięcie i należy życzyć 
żeby wszystko poszło zgodnie z założeniami.

Andrzej Swat 

Nowy komendant na posterunku
Od połowy września br nowym kierownikiem Posterunku 
Policji w Zalesiu Górnym został starszy aspirant Radosław 
Książek.

Nowy kierownik naszej placówki posiada 15 letnie doświadcze-
nie w pracy zawodowej i solidne przygotowanie specjalistyczne. 
Ukończył studia magisterskie na kierunku: Edukacja dla Bez-
pieczeństwa w WSNS w Warszawie oraz studia inżynierskie w 
WSB w Radomiu. W latach 1997 – 2010 uczestniczył systema-
tycznie w kursach i szkoleniach policyjnych w Szkołach i Cen-
trach Szkolenia Policji podnosząc kwalifikacje zawodowe i ogól-
ne w zakresie niezbędnym dla wykonywanej pracy. W pierw-
szych rozmowach z przedstawicielami naszej Rady Sołeckiej 
deklaruje gotowość pełnej współpracy z mieszkańcami w roz-
wiązywaniu problemów z zakresu bezpieczeństwa i porządku na 
terenie naszych miejscowości. Od początku pracy w policji zwią-
zany jest z jednostkami na terenie Powiatu Piaseczyńskiego. Ży-
czymy powodzenia Panie Kierowniku i liczymy na skuteczną 
pracę. A.Szczygielski 

 Kierownik Posterunku Policji w Zalesiu
st.asp.Radosław Książek

Srebrna medalistka tegorocznych Mistrzostw Europy
w drużynie – arcymistrzyni Monika Soćko z rodziną

Poszukiwania taniej energii rozpoczęte
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W dniu 11 listopada 2011 roku w Domu 
Rodziny Wisłockich odbył się uroczy-
sty Koncert Pieśni Patriotycznych zor-
ganizowany przez Zalesiańskie Towa-
rzystwo Śpiewacze.

W ten sposób przybyli na Spotkanie z Pie-
śnią mieszkańcy Zalesia Górnego uczcili 
godnie 93 rocznicę odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości. 

Natomiast w sobotę – 12 listopada 2011 
roku w Domu Fundacji Odrodzenie odbył 
się III Charytatywny Bal Fundacji. Jego 
honorowymi gośćmi byli Państwo Krzysz-
tof i Jadwiga Jaraczewscy. Pan Krzysztof 
Jaraczewski – wnuk Marszałka – jest Pre-
zesem Fundacji Rodziny Józefa Piłsud-
skiego oraz Dyrektorem Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku. Dochód z ba-
lu został przeznaczony na wsparcie dzieła 
Hospicjum prowadzonego przez ks. Wła-
dysława Dudę oraz na zakup krzeseł do 
domu Fundacji Odrodzenie. 

Pomysłodawcami balu byli Państwo 
Miłka i Grzegorz Nowikowie. W balu 
uczestniczyli Zalesianie oraz wyróżnieni 
zaproszeniami goście związani ze środo-
wiskiem Zalesia Górnego. 

W rzęsiście oświetlonym i udekorowa-
nym narodowymi kokardami i kotyliona-
mi holu domu Rodziny Wisłockich witał 
gości pisarz publicysta i historyk – Grze-
gorz Nowik, dekorując wchodzących go-
ści tradycyjnymi kokardami w barwach 
narodowych. 

Zebranych uroczyście powitała Kry-
styna Stawecka kończąc wystąpienie po-
dziękowaniem Pani Joli Mąkosie ze Strze-
niówki za podarowanie Fundacji pianina, 
bez którego trudno sobie dzisiaj wyobra-
zić kolejne koncerty i inne wydarzenia 
kulturalne organizowane w domu Funda-
cji Odrodzenie. Ofiarodawcy pianina zo-
stali odznaczeni złotym medalem Funda-
cji o nazwie Wielkie Dzięki oraz nagro-
dzeni gromkimi brawami. 

