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10 kwietnia
Wiadomość o katastrofie samolotu pre-
zydenckiego otrzymaliśmy, podczas prze-
wozu naszej harcerskiej Omegi do na-
prawy. Z przejęciem, w milczeniu i bez 
przerwy wysłuchiwaliśmy nowych, czę-
sto sprzecznych, wiadomości w radio. 
Byliśmy świadomi powagi sytuacji, za-
tem pierwszym uczuciem, jakie się poja-
wiło była solidarność. Zdecydowaliśmy, 
że pojawimy się na wieczornej Mszy w 
kościele parafialnym. W pełnym koście-
le, bo nie tylko my w ten sposób postano-
wiliśmy okazać współczucie, stanęliśmy 
w liczbie 50 harcerek i harcerzy.

11 kwietnia
W niedzielę telefon z Warszawy: Potrzeb-
na jest pomoc przed Pałacem Prezydenc-
kim! Tysiące ludzi! 

Tego samego dnia po południu jedzie-
my do stolicy. Pierwsze zadanie: udrożnia-
nie ulic na czas przejazdu konduktu po-
grzebowego z trumną Prezydenta RP. Na 
Krakowskim Przedmieściu niewyobrażal-
ne tłumy. Po przejeździe konduktu ludzie 
zaczęli stawiać znicze i składać kwiaty 
przed bramą Pałacu Prezydenckiego. Za-
stawiony był cały chodnik i pół ulicy. 
Przejście robiło się coraz węższe, a ludzi 
wciąż przybywało. Z Zalesia przyjechało 
nas kilkanaście osób. Okręg Mazowiecki 
ZHR rozdzielił dyżury. Nasz przypadł 
między 16.00 a 19.00, ale pracy było tyle, 
że choć przybyliśmy wcześniej, to i tak 
rozpoczęliśmy „nadgodzinami”. Pod Pa-
łacem Prezydenckim najważniejszym za-
daniem harcerzy było wynoszenie wypa-

lonych zniczy i poszerzanie przejścia, ale 
również panowanie nad ludźmi, bowiem 
ci z tyłu napierają na tych z przodu. Ci z 
pierwszych rzędów wpychani są na płoną-
ce lampki. Służb miejskich było mało – 
chyba nikt nie przewidział, że będą aż ta-
kie tłumy.

12 kwietnia
W poniedziałek nie mieliśmy przydziału, 
ale i tak po lekcjach kilku naszych harce-
rzy pełniło służbę przy Pałacu Prezydenc-
kim do wieczora.

13 kwietnia 
We wtorek reprezentacją hufców: harce-
rek i harcerzy (razem z chłopakami z Pia-
seczna ponad 60 osób) pojechaliśmy do 
Katedry Polowej WP na Mszę Katyńską, 
która tym razem miała również drugą 
intencję. Razem z siostrzanym 22 war-
szawskim Szczepem Watra pełniliśmy 
służby: porządkową, medyczną, informa-
cyjną. Wystawiliśmy również poczet ze 
sztandarem Mazowieckiej Chorągwi Har-
cerzy ZHR.

14 i 15 kwietnia
W środę i czwartek nie mieliśmy przy-
dzielonych konkretnych zadań. Tylko kil-
ku, i tak dojeżdżających do Warszawy 
starszych harcerzy, włączyło się w dzia-
łania na Krakowskim Przedmieściu. Zno-
wu porządkowanie zniczy, kwiatów, pil-
nowanie porządku w kolejce ustawionej 
do ksiąg kondolencyjnych i wystawionej 
trumny prezydenta. A w nocy gotowanie 
i roznoszenie gorącej herbaty dla czeka-

jących ludzi (niektórzy stali po 18–19 go-
dzin). Mimo, że przyjechali harcerze z ca-
łej Polski, było nas dużo za mało. Kolejka 
ludzi biegła od Pałacu do Kolumny Zyg-
munta, zawijała się za nią, zawracała i się-
gała z powrotem do Skweru Hoovera.

16 kwietnia
W piątek przypadła nam zaszczytna służ-
ba w Belwederze przy trumnie Ostatnie-
go Prezydenta RP na obczyźnie hm. Ry-
szarda Kaczorowskiego. Mimo, że było 
nas ponad 50, i tak praktycznie bez wy-
tchnienia zmienialiśmy się przy honoro-
wych wartach, roznoszeniu wody, pomo-
cy osobom starszym i inwalidom. Przez 
ponad 4 godziny (od 12 do 16.30) pełni-
liśmy samodzielnie straż w Belwederze. 
Dla zalesiańskiej drużyny harcerzy im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego to szcze-
gólne miejsce.

