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Na zebraniu RS ustaliliśmy harmono-
gram spotkań na rok 2011: 6 stycznia – 
czwartek, 2 luty – środa, 2 marca – śro-
da, 6 kwietnia – środa, 11 maja – środa, 
8 czerwca – środa, 7 września – środa, 5 
października – środa, 9 listopada – śro-
da, 7 grudnia – środa. Miejsce spotkań: 
Świetlica na ul. Jelonka (dawny komisa-
riat policji), o ewentualnych zmianach 
będziemy informować na stronie inter-
netowej Zalesia.

l Zwróciliśmy się do panów Starosty i 
Burmistrza w sprawie placu Duszczyka. 
Prosiliśmy o spowodowanie uporządko-
wania tego centralnego miejsca w naszej 
miejscowości. Z informacji przesłanych 
nam wcześniej przez Starostwo wynika, że 
teren ten jest przedmiotem starania Nadle-
śnictwa Chojnów o przejęcie go od Skar-
bu Państwa. Nadleśnictwo jeszcze nie ma 
praw do tego terenu. A my mamy śmietnik 
na środku wsi ze starym ogrodzeniem za-
rdzewiałymi słupami, budą blaszaną, któ-
ra jest składowiskiem śmieci – chcieliby-
śmy mieć ten teren uporządkowany. Cze-
kamy na odpowiedź.
l Zwróciliśmy się do Gminy o udzielenie 
informacji, które działki na terenie naszej 
wsi są własnością Gminy a które Staro-
stwa. Czekamy na odpowiedź.
l Na prośbę mieszkańców ulicy Księżyco-
wej zwróciliśmy się do komendanta straży 
miejskiej o sprawdzenie,który z mieszkań-
ców odprowadza swoje ścieki do rowu me-
lioracyjnego. Mieszkańcy tej ulicy skarżą 
się na uciążliwy fetor. 
l Opracowaliśmy projekt porozumienia 
pomiędzy Gminą, Nadleśnictwem i Radą 
Sołecką w sprawie uporządkowania dział-
ki leśnej należącej do Lasów i usytuowanej 
pomiędzy budynkiem PKP a ulicą Mło-
dych Wilcząt. W ramach przyznanego dla 
Zalesia Funduszu Sołeckiego 2011 chce-
my uporządkować ten teren. Na wydepta-
nych ścieżkach położyć krawężniki i żwir, 
ustawić ławki i kosze na śmieci, Gmina 
może ustawi słup oświetleniowy a Nadle-
śnictwo tablice informacyjno– edukacyj-

ne. Przekazaliśmy ten projekt Burmistrzo-
wi i Nadleśnictwu Chojnów. Czekamy na 
uwagi ze strony Nadleśnictwa i podpisanie 
porozumienia. 
l Braliśmy udział w spotkaniu z panem 
Nadleśniczym i panem Burmistrzem, na 
którym rozmawialiśmy o uporządkowa-
niu placu Duszczyka i działki leśnej przy 
PKP.
l Odbyliśmy na spotkanie ze Starostą w 
sprawie II etapu budowy ulicy Pionierów, 
położenia chodnika na Parkowej, wykona-
nia remontu na „białej “Wiekowej Sosny. 
l Braliśmy udział w zakończeniu I części 
zimowych ferii w naszej Świetlicy. Zado-
wolone dzieci otrzymały skromne nagro-
dy za udział w zajęciach w Świetlicy.
l Zlecaliśmy prace porządkowe dla osoby 
skierowanej przez Kuratora do prac inter-
wencyjnych. Sprzątane były ulice Sinych 
Mgieł, Spacerowa, teren przy PKP, przej-
ście do Białej Brzozy koło boiska.
l Kontaktowaliśmy się z mieszkańcami 
w sprawie zalanych działek, braku oświe-
tlenia na ulicy, bądź w celu załagodzenia 
konfliktu sąsiedzkiego.
 Sołtys Ewa Stroińska

l Kontakt z sołtysem tel: 691 500 242; 
22/844 03 29, ul. Porannej Zorzy 1; dy-
żur sołtysa: poniedziałek 17–19, piątek 
10–12

* * *

Przypominamy – podatek od nierucho-
mości za rok 2011 płacimy I ratę – 15 mar-
ca – można też płacić u sołtysa w godzi-
nach dyżurów bądź innego dnia po uzgod-
nieniu telefonicznym. Sołtys może przyje-
chać do mieszkańców i pobrać opłaty na 
miejscu.

