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

Na ostatnim spotkaniu rady sołeckiej:
I. Spotkaliśmy się z mieszkańcami. 
Mieszkańcy ul. Krótkiej przedstawili 
problemy z jakimi się borykają – ulica 
jest nieprzelotowa – kończy się działką 
prywatną. Tak jak na większości naszych 
ulic, tworzą się jeziora uniemożliwiające 
wyjście z posesji. W ramach dyskusji zo-
stało postanowione zbadanie możliwości 
odwodnienia i wykorytowania tej ulicy. 
Jeden z przybyłych mieszkańców Zale-
sia otworzył dyskusję na temat spowal-
niaczy, które, jego zdaniem, są niepo-
trzebne.
II. Omawialiśmy zorganizowanie 
spotkania mieszkańców z nowym dzier-
żawcą Ośrodka Wisła.
III. Omawialiśmy również organizację 
„majówki” w naszym Ośrodku Kultury 
przy ul. Białej Brzozy – 7 maja.
IV. Dyskutowaliśmy na temat naszych 
tablic ogłoszeniowych, które wykorzy-
stywane są przez firmy wieszające na 
nich duże banery.
V. Zgłosiliśmy do Starostwa bałagan 
w Ośrodku Wisła – śmieci zostały po-
sprzątane.
VI. Zgłosiliśmy do Urzędu Gminy ko-
nary wiszące nad chodnikiem na wyso-
kości boiska oraz pochylone drzewo nad 
placem zabaw.
VII. W ramach prac porządkowych – 
osoby skierowane przez kuratorów po-
sprzątały placyk pomiędzy stacją PKP 
a przystankiem L-13 – wygrabiono 150 
worków liści i jest czysto. Niedługo po-
sadzimy kwiaty w pojemnikach tam sto-
jących.
VIII. Zgłaszaliśmy wielokrotnie drzewa 
rosnące w rowie melioracyjnym przy Dro-
dze Dzików – Urząd Gminy obiecuje usu-
nięcie – nic się nie dzieje dlatego przypo-
minamy Gminie o tym zanieczyszczeniu 
rowu, a także rowu przy ul. Leśnej.
IX. Z okazji dnia sołtysa – braliśmy 
udział w ogólnokrajowej konferencji na 
temat Funduszu Sołeckiego z udziałem 
przedstawicieli zarządu Krajowego Sto-
warzyszenia Sołtysów, marszałka wo-
jewództwa mazowieckiego, burmistrza 

Konstancina- Jeziorny.
X. Byliśmy na otwarciu wystawy 
Krzysztofa Merskiego – słynnego fo-
tografa z wiedzą ornitologa i duszą ar-
tysty – naszego mieszkańca. Mazowie-
ckie Klejnoty czyli Ptaki. Te fotografie 
są zachwycające, nie sposób ich opisać, 
trzeba koniecznie zobaczyć w naszym 
Domu Kultury przy Białej Brzozy, gdzie 
wystawa będzie jeszcze czynna przez 
kilka dni.
XI. Kierujemy do sprzątania naszych 
ulic osoby przysłane przez kuratora – 
przychodzą bardzo nieregularne, a do 
grabienia jest dużo liści na ulicach.

APEL DO MIESZKAŃCÓW
Szanowni mieszkańcy,
Idzie wiosna – sprzątamy nasze dział-
ki, grabimy na nich liście, wkładamy 
do worków i wystawiamy na ulicę. Na 
działkach wokół domu robi się ładnie. 
Niestety, przed wieloma naszymi doma-
mi, wzdłuż ulicy jest szaro, brudno i po-
nuro. Dlaczego nie posprzątamy ulicy 
wzdłuż naszej posesji? 

Jeżdząc po wsiach nas otaczających 
czysto, nie widzimy tam śmieci, nie 
ma liści – mieszkańcy sami sprzątają – 
sprawdzałam niejednokrotnie zatrzymu-
jąc samochód. 

