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

Po wielu latach starań, po niezliczonej ilości interwencji 
i działań Sołtysa, Rady Sołeckiej i mieszkańców naszej 
wsi, rusza wreszcie remont ulicy Pionierów.

W dniu 22 czerwca Sołtys Ewa Stroińska i niżej podpisa-
ny złożyli wizytę Staroście Piaseczyńskiemu Janowi Dąbko-
wi. Tematem spotkania było uzyskanie wiążącej odpowiedzi 
na pytanie, kiedy ruszają prace na głównej arterii komunika-
cyjnej Zalesia. Starosta poinformował nas, że w najbliższych 
dniach ma zaplanowane spotkanie z firmą wykonawczą, na 
którym zapadną wiażące decyzje co do terminu rozpoczęcia 
robót. Jednocześnie uzyskaliśmy informację, że na ukończe-
niu są uzgodnienia zmierzające do kompleksowej naprawy 
całego odcinka drogi 2824W od torów w Zalesiu Górnym do 
Jazgarzewa.

W dniu 29.06.2010 r. otrzymaliśmy pismo następującej 
treści na druku firmowym Starostwa:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
05–500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14
Piaseczno, 28.06.2010 r.

Pani Ewa Molenda–Stroińska
Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego
ul.Porannej Zorzy 1, 05–540 Zalesie Górne

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 22.06.2010 r. w spra-
wie terminu przebudowy ul.Pionierów w Zalesiu Górnym 
uprzejmie informuję, że do Wieloletniego planu inwestycyj-
nego Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2010 – 2012 zostało 
wprowadzone zadanie „Przebudowa drogi 2824W ul. Pio-
nierów w Zalesiu Górnym, gm. Piaseczno”.

W bieżącym roku zostanie zrealizowana część zadania 
polegająca na wybudowaniu jezdni wraz z infrastrukturą 
odwadniającą drogę na odcinku od ul. Dzikich Gęsi w Je-
sówce do torów kolejowych w Zalesiu Górnym.

Przebudowa drogi rozpocznie się w lipcu 2010 r.
Termin realizacji pozostałej części zadania, tj budowa 

chodnika, ścieżki pieszo – rowerowej i wjazdów do posesji 
uzależniony jest od możliwości finansowych Powiatu Piase-
czyńskiego oraz wywiązania się Burmistrza Miasta i Gminy 
Piaseczno z deklarowanej pomocy finansowej na realizację 
tego zadania. (-) Podpis nieczytelny. 

***
Teraz musimy się przygotować na kilkutygodniowe utrud-

nienia w ruchu drogowym. Niestety, nie udało się zrealizo-
wać zaplanowanej wcześniej nakładki na ul. Młodych Wil-
cząt, która będzie stanowić objazd na czas remontu ul. Pio-
nierów. Powstanie też problem przeniesienia parkingów z 
okolic dworca PKP i przygotowania objazdów. Mamy na-
dzieję, że wykonawca remontu będzie miał stosowne do-
świadczenie i umiejętności organizacyjne, aby planowane 
roboty przebiegały sprawnie i terminowo. A.Szczygielski

Rusza przebudowa ul.Pionierów
l Uczestniczyliśmy w przygoto-
waniach i organizacji X Jarmar-
ku Hubertowskiego.
l Odbyliśmy spotkanie z panem 
starostą Janem Dąbkiem na te-
mat terminu rozpoczęcia prze-
budowy ulicy Pionierów. Do-
wiedzieliśmy się, że remont roz-
pocznie się na dniach. Został wy-
brany na drodze przetargu wy-
konawca, który za zaplanowane 
na ten rok pieniądze 1 150 000 
zł wykona tylko wymianę na-
wierzchni na całym odcinku uli-
cy i zamontuje kanały do sygna-
lizacji świetlnej na skrzyżowa-
niu ulic: Pionierów i Wiekowej 
Sosny. W roku 2011 i 2012 prze-
budowa zostanie dokończona – 
zgodnie z harmonogramem prac 
– ulica będzie miała nowe chod-
niki, ścieżkę rowerową i zatoki 
przystankowe. Kwota zaplano-
wana na tę inwestycję to 3 mln 
zł na 2011 i 3 mln zł na 2012 
rok.
l Zaplanowane 50 000 zł na po-
łożenie nakładki asfaltowej na 
odcinek ulicy Wiekowej Sosny 
od ul. Pionierów do boiska na 
Domance dotyczy, niestety, tyl-
ko opracowania dokumentacji 
na tę ulicę. Oznacza to, że nie 
będziemy mieli tego odcinka 
wyasfaltowanego w tym roku. 
Realizacja wykonania nakładki 
przewidziana jest na rok 2011 i 
jej przewidywany koszt wynosi 
250 000 zł.
l Poparliśmy prośbę mieszkań-
ców części wsi Jesówka, aby uli-
ce dochodzące do Drogi Dzików 
i Granicznej dołączyć admini-
stracyjnie do Zalesia Górnego. 
Pozytywną opinię w tej sprawie 
wydał też sołtys wsi Jesówka.
l Członkowie Rady i Sołtys po-
magali przy organizacji i pełni-
li dyżury na wystawie obrazów i 

