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SZANOWNI PAŃSTWO !
Na zbliżający się czas Świąt Bożego Narodzenia
chcielibyśmy życzyć Państwu, aby nadchodzące Święta 
były wyjątkowymi dniami, pełnych rodzinnej atmosfery,
wielu głębokich i radosnych przeżyć.
W nadchodzącym 2012 Nowym Roku życzymy dużo optymizmu, 
pomyślności, radości z realizacji osobistych zamierzeń
oraz zrozumienia i zadowolenia ze społecznej pracy
naszego lokalnego samorządu.

Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2012 Roku
wszystkim naszym Czytelnikom, Mieszkańcom Zalesia 
i Okolic, Koleżankom ze Studia Furia, Autorom tekstów
i fotografii oraz dystrybutorom „Przystanku Zalesie”
składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia,
pomyślności i realizacji wszelkich zamierzeń.

Andrzej Szczygielski – Redaktor Naczelny

Szanowni Państwo,
Pragnę na nadchodzące święta wszystkim Mieszkańcom złożyć 
najserdeczniejsze życzenia, aby radość pochodząca z Bożej Sta-
jenki przepełniła nasze domy i serca. W tych dniach odrzućmy 
nasze troski i zmartwienia. Radujmy się z narodzin Zbawiciela!
W nowym 2012 roku życzę – nam wszystkim – konsekwencji w 
realizacji zamierzeń i wszelkich powziętych obietnic. Niech każ-
dy dzień przynosi satysfakcję i nadzieję. 

Z wyrazami szacunku, Łukasz Kamiński – radny

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
i nadchodzącego Nowego Roku wszystkiego dobrego, zdrowia, 
radości i sukcesów życzą organizatorzy „Spotkań z Pieśnią”.
Jednocześnie pragniemy zaprosić wszystkich na kolejne – kolę-
dowe – „Spotkanie …” 8 stycznia 2012 o 16.00 w domu Rodziny 
Wisłockich przy ulicy Pionierów 11

Ewa i Sławek Kozłowscy, Miłka i Grzegorz Nowikowie
Basia i Stanisław Szczycińscy

Wieczór wigilijny
To właśnie tego wieczoru, 
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze, 
przy stołach są miejsca dla obcych, 
bo nikt być samotny nie może...

To właśnie tego wieczoru, 
od bardzo wielu wieków, 
pod dachem tkliwej kolędy 
Bóg rodzi się w człowieku. 

(fragment wiersza
Emilii Waśniowskiej)
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Klimatycznie – świątecznie, 
czyli Grupa Razem Lepiej w Starostwie
W dniu 9 grudnia br. pojechaliśmy do Starostwa Powia-
towego w Piasecznie, gdzie uroczyście odbył się wieczór 
mikołajkowo–gwiazdkowy. 

Zostaliśmy zaproszeni przez prezesa Stowarzyszenia Dobra 
Wola – pana Jacka Zalewskiego. Mile przywitani przez organi-
zatorów zajęliśmy miejsca przy pięknie udekorowanych stołach. 
Nie zabrakło tego wieczoru kolęd, łamania opłatkiem, czy też 
Mikołaja z upominkami. Spędziliśmy mile czas i po raz kolejny 
mogliśmy zobaczyć ile jest Osób Dobrej Woli, którym niepełno-
sprawność nie jest obojętna.

Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
w gronie Najbliższych życzy w imieniu Grupy Razem Lepiej 

Magda Kamińska

INFORMACJA POLICJI

Według informacji uzyskanej od kierownika naszego posterun-
ku Policji na stanie jednostki ponownie znajduje się oznakowa-
ny radiowóz. Ponadto stan zatrudnienia w naszej jednostce zo-
stał zwiększony o 1 etat. Red. 