Potem był „na szybko” obiad w barze 
mlecznym. Wszak, jako drużyna sztanda-
rowa ZHR musieliśmy się stawić na Mszę 
w intencji ostatniego Prezydenta II RP, w 
kościele Świętego Krzyża o 18. Prezydent 
Kaczorowski był czynnym harcerzem i in-
struktorem. Przed objęciem funkcji pre-
zydenta, był naczelnikiem, a później prze-
wodniczącym, Związku Harcerstwa Pol-
skiego poza Granicami Kraju. Na tej Mszy 
naszych harcerzy zabraknąć nie mogło.

17 i 18 kwietnia
Na czas uroczystości sobotnich i niedziel-
nych, z racji dotychczasowych „zasług”,

dokończenie na str. 2

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem
zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską

oraz  członkowie delegacji państwowej i załoga samolotu
udający się na uroczyste obchody 70-lecia zbrodni katyńskiej.

Poruszeni do głębi tą niewyobrażalną tragedią łaczymy się w bólu i żałobie
z Rodzinami ofiar katastrofy.

Służba! – Zalesiański Szczep ZHR Watra
podczas uroczystości żałobnych 
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byliśmy ze służby zwolnieni. Chociaż nie-
wiele zabrakło, abyśmy pojechali do Kra-
kowa. W ostatniej chwili zwolniły się 
miejsca w autokarze, ale wymaganych 6 
osób, w 2 godziny przed wyjazdem w so-
botę wieczorem, nie udało się zebrać. 

19 kwietnia
W poniedziałek czekał nas długi dzień 
służby. Punktualnie o 11 w liczbie 30 har-
cerek i harcerzy stawiliśmy się na pogrze-
bie Biskupa Polowego WP Tadeusza Pło-
skiego – wielkiego przyjaciela harcerstwa 
i krajowego duszpasterza ruchu skautowe-
go. W ten sposób znów przypadła nam 
służba w katedrze przy ul. Długiej. Nabo-
żeństwo pogrzebowe odprawiane było na 
placu Krasińskich. Na początku pogoda 
była słoneczna, więc rozdawaną przez nas 
wodę ludzie brali z ochotą. Później woda 
spadła sama w postaci obfitej burzy. Zu-
pełnie przemoczeni, ale z harcerską po-
godą ducha, do samego końca pełniliśmy 
służby na placu: wodną, porządkową, in-
formacyjną, liturgiczną.

W ten sposób zakończyliśmy naszą 
służbę w tym szczególnym okresie.

Przez ten czas wiele się nauczyliśmy. 
Trud i zmęczenie wynagradzała wdzięcz-
ność spotykanych ludzi. W obliczu tej 
trudnej chwili okazało się, że harcerze 
wciąż istnieją – są potrzebni. Najlepiej 
pełnili służbę tam, gdzie inne służby nie 
dawały sobie rady. Przecież czasem po-
trzebna jest tylko rozmowa, a nie uliczne 
kordony i krzyki.

W tych dniach, jak za dawnych lat, 
ważne było hasło: CZUWAJ!

Pozdrawiamy i dziękujemy wszystkim 
zalesiańskim harcerkom i harcerzom za 
poświęcenie i wytrwałość. A Rodzicom za 
zrozumienie i piękne słowa wsparcia.

CZUWAJ!
pwd. Maciej Kamiński

phm. Łukasz Kamiński

W dniach żałoby narodowej, po ka-
tastrofie samolotu prezydenckiego pod 
Smoleńskiem, wielu mieszkańców Zale-
sia, wiedzionych potrzebą serca, pojecha-
ło do Warszawy oddać hołd ofiarom ka-

tastrofy. Rodzina pp. Fryszczynów, w od-
ruchu solidarności z ich rodzinami, udała 
się na Krakowskie Przedmieście z flagą 
Zalesia, która została zatknięta na ogro-
dzeniu Pałacu Prezydenckiego.  Red.

18 kwietnia w Kościele pw. Świętego 
Huberta odbył się Wieczór Słowno – 
Muzyczny na kanwie poezji ks. Janu-
sza St. Pasierba poświęcony pamięci 
ofiar tragicznej katastrofy pod Smo-
leńskiem.

Piękna, prosta w odbiorze poezja, na-
sycona głębokim humanizmem, znako-
micie współbrzmiała z oryginalną mu-
zyką skomponowaną przez Stanisława 
Szczycińskiego. W gronie wykonawców 
utworów poetyckich wystąpili: Bernadet-
ta Machała – Krzemińska, Magda Raczko 
i Paweł Królikowski, partie wokalne wy-

konali zaś Barbara Sobolewska – Szczy-
cińska i Krzysztof Toruński. 