fotografii wykonanych przez na-
szych artystów w sali teatralnej 
pod kościołem.
l Braliśmy udział w uroczysto-
ści zakończenia roku szkolnego 
w naszym Gimnazjum, gdzie 
wręczyliśmy podziękowanie pa-
ni Annie Urbaczewskiej za pracę 
przy organizacji Festiwalu Pio-
senki Śpiewanej „Sztukatorzy” 
oraz za osobisty wkład w roz-
wijanie życia teatralnego wśród 
młodzieży gimnazjalnej. Pani A. 
Urbaczewska od nowego roku 
szkolnego odchodzi z naszego 
gimnazjum i przeprowadza się 
do innej miejscowości.
l Niedawno został odnowiony 
peron na stacji PKP – niestety 
słupy podtrzymujące zadaszenie 
już zostały podrapane. Kupili-
śmy niebieska farbę i ponownie 
słupy zostały pomalowane. Ma-
my obecnie w miarę ładny pe-
ron – prezent od PKP na 80–le-
cie Zalesia – uszanujmy ten gest, 
nie niszczmy bezmyślnie wspól-
nej własności.

* * *
KONTAKT Z SOŁTYSEM
TELEFON 22/844 03 29; 0691 
500 242,
ul. Porannej Zorzy 1; Dyżur 
sołtysa i rady sołeckiej: ponie-
działek 17– 19; piątek 10–12

* * *
Stały apel do mieszkańców i gości: 
NIE WYRZUCAJMY ŚMIE-
CI DO LASU!!! Dbajmy o czy-
stość naszego Zalesia.

* * *
Prosimy o koszenie trawy 
przed posesjami.

* * *
Zapraszamy do obejrzenia fil-
mu z inaguracji Oficjalnych Ob-
chodów 80–lecia Zalesia Gór-
nego w Internetowej  TV Piasecz-
no w zakładce „Najnowsze”.

DZIAŁANIA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
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Sobota 10 lipca, godz.19.00, nad biblioteką
przy ul. Wiekowej Sosny 4 w Zalesiu Górnym

Z okazji 80–lecia Zalesia Górnego zapraszamy na 
Filmowy Wehikuł Czasu – cykl projekcji przedwojen-
nych pereł polskiej kinematografii.

 Na najbliższym spotkaniu w sobotę 10 lipca pla-
nujemy pokazać Państwu zrealizowany z wielkim 
rozmachem dramat sensacyjny „Głos pustyni”, film 
dźwiękowy z 1932 roku – pierwszy wypad polskiej ki-
nematografii do ciepłych krajów (zdjęcia kręcono w 
Algierii) oraz film „Wrzos” z 1938 uważany za najlep-
szy polski melodramat. Komentarz do filmu wygłosi 
Michał Pieńkowski.

Dotychczas prezentowaliśmy filmy nieme z muzy-
ką wykonaną na żywo przez Stanisława Szczycińskie-
go oraz słowem wstępnym Michała Pieńkowskiego – 
entuzjasty polskiego kina przedwojennego: „Antosza 
zgubił gorset” – farsę z 1916 roku z udziałem komika 
Antoniego Fertnera – pierwszego polskiego aktora fil-
mowego, „Żółty paszport” – dramat z 1917 roku z Po-
lą Negri – Polką, pierwszą europejską aktorką, która 
podbiła Hollywood, „Niebezpieczny romans” – dra-
mat z przełomu epok kina niemego i dźwiękowego 
w gwiazdorskiej, międzynarodowej obsadzie (Bogu-
sław Samborski, Betty Amann, Eugeniusz Bodo, Ad-
olf Dymsza, Zula Pogorzelska).

Filmom towarzyszyły także projekcje m.in. przed-
wojennych kronik filmowych oraz dokumentu „Ob-
razki z życia codziennego Warszawy”.

Kolejne spotkania z kinem niemym planowane są 
na wrzesień.