DZIAŁANIA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

l 7.XII odbyło się comiesięczne spotkanie Rady Sołeckiej – ter-
miny zebrań są ogłaszane na stronie www.zalesie–gorne.eu w za-
kładce Rada Sołecka. Omawialiśmy sprawy dokończenia prac na 
boisku Domanka, sprawy porządkowe, np. usuwanie worków z 
piaskiem z ulic oraz ustawienie choinki i urządzeń sportowo–re-
kreacyjnych.
l Poprosiliśmy Nadleśnictwo Chojnów o wycinkę konarów z 
drzew rosnących wzdłuż ulicy Młodych Wilcząt od Pionierów 
do ulicy Sarenki. Stanowią one zagrożenie dla pieszych i pojaz-
dów na tym ciągu komunikacyjnym. Jeszcze nie mamy odpo-
wiedzi.
l Wystąpiliśmy do Gminy o wycinkę uschniętych drzew: sosny 
przy ul. Słonecznej, akacji przy ul. Żytniej oraz sosny przy ul. 
Sinych Mgieł. Otrzymaliśmy odpowiedź, że drzewa te zostaną 
usunięte w miarę możliwości wykonawczych.
l Wielokrotnie kontaktowaliśmy się z dostawcą urządzeń spor-
towo– rekreacyjnych w sprawie ich montażu. Zakupione w ra-
mach środków z Funduszu Sołeckiego 2011 za kwotę 7000 zł 
urządzenia zostały zamontowane na boisku sportowym KS „Hu-
bertus”obok placu zabaw. Należność za montaż zapłacił Urząd 
Gminy. 
l Zwróciliśmy się do Urzędu Gminy o wymianę wiaty przy-
stankowej obok poczty zniszczonej przez nieznanego kierowcę. 
Zniszczoną wiatę usunięto, niestety, na nową musimy poczekać, 
aż zostanie zamówiona. 
l Wnioskowaliśmy do Urzędu Gminy o oczyszczenie z krza-
ków ścieżki rowerowej na ulicy Koralowych Dębów. Ekipa in-
terwencyjna pojawiła się szybko i wykonała niezbędne prace. 
Dziękujemy. 
l Ufundowaliśmy statuetki i medale dla uczestników IV Festi-
walu Poezji Śpiewanej „Sztukatorzy”. Możemy być dumni, że 
Festiwal staje się coraz bardziej znaczącą imprezą kulturalną w 
skali Powiatu Piaseczyńskiego.
l Dzięki UG, na wniosek Rady Sołeckiej, na słupie oświetlenio-
wym zamontowano wtyczkę elektryczną, abyśmy mogli oświetlić 
naszą zalesiańską choinkę. Choinka została ustawiona przy ścież-
ce łączącej przystanek L13 z PKP. Jest nieduża, ale mamy nadzie-
ję, że w przyszłym roku podrośnie. Otrzymaliśmy ją nieodpłatnie 
od inż. Artura Paci z Nadleśnictwa Chojnów, dziękujemy.
l Uczestniczyliśmy w uroczystych spotkaniach Wigilijnych Klu-
bu Seniora i grupy „Razem lepiej”.
l Sołtys uczestniczyła w kolejnej sesji Rady Miejskiej w Pia-
secznie.
l Otrzymaliśmy od radnego powiatowego p. Piotra Kandyby ko-
pię interpelacji w sprawach bezpieczeństwa i podtopień w Zale-
siu, jaką złożyli w Starostwie, po spotkaniu z naszą Radą Sołec-
ką radni powiatu: Katarzyna Obłąkowska – Kubiak, Anna Mro-
czek i Piotr Kandyba. 
l Otrzymaliśmy informację ze Starostwa, że nasz wniosek doty-
czący kontynuacji przebudowy ulicy Pionierów i złożony przez 
Starostwo Powiatowe do Wojewody Mazowieckiego został jako 
jedyny z naszego powiatu zakwalifikowany do wstępnej listy 
rankingowej. W ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo– Dostępność –Roz-
wój władze powiatowe i gminne mogą liczyć na wsparcie z bu-
dżetu państwa w wysokości 30% wartości projektu. Resztę środ-
ków zabezpiecza samorząd terytorialny.

Sołtys Ewa Stroińska

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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Piękne wyroby rękodzieła na „bazarku”

Trudno jest mi w kilku słowach 
streścić kolejny rok działalności 
Koła Gospodyń Podmiejskich przy 
i Klubie Kultury w Zalesiu Gór-
nym, gdyż działo się bardzo wiele 
i już wiem, że nie uda mi się o 
wszystkim opowiedzieć.