* * *

Stały apel do mieszkańców i gości: zo-
stawiajmy nasze śmieci w domowych po-
jemnikach,  nie wieszajmy na ulicznych 
koszach,  nie wrzucajmy na niezamieszka-
łe działki i do lasu – dbajmy o czystość na-
szego Zalesia.

DZIAŁANIA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ INFORMACJA UMiG

PIT ma
wielką moc

Udział w podatku od osób fizycz-
nych i osób prawnych to główny do-
chód gminy, który w prosty sposób 
przekłada się na wydatki w gminną 
infrastrukturę społeczną i technicz-
ną. Innymi słowy, płacąc podatek w 
miejscu zamieszkania, mamy pew-
ność, że część naszych pieniędzy 
wróci do nas w postaci inwestycji w 
najbliższym otoczeniu.

To proste, wystarczy NIP
Dzięki zmianie przepisów nie ma 
już konieczności bycia zameldowa-
nym, aby płacić podatki w miejscu 
zamieszkania. Wypełniając PIT, wy-
starczy wskazać jako miejsce za-
mieszkania gminę Piaseczno oraz 
dołączyć zaktualizowany formularz 
NIP–3. Dokumenty te można złożyć 
osobiście w Urzędzie Skarbowym lub 
wysłać pocztą. W przypadku przed-
siębiorcy należy dokonać zmiany dru-
kiem EDG–1 w miejscu dotychcza-
sowej rejestracji ze wskazaniem gmi-
ny Piaseczno jako miejsca zamiesz-
kania.

Bądźmy pragmatyczni
Realnie oceniajmy rzeczywistość. 
Jeśli tu mieszkamy i mamy pewne 
oczekiwania wobec własnej miej-
scowości, to pomóżmy jej się roz-
wijać. Skoro korzystamy z publicz-
nego transportu, wysyłamy dzieci 
do szkoły, narzekamy na brak chod-
nika czy przyzwoitej drogi, to miej-
my świadomość, że tym lepsze bę-
dą usługi i tym więcej w naszej 
okolicy powstanie inwestycji, im 
większe będą dochody gminy. Do-
chody gminy zaś w przeważającej 
mierze pochodzą z udziału w podat-
kach od osób fizycznych i prawnych.

dokończenie na s. 2
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W lutym br. Teatrzyk 
Pajdudek ze Szkoły 
Podstawowej
im. Wspólnej Europy 
zaprezentował sztukę 
„Bajka o szczęściu”
w reżyserii i scenografii 
Grażyny Doby-Wolskiej 
z przesłaniem,
że prawdziwą wartością 
sa przyjaciele,
a nie błyskotki.

Naszą gazetę można przeczytać 
również na stronach:  

www.zalesie-gorne.eu.
Aktualności z Piaseczna można 

obejrzeć na stronie: 
www.itvpiaseczno.pl 
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dokończenie ze s. 1
Zamożność naszej gminy uza-
leżniona jest więc od zamoż-
ności mieszkańców i ich rze-
telności w płaceniu podat-
ków.

Współpraca
z Urzędem Skarbowym

Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców, Urząd 
Miasta nawiązał współpracę z 
Urzędem Skarbowym w Pia-
secznie. W Kancelarii Urzędu 
Miasta od 1 marca urucho-
miony zostanie punkt doradz-
twa podatkowego obsługiwa-
ny przez pracownika Urzędu 
Skarbowego. W poniedziałki 
w godz. 10–18 oraz we wtorki 
i środy w godz. 9–16 oprócz 
informacji podatkowej w ma-
gistracie złożyć będzie można 
PIT oraz NIP–3.

Zespół BPiIGP

* * *
Telefon ws. awarii oświetle-
nia ulic 22/717 46 94

* * *
Prośba SiRS. Jest ślisko – w 
miarę możliwości posypujmy 
piaskiem bądź popiołem ciągi 
piesze wzdłuż naszych posesji 
– dziękujemy w imieniu pie-
szych mieszkańców.

* * *
W następnym numerze 
„Przystanku Zalesie” m.in.:
l Jakie inwestycje będą reali-
zowane w Zalesiu w 2011r,
l Wyniki Szachowych Mi-
strzostw Polski Seniorów. 

Nie często możemy w naszym mieście oglą-
dać obrazy jednego z najwybitniejszych pol-
skich artystów przełomu XIX i XX wieku. 
W marcu obrazy Leona Wyczółkowskiego bę-
dą na wyciągnięcie naszej ręki w Piasecznie. 
Przyjechało do nas aż 37 dzieł Leona Wyczół-
kowskiego. Zostały wypożyczone z Muzeum 
Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w 
Bydgoszczy. Wystawie będą towarzyszyć lek-
cje muzealne dla dzieci i młodzieży ze szkół. 