Pokazy organizowane są przez grupę miłośników 
kina przy wsparciu: Stowarzyszemnia Rodziców TU, 
filii Ośrodka Kultury w Zalesiu, harcerzy, spółki Ze-
gar Słoneczny i Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla 
„Kozodawski Sad”, które pomysł finansuje ze środ-
ków uzbieranych z 1% od podatku dochodowego.

Serdecznie zapraszamy! W przerwie składkowa 
herbatka. Michał Pieńkowski i Monika Ebert
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Dnia 18 czerwca w Bibliotece Pu-
blicznej odbyło się kolejne spo-
tkanie z zalesiańskim pisarzem – 
Grzegorzem Nowikiem.

Choć początek wieczoru był 
standardowy, prezes Klubu Senio-
ra Jerzy Roman zaprezentował syl-
wetkę autora, to ciąg dalszy zwia-
stował większe emocje. Grzegorz 
Nowik to autor znany i rozpozna-
walny w Zalesiu, znakomity ga-
wędziarz i uczestnik wielu działań 
społecznych w naszym środowisku. 
Wielokrotnie nagradzany i wyróż-
niany za swą działalność twórczą, 
jak choćby Nagrodą Wydawców 
Książek Historycznych „Klio”, Na-
grodą Varsawianistów czy Nagro-
dą prof. Jerzego Łojka za badania 
nurtu niepodległościowegow naszej 
historii. Tematów do rozmowy było 
więc mnóstwo.

Na początek – o prawdzie hi-
storycznej i mitach, o wartości do-
kumentów historycznych, o archi-
waliach Szarych Szeregów. Bodaj 
najciekawszym fragmentem spo-
tkania była opowieść o wojnie pol-
sko – bolszewickiej 1920 roku, niu-
ansach decyzji politycznych i woj-

skowych oraz metodzie prowadze-
nia działań wojennych przez pol-
skich sztabowców. Niebagatelną 
rolę naszego radiowywiadu, zna-
czenie zaopatrzenia na froncie i ro-
lę poleskich bagien w taktyce na-
szych wojsk, autor przedstawiał 
prosto z lekkością znamionującą 
ogromną wiedzę.

Niejako dla odprężenia Pan 
Grzegorz wspomniał o swoich 
szkolnych „sukcesach” z fizyki 
i języka rosyjskiego, a także o róż-
nicach przy pisaniu książek histo-
rycznych i „normalnych”.

Czas spotkania biegł szybko, 
wypełniły go jeszcze przemyślenia 
o bitwach wygranych i przegranych, 
i o pierwszej kadrowej, i wreszcie, 
na koniec spotkania, deklaracja, że 
następna książka będzie „normal-
na”, czyli taka, co ją można będzie 
czytać w pociągu.

Na zakończenie udanego wie-
czoru autor podpisywał, obecnym 
na spotkaniu czytelnikom, swoje 
książki.

Jak mówi Jerzy Roman – na 
zalesiańskiej półeczce znowu nam 
przybyło.

Andrzej Szczygielski

FILMOWY WEHIKUŁ CZASU Kolejny literacki wieczór

Komitet Organizacyjny Obchodów 80–lecia Zalesia Górnego
posiada w sprzedaży

okolicznościowy znaczek pocztowy i monety Hubertus 2010.
Kontakt: A. Swat, tel.: 602 246 986

Grzegorz Nowik prezentuje kolejną książkę
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Za nami pierwszy rok
We wrześniu 2009 roku rozpoczęła działalność 
świetlica przy ul. Wiekowej Sosny, stanowiąca fi-
lię Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury w Pia-
secznie.

Dzięki współpracy z naszymi radnymi, Radą So-
łecką, Klubem Seniora, Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej, lokalnymi stowarzyszeniami, harcerzami 
i wolontariuszami dosyć szybko udało się rozpocząć 
normalną pracę. Powstała sekcja plastyczna, szacho-
wa, komputerowa, teatralna i wokalna.

Przejęliśmy także opiekę nad istniejącą wcze-
śniej modelarnią. Niewielkie pomieszczenie tro-
chę nas ograniczało. Mimo to staraliśmy się podej-
mować inicjatywy wychodzące poza ramy naszej 
świetlicy.

Przychylna atmosfera w Gimnazjum i Szkole 
Podstawowej pozwoliły na realizację wspólnych 
przedsięwzięć, które wybiegały naprzeciw potrze-
bom naszej lokalnej społeczności.