Serdeczna prośba – wyjdźmy przed 
furtkę z grabiami w ręku i rozejrzyjmy 
się... Zalesie będzie jeszcze bardziej uro-
kliwe, jeśli o nie sami zadbamy i przy-
jemniej będzie nam się szło omijając nie-
szczęsne kałuże na naszych ulicach

Sołtyska Ewa Molenda-Stroińska

Kontakt z sołtysem:
telefon: 22/844 03 29; 48 691 500 242
ul. Porannej Zorzy 1

Przydatne telefony
Pogotowie ratunkowe Falck: 
22/535 91 93; 999; 112
Nocna Pomoc Lekarska 
– Szpital św. Anny, Piaseczno: 
tel. 22 536 97 76

Nasz Ośrodek Zdrowia: 
22/756 52 45
Przychodnia Piaseczno ul. Fabryczna: 
22/756 21 11; 22/756 73 73
Szpital Św. Anny Piaseczno: 
22/735 41 00
Pogotowie gazowe: 992
Straż Pożarna: 998, 112
Awarie oświetlenia ulic: 
535 481 335
Pogotowie energetyczne Jeziorna: 
22/701 32 20; 22/701 32 22
Pogotowie wodno-kanalizacyjne PWiK: 
603 309 399 
Posterunek Policji w Zalesiu: 
22/757 87 96; 997
Parafia Św Huberta w Zalesiu Górnym: 
22/757 86 13
Poczta Zalesie Górne: 22 756 52 48
Zespół Szkół Publicznych 
w Zalesiu Górnym: 22 7565217
Klub Kultury: 500 162 993
Urząd Gminy Piaseczno: centrala 
22/701 75 00
Urząd Gminy: Wydział Gospodarki 
Odpadami: 22/736 29 84
Nadleśnictwo Chojnów: 22 727 57 52

Sołtys Ewa Molenda-Stroińska

PrOśbA rADy SOłECKIEj
Nie umieszczamy banerów na tablicach 
ogłoszeniowych.

Tablice zostały zakupione z Funduszu 
Sołeckiego Zalesia Górnego i mają służyć 
mieszkańcom. Prosimy o umieszczanie 
ogłoszeń wyłącznie w formie papiero-
wej – mocowanie to: zszywki, pinezki, 
klej. Ogłoszenia mocowane wkrętami, 
śrubami będą usuwane jako niezgodne z 
zasadami  użytkowania tablic. Prosimy 
o usuwanie nieaktualnych ogłoszeń typu 
nekrologi, zginął pies, itp. Często przed 
usunięciem ogłoszenia dzwonimy, czy 
piesek się znalazł – okazuje się, że dawno 
jest w domu, a ogłoszenie wisi. Tablice są 
czyszczone przeciętnie co 2 tygodnie, aby 
zrobić miejsce następnym ogłoszeniom.

Rada Sołecka Zalesia Górnego 

SOłtyS DZIAłA, A rADA SOłECKA WIE …
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WY DAW CA: RA DA SO ŁEC KA ZA LE SIA GÓR NE GO. Re da gu ją: Magdalena Kamińska (tel. 729 148 683) wraz z zespołem.
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Za strze ga my so bie pra wo do skra ca nia nad sy ła nych tek stów. Na kład 800 egz. Druk i ła ma nie: www stu dio fu ria.com.pl. Po moc Klub Se nio ra

Naszą gazetę można przeczytać również na stronach:
zalesie-gorne.eu; zalesie-gorne.pl; powiat-piaseczynski.info;
na sze pia secz no.pl, piaseczno4u.pl. Aktualności z Piaseczna

można obejrzeć na stronie: itvpiaseczno.pl.
Informacje z Zalesia również na www.tvzalesie.pl

Debata „Porozmawiajmy
o bezpieczeństwie”

W dniu 16.03.2016 roku w siedzibie  Klubie Seniora miała 
miejsce debata społeczna pt. „Porozmawiajmy o bezpie-
czeństwie”, na którą  mieszkańców  zaprosili  - Komen-
dant Powiatowy Policji robert Kokoszka i kierownik Po-
sterunku w Zalesiu Górnym robert Walos.  