Spotykałyśmy się w gronie Gospo-
dyń, niekiedy również w szerszym 
gronie młodszych i starszych Gospo-
darzy, raz lub dwa razy w miesiącu. 
Mam nadzieję, że Panie o różnych 
gustach i zainteresowaniach znalazły 
dla siebie w ciągu całego roku cho-
ciaż kilka inspirujących tematów.

Działania Gospodyń były bardzo 
różnorodne, począwszy od wiosen-
nych wypraw do szkółki ogrodniczej 
pp.Grąbczewskich i do ogrodu bo-
tanicznego PAN w Powsinie, rejsu 
statkiem po Wiśle wraz z Klubem 
Seniora, poprzez zajęcia z rękodzieła 
glinianego w pracowni „Białej” pod 
opieką artystki – plastyk Beaty Za-
morskiej, warsztaty rękodzieła my-
dlanego z twórczynią kosmetyków 
naturalnych Beatą Podsiadły z „Aka-
demii 4 pory roku”, pokazy kreatyw-
nych technik zdobniczych w wyko-
naniu naszych sąsiadów z Zalesia 
Doroty i Olafa Kamińskich z pra-
cowni „Malowana Lala”, aż po spo-
tkanie z artystą – fotografikiem Sła-
womirem Olzackim, laureatem na-
grody „Word Press Photo”. 

Osobną kategorią wydarzeń były 
różnego rodzaju warsztaty rozwoju 
osobistego, w tym spotkanie z anglo-
języcznym trenerem biznesu Etanem 
Sandersem pt.”The Art.of Self–Bran-

ding”, pogadanka z doradcą finan-
sowym Mirosławem Wdzięczkow-
skim na temat inwestowania, cykl 
spotkań z Panią psycholog Joanną 
Kwiatkowską pt.”5 minut dla każdej 
z nas”, oraz bardzo nowatorskie za-
jęcia oparte na terapii sztuką i tań-
cem pt.”Obudź w sobie moc czarow-
nicy”. W ramach rozwoju osobiste-
go zadbałyśmy też o naszą kondycję 
sportową, urodę i zdrowie. Już od po-
nad roku dwa razy w tygodniu trenu-
jemy fitness pod okiem przesympa-
tycznej trenerki Anny Zdun. Dzięki 
gościnności Klubu Pistacja podczas 
„Dnia zapracowanych mam” skorzy-
stałyśmy z konsultacji dietetyczki, 
wizażystki oraz z odprężającego ma-
sażu. Tuż przed andrzejkami uczest-
niczyłyśmy w pokazie hawajskiego 
masażu Ma–Uri, który to pokaz spe-
cjalnie dla nas przygotował (i wyko-
nał :) dyplomowany masażysta i Go-
spodarz z Bogatek, dr Bogdan Kube-
racki. 

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich Zalesian do uczestniczenia w 
spotkaniach i przedsięwzięciach or-
ganizowanych przez Koło Gospodyń 
Podmiejskich. Relacje i zdjęcia z do-
tychczasowych działań Koła znajdą 
Państwo na naszej stronie interneto-
wej www.zalesianki.pl

Życzymy Zalesianom wspaniałych,
pełnych magii i obfitości Świąt 
Bożego Narodzenia, a w nowym 
roku samych
pogodnych dni

Gospodynie Podmiejskie
gospodynie@zalesie.com

TO JUŻ PRAWIE DWA LATA
– KOŁO GOSPODYŃ PODMIEJSKICH

ZAPRASZA PANIE ZALESIANKI! 

Bazar Adwentowy
10 grudnia w Szkole Podstawowej w Zalesiu Gór-
nym odbył się, jak co roku, Bazar Adwentowy. 
Wszystkie klasy wystawiły swoje stoiska oferując 
na nich wykonane wspólnie z wychowawcami i 
rodzicami ozdoby choinkowe, pierniczki oraz in-
ne drobiazgi.