Akompaniament, w wykonaniu Agaty 
Duszek – wiolonczela i Stanisława Szczy-
cińskiego – fortepian, stanowił piękne do-
pełnienie całości tego swoistego spekta-
klu poetyckiego, który słowem wstępnym 
opatrzyła Maria Wilczek – prezes Funda-
cji im. ks. Janusza St. Pasierba.

Przygotowaniem i organizacją całości 
Wieczoru zajmował sie zespół: Barbara 
Tokarska, Ewa Raczyńska i Janusz Troja-
nowski. Projekt plakatu opartego na obra-
zie Andrzeja Owsińskiego wykonała Ju-
styna Antczak. Red.

XI Wieczór Słowno–Muzyczny

Flaga Zalesia pod Pałacem Prezydenckim
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l Odbyła się akcja wiosenne porządki, 
ale nie tak miało to wyglądać. Prosiliśmy 
gminę o bezpłatny odbiór dużych śmieci 
spod posesji. Chcieliśmy uniknąć wywo-
żenia wersalek, foteli do lasu. Chcieliśmy 
uniknąć awantur i bałaganu, jaki miał 
miejsce w ub. roku. Niestety nie udało 
się. Otrzymaliśmy z Gminy kontener – na 
szczęście pilnowany przez straż miejską 
– dzięki uprzejmości burmistrza. Znowu 
dochodziło do awantur, kilometrowa ko-
lejka mieszkańców naszej wsi i sąsiednich 
miejscowości, z których mieszkańcy pod-
jeżdżali dużymi samochodami do nasze-
go kontenera …
Gmina tłumaczyła, że firma zajmująca się 
wywozem śmieci, nie jest w stanie odbie-
rać  tapczanu, materaca itp. bezpośrednio 
z posesji. 
Mamy nadzieję, że taka akcja nie powtó-
rzy się już nigdy więcej. A wzorem innych 

gmin śmieci wielkogabarytowe będą od-
bierane z posesji mieszkańców.
Natomiast odbiór elektrośmieci odbywa-
jący się przy tej okazji przebiegał spraw-
nie i firma zajmująca się tym tematem 
zrobiła to po prostu dobrze.
l Mamy oświetlony plac rekreacyjno – 
sportowy przy ul. Koralowych Dębów. 
Dzięki radnemu W. Kaczorowskiemu, któ-
ry poparł nasze starania w Gminie, stoją 
dwa słupy z podwójnymi oprawami. Mo-
że oświetlone boisko nie będzie zaśmie-
cone, może będzie szanowany nasz wysi-
łek, bo przecież wyposażamy ten plac z 
naszego pierwszego funduszu sołeckiego.
l Zostało już złożone pierwsze zamówie-
nie na wyposażenie tego placu na dwie 
ławki z bali o długości 3m, kosze na śmie-
ci i małą wiatę.
l Zamówiliśmy też kilka ławek i kosze na 
nasze główne ulice.

l Mamy aktualnie dwóch panów sprzą-
tających społecznie naszą wieś. Praktycz-
nie nie widać tego sprzątania, bo miesz-
kańcy bez przerwy zamiast zostawiać 
swoje śmieci w domowych pojemnikach, 
wyrzucają je na puste działki, wieszają na 
ulicznych koszach, albo zaśmiecają lasek 
od przepompowni na Domance do stacji 
PKP.
l W tym tygodniu wjeżdża do Zalesia 
równiarka, która będzie próbowała popra-
wić stan naszych ulic po zimie.

* * *

KONTAKT Z SOŁTYSEM
TELEFON 22/844 03 29;
 0691 500 242,
ul. PORANNEJ ZORZY 1;
Dyżur sołtysa i rady sołeckiej:
poniedziałek 17– 19; piątek 10–12

DZIAŁANIA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

Piaseczno 2010–03–23
Podłączanie do sieci kanalizacyjnej na 
obszarach objętych projektem Fundu-
szu Spójności

Realizacja projektu kanalizacyjnego w 
gminie Piaseczno powoli dobiega końca. 
Pozostały już tylko roboty budowlane na 
osiedlu Orężna, w Julianowie i Józefosła-
wiu oraz rozliczenie projektu. Mieszkań-
cy mogą się już podłączać do nowo wybu-
dowanych i odebranych sieci kanalizacyj-
nych na terenach: Zalesia Dolnego, Zale-
sia Górnego, Żabieńca i Siedlisk, Jastrzę-
bia, Jesówki i Chylic. 