Po otwarciu, w styczniu br. świetlicy przy ul. Je-
lonka, sytuacja lokalowa pozwoliła na kolejny krok 
naprzód. Utworzyliśmy świetlicę społeczno–wycho-
wawczą, której potrzeba funkcjonowania istniała w 
Zalesiu od czasów zamknięcia „Świetlicy w lesie”. 
Powstały też nowe inicjatywy, takie jak Koło Go-
spodyń Podmiejskich czy pomysł cyklu Spotkania 
z Pieśnią, których wartości nie sposób przecenić.

Bierzemy aktywny udział w organizacji im-
prez związanych z 80–leciem Zalesia Górnego. 
Jednak trudna sytuacja finansowa Gminy zmusza 
nas do niezwykle ostrożnego planowania stałych 
zajęć i imprez w nowym roku szkolnym. Będzie-
my musieli poszukiwać zewnętrznych środków fi-
nansowych na kontynuowanie projektów, które na 
stałe wpisały się w zalesiański krajobraz, takich 
jak „Sztukatorzy” czy Festiwal Pieśni Adwento-
wej. Środki budżetowe na pewno nie pokryją na-
szych tegorocznych potrzeb. 

W czerwcu bieżącego roku staraliśmy się oce-
nić z instruktorami prowadzącymi zajęcia i part-
nerami społecznymi, jak zrealizowany został plan, 
który sobie nakreśliliśmy wcześniej.

O szczegółowych wnioskach jeszcze napisze-
my, ale już dziś możemy powiedzieć, że nasza pla-
cówka jest potrzebna w środowisku a jej działanie 
wspiera i rozwija lokalne inicjatywy kulturalne.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali przy 
tworzeniu świetlicy, tym którzy nas wspomagali 
i współpracowali z nami w tym pierwszym, trud-
nym roku.  Andrzej Szczygielski

Kierownik Filii OK w Zalesiu Górnym

Teatr OMOH–HOMO działa od 
wiosny 2009r. Początkowo był to te-
atr dla dorosłych i dzieci z szóstej 
klasy szkoły podstawowej.

Miał to być z założenia teatr pla-
styczny, gdzie aktorzy posługują się 
maską, kukiełką, przyodziewkiem, 
gdzie bohaterem spektaklu są światy 
wizualne a słowo może nie padać. 
Dzieci z zapałem zabrały się do zgłę-
biania technik robienia masek.

Powstała sekcja, która ekspery-
mentowała ze światłem. Po waka-
cjach teatr stał się już tylko teatrem 
dorosłych dla dorosłych.Wciąż szu-
kał swojego oblicza. Zmieniało się 
ono w zależności od osób, które ten 
teatr chciały tworzyć. A przychodzili 
bardzo różni ludzie i każdy oczeki-
wał czegoś innego. Byli tacy, którzy 
chcieli grać repertuar rozrywkowy, 
znany i lubiany. Mnie zależało na po-
szukiwaniach nowych form i treści.

Parę osób opuściło nasz zespół nie 
znajdując w nim swojej drogi. Pozosta-
ła cześć grupy podzielała, za mną, ideę 
teatru podkreśloną w nazwie OMOH–
HOMO, czyli poszukiwania człowie-
ka w człowieku.Na początek zapropo-
nowałam przedstawienie plastyczno–
poetyckie wg mojego scenariusza, ale 
okazało się, że zespół musi nabrać tro-
chę scenicznego doświadczenia, trud-
ności nas przerosły. 

W końcu wypracowaliśmy kom-
promis –zaczęliśmy przygotowywać 
przedstawienie Mirona Białoszew-
skiego „Kalejdoskop”.

Niestety, tragedia z kwietnia i ża-
łoba narodowa spowodowały naszą 
rezygnację z pokazania wiosną tego 
przedstawienia, ze względu na jego 
treść. Mamy nadzieję, że uda się je 
zaprezentować jesienią.

Ponieważ obiecaliśmy premierę 
na Jarmark Hubertowski, szybko 
przygotowaliśmy spektakl „Bitwy”, 
którego autorami są Roland Topor 
i Jean–Michel Ribes. Przedstawie-
nie składało się z trzech epizodów 
rozgrywających się kolejno na mo-
rzu, na balkonie i w górach. Mamy 
nadzieję, że udało nam się oddać 
czarny, groteskowy nastrój charak-
terystyczny dla wymienionych au-
torów.

Pragniemy dać jeszcze jeden wy-
stęp na jesieni tym razem ze wszyst-
kimi częściami (jednego epizodu nie 
zagraliśmy z braku czasu podczas 
premiery). 