W tym roku, po raz pierwszy, zaproszone zostały 
również osoby spoza naszej szkolnej społeczności – 
na dwóch stoiskach zaprezentowano rękodzieło ar-
tystyczne – biżuterię oraz ręcznie malowanie bomb-
ki i przedmioty użytkowe. Oba stoiska cieszyły się 
dużym zainteresowaniem.

W tym roku Bazar Adwentowy cieszył się ogrom-
ną popularnością – wielu kupujących pozostało aż 
do ostatnich minut jego trwania. Wysoka frekwen-
cja bardzo ucieszyła Radę Rodziców, ponieważ pod-
czas trwania Bazaru przeprowadzono licytację prze-
kazanych na ten cel przez klasy świątecznych ozdób 
i upominków. Zebrane w ten sposób fundusze prze-
znaczone będą na remont szkolnych łazienek. 

Bazar Adwentowy jest piękną, wieloletnią trady-
cją Naszej Szkoły. Jest okazją do wzajemnego po-
znania się, integracji zarówno uczniów jak i rodzi-
ców. Wspólna praca nad jego organizacją przynosi 
zarówno dzieciom jak i dorosłym wiele radości i 
satysfakcji. W tym kontekście wszelkie, niewielkie 
przecież, korzyści materialne wydają się mieć dru-
gorzędne znaczenie. 

Agnieszka Tepli– Skoczylas

Klub Seniora z wizytą w Świetlicy
Grudzień i zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to czas spotkań i 

czas zacieśniania więzi rodzinnych, sąsiedzkich, towarzyskich i pokolenio-
wych. 8 grudnia w Klubie Kultury przy ul. Jelonka miało miejsce spotkanie, 
które spełniało chyba wszystkie wcześniej wymienione cechy. 

Dzieci z naszej świetlicy środowiskowej gościły Seniorów z Zalesiańskie-
go Klubu. Dzieci mówiły wiersze o choince, gwiazdce, Bożym Narodzeniu. 
Wszyscy wspólnie śpiewali kolędy i wymienili się skromnymi upominkami. 
Dzieci swoje prezenty dla seniorów zrobili własnoręcznie.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i zakończyło się poczęstun-
kiem. B.M.
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dokończenie ze str. 8
napisany i skomponowany przez swoich 
przyjaciół z Zalesia – Karolinę Jasińską i 
Igora Helbrechta. Rzadko się zdarza, że-
by w głosowaniu publiczności, po prze-
liczeniu głosów, były aż trzy jednakowe 
miejsca, ale tak się właśnie złożyło tym ra-

zem. Równoległą III nagrodę zdobyła An-
na Wojciechowska za „Zegarmistrza świa-
tła”, Izabela Przyłucka – za „Grande val-
se brillante” i Robert Zarzecki za „Upior-
nego twista” Kabaretu Starszych Panów. 
Niespodzianką był utwór plastyczny Lesz-
ka Zadrąga, który zaprosił publiczność do 
łączenia różnych dziedzin sztuki: rozrzu-
cił kartki, ołówki i śpiewając, ogłosił kon-
kurs plastyczny inspirowany „Sztukatora-
mi”. Jakby tego jeszcze było mało, w prze-
rwie na liczenie głosów wystąpił Zespół 
Nostalgia, powołany z członków chóru 
Accentus Jacka Soleckiego i Towarzystwa 
Śpiewaczego Stanisława i Basi Szczyciń-
skich, który z własnej inicjatywy przygoto-
wał przeuroczy wybór piosenek dwudzie-
stolecia.

Niedzielny finał najmłodszych
Koncert niedzielny, w którym występo-
wali najmłodsi, przyciągnął nieco tylko 
mniejszą publiczność, dzięki temu w sali 
rekreacyjnej Szkoły Podstawowej, gdzie 
wszystko się odbywało, wszyscy mogli 
się bez tłoczenia zmieścić, co było pro-
blemem dzień wcześniej. Wśród dzieci 
największe uznanie zdobyła Ola Lipka z 
Konstancina. Tak, tak „Sztukatorzy” swo-
im zasięgiem w tym roku objęli jeszcze Ja-
zgarzew, Wólkę Kozodawską, Piaseczno, 
Ustanów a nawet Warkę! Drugie miejsce 

jury przyznało Ani Wawro, która urzekła 
„Opowieścią o Kopciuszku” Marka Gre-
chuty. Trzecie miejsce zajęła Monika Wal-
czak z perfekcyjnym, aktorskim wykona-
niem „W moim magicznym domu”. Pu-
bliczność swoją nagrodę przyznała dueto-
wi Mariannie Chmielewskiej i Kosmie 

Gaworowi za „Glorię” Edwarda Stachury 
i „Czas nas uczy pogody”. 