Aby podłączyć swój budynek do nowo 
wybudowanej sieci kanalizacyjnej należy 
osobiście zgłosić się z dowodem osobi-
stym i aktem potwierdzającym własność 
nieruchomości do siedziby Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji w Pia-
secznie Sp. z o.o. przy ul. Żeromskiego 39 
w Piasecznie, w celu odebrania warunków 
technicznych przyłączenia. Biuro Obsługi 
Klienta spółki czynne jest w poniedziałek 
w godz. 8:00–18:00; a od wtorku do piąt-
ku w godz. 8:00–16:00. Po otrzymaniu 
warunków technicznych właściciel domu 
może przystąpić do wykonania przyłącza 
(może zrobić to we własnym zakresie, lub 
zlecić wykonawstwo specjalistycznej fir-
mie, w tym również spółce). W przypad-
ku kiedy wykonawcą przyłącza nie jest 
spółka, właściciel powinien przed zakopa-

niem wykonanego przyłącza zgłosić je do 
odbioru. Zgłoszenia należy dokonać tele-
fonicznie pracownikowi spółki, Panu Ma-
ciejowi Mańskiemu pod numerem tel. (22) 
701 54 00 lub kom. 603 399 109. Za odbiór 
należy wnieść opłatę zgodną z obowią-
zującym cennikiem w spółce (informacja 
na stronie spółki www.pwikpiaseczno.pl). 
Informujemy również, że nowo wybudo-
wane przyłącze wymaga inwentaryzacji 
geodezyjnej. Inwentaryzację można zlecić 
PWiK bądź dowolnemu geodecie, a po 
jej wykonaniu dokument dostarczyć do 
spółki. Po odbiorze technicznym właści-
ciel w ciągu 7 dni roboczych zobowiąza-
ny jest do podpisania z Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie 
umowy na odbiór ścieków.                

Wszelkie pytania w tej sprawie prosi-
my kierować do spółki tel. (22) 750 23 20 
oraz (22) 701 54 00.

Projekt „Program gospodarki wodno–
ściekowej w Piasecznie” współfinansowa-
ny przez Unię Europejską, przyczynia się 
do zmniejszenia różnic społeczno–gospo-
darczych pomiędzy obywatelami Unii.

Więcej informacji o projekcie gospo-
darki wodno–ściekowej w Piasecznie uzy-
skają Państwo w serwisie informacyjnym 
www.fs.piaseczno.eu oraz pod numerami 
tel. (22) 70 17 656, (22) 70 17 664.

Biuro Promocji i Informacji Miasta i Gminy
 Piaseczno, http://www.piaseczno.eu

INFORMACJA UMIG PIASECZNO Koncert w Szkole ...
21 kwietnia w Szkole Podstawowej im. 
Wspólnej Europy odbył się koncert „MA-
ŁA CHOPINIANA” w wykonaniu ucz-
niów naszej placówki. Prezentacja była hoł-
dem złożonym wielkiemu Fryderykowi a 
zorganizowano ją w trakcie dnia otwartego 
w szkole podstawowej, aby pokazać rodzi-
com efekty pracy i zainteresowań ich po-
ciech. Zasłużone oklaski zebrały wystę-
pujące na scenie dzieci oraz nauczyciele 
przygotowujący ten program: Grażyna Ba-
bińska z mężem Fryderykiem – akompa-
niament, Grażyna Doba–Wolska – sceno-
grafia oraz panie: Dorota Królak, Marta 
Ryżak i Jolanta Wysokińska. Dodatkową 
atrakcją była prezentacja multimedialna 
przygotowana przez ucznia kl. V a Grze-
gorza Stępnia. Gratulujemy nauczycielom i 
ich zdolnym wychowankom. Red.

... oraz obchody 80–lecia 
W związku z 80–leciem Zalesia Górne-
go Szkoła Podstawowa ogłasza 4 konkur-
sy dla swoich uczniów pod hasłem: „Zale-
sie Górne – moje miejsce na ziemii”:
l konkurs plastyczny (dowolna technika 
i format) l konkurs fotograficzny l kon-
kurs literacki (poezja i proza) l konkurs 
na prezentacje multimedialne.

Zwieńczeniem konkursów będą wysta-
wy i prezentacje zaplanowane na 19 maja 
br. Już dziś zapraszamy wszystkich miesz-
kańców Zalesia do naszej szkoły.

Info H. Sierant
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Pisane sercem

W ramach cyklu prezentacji autorów z Zalesia i okolic, nasza 
Biblioteka, wspólnie z Klubem Seniora, zorganizowała kolej-
ne spotkanie literackie.