Oficjalne otwarcie wystawy nastąpi 4 mar-
ca o godzinie 19, serdecznie zapraszamy. Eks-
pozycję będzie można oglądać do 3 kwietnia.

Leon Wyczółkowski jest czołowym przed-
stawicielem nurtu realistycznego w okresie 
Młodej Polski. Jako malarz niezwykle płodny 
w swojej twórczości, zostawił po sobie ogrom-
ną ilość dzieł. Ich staranny dobór na ekspozy-
cję w Muzeum w Piasecznie pozwoli zobaczyć 
przekrój twórczości artysty. Mamy okazję, by 
zaobserwować zmiany w technikach plastycz-
nych, jakimi się posługiwał, ewolucje w sposo-
bie ujęcia motywu. Zobaczymy prace od bar-
dzo wczesnych, impresjonistycznych z okresu 
ukraińskiego, poprzez dojrzałą, kolorową twór-
czość krakowską, aż po ostatni czarno – biały 
okres gościeradzki. Bogactwo tematów, zainte-
resowań artysty, od scen rodzajowych, portre-
tów poprzez kwiaty, architekturę, autoportrety, 
widoki górskie, morskie i miejskie, czynią tę 
wystawę interesującą dla każdego odbiorcy. 

Leon Wyczółkowski urodził się 11. IV. 1852 
r. w Hucie Miastkowskiej koło Garwolina na 
Podlasiu. W latach 1869 – 1875 studiował 
w warszawskiej Szkole Rysunku i Malarstwa 
pod kierunkiem Wojciecha Gersona, następnie 
kontynuował studia w Akademii Sztuk Pięk-
nych w Monachium u Aleksandra Wagnera, 
by końcu trafić do pracowni Jana Matejki w 
krakowskiej Szkole Sztuk. Artysta był również 

pedagogiem i członkiem Towarzystwa Zachę-
ty Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Towa-
rzystwa Artystów polskich „Sztuka” w Krako-
wie. Wyczółkowski odbył wiele podróży i czę-
sto zmieniał miejsce zamieszkania, co zaowo-
cowało bogactwem inspiracji artysty. Wielki 
wpływ na jego malarstwo wywarła bajecznie 
kolorowa przesycona słońcem Ukraina, gdzie 
malował obrazy, które stanowią nurt impre-
sjonistyczny w jego twórczości. Wielokrotnie 
przedstawiał Tatry, góry urzekły artystę tajem-
niczością, potęgą, zmienną kolorystyką w za-
leżności od pory dnia i roku. Z upodobaniem 
malował kwiaty i pejzaże. Oprócz krajobrazów 
i scen rodzajowych Leona Wyczółkowskiego 
fascynowała architektura, szczególnie zabyt-
kowa związana z miastami polskimi – Warsza-
wą, Krakowem, Toruniem, Kazimierzem nad 
Wisłą. Artysta rzadko stosował w swoich ob-
razach technikę olejną, to akwarela i pastel za-
jęły główne miejsce w jego twórczości. Dawa-
ły szybkie efekty, w ciągu jednego dnia mo-
gło powstać parę prac. Z czasem Wyczółkow-
ski zaczął tworzyć grafiki. Eksperymentował 
w różnych technikach od akwatinty poprzez 
fluorofortę, algrafię, miękki werniks, kamie-
nioryt aż po litografię, która stała się jego ulu-
bioną techniką. Ryciny podkolorowywał i uży-
wał do nich barwnych papierów. Artysta wpro-
wadzał kredę, kredki, tusz, mieszał litografie z 
innymi technikami. 

Leon Wyczółkowski otrzymał za swoją 
twórczość wiele nagród i odznaczeń. Brał 
udział w licznych wystawach w kraju i za gra-
nicą. 

Muzeum Regionalne czynne we wtorki i 
piątki od 10 do 18 oraz w soboty i niedziele od 
9 do 15, bilety po 4 i 8 zł, w soboty wstęp wol-
ny. Plac Piłsudskiego 10.

Agata Kamińska

Wydarzenie roku w Muzeum Regionalnym w Piasecznie
Wystawa „Leon Wyczółkowski 1852–1936”
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10 lutego w Klubie Seniora odbyło się 
spotkanie z panem Robertem Sypkiem, 
historykiem, współtwórcą Szlaku Ksią-
żąt Mazowieckich.

Twórcy tej idei mają nadzieję, że Szlak 
skupiający główne miasta mazowieckie, 
stanie się w przyszłości jedną z atrakcji 
naszego regionu i przyczyni się do wzro-
stu zainteresowania historią i dziedzic-
twem kulturowym Mazowsza.