Debatę poprowadził oficer prasowy Komendanta Powia-
towego Policji w Piasecznie, komisarz Jarosław Sawicki. 
W spotkaniu uczestniczyli nasi dzielnicowi Robert Sybicki 
i Robert Berbeś oraz  Sołtys, Pani Ewa Stroińska. 

Ponad 40 osobowa grupa seniorów wysłuchała informacji 
i obejrzała prezentację o zagrożeniach czyhających na osoby 
starsze. Następnie miała miejsce dyskusja na temat bezpie-
czeństwa i zagrożeń występujących w Zalesiu Górnym i oko-
licach, nie tylko dotyczących osób starszych ale wszystkich 
mieszkańców. 

Obecni na spotkaniu Policjanci odpowiadali na pytania, 
udzielali wskazówek jak reagować na zagrożenia i nietypowe 
sytuacje, jak otrzymać pomoc dzielnicowego. Poruszony zo-
stał temat udzielania pierwszej pomocy i konieczności prze-
prowadzenia szkolenia w tym zakresie.

Seniorzy uznali debatę za bardzo potrzebną, poruszone 
zostały ważne kwestie i tematy dotyczące bezpieczeństwa 
wspólnego i indywidualnego mieszkańców naszej Gminy. 
Ważnym elementem spotkania była kolejna możliwość bez-
pośredniego kontaktu z dzielnicowymi, przypomnienia  ich 
nazwisk, twarzy, uzyskania numerów telefonów, poznania 
stron internetowych Komendy Powiatowej. 

B.Meissner

Projekt ośmiorniczki
dla wcześniaków

Od listopada w Zespole Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym 
odbywa się akcja wspomagająca wcześniaki w pierwszych 
miesiącach życia. Wolontariusze robią coraz większe postępy 
w szydełkowaniu. 

Aby zachęcić inne osoby (starsze i młodsze) 3 marca w naszej 
szkole odbył się kurs szydełkowania. Celem kursu było nabycie 
podstawowych umiejętności szydełkowania oraz ,,zarażenie” in-
nych osób akcją ośmiorniczek. W szydełkowaniu pomagały pa-
nie: Natalia Szymaszek, Ewa Wichowska oraz pani Aleksandra 
Ćwik-Modrzejewska. Dla najmłodszych uczestników kursu były 
przygotowane kolorowanki przedstawiające ośmiorniczki. Na 
kurs przybyło ok. 50 osób w różnym wieku.

Planowane są dalsze kursy szydełkowania. Najbliższy odbę-
dzie się 1 kwietnia br. o godzinie 16.00 w naszej szkole. Wszyst-
kich chętnych serdecznie zapraszamy!

Julia Jasińska – wolontariuszka

Wolontariusze robią coraz większe postępy w szydełkowaniu
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Obecni na spotkaniu Policjanci odpowiadali na pytani
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Zima w Zalesiu Górnym
W czasie ferii zimowych, w Zespole Szkół Publicznych w Zale-
siu Górnym zostały zorganizowane bardzo ciekawe zajęcia dla 
uczniów, w ramach akcji ZIMA W MIEśIE – ZALESIE 2017. 

W zajęciach, które odbywały się od 13 do 17 lutego 2017 roku 
uczestniczyło 110 uczniów z klas od 0 do 6 szkoły podstawowej, 
a także kilkoro uczniów z gimnazjum. Zajęcia przygotowało i prze-
prowadziło 14 nauczycieli oraz 1 koordynator. Utworzono jedenaście 
grup uczestników przy podziale uwzględniając wiek uczniów. Co-
dziennie od poniedziałku do piątku w godz.7:00 do godz.17:00 dzieci 
miały zapewnioną opiekę, dwa posiłki oraz wiele ciekawych zajęć 
min.: plastycznych, sportowych, językowych, historycznych, infor-
matycznych, ekologicznych, kulinarnych, tanecznych i wiele innych. 