Bohaterem wieczoru był tym razem autor 4–tomowego cyklu 
o Wileńszczyżnie Tadeusz Szynkowski. Gości przywitała wice-
dyrektor MGOK Marzena Styczeń a prezentacji sylwetki autora 
i jego książek dokonał Jerzy Roman. 

Tadeusz Szynkowski, człowiek wielkiej skromności, podkre-
śla, że jego książki adresowane były początkowo do wileńskiego 
środowiska AK. Jednak w miarę powstawania nowych tytułów 
lista czytelników i zainteresowanie tematem jego ksiażek wciąż 
rośnie. Nic dziwnego, wzruszające opisy kresów Rzeczypospo-
litej, w które historia wplotła pogmatwane losy ludzkie, napisa-
ne bardziej sercem niż piórem, wywołują u czytelnika wielora-
kie emocje i skojarzenia.

Kolejne spotkanie autorskie pokazało, jak potrzebna i cenna 
w naszym środowisku była inicjatywa prezentacji zalesiańskich 
twórców. Z kronikarskiego obowiazku dodajmy, że książki Pana 
Tadeusza można znależć na naszej „zalesiańskiej półeczce”.

A.Szczygielski 

SPOTKANIA W BIBLIOTECE

Opowiada Tadeusz Szynkowski

FESTIWAL NAUKI W GIMNAZJUM 
W ZALESIU GÓRNYM

„Fascynujące  podróże” to temat tegorocznego Festiwalu Na-
uki odbywającego się w Gimnazjum przy ulicy Białej Brzozy 
w dniu 30 kwietnia 2010 roku.

Już po raz szósty młodzież podjęła zadania związane z orga-
nizacją tego wydarzenia. Tradycja Festiwalu Nauki sięga roku 
2003, kiedy po raz pierwszy w ramach starań o certyfikat „Szko-
ły z klasą” zorganizowaliśmy ten dzień. 

W tym roku pragniemy, aby Festiwal uświetnił uroczyste ob-
chody 80–lecia Zalesia Górnego. To kolejny dar młodzieży dla 
swojej miejscowości.
W czasie Festiwalu planowane są:
l  Spotkanie z podróżnikiem Panem Stanisławem Olędzkim ma-

gistrantem Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.
l  Spotkanie z profesorem SGH Joachimem Osińskim
l Prezentacje multimedialne: n Wpływ transportu na środowi-
sko n Akcja „Żaba” n Prezentacje dotyczące różnych środków 
transportu n Prezentacje dotyczące odkryć geograficznych oraz 
sławnych podróżników
l Wystawy: n Transport wodny, lądowy i powietrzny n Transport 
80 lat temu n Fascynujące podróże–  wystawa prac plastycznych 
n Podróż do krainy liczb i figur geometrycznych n Stroje podróż-
ne na przestrzeni wieków (plakaty) n Najważniejsza podróż (pla-
katy) n Znani książkowi podróżnicy.
l Konkursy: n Famous English & American Explorers & Travel-
lers n Fotograficzny 80 lat Zalesia Górnego (wyniki) n Plastycz-
ny Fantastyczne podróże (wyniki) n Podróż w czasie.  Z którą 
postacią historyczną chciałbym się spotkać i dlaczego? (wyniki)
l Wystawa starych i nowych rowerów
l  Opowieść o obrzędach, zwyczajach i kuchni Indii – Diana 

Ahudża
l Wspomnienia z Indonezji – Kuba Kowalski

Komitet Organizacyjny

DZIAŁANIA ŚWIETLICY

Realizając wcześniejsze zamierzenia programowe, Filia Ośrod-
ka Kultury w Zalesiu Górnym, we współpracy z Miejsko–
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, uruchomiła od 8 
kwietnia br. działania opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy 
przy ul. Jelonka 2. Świetlica czynna jest od wtorku do piątku 
w godzinach: 14–18. Dzieci przebywające w placówce otoczo-
ne są opieką pedagogiczną, mogą odrabiać lekcje z pomocą na-
uczycieli oraz korzystać z gier świetlicowych i rekreacyjnych. 
Ta forma działalności jest kontynuacją wcześniejszych inicja-
tyw zalesiańskich społeczników znanych pod nazwą „Świetlica 
w Lesie”. Pragniemy podkreślić, że kolejne rozszerzenie oferty 
naszej filii było możliwe dzięki pomocy z funduszy gminnych, 
przyznanych  przez GKRPA. Słowa podziękowania kierujemy 
do Pani Haliny Kamińskiej z Urzędu Miasta i Gminy oraz do 
naszej Koleżanki Bogusi Meissner z OPS, które dopomogły w 
uruchomieniu zajęć. A.Szczygielski

 

 UWAGA NA KLESZCZE !!!