Na zaproszenie Pana Andrzeja Szczy-
gielskiego, kierownika filii Centrum Kul-
tury w Zalesiu, w gościnę do Klubu Senio-
ra przyjechał Robert Sypek, historyk, autor 
wielu publikacji dotyczących architektury 
obronnej w Polsce. Podczas wykładu pan 
Robert opowiedział wiele barwnych histo-
rii dotyczących dziejów Mazowsza. Prele-
gent nie ograniczał się jedynie do przed-
stawiania ogólnie znanych faktów, ale po-
dawał mnóstwo ciekawostek związanych z 
dziejami naszego regionu. Słuchacze mogli 

także dowiedzieć się m.in. 
jak porywczym władcą był 
książę Konrad I, który nie 
wahał się więzić swoich opo-
nentów, ale także jak wy-
bitnym był politykiem. Ksią-
żę Konrad znany głównie z 
faktu sprowadzenia Krzyża-
ków do Polski był nietuzin-
kowym politykiem, dążącym 
do zjednoczenia kraju pod 
swoimi rządami. Kolejnym 
bardzo ciekawym wątkiem, 
poruszonym przez mówcę 
były wątpliwości naukow-
ców na temat przyczyn zgo-
nu ostatniego Piasta mazo-
wieckiego Janusza III. Wy-
kład wzbudził ogromne zainteresowanie 
słuchaczy, którzy wzięli udział w ożywio-
nej dyskusji. Po zakończeniu prelekcji, nasz 
gość zaprezentował swoje ostatnie książki 
oraz zaprosił wszystkich, chętnym do Pań-

stwowego Muzeum Archeologicznego w 
Warszawie, gdzie prezentowana zostanie 
wystawa pt. „Warszawa miasto smoka”. Pan 
Robert Sypek jest jednym z organizatorów 
wystawy. Piotr Marczak

Mazowsze znane i nieznane

Robert Sypek w Klubie Seniora

5 i 26 lutego odbyły się kolejne spotkania 
Koła Gospodyń Podmiejskich w Zalesiu 
Górnym. Pierwsze spotkanie poświęcone 
było warsztatom kreatywnym zorganizo-
wanym wspólnie z pracownią „Malowana 
Lala” zaś drugie spotkanie obejmowało 
bardziej pragmatyczą dziedzinę jaką jest 
gospodarowanie pieniędzmi.

Pierwsze spotkanie odbyło się w Świe-
tlicy filii Centrum Kultury przy ul. Wieko-
wej Sosny. Gości powitała przewodniczą-
ca naszego Koła Julita Stróżewska zapra-

szając na początku do obejrzenia wysta-
wy „Krowa inna niż wszystkie”. Wystawa 
to plon współpracy pracowni „Malowana 
Lala” z uczestnikami projektów przygo-
towanych przez tę pracownię. Następnie 
rozpoczęły się zajęcia.

Warsztaty kereatywne to dosyć nowa 
forma działań twórczych. Dzięki projek-
towi Olafa Kamińskiego członkinie Ko-
ła, czasem z udziałem swych pociech, mo-
gą realizować nawet najbardziej twórcze 
pomysły. Tym razem tematem zajęć było 

tworzenie biżuterii, scrapbooking, decu-
page i filcowanie. Półtorej godziny zajęć 
minęło błyskawicznie a nagrodą były pięk-
ne autorskie prace uczestniczek.

Znacznie poważniejszy temat podjęty 
został na kolejnym spotkaniu w ostatnią 
sobotę lutego. To spotkanie odbyło się w 
filii CK przy ul. Jelonka 2. Zaproszonym 
gościem Koła był specjalista od finansów 
Mirosław Wdzięczkowski. Ze względu na 
czasy, w których żyjemy pomysł spotkania 
okazał się niezwykle trafny. Ożywiona dys-
kusja, którą rozpoczęto po wprowadzeniu 
w tematykę zarządzania finansami była te-
go najlepszym dowodem. Oprócz fundu-
szy inwestycyjnych największe zaintereso-
wanie zebranych pań i panów wywołał 
temat naszych przyszłych emerytur a w 
szczególności podejmowane ostanio przez 
Rząd zmiany organizacyjne systemu ubez-
pieczeń społecznych. Z prezentacji i dysku-
sji wypływał jednoznaczny wniosek o po-
trzebie aktywnego zadbania o swoje indy-
widualne zabezpieczenie emerytalne. AS

Koło Gospodyń w natarciu

Każda krowa w innym strojuJulita Stróżewska wita uczestniczki warszatów kreatywnych
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Najważniejsze jest zwycięstwoTenisiści na start

W bieżący roku zalesiańska filia Cen-
trum Kultury wspólnie z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej i Radą Sołecką 
przygotowała bogaty program na fe-
rie, które nazwaliśmy akcją „Zima Na 
Wsi”. Po doświadczeniach ubiegłego 
roku postanowiliśmy zwiekszyć ofertę 
programową dla dzieci pozostających 
na ferie w Zalesiu.