Na otwarcie balu zabrzmiał dumnie po-
lonez, poprowadzony w mistrzowski spo-
sób przez zaproszonych tancerzy z Ze-
społu Pieśni i Tańca UW Warszawianka. 
Trzeba przy tym wspomnieć, że wieczo-
rowe toalety wszystkich Pań wyglądały 
niezwykle efektownie. 

Potem bal przybrał mniej oficjalny cha-
rakter – rozpoczęły się pokazy tańców lu-
dowych oraz zabawy pod kierownictwem 
wytrawnych wodzirejów. Większość go-

ści z błyskiem radości w oku korzystała z 
możliwości zatańczenia oberka, kujawia-
ka czy mazura. Najwięcej radości i wzru-
szeń wzbudził wśród gości taniec zwany 
miotlarzem. 

W przerwach między tańcami raczono 
się doskonałymi przekąskami, sałatkami 
i ciastami, które przygotowały wszystkie 
zaproszone Panie. 

Bal Niepodległości oprócz okazji do 
tańca i dobrej zabawy zapewnił też nie-
mal sportowe emocje, którymi okazały 
się konkursy i quizy historyczne, w któ-
rych rywalizowały zespoły zgromadzone 
przy stolikach. Całość opracował i popro-
wadził ze swadą i humorem nieoceniony 
Grzegorz Nowik. Zwycięzców nagradza-
no słodyczami i gromkimi brawami. 

Kiedy do zebranych gości dołączyli Ba-
sia i Stanisław Szczycińscy, rozpoczęły się 
zgadywanki muzyczne i rywalizacja mię-
dzy poszczególnymi stolikami przybrała 
na sile. Zwycięzcami o najczulszym uchu 
i najszybszym refleksie okazali się Sławek 
Kozłowski z Zalesia Górnego i Mirosław 
Bork ze Strzeniówki. Goście z radością 
śpiewali piosenki powstałe w okresie dwu-
dziestolecia międzywojennego. Wszyscy 
czuli się doskonale i bawili znakomicie. 

Panie Krystyna Stawecka i Miłka No-
wik z wdziękiem i zaangażowaniem peł-
niły towarzyskie obowiązki gospodyń te-
go barwnego wieczoru. 

Niechętnie i ze szczerym żalem roz-
bawieni goście opuszczali progi Domu 

Fundacji Odrodzenie. Pociechą była na-
dzieja na ponowne spotkanie wśród Za-
lesian, dla których tradycją stały się kul-
turalne spotkania w Domu Rodziny Wi-
słockich. 

Już teraz pragnę zaprosić wszystkich 
Zalesian i gości do Domu Fundacji Od-
rodzenie na planowany koncert kolęd, na 
bal karnawałowy, na Spotkania z Pieśnią 
w dniu 3 maja, 15 sierpnia i 11 listopada 
oraz na wystawy malarstwa i fotografii, 
które odbędą się w nowym roku 2012. In-
formacje na ten temat umieszczone zosta-
ną na tablicach ogłoszeń i na stronie inter-
netowej Zalesia Górnego. 

Jolanta f Mąkosa

ZAPROSZENIE

Zalesiańskie Koło Gospodyń zaprasza Pa-
nie z dziećmi na warsztaty „Gliniane Fan-
tazje”, które odbędą się 30 listopada o 
godz. 19.00 w Galerii „Biała” w Piasecz-
nie, ul. Siekiewicza 14 w budynku stacji 
Kolejki Wąskotorowej. Zgłoszenia: gospo-
dynie@zalesie. com Julita Stróżewska 

PODZIĘKOWANIE
W imieniu dzieci i rodziców Filia Cen-
trum Kultury w Zalesiu Górnym składa 
podziękowania p. Grzegorzowi Chraba-
łowskiemu z Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno za wykonanie chodnika do Klubu 
Kultury przy ul. Jelonka 2.