W ramach akcji, we wszystkich grupach zostały przeprowa-
dzone zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w Internecie oraz zajęcia 
profilaktyczne.

Dla uczestników bardzo ciekawe okazały się spotkania wyjaz-
dowe. Jedno w Piasecznie w Punkcie Informacji Europejskiej - Eu-
rope Direct poprowadzone przez Panią Beatę Marzęcką dotyczyło 
zagadnień związanych z Unią Europejską. Natomiast w Czarnowie, 
uczniowie mieli możliwość spotkania z Panem Michałem Malinow-
skim – kustoszem Muzeum Baśni Bajek i Opowiadań gdzie słuchali 
opowieści, bawili się w Krainie Bajkostworów oraz tworzyli własne 
opowiadania i teatrzyki.

Dzięki akcji, finansowanej z budżetu gminy, dzieci miały moż-
liwość odpoczywać twórczo i kreatywnie, rozwijając własne zain-
teresowania, uczestnicząc w różnych aktywnościach sportowych 
i rekreacyjnych.

Z przeprowadzonych rozmów z uczniami można wywniosko-
wać, że zaproponowany im rodzaj spędzania czasu bardzo spodobał 
się. Większość deklarowała, że bardzo chętnie weźmie udział po-
dobnej akcji w przyszłym roku. Monika Sochacka-Kukiełka

Biała Szkoła
– Białka Tatrzańska 2017

W dniach od 12 do 18 marca 2017 roku dzieci i młodzież 
z Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym, uczestni-
czą w wyjeździe sportowo profilaktycznym do Białki-Ta-
trzańskiej. Stu dziesięciu uczniów, wraz z dziewięciorgiem 
opiekunów pod czujnym okiem kilkunastu instruktorów 
narciarskich i snowboardowych szlifuje swoje umiejętno-
ści sportowe. Po białym szaleństwie w Białce Tatrzańskiej, 
Czarnej Górze lub Tatrzańskiej Łomnicy uczestnicy mają 
czas na naukę oraz relaks w basenach.

Do przeczytania szczegółowej relacji oraz obejrzenia 
zdjęć zapraszamy na stronę internetową www.spzalesie-
gorne.pl. Monika Sochacka-Kukiełka

SPOtKANIE W bIbLIOtECE
10 marca w Bibliotece w Zalesiu Górnym  odbyło się spot-
kanie autorskie z Beatą Kiecaną – absolwentką polonistyki 
UMCS w Lublinie. Pisarka współpracowała z „Tygodni-
kiem Zamojskim” i miesięcznikiem „Twoje 9 Miesięcy”. Jej 
pierwsza powieść „Stosunki mega przerywane” ukazała się 
w 2013 roku. Dwa lata później została wydana kontynuacja 
książki pt. „Układy prawie idealne”.  Jest to opowieść o wy-
borach, których dokonujemy pod wpływem chwili, a potem 
często tego żałujemy. Książki Beaty Kiecany to komedie 
romantyczne, w których znajdziemy dużą dawkę dobrego 
humoru, ciętych komentarzy oraz zabawnych dialogów. 

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, czytelnicy 
mieli  możliwość nabycia książek i uzyskania autografu 
pisarki. Autorka oczarowała nas zabawnym dialogiem oraz 
zachęciła do przeczytania jej książek. Dowiedzieliśmy się, 
że trzecia część jej powieści będzie się rozgrywać w naszej 
miejscowości. 

Druga część spotkania obejmowała warsztaty kosme-
tyczno-wizażowe, na których autorka podzieliła się swoją 
wiedzą na ten temat. Poza tym  każda z uczestniczek mogła 
skorzystać z bezpłatnych zabiegów kosmetycznych.  Spę-
dziliśmy ten wyjątkowy wieczór w dobrym nastroju przy 
kawie i herbacie. Danuta Wiśniakowska

Dzieci odpoczywały twórczo i kreatywnie,

W Muzeum Baśni, Bajek i Opowiadań

Liczna grupa dzieci z Zalesia Górnego
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Klub Sportowy Hubertus rozsławia 
Zalesie Górne w całej Polsce i poza jej 
granicami.