Zajęcia w Klubie przy ul. Jelonka 2 zo-
stały zaplanowane na 2 tygodnie. Oprócz 
typowych zajęć świetlicowych zrealizo-
waliśmy ze spora grupą dzieci, obejmu-
jącą ponad 30 osób, program obejmujący 
udział w warsztatach w piaseczyńskim 
Muzeum Regionalnym, udział w spek-
taklu Teatru Wielkie Koło w Centrum 
Kultury w Piasecznie i wyjazd do Multi-
kina do Warszawy. W Szkole Podstawo-
wej zorganizowane zostały rozgrywki w 
tenisa stołowego dla chłopców i dziew-
cząt, gra w koszykówkę oraz slalom 
sprawnościowy. Braliśmy także udział, 
jako kibice, w rozgrywanym w czasie fe-
rii Turnieju Piłkarskim „Wieś Cup 2011”. 
Na terenie naszej placówki odbyły się 
warsztaty kreatywne z zakresu scrapbo-
okingu i tworzenia własnej bizuterii. Gra-
żyna Doba–Wolska poprowadziła zajęcia 
plastyczne, na których dzieci przygoto-
wywały i malowały maski na bal karna-
wałowy a Leszek Zadrąg przeprowadził 
zajęcia z rysunku i malarstwa. Nie udało 
się przeprowadzić zaplanowanego kuligu 
z powodu zbyt dużego mrozu. Ale nie 
rezygnujemy. Dzięki wielkiemu zaanga-
żowaniu Bogusi Meissner i Rady Sołec-
kiej nasze dzieci miały zapewnione na-
grody za udział w konkursach, wyży-
wienie i napoje. Posumowaniem działań 
wychowawczych i rekreacyjnych był Bal 
Karnawałowy, na którym najlepsi otrzy-
mali z rak Pani Sołtys Ewy Stroińskiej 
pamiątkowe puchary, a wszyscy uczest-
nicy zajęć drobne upominki. Podzięko-
wania za opiekę i pomoc w organizacji 
Akcji „Zima na Wsi” kierujemy do pra-
cowników OPS, Rady Sołeckiej, dyrektor 
Hanny Sierant, Ani Kamińskiej, Grzego-
rza Matulki, Łukasza Kamińskiego, Kon-
rada Telakowca i Pań wychowawczyń: 
Joanny i Doroty. Tegoroczna akcja zimo-
wa była kolejnym przykładem wspólnego 
działania wielu osób i środowisk na rzecz 
wspólnego dobra. Tak trzymać !

A.Szczygielski

ZIMOWE FERIE ZA NAMI

Sołtys Ewa Stroińska wręczyła nagrody najlepszym uczestnikom zajęć

Wytwarzanie biżuteriiWarsztaty z Grażyną Doba -Wolską

Przegląd i wspólna ocena strojów karnawałowych
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Bogumił Studziński z jego autobiogra-
ficzną książką „W lochach socjalizmu” 
był bohaterem pierwszego w bieżącym 
roku wieczoru literackiego w siedzibie 
zalesiańskiej filii Biblioteki Publicznej. 

W piątek, 18 lutego na kolejne spotka-
nie z autorami z Zalesia Górnego i okolic 
zaprosiła czytelników nasza Biblioteka i 
Klub Seniora. Liczną grupę Zalesian ale 
także mieszkańców Jesówki i Wólki Ko-
zodawskiej serdecznie powitała gospody-
ni naszego saloniku literackiego, kierow-
niczka biblioteki p. Ewa Kostyrka.

Postać znakomitego Zalesianina – pa-
trioty, antykomunisty, społecznika, czło-
wieka zawsze zabieganego, ale też pełne-
go ciepła, miłego sąsiada, na dodatek szar-

manckiego mężczyzny, przybliżyli zebra-
nym córka Irena Grochowska i jej mąż 
Marek oraz znajomi z tamtych lat p.p. Ma-
ria Świetlik i Grzegorz Fryszczyn. Miarą 
wielkiego wkładu bohatera naszego spo-
tkania w walkę o Polskę wolną i demokra-
tyczna jest poświęcona Jego pamięci tabli-
ca pamiątkowa wmurowana w ścianę „Po-
piełuszkowego” kościoła św. Stanisława 
Kostki na warszawskim Żoliborzu. Bo-
gumił Studziński należał do kręgu bli-
skich współpracowników błogosławione-
go księdza Jerzego. 