A.Szczygielski

BAL NIEPODLEGŁOŚCI

Krystyna Stawecka i Grzegorz Nowik witają Gości
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IV Festiwal Poezji Śpiewanej
SZTUKATORZY 2011

to dwa grudniowe rozśpiewane wieczory
Tegoroczna edycja „Sztukatorów” zapowiada się wyjątko-
wo emocjonująco. Dlatego już dziś zapraszamy na koncert 
finałowy. Ze względu na rekordową liczbę uczestników 
(32 wykonawców z 42 zarejestrowanych zgłoszeń) koncert 
rozłożony zostanie na dwa dni: 

 10 grudnia, sobota, godz. 18.00 kategoria młodzież
i dorośli
11 grudnia, niedziela, godz. 17.00 kategoria dziecięca 
Oba koncerty odbędą się na sali rekreacyjnej Szkoły 

Podstawowej. Uczestnicy i organizatorzy liczą na mocny 
doping publiczności.

Wyjątkowy w tej edycji konkursu jest udział kilku osób 
spoza szeroko rozumianego Zalesia. Z radością witamy w 
gronie wykonawców przedstawicieli Jazgarzewa, Piasecz-
na, Konstancina i Warki. Czyżby to pierwszy krok w stronę 
konkursu międzynarodowego;–)))? Raduje nas też imponu-
jąca liczba wykonawców dorosłych i bardzo ciekawy, zróż-
nicowany dobór repertuaru. Obok znanych i często gosz-
czących na „Sztukatorach” piosenek z repertuaru Marka 
Grechuty, Starego Dobrego Małżeństwa, Grzegorza Tur-
naua czy Kabaretu Starszych Panów usłyszymy wygrzeba-
ne z muzycznych zakamarków piosenki takich tekściarzy 
jak K.I. Gałczyński, J. Tuwim, K.K. Baczyński, W. Belon, 
A. Osiecka, J. Cygan, M. Zabłocki, W. Młynarski czy wy-
konawców jeszcze nie prezentowanych w naszym konkursie 
jak: Ewa Demarczyk, Elżbieta Wojnowska, Ela Adamiak, 
Tadeusz Woźniak, Jaromir Nohavica. Wyróżnikiem wszyst-
kich utworów jest niebanalny tekst i wysoka wartość arty-
styczna. Obok piosenek lirycznych zagości piosenka kabare-
towa, piosenka aktorska a nawet – piosenka całkowicie au-
torska: własne teksty, kompozycja i wykonanie!

W konkursie usłyszymy:
Dzieci: Oliwia Zawada, Iga Wójtowicz, duet: Marianna 

Chmielewska i Kosma Gawor, Jagoda Jaskot Patrycja Sko-
tarczak, Maria Chmielewska, Monika Walczak, Maria Ma-
gierowska, Ola Lipka, Ania Luty, Ania Wawro oraz Kle-
mentyna Synkiewicz

Młodzież: trio – Lucyna Królak, Magda Oleszek i Mag-
da Białoskórska, Patrycja Niedzielska, Ewa i Jan Woźniak, 
Mateusz Grzyb, Maria Czajka, Maria Szolc, Maja Rysz-
kowska

Dorośli: Joanna Komorowska, Anna Sarosiak, Marty-
na Synkiewicz, Ola Dąbrowska–Synkiewicz, Renata Rysz-
kowska, Magda Jaskot, Iza Przyłucka, Anna Wojciechow-
ska, Maciej Kamiński, Dariusz Jaskot, Leszek Zadrąg, Ro-
bert Zarzecki.

Wszyscy uczestnicy przygotowują się obecnie do wy-
stępu podczas warsztatów prowadzonych przez muzyków. 
Wybrane przez siebie utwory z nurtu poezji śpiewanej za-
prezentują podczas koncertu. Oceny pod względem trafno-
ści doboru repertuaru i autorskiego, oryginalnego wykona-
nia dokona jury oraz publiczność – wg własnego upodo-
bania. Warto przyjść w grudniowe wieczory 10– go i 11– 
go na koncert finałowy „Sztukatorów”, by ogrzać się przy 
herbacie i poezji śpiewanej.