Mamy nadzieję, że nasz zalesiań-
ski teatr będzie się dalej rozwijał. Za-
praszamy wszystkich chętnych do gry 
i do prac pomocniczych w teatrze. 
Dzisiaj w zespole są aktorzy, plasty-
cy, scenarzyści i muzycy. Po waka-
cjach pracujemy dalej.

 Grażyna Doba–Wolska

Kilka słów o teatrze

Zwieńczeniem tegorocznego Jar-
marku Hubertowskiego był wie-
czorny spektakl teatru OMOH – 
HOMO w reżyserii i scenografii 
Grażyny Doby – Wolskiej. 

Publiczność, która w sporej liczbie 
zapełniła salę teatralną, była świad-
kiem ciekawych zmagań młodego ze-
społu z trudnymi tekstami

Rolanda Topora i Jean – Michela 
Ribes’a. I trzeba od razu podkreślić – 
zmagań zwycięskich.

R. Topor to postać znana w na-
szej kulturze choćby z satyrycznych 
rysunków zamieszczanych onegdaj w 
Szpilkach i Przekroju. J.M. Ribes jest 
postacią znaną bardziej literaturo-
znawcom lub miłośnikom prozy fran-
cuskiej. Teksty do przestawienia „Bi-

twy” to, charakterystyczne dla Topo-
ra, ostre spojrzenie na otaczający nas 
świat. Gra słowna nasycona groteską, 
w której można wyłowić przebłyski 
czarnego humoru.

Roland Topor, syn polskich, przed-
wojennych emigrantów to pisarz, sce-
nograf, rysownik i ilustrator książek, 
którego scenariusze i projekty nagra-
dzane były wielokrotnie na między-
narodowych festiwalach.

Grażyna Doba podjęła niezwykle 
trudne wyzwanie reżyserskie i obro-
niła się dzięki pełnej wiary i zaan-
gażowania grze całego zespołu oraz 
znakomitej scenografii. Po raz ko-
lejny możemy powiedzieć, że duch 
zwyciężył materię.

 Andrzej Szczygielski

Zamiast recenzji

Od dnia 5 lipca br. w Cukierence
przy ul. Pionierów, w godz. otwarcia kawiarni,

czynna będzie wystawa fotografii
Krzysztofa Merskiego „Moi sąsiedzi”.

Zapraszamy.
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Podczas tegorocznego, X Jar-
marku Hubrtowskiego odby-
ły się tradycyjnie gry i zaba-
wy sportowe.

Największą ilość uczestni-
ków zgromadził turniej piłkar-
ski Hubertus Cup 2010. Oto 
jego wyniki:
1.  Zalesie Górne (Szkoła Pod-

stawowa), trener J. Zając,
2.  Ministranci,

trener G. Matulka,
3.  Hubertus I,

trener A. Stelmasiak,
4.  Hubertus II,

trener A. Stelmasiak.
W drużynach Hubertusa 

grały najmłodsze roczniki. Or-
ganizatorzy podkreślają, że 
piękna sportowa walka toczyła 
sie do ostatniego gwizdka każ-
dego meczu. Wszystkie spo-
tkania były niezwykle zacięte.

W rozegranych w trakcie 
Jarmarku otwartych Szacho-
wych Mistrzostwach Zalesia 
Górnego zwyciężyli:

W kategorii dorosłych:
1. Andrzej Bajor,
2. Hubert Chylewski,
3. Oleg Lubych (Kazachstan),

4. Stanisław Matulczyk,
5. Robert Kucharski.
W kategorii juniorów:
1. Łukasz Bojańczyk,
2. Weronika Soćko,
3. Daniel Chylewski. 
Organizatorem i Sędzią Głów-
nym Mistrzostw był Bartosz 
Soćko.

W turnieju badmintona
zwycieżyli:
Kacper Fryszczyn
(kat.: Młodzież)
Jacek Ebert (kat.: Dorośli)
Kacper Fryszczyn
(kat.: Open)

Pomimo zmiennych warun-
ków (silny wiatr) uczestnicy 
turnieju zaprezentowali wyso-
kie umiejętności i ogromną 
wolę walki, co jest zasługą tre-
nerki sekcji badmintona Kata-
rzyny Garbackiej. 

Wszystkim zwycięzcom 
wręczono puchary, medale i 
drobne upominki. Dekoracji 
dokonali Stanisław Szczyciń-
ski i Bartosz Soćko.

Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom sportowych zma-
gań. Red.

Zdjęcia Monika Ebert

Sportowe zmagania 
na Hubertusie

Wielki turniej szachowy

Klub Seniora – najciekawsze stoisko

Gry, zabawy i zakupy

Dziatki w kolejce do zabawy