 Na zakończenie wieczoru, obecna na 
nim p. Marzena Styczeń, dyrektor Biblio-
teki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno 
podziękowała organizatorom i uczestni-

kom naszego zalesiańskiego saloniku lite-
rackiego za przypomnienie sylwetki jed-
nego z najbardziej zasłużonych mieszkań-
ców Ziemi Piaseczyńskiej. Miłe pismo z 
podziękowaniami za zainicjowanie i kon-
sekwentne realizowanie cyklu wieczorów 
literackich w bibliotece oraz pomysł utwo-
rzenia półeczki „Ślad zalesiańskich auto-
rów” otrzymał niżej podpisany.

Dla przypomnienia dodam, że wieczór 
autorski 18 lutego br. był 10. z cyklu „Spo-
tkania w bibliotece”. To taki skromny ju-
bileusz. Zaprezentowanych zostało dotych-
czas 12 miejscowych autorów (w tym: 
trzech autorów książki o Zalesiu Górnym), 
a na „zalesiańskiej półeczce” znalazły się 
w sumie 23 tytuły. Jerzy Roman

Okres Bożego Narodzenia to czas rado-
ści, a jednym z przejawów tej radości 
jest śpiewanie kolęd.

W niedzielę 30 stycznia 2011 r. mieli-
śmy piękną okazję do posłuchania oraz do 
pośpiewania polskich i ukraińskich kolęd 
w szczególnym dla Zalesia Górnego miej-
scu, jakim jest dom założyciela tej miej-
scowości Jana Witolda Wisłockiego przy 
ul. Pionierów 11/13. 

Wieczór kolęd uświetnił Zespół Pieśni 
– założony przed 15 laty przez muzyka 
i kompozytora Stanisława Szczycińskiego. 
Spotkanie prowadził i barwnie opowiadał 
o historii każdej śpiewanej kolędy znako-
mity gawędziarz – Grzegorz Nowik. 

Gościliśmy w tym dniu także aktora 
Macieja Rayzachera, który recytował wier-
sze księdza Jana Twardowskiego oraz mło-
dą śpiewaczkę z Kijowa. Swoją obecnością 
zaszczyciło nas także wielu dawnych zna-
jomych i sąsiadów Zofii Wisłockiej oraz 
osoby, które przyjęły nasze zaproszenie. 

Dom rozbrzmiewał śpiewem kolęd aż 
do wieczora.

Dziękujemy wszystkim, którzy przy-
nieśli świąteczne ciasta oraz tym, którzy 
dzielili się swoimi wspomnieniami o Ro-
dzinie Wisłockich. Zakończyliśmy wspól-
ne kolędowanie pełni nadziei na kolejne 
miłe spotkania Zalesian w tym domu. 

Dom przy ulicy Pionierów 11/13 sta-
nowi obecnie własność fundacji Odrodze-
nie, której powstaniu patronowała ostatnia 
właścicielka domu Zofia Wisłocka. 

Pani Zofia Wisłocka uczestniczyła ak-
tywnie przy tworzeniu statutu fundacji i 
zdecydowała o przeznaczenie swego do-

mu na cele charytatywne. Dom wraz z 
działką, na której jest posadowiony został 
przekazany z woli właścicielki na rzecz 
Fundacji jeszcze za życia jego ostatniej 
właścicielki.  

Dom został wzniesiony przez Jana Wi-
tolda Wisłockiego w latach 30 tych XX 
wieku, a po śmierci Zofii Wisłockiej w 
2008 r. wymagał już gruntownego remon-
tu oraz renowacji wnętrz.  Przez prawie 
dwa lata trwały w tym domu uciążliwe 
prace remontowe i wnętrzarskie. Obecnie 
dom częściowo dostosowany został do po-
trzeb prowadzonej działalności charyta-
tywnej i statutowej fundacji. 

Ogromną pomoc w zakresie prac archi-
tektonicznych wyświadczyła fundacji bez-
interesownie nieoceniona Pani architekt – 
Ewa Kozińska. Po nadaniu domowi nowe-
go układu pomieszczeń prowadzone były 
przez zarząd fundacji dalsze prace we wnę-
trzu domu. Dawny salon i sypialnia Zofii 
Wisłockiej oraz hall domu zostały wypo-
sażone w oryginalne meble i udekorowane 
fotografiami Rodziny Wisłockich. Na ścia-
nach salonu zawisły obrazy przodków ro-
dziny. Wnętrza tych pomieszczeń zostały 
wzbogacone o inne dekoracje przywracają-
ce im dawną świetność i urodę. 