Rok 2016 był jedenastym rokiem 
działania Klubu Sportowego Hubertus. 
Dzięki ciągłej pracy trenerów i zarzą-
du tendencja rozwojowa Klubu ani na 
chwilę nie słabnie. Przejawia się to za-
równo w ilości dzieci i młodzieży bio-
rącej udział w zajęciach organizowanych 
przez Klub jak też i w osiągnięciach 
sportowych.

W Hubertusie działa aktualnie pięć 
sekcji sportowych: badminton, piłka 
nożna, łucznictwo, gimnastyka arty-
styczna i karate tradycyjne. Liczba tre-
nujących zawodniczek i zawodników 
grubo przekroczyła 200 osób. Blisko 80 
piłkarzy w wieku od 6 do 11 lat trenuje 
w Hubertusowej szkółce w pięciu gru-
pach prowadzonych przez trzech trene-
rów: Dariusza Zabiżewskiego, Michała 
Wielogórskiego i Piotra Senatora. Więk-
szość to chłopcy, ale jest też kilka świet-
nie radzących sobie dziewcząt. 

Na zajęcia badmintonowe prowadzo-
ne przez trenerkę Katarzynę Garbacką 
i trenera Michała Pietrasika uczęszcza 
40 osób, gimnastykę artystyczną pod 
okiem Doroty Walendzik trenuje blisko 
40 dziewcząt, mamy prawie 20 łuczni-
czek i łuczników w sekcji prowadzonej 
przez trenera Pawła Solińskiego i w no-
wo powstałej sekcji karate prowadzo-
nej przez Michała Ordowskiego trenuje 
40 dziewcząt i chłopców. Cieszy stale 
powiększająca się liczba trenujących 
dzieci, gdyż jest to szansa na zdrowsze 
społeczeństwo, na harmonijny rozwój 
młodych ludzi realizujących na niwie 
sportowej swoje pasje i dobrze wykorzy-
stujących swój wolny czas. 

Największe sukcesy sportowe za-
wdzięczamy obchodzącej w tym roku 
swoje dziesięciolecie sekcji badmin-
tona. Sekcja od początku prowadzona 
jest przez trenerkę Katarzynę Garbacką 
i niewątpliwie znakomite podejście do 
młodzieży, precyzyjnie realizowany mą-
dry plan szkoleniowy, zaangażowanie 
emocjonalne i uporczywa praca trenerki 
przyniosły wielkie sukcesy naszym za-
wodnikom. 

Asem atutowym Hubertusa jest Adam 
Szolc, autor największych sukcesów na 
arenie krajowej, ale również i za grani-

cą. Adam wywalczył w Indywidualnych 
Mistrzostwach Polski Juniorów Młod-
szych złote medale zarówno w singlu jak 
i w deblu. Wspólnie ze swoimi kolegami: 
Michałem Matysiakiem, Franciszkiem 
Ebertem i Aleksandrem Wyżykowskim 
zdobyli jako drużyna Klubu Sportowego 
Hubertus złoty medal w Drużynowych 
Mistrzostwach Polski juniorów. Adam 
Szolc wielokrotnie stawał na podium 
w turniejach badmintonowych nie tyl-
ko w Polsce, ale również w Europie (na 
przykład w Mediolanie i w Timisoarze). 
Sukcesy Adama Szolca mogą stanowić 
wielką zachętę do rzetelnej pracy na 
treningach dla młodszych zawodników 
i zawodniczek. 