W ostatnim okresie mamy znowu w Zalesiu wysyp kleszczy. Le-
karze weterynarii przestrzegają przed niebezpiecznymi skutka-
mi ukąszenia przez te niezwykle grożne pajęczaki. Red. 
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Naszą gazetę można przeczytać
również na stronach:

 www.zalesie-gorne.eu.

Aktualności z Piaseczna można obejrzeć na stronie:
www.itvpiaseczno.pl 

Przy pięknej pogodzie, w sobo-
tę, 24 kwietnia setka zalesian i 
mieszkańców sasiednich osiedli 
zebrała się na wielkiej polanie 
obok ośrodka „Wisła” aby po-
sadzić 1000 dębów dla uczcze-
nia 80–lecia Zalesia Górnego.

Akcja rozpoczęła się o godz. 
10 i trwała do 13. Rozległą pola-
nę i sadzonki przygotowało Nad-
leśnictwo Chojnów, a pracami 
nasadzeniowymi kierowała bar-
dzo sprawnie Małgorzata Kazi-
mierczak – podleśniczy.

Na poczatku zapoznała nas 
z zasadami nasadzeń, następnie 
każdy „sadzonkowicz” musiał, na 
własnym sprzęcie do kopania, od-
mierzyć regulaminowe 110 cm. 
Tyle bowiem wynosi odległość 
między sadzonkami. Po trzech 
godzinach pracy 1000 dębów zo-
stało zasadzone.

Wśród uczestników dzielnie 
machali szpadlami nasi harcerze, 
widoczny był udział grona peda-

gogicznego i uczniów z Gimna-
zjum i Szkoły Podstawowej.

Wielu mieszkańców przyszło 
całymi rodzinami, a nad wszyst-
kim czuwała  nasza Pani Sołtys. 
Po wakacjach Komitet Organi-
zacyjny planuje położenie ka-
mienia pamiątkowego przy wej-
ściu na Polanę 80–lecia.

Na koniec posprzątaliśmy 
miejsce pracy i udaliśmy sie do 
domów na zasłużony obiad.

W tym miejscu, w imieniu Ko-
mitetu Organizacyjnego Obcho-
dów 80–lecia Zalesia Górnego, 
pragniemy złożyć serdeczne po-
dziękowania dla wszystkich pra-
cowników i kierownictwa Nadle-
śnictwa Chojnów za wielką po-
moc i ogrom wykonanej pracy.

Szczególnie dziękujemy Mał-
gosi Kazimierczak i Panu Miro-
sławowi Kazimierczakowi, któ-
rzy kierowali całą akcją.

Darz bór!
Andrzej Szczygielski

Tysiąc dębów
Zalesiańskie Gospodynie Podmiejskie powitały wiosnę 
pełne werwy i pomysłów na kolejne klubowe przedsię-
wzięcia.

W obliczu zbliżających się Świąt Wielkanocnych, my 
gospodynie, nie mogłyśmy obyć się bez wyrobu pisanek, 
chociaż nie pisanki były głównym celem naszego spotka-
nia pt. „Wielkanocne klimaty”. Było to przede wszystkim 
wspaniałą okazją do wspólnych zajęć plastyczno – tech-
nicznych z udziałem naszych dzieci, dla których wciąż nie 
mamy wystarczająco dużo czasu. Najcenniejszym efektem 
naszego spotkania były zatem chwile spędzone z naszymi 
dziećmi w przemiłym gronie Sąsiadek z Zalesia. 

Przyznajemy, że nasze podejście do pisanek niewiele 
miało wspólnego z tradycją i wykonałyśmy niestandardo-
we wariacje na zadany temat. Dla naszych dzieci najwięk-
szą atrakcją okazało się lepienie wielkanocnych jaj, baran-
ków, zajączków (a nawet wielkanocnych koników?) z naj-
prawdziwszej gliny, którą przygotowała nasza koleżanka 
Monika. Monika ofiarnie ogarnęła dzieci opieką i podpo-
wiadała co i jak lepić, a dzieci lepiły z ogromnym zapałem. 
Czyż istnieje większa frajda niż – za zgodą mamy – usma-
rować się po łokcie brązowym błotkiem? 

Mamusie wybrały zdecydowanie mniej brudzące wiel-
kanocne ozdoby i zabrały się m.in. za wyrób kartek świą-
tecznych pod czujnym okiem naszej instruktorki Doroty. 
Dorota przygotowała dla nas bardzo piękne materiały i po-
moce do produkcji kartek. Pisząca te słowa i mająca „dwie 
lewe ręce” klubowiczka wyprodukowała, ku swemu zdzi-
wieniu, całkiem pierwszorzędną kartkę, która nadaje się 
nawet do wysłania rodzinie.