Uroczyste otwarcie domu po remoncie 
miało miejsce w dniu 31 grudnia 2010 r. Z 
tej okazji odbył się Pierwszy Charytatyw-
ny Bal fundacji Odrodzenie, na który za-
proszono wiele osób zasłużonych dla Za-
lesia Górnego w hołdzie dla ich pracy na 
rzecz naszej społeczności. Bal nawiązy-
wał w strojach, muzyce i dekoracji do sty-
lu lat 30 tych XX wieku. 

W najbliższych planach Zarządu fun-
dacji są kolejne przedsięwzięcia na rzecz 
Zalesian, związane z realizacją celów fun-
dacji, która przede wszystkim ma wspie-
rać ruch hospicyjny oraz prace hospicjum, 
z którym na stałe związany jest Prezes 
Fundacji ks. Władysław Duda.  

Planujemy w najbliższym czasie prze-
prowadzenie cyklu wykładów na temat 
hospicjów w Polsce i zakresu świadczonej 
przez nie pomocy osobom chorym i ich 
rodzinom oraz na temat form opieki spo-
łecznej oferowanej w naszej Gminie. 

Zadaniem fundacji jest także organi-
zowanie grup woluntariuszy działających 
na rzecz podopiecznych hospicjum. Nale-
ży podkreślić, że dom fundacji przezna-
czony jest także na potrzeby życia kultu-
ralnego Zalesia Górnego. 

W maju 2011 r. z okazji rocznicy Konsty-
tucji 3 Maja odbędzie się tu wystawa prac 
plastycznych irlandzkiej malarki oraz kon-
cert muzyki kameralnej. Z okazji czerw-
cowego Jarmarku Hubertowskiego Zarząd 
Fundacji zaprosi uczestników jarmarku na 
spotkanie promujące nową książkę history-
ka i prof. UKSW Grzegorza Nowika. 

Zarząd fundacji po zakończeniu żmud-
nych prac remontowych przystąpił obec-
nie do porządkowania dokumentów, zdjęć 
i książek Rodziny Wisłockich. Po zakoń-
czeniu tych prac cenne dokumenty i książ-
ki oraz zdjęcia zostaną w odpowiedni spo-
sób wyeksponowane a także wykorzysta-
ne w kolejnej publikacji na temat historii 
Zalesia. 

W imieniu Zarządu Fundacji 
Krystyna Stawecka

Wieczór Kolęd w domu założyciela Zalesia Górnego

SPOTKANIA W BIBLIOTECE
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AKTUALNA TABELA
SZACHOWEGO CYKLU 

GRAND PRIX

1)  Różycki Wojciech 106
2) Chylewski, Daniel 102
3) Lewicki, Kacper 90
4) Chylewski, Patryk 79
5) Mościcka, Pola 54
6) Żanowski Jan 51
7) Kowalski, Igor 50
8) Walczak, Piotr 48
9) Mościcki, Sławomir 47
10) Lewicka Marzena 46
11) Woźniak Wiktor 45
12) Moreń, Maciej 44
13) Rylski, Mateusz 41
14) Wójcikiewicz,Dariusz 40
15) Czerwiński, Paweł 40
16) Wiśniewski, Jacek 40
17) Różycki Bartłomiej 40
18) Golecki, Jan 34
19) Furmanek, Karol 31
20) Kamiński, Jan 30
21) Wiśniewski, Sławomir30
22) Golecka, Jadwiga 28
23) Walczak, Ignacy 26
24) Radek, Bartosz 25
25) Kulesz, Aleksander24
26) Kowalski,Gerard 22
27) Kirk, Eryk 22
28) Grzesiak,Tomasz 21
29) Telakowiec, Dominik 20
30) Paciorek, Franciszek19
31) Gołębiowski, Marek18
32) Fijołek, Jerzy 17
33) Żukowski, Igor 17
34) Grzesiak, Magda 16
35) Kamiński, Stanisław 16
36) Jerzak, Michał 16
37) Rybarczyk, Piotr 15
38) Grzesiak, Waldemar 14
39) Tomasiak, Julia 13
40) Gaus, Aleksandra 10
41) Błasiak, Patryk 9
42) Matulka Dawid 9
43) Ruszniak, Wiktor 9
44) Różycki, Dariusz 7
45) Kwiatkowska, Ewa 6
46) Kosewska, Katarzyna 6
47) Ruszniak, Olgierd 6
48) Kosewski, Michał 5
49) Telakowiec, Małgosia 4
50) Rymarz, Weronika 3
Terminy następnych turniejów z 
cyklu Grand Prix: Zalesie G.–
12/13 marzec, Chylice – 9/10 
kwiecień, Piaseczno – 14/15 maj, 
Zalesie G. – 4/5 czerwiec: zakoń-
czenie cyklu GP.  Info:UKS