Wielkie sukcesy w 2016 roku odnio-
sła również Dorota Matysiak, specjalist-
ka od gry podwójnej. W tej konkurencji 
zdobyła srebrny medal na Indywidual-
nych Mistrzostwach Polski Juniorów 
Młodszych. Dorota czterokrotnie sta-
wała na podium w turniejach z cyklu 
Grand Prix, zdobyła liczne medale na 
turniejach ogólnopolskich. Trzeba pod-
kreślić, że Adam Szolc, Dorota Matysiak 
i Michał Matysiak są członkami naszej 
kadry narodowej. Praca na treningach 
przynosi również efekty młodszym za-
wodnikom. Szczególnie spektakularny 
sukces odnieśli Mateusz Rawiak i Karol 
Kwiatkowski. Stanowili oni parę deblo-
wą, która na Indywidualnych Mistrzo-
stwach Polski Młodzików Młodszych 
zdobyła brązowy medal. Młodzi zawod-
nicy są dopiero na początku swojej spor-
towej kariery i dają nadzieję na kontynu-
ację sukcesów naszej sekcji badmintona.

Rok 2016 był również dobrym rokiem 
dla naszej sekcji łuczniczej. Zawodni-
kiem odnoszącym największe sukcesy 
jest Jakub Kultys strzelający w katego-
rii kadetów. Spektakularnym jego suk-
cesem było zdobycie 4 złotych medali, 
jednego srebrnego i pobicie rekordu 
Warszawskiej Olimpiady Młodzieży 

w łucznictwie. Zawody rozgrywane by-
ły na Marymoncie 24 maja. Znaczącymi 
sukcesami może pochwalić się również 
Grzegorz Jurczak, który między innymi 
zdobył złoty medal na VII Międzynaro-
dowym Memoriale im. Karola Hibnera.

Piłkarze rocznika 2005/6 pod wodzą 
Michała Wielogórskiego wywalczy-
li awans z V do IV ligi mazowieckiej. 
Rocznik 2007 prowadzony przez Da-
riusza Zabiżewskiego Piotra Senatora 
jest wyjątkowo mocny. Zawodnicy wy-
walczyli również awans z V do IV ligi 
mazowieckiej nie przegrywając żadnego 
meczu i zajmując bezapelacyjnie I miej-
sce w rozgrywkach. Więcej o sukcesach 
piłkarzy można poczytać na fejsbuko-
wej stronie: KS Hubertus Zalesie Górne 
2007/2008

Młode zawodniczki trenujące w sek-
cji gimnastyki artystycznej zaprezento-
wały swój efektowny program w czerw-
cu na Jarmarku Hubertowskim. Piękne 
stroje z logo Hubertusa i efektowne 
układy przyczyniły się do atrakcyjności 
występu naszych zawodniczek.

Działająca od półtora roku sekcja 
karate tradycyjnego również może po-
chwalić się osiągnięciami. Mamy piątkę 
zawodników i zawodniczek z zielonymi 
pasami, czwórkę z pasami pomarańczo-
wymi, zaś 13 uczestników zajęć ma pas 
żółty. Dla wtajemniczonych jeszcze parę 
osiągnięć naszych karateków: Warszaw-
ska Olimpiada Młodzieży: Kata indy-
widualne 1 miejsce, Kata Drużynowe 
1 miejsce (chłopcy) i 3 miejsce (dziew-
czynki), Enbu 1 i 2 miejsce, Mistrzostwa 
Województwa Mazowieckiego: Kata in-
dywidualne 2 miejsce, Enbu 3 miejsce, 
Puchar Polski Dzieci: Kata indywidual-
ne 4 miejsce, Enbu 2 miejsce.

Należy jeszcze wspomnieć o zgrupo-
waniach sportowych organizowanych 
przez nasz Klub. Odbyły się obozy bad-
mintonowe i piłkarskie, jak również nasi 
zawodnicy dołączali do międzyklubo-
wych zgrupowań dla łuczników i kara-
teków.

Szybki rozwój Klubu cieszy i napawa 
optymizmem. Obyśmy dzięki kształ-
conemu w pocie czoła hartowi ducha 
i sprawności fizycznej naszych dzieci 
mieli coraz więcej powodów do dumy 
i radości.

Stanisław Szczyciński
Prezes KS Hubertus
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