Następne lepienie ozdób i wyrób kartek planujemy 
przed Świętami Bożego Narodzenia. Już teraz wraz z Do-
rotą i Moniką serdecznie Panie zapraszamy!

W Niedzielę Palmową miała miejsce historyczna zale-
siańska wyprawa do teatru. Gospodynie Podmiejskie, z do-
mieszką nielicznych Gospodarzy, wybrały się autokarem 
do teatru „Komedia” na przedstawienie pt. „Wydmuszka”, 
z Joanną Liszowską i Anną Guzik w rolach głównych. 

Współczesna sztuka polska autorstwa Marcina Szczy-
gielskiego, traktująca o tym jak różne są dzisiejsze kobie-
ty, a jednocześnie jak wiele je łączy, idealnie pasowała do 
naszego wiosennego nastroju. Joanna Liszowska swoim ta-
lentem i temperamentem wzbudziła nasze ogólne uznanie. 
Po przedstawieniu poszliśmy grupą ok. 20 osób na kolację 
do sąsiedniej kafejki.

Wracając do Zalesia wieczorową porą obiecaliśmy so-
bie, że będziemy powtarzać eskapady teatralne raz na 
kwartał, bo jest tyle ciekawych przedstawień do obejrze-
nia! 

Serdecznie dziękuję wszystkim Gospodyniom i Gospo-
darzom za taki żywy i spontaniczny odzew na pomysł wy-
cieczki do teatru. Bez Waszej chęci i szybkiej reakcji nic by 
się nie odbyło!

Do zobaczenia na kolejnych klubowych spotkaniach 
Koła Gospodyń, Julita Stróżewska

KOŁO GOSPODYŃ
 NABIERA ROZPĘDU!

Najpierw szkolenie – potem sadzenie
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Gospodynie Podmiejskie zapraszają 
Pięknie rozwija się w Zalesiu nowa inicjatywa społecz-
na, nazwana trochę przekornie Kołem Gospodyń Pod-
miejskich.

Pierwsze spotkania pokazały, ze w naszej małej społecz-
ności istnieje także zapotrzebowanie na działania mniej for-
malne, oparte na autorskich pomysłach tworzonych  na bie-
żąco. Kolejne propozycje Koła to zajęcia fitness, które będą 
odbywały się w kolejne czwartki o godz. 20.00. Dla zaintere-
sowanych rodzinnym piknikiem KG proponuje 15 maja /so-
bota/  wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego  Lisówek 
połączony z grillowaniem. Dnia 22 maja  w świetlicy przy 
ul. Wiekowej Sosny planowane jest spotkanie z dyplomowa-
ną dietetyczką. Wszelkich informacji udziela Julita Stróżew-
ska, tel: 0 503 004 516.

Serdecznie zapraszamy. Red.  

Witaj Majowa Jutrzenko !
Z inicjatywy naszych mieszkańców zrodził się spontanicz-
ny pomysł uczczenia 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3. Maja.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, dorosłych, mło-
dzież i dzieci na boisko KS Hubertus, w poniedziałek 3 maja, 
na wspólne śpiewanie. Początek spotkania pod nazwą „Spo-
tkania z Pieśnią”, pod honorowym patronatem prof. Janusza 
Ciska, Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego, planowany jest 
na godz. 13.45. Wykonywane będą pieśni patriotyczne z róż-
nych okresów w historii Polski. Patronat muzyczny  Stanisła-
wa Szczycińskiego i gawęda historyczna Grzegorza Nowika 
są gwarancją niemałych doznań artystycznych. Zapraszamy 
serdecznie. Red.

Spróbuj, zobacz,
sprawdź to sam!

Gry z całego świata przyjechały do Zalesia! W sobotę od 
godziny 12 w świetlicy nad biblioteką (Wiekowej Sosny 4) 
będziecie mieli niepowtarzalną okazję zagrania w dzie-
siątki gier planszowych!

Pojawią się gry strategiczne, klasyczne, przygodowe, i cał-
kiem zwariowane – jak np. Palce w Pralce, Owczy Pęd, czy 
Prawo Dżungli! To wspaniały moment aby poznać nieco wię-
cej gier niż warcaby i chińczyk. A jest co poznawać! Battle-
star Gallactica, Indyjskie Husbao, dla miłośników II wojny – 
Tide of Iron, dla najmłodszych – Kajko i Kokosz to tylko pa-
rę tytułów, a są ich setki! Prezentowane gry to coś więcej niż 
rozrywka, to sposób spędzania wolnego czasu, czyż nie przy-
jemniej będzie spotkać się ze znajomymi na partyjkę, niż sie-
dzieć cały weekend przed komputerem? 