Wielkie zbiorowe dzieło
 „Sztukatorzy” to festiwal, który jest reali-
zowany wspólnymi siłami całego Zalesia 
Górnego. Tak duże wydarzenie organiza-
cyjne wymaga pomocy wielu osób i insty-
tucji. Współorganizatorami FPŚ są: zale-

siańska Filia Centrum Kultury, Stowarzy-
szenie Przyjaciół Zalesia Górnego, Sto-
warzyszenie Rodziców „TU”, Szkoła Mu-
zyczna „Maestro” oraz Barbara i Stanisław 
Szczycińscy. Wspomagają nasz festiwal fi-
nansowo: Centrum Kultury, Rada Sołec-
ka, SPZG, Stowarzyszenie „TU” „Zegar 
Słoneczny” i firma „Elmar” z Wólki Ko-
zodawskiej. Upominki i gadżety przeka-
zali: Urząd Miasta i Gminy i Centrum 
Kultury w Piasecznie, Rada Sołecka Wól-
ki Kozodawskiej oraz SPZG. Od początku 
najtrudniejszą rolę koordynatorek w przy-
gotowaniu Festiwalu pełniły z ogromnym 
oddaniem Agata Kamińska i Iza Przyłuc-
ka. Warsztaty muzyczne i wokalne po-
prowadzili: Basia i Stanisław Szczycińscy, 
Kasia Tarkowska, Jacek Solecki i Krzysz-
tof Toruński. A jak było trzeba, to pod 
pachą przywozili z domu własny sprzęt. 
Wszystkie projekty graficzne plakatów, 
zaproszeń i dyplomów wykonał społecz-
nie Jacek Ebert– studio graficzne Kot Bu-
ry. Przy organizacji koncertów finałowych 
– przewozie sprzętu muzycznego i krze-
seł brali udział: harcerze z ZHR „Watra” 
z Łukaszem Kamińskim i Młodzieżowy 
Klub Wolontariusza z Gimnazjum, kiero-
wany przez Wandę Szczycińską. Dekora-
cję sceny wykonały wg własnego pomy-
słu uczennice: Klementyna Synkiewicz i 
Maria Magierowska z SP z udziałem Julii 
Tabor z Koko Studio. Całością scenogra-
fii pokierowała Grażyna Doba – Wolska. 
Ustawienie i obsługę oświetlenia i nagło-
śnienia zrealizowali: Krzysztof Toruński z 
SPZG, Stanisław Szczyciński, Maciej Ja-

Jurorzy finałów: Krzysztof Toruński, Iza Przyłucka, Basia Szczycińska i Kasia Hernik

Koncerty Finałowe poprowadziła Marzena Solecka
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skulski oraz Maciek Adamczyk z ZHR. 
Przy zaciemnieniu sali pomagał Dariusz 
Matulka, a koncertową kawiarenkę „przy-
sposobiły” do użytku druhny z ZHR. 
Dyrekcje zalesiańskich szkół „przytuliły” 
nasz Festiwal i udostępniły pomieszcze-
nia na warsztaty i koncerty finałowe. Peł-
nomocnikami w szkołach były: Barbara 
Szczycińska i Agnieszka Iłowska –Rączka. 
Ciężar przygotowania, organizacji warsz-
tatów i finałów oraz skomplikowaną ko-
munikację z uczestnikami wzięły na siebie 
odpowiedzialnie: Iza Przyłucka i Agata 
Kamińska, którym pomagała Ilona Waw-
ro. W jury festiwalu pracowali: Kasia Her-
nik z Centrum Kultury, Basia Szczyciń-
ska, Iza Przyłucka i Krzysztof Toruński. 
Organizacją dodatkowej atrakcji finałów 
czyli konkursu rysunkowego pt. „Pianista” 
zajął się Leszek Zadrąg a w ocenie prac 
konkursowych i przygotowaniu „błyska-
wicznej” wystawy pt.”Pianista” pomagali 
Julia Tabor i Maciej Zadrąg. Oba koncerty 
finałowe poprowadziła sprawnie Marzena 
Solecka, nasze lokalne odkrycie estrado-
we. W sytuacjach awaryjnych, których nie 
brakuje, wspomogło nas Studio Furia z 
Ustanowa, drukując w „superexpresie” dy-
plomy i programy na oba koncerty fina-
łowe. Na zakończenie trzeba dodać, że by-
li jeszcze ludzie, którzy pytali: w czym 
możemy Wam pomóc? Na koniec pragnie-
my wszystkim wymienionym i anonimo-
wym współpracownikom powiedzieć po 
prostu:

DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKO!
Zespół organizatorów

FPŚ Sztukatorzy

Finalistka Marysia Magierowska

24 listopada w Starostwie Powiato-
wym w Piasecznie zostały wręczone 
doroczne Nagrody Powiatu w dziedzi-
nie kultury.

Indywidualne wyróżnienia otrzymali: Mi-
ra Walczykowska, przewodnicząca Towa-
rzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego oraz 
Aleksander Ryszka, uzdolniony, młody 
malarz i grafik z Konstancina –Jeziorny. 
W kategorii najciekawszych imprez lau-
reatami zostały „Otwarte Ogrody” orga-
nizowane w Zalesiu Dolnym i Konstan-
cinie – Jeziornie. Nagrodę za wydarzenie 
okolicznościowe – najciekawszą wystawę 
roku otrzymali artyści plastycy z naszej 
miejscowości, twórcy „Panoramy Zale-
sia”. Nagrodę z rąk Starosty Piaseczyń-
skiego Jana Adama Dąbka i Przewodni-
czącej Rady Powiatu Marii Mioduszew-
skiej odebrała dyrektor Centrum Kultury 

w Piasecznie Ewa Dudek. Okolicznościo-
we statuetki przyznane autorom „Panora-
my” otrzymali jej twórcy: Grażyna Doba 
– Wolska, Aleksandra Grzyb, Anna Mar-
czewska, Magda Raczko, Irena Sadkow-
ska, Danuta Szymczak, Krystyna Zabu-
ska – Łopatek, Julia Tabor, Jacek Ebert, 
Bogdan Mojkowski, Wiesław Szamocki, 
Leszek Zadrąg, Maciej Zadrąg. Przypo-
mnijmy, że „Panorama Zalesia” to cykl 
13 obrazów powstałych na 80 – lecie Za-
lesia Górnego, który tworzy nierozdziel-
ną kolekcję podarowaną przez autorów 
mieszkańcom naszej miejscowości.

Red.

NAGRODA DLA „PANORAMY ZALESIA”
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Nagrodę za projekt „Panorama Zalesia” 
odebrali z rąk Starosty Jana Dąbka – 