W piątek 11 lutego w hali sportowej Szko-
ły Podstawowej im. Wspólnej Europy odbył 
się pierwszy od wielu lat otwarty Turniej Te-
nisa Stołowego dla Amatorów. Impreza zosta-
ła przygotowana przez zalesiańską filię Cen-
trum Kultury i KS Hubertus.Udział w zawo-
dach wzięło 16 zawodników w tym 2 panie. 
Rozgrywki toczyły sie systemem pucharo-
wym.Dzięki odpowiedniej ilości stołów za-
wody przebiegały dosyć sprawnie i po 2 go-
dzinach gier wyłonieni zostali zwycięzcy. W 
meczu o I miejsce Piotr Tutak pokonał Kac-
pra Szulińskiego a 3 m przypadło Michałowi 

Postkowi, który pokonał Tomasza Tarchałę. 
Powodzenie zawodów, które zostały przepro-
wadzone jako probierz zainteresowania teni-
sem stołowym w naszym środowisku spowo-
dowało podjęcie decyzji o kontynuowaniu cy-
klu Turniejów do czerwca br włącznie. Od-
bywać się one będą w kolejnych miesiącach 
a zawodnik, który uzyska największą ilość 
punktów w łącznej klasyfikacji zdobędzie ty-
tuł amatorskiego Mistrza Zalesia Górnego. 
Posumowanie cyklu i wręczenie pucharu od-
będzie się podczas XI Jarmarku Hubertow-
skiego. A.Szczygielski

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

Wszystkie spotkania były bardzo zacięte

Zima. Śnieg, mróz, utrudnienia komuni-
kacyjne, nieprzejezdne drogi, spóźnione i 
odwołane pociągi. Wszyscy mamy proble-
my z wyjściem z domu, dojazdem do pracy, 
szkoły. 

Jest grupa osób, dla których obecne warun-
ki „pogodowo–drogowe” są szczególnie uciąż-
liwe – nie da się poruszać na wózku inwalidz-
kim, a chodzenie z laską lub kulami może być 
zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia.

Osoby niepełnosprawne pozostają więc w 
domach. Ale w Zalesiu mamy grupę osób, 
która mimo śniegu i mrozu nie chce pozosta-
wać w domu i być na uboczu życia społecz-
nego, kulturalnego. Do takich osób zaliczają 
się członkowie grupy RAZEM LEPIEJ. Już 
w ubiegłym roku zaznaczyli swoją obecność 
w życiu naszej miejscowości i bieżącym rów-
nież chcą zaistnieć na forum Zalesia, a może 
i całej Gminy.

12 lutego w Świetlicy przy ul. Jelonka 2 
miało miejsce spotkanie Grupy.  Było to nie 
tylko spotkanie towarzyskie ale także mery-
toryczne. Gościem był Pan Jacek Zalewski 

– Prezes Stowarzyszenia „Dobra Wola”, któ-
re działa na rzecz osób niepełnosprawnych w 
Gminie Lesznowola.

W trakcie spotkania Grupa przedstawiła 
cele do działania na rok 2011. Zaplanowano:
l Cykliczne spotkania grupy w trzecią sobo-
tę każdego miesiąca. Na spotkania zaprasza-
ni będą goście.
l Zaprezentowanie się Grupy na „Hubertu-
sie” – stoisko z materiałami informacyjnymi 
i pracami.
l Wydanie albumu „Zalesiańska przyroda” 
ze zdjęciami wykonanymi przez członków 
grupy.
l Zorganizowanie wycieczki jednodniowej.

Po części merytorycznej przyszedł czas na 
rozrywkę i zabawę. Odbył się pokaz slajdów z 
wycieczki do Krakowa, w której uczestniczy-
li Adam i Ryszard – członkowie Grupy. Na-
stępnie Magda zorganizowała konkurs kara-
ooke. Wszyscy uznali, że spotkanie było uda-
ne i potrzebne. Grupa RAZEM LEPIEJ na 
następne spotkania zaprasza także tych, któ-
rzy pozostali w domach. B.Meissner

RAZEM LEPIEJ