Agata Kamińska i Iza Przyłucka

Koło Gospodyń Podmiejskich, 
działające przy Klubie Kultury 
w Zalesiu, rozpoczęło nowy se-
zon kulturalny 2011/12 moc-
nym uderzeniem. 
We wrześniu odbyły się warszta-
ty rozwoju osobistego pod intry-
gującym tytułem „Obudź w sobie 
moc czarownicy”. Były to zajęcia 
z wykorzystaniem elementów te-
rapii tańcem i ruchem, przezna-
czone dla kobiet, które poszuku-
ją w sobie nowych talentów, pra-
gną sobie wyznaczać i realizować 
nowe cele, potrzebują zastrzyku 
energii, lub wyciszenia i odreago-
wania stresów. Jednym słowem, 
było tam wszystko: etniczne tań-
ce, zabawne ćwiczenia integracyj-
ne i… tak bardzo nam potrzebny 
odpoczynek. Oto wrażenia jednej 
z uczestniczek, Ani Kuberackiej: 
„Na spotkanie „Czarownic” je-
chałam zaintrygowana – wiedzia-
łam, że będzie ciekawie i przyjaź-
nie (jak zwykle na spotkaniach 
Gospodyń Podmiejskich), ale zu-
pełnie nie wiedziałam, czego się 
spodziewać. 

Następne dwie godziny upły-
nęły pod znakiem wspólnych tań-
ców w kręgu, ćwiczeń pozwa-
lających na odkrycie swojej we-
wnętrznej mocy i… robieniu Ma-
py Marzeń! […] mogłyśmy stwo-
rzyć (każda indywidualnie) kolaż 
pokazujący to, czego pragniemy, 
do czego dążymy, „co nam w du-
szy gra”. Teraz czekam na speł-
nienie moich marzeń. Dziewczy-

ny prowadzące spotkanie i uczest-
niczki zbudowały atmosferę za-
ufania i dobrej zabawy. Mam na-
dzieję, że jeszcze wiele takich 
spotkań przed nami.”

Bardzo dziękujemy naszej Ko-
leżance Monice Wyrzykowskiej z 
Zalesia za pomysł i zorganizowa-
nie tych wyjątkowych warsztatów 
dla Gospodyń Podmiejskich. 

„Czy mydło to też rękodzieło?” 
Otóż, po zajęciach z produkcji ko-
lorowych i pachnących mydeł gli-
cerynowych wiemy już, że zdecy-
dowanie tak! Spotkanie z p.Beatą 
Podsiadły, która zajmuje się wyro-
bem mydła oraz kosmetyków na-
turalnych, było bardzo udane. Go-
spodynie były przeszczęśliwe, że 
mogły spędzić aktywnie czas z 
dziećmi i koleżankami jednocze-
śnie, albo że udało im się od spraw 
domowych na 2 godziny ode-
rwać. Niektóre uczestniczki były 
tak dzielne, że nawet zostawiły w 
domu gości, aby się do nas przy-
łączyć i produkować, produkować, 
produkować. ... Naprawdę – za-
bawa była świetna i efekt nama-
calny, który może być doskona-
łym prezentem mikołajkowym czy 
gwiazdkowym. Śmiało można po-
wiedzieć, że takich warsztatów 
jeszcze w Zalesiu nie było.

Więcej informacji o aktual-
nych działaniach Koła Gospodyń 
Podmiejskich na naszej stronie 
www.zalesianki.pl Zapraszamy!

Julita Stróżewska,
gospodyni podmiejska

OBUDŹMY W SOBIE MOC 
– na przekór jesiennej nostalgii

(czyli Gospodynie Podmiejskie w akcji)

W Klubie Kultury przy ul. Jelonka 2 znajduje się do odbioru 
rower prawdopodobnie skradziony 28.X w Zalesiu Górnym