Ewa Dudek, dyrektor Centrum Kultury 
i Andrzej Szczygielski, kierownik

Filii w Zalesiu Górnym
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Szybciutki przegląd klubowej kroniki 
wskazuje, iż niewątpliwie był to rok wie-
lu radosnych,beztroskich chwil, bliższych 
i dalszych wycieczek, wizyt, spotkań.
Stary a jak nowy, piękny KRAKÓW, urokli-
wa WIELICZKA, KOZŁÓWKA w Lubel-
skiem ze swoim pięknym muzealnym zespo-
łem parkowo–pałacowym, schowany w kę-
pie starych drzew dworek w nieodległej WO-
LI OKRZEJSKIEJ z pamiątkami po urodzo-
nym tu, wielkim pokrzepicielu patriotycznych 
serc, HENRYKU SIENKIEWICZU. A jesz-
cze pełen słońca rejs po Wiśle okraszony 
barwną gawędą ANDRZEJA SZCZYGIEL-
SKIEGO o sekretach królowej polskich 
rzek.Wizyty w KAROLINIE „mateczniku 
Mazowsza” z porywającymi występami cią-
gle znakomitego zespołu pieśni i tańca. Wzru-
szające spotkania z naszymi młodymi przy-
jaciółmi z Domu Wychowawczego w ŁBI-
SKACH. Chwile zadumy nad przemijaniem 
czasu i trwałością pamięci pokoleń na war-
szawskich cmentarzach: Żydowskim, Ewan-
gielickim i Katolickim Powązkowskim z jego 
Aleją Zasłużonych. A w naszym Klubie licz-
ne pogaduszki i spotkania z zaproszonymi 
gośćmi. Wśród nich znakomity poeta i ce-
niony prozaik, dyr. Muzeum Literatury w 
Warszawie p. JAROSŁAW KLEJNOCKI, 
znawca Mazowsza, ofiarny społecznik, pre-
zes Stowarzyszenia ŁAD NA MAZOWSZU 
– p. GRZEGORZ KOSTRZEWA–ZORBAS, 
urocza i dowcipna dziennikarka, redaktor na-
czelna magazynów kobiecych: VIVA, aobec-
nie ZWIERCIADŁO. Wreszcie znana z au-
torskiego, popularnego programu telewizyj-
nego MAŁA CZARNA – p. KATARZYNA 
MONTGOMERY.

Do tego udział w JARMARKU HUBER-
TOWSKIM, który kosztował nas ogrom pra-
cy i wysiłku, ale usatysfakcjonował b.liczny-
mi pochwałami gości kiermaszu. I jeszcze 
wyjazdy do kina i współorganizacja kilku 
wieczorów literackich w naszej zalesiańskiej 
bibliotece. I tak wiele innych zdarzeń można 
by za kronika klubu wymieniać.

Był to jednak też rok, w którym „wielka 
woda” przyniosła wielu zalesianom, w tym 
także naszym koleżankom i kolegom ogrom-
ne, często nieodwracalne straty. Przez 3 mie-
siące woda podskórna zalewała, nawet na kil-
kadziesiąt centymetrów, nasz klubowy lokal. 
Woda, wielokroć wypompowywana, wróciła 
wreszcie do siebie czyli pod podłogę, ale śla-
dy jej wizyty – szczególnie przykre dla aler-
gików– widać i czuć do dzisiaj. I to mimo bar-
dzo pracowitego mycia i odgrzybiania ścian, 
mebli i wszelakich sprzętów.

Praca popowodziowe miały też swój plus. 
Po raz kolejny pokazały bardzo silne przy-
wiązanie do tego miejsca wspólnych spo-
tkań, wspólnych działań, wspólnego poko-
nywania trudności – tych klubowych ale 
często i tych indywidualnych –życiowych.

To nowa wartość Klubu, za którą serdecz-
nie dziękuję wszystkim uczestnikom wio-
sennych i popowodziowych prac porząd-
kowych. Dziękuję realizatorkom naszego 
stoiska na „Hubertusie”, inicjatorkom roz-
licznych klubowych przedsięwzięć społecz-
no–kulturalnych, krajoznawczych, towarzy-
skich, porządkowych, dzięki którym siedzi-
ba klubu przyciąga jak magnes i każdego 
czwartku tętni życiem.

 Dynamizm Klubu to w ogromnej mie-
rze zasługa mądrej, aktywizującej polityki 
Ośrodka Pomocy Społecznej i jego sze-
fowej p.dyr. BARBARY KLUKIEWICZ–
MATUSZCZAK, umiejętnego podpowiada-
nia i wspierania seniorskich poczynań przez 
nasze „ośrodkowe” opiekunki panie: BO-
GUMIŁĘ MEISSNER i JUSTYNĘ MAZU-
REK prezentujące rzadkie połącznie wyso-
kiego profesonalizmu ze zwykłą (a może już 
w dzisiejszych czasach nie tak bardzo zwy-
kłą) ludzką życzliwością. Panom :dr WOJ-
CIECHOWI WĄDOŁOWSKIEMU, radne-
mu WOJCIECHOWI KACZOROWSKIE-
MU dziękuję za duchowe– i nie tylko – 
wspieranie