Rodziców, zapewne zainteresuje fakt, iż prawie wszystkie 
gry, które znajdą się w Zalesiu polecane są przez MENSĘ i 
inne ogólnoświatowe organizacje zajmujące się rozwojem na-
szych pociech!

A wszystko dzięki, uprzejmości sklepu Trik–Trak, który 
udostępnił wszystkie swoje gry z tzw. Games Room’u. Ci, 
którym gry przypadłyby szczególnie do gustu, będą mogli na 
miejscu zrobić małe zakupy.” Teo

MASA KRYTYCZNA
W ZALESIU GÓRNYM

22 kwietnia 2010 roku, w Dniu Ziemii, Gimnazjum w Zalesiu 
Górnym zorganizowało pierwszą w naszej miejscowości MASĘ 
KRYTYCZNĄ w ramach prac na rzecz otrzymania Zielonego 
Certyfikatu.

Od prawie 20 lat organizowane są na świecie przejazdy dużej 
grupy jadących razem rowerzystów. Zjawisko zostało nazwane Ma-
są Krytyczną, co w encyklopedycznej definicji znaczy: „Minimal-
na masa materiału rozszczepialnego w określonym układzie geo-
metrycznym i przy współdziałaniu z innymi materiałami wywołu-
jąca samorzutną reakcję łańcuchową”.

I o to właśnie chodzi – zebrać w jednym miejscu i w jednej chwi-
li tak wielu rowerzystów, że nastąpi rodzaj reakcji łańcuchowej i na-
stępni rowerzyści zaczną się pojawiać samorzutnie. Pojedynczy ro-
werzysta jest dla kierowcy niewidoczny. Co innego kilkadziesiąt ro-
werów, kilkaset, albo [nie] daj Boże kilka tysięcy rowerzystów w 
jednym miejscu i o jednym czasie. Są widoczni, zaraźliwi i robią 
wrażenie!

Masa Krytyczna jest manifestacją obecności rowerzystów na 
drodze, odwróceniem zwykłych proporcji pojazdów: dużo rowerów, 
mało samochodów. Powoduje spowolnienie ruchu samochodowego 
i zwraca uwagę decydentów m.in. na potrzebę budowy ścieżek ro-
werowych.

Z uwagi na wąskie drogi, wielki i coraz szybszy ruch samocho-
dowy widzimy konieczność włączenia się w ten ogólnoświatowy 
ruch! „Nie blokujemy ruchu ulicznego, my nim jesteśmy!”

Dziękujemy naszym policjantom za pomoc przy organizacji im-
prezy. Info: M.Blauth

Mini harpagan
W grudniu 2008 roku odbył się pierwszy mini harpagan

Z Piotrem i Gienkiem wyruszyliśmy o godzinie 18:00. Ruszy-
liśmy z Zalesia Gónego już po zmroku lasami w kierunku Łosia. 
Przejście 25 kilometrów zajęło nam trochę ponad 4 godziny. Las 
Chojnowski był dla nas bardzo łaskawy i obyło się bez przygód.

Od tamtego czasu ruszamy praktycznie co miesiąc. Trasa, raz 
dłuższa, raz krótsza, wiedzie zawsze leśnymi drogami. W okresie 
letnim przesiadamy się na rowery lub wydłużamy dystans do 50 
km. Ekipa najczęściej liczy 4 - 6 osób, ale raz udało się zgromadzić 
24 osoby. To był najlepszy harpagan!!

Zapraszam Wszystkich chętnych do udziału w mini harpaganie. 
Prędkość marszu i trasę dostosowujemy do najsłabszego Uczestni-
ka. Nikt nie zostanie w lesie sam!

Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy olaf.kamin-
ski.33@gmail.com. Chętnych nauczę Nordic Walkingu!!

Olaf – Mieszkaniec Zalesia Górnego

* * *
Komitet Organizacyjny Obchodów 80-lecia Zalesia Górnego

przypomina numer konta, na które można wpłacać pieniądze.
Potrzebujemy pomocy finansowej, żeby zrealizować ambitne plany, m.in.:

-  wydanie poprawionej i uzupełnionej książki o Zalesiu Górnym
- emisja okolicznościowego znaczka pocztowego
- bicie okolicznościowej monety „1 Hubertus” 2010
- prezentacje dorobku naszych artystów
- szereg imprez i koncertów.

95 8002 0004 0230 2115 2023 0101
Wszystkim darczyńcom dziękujemy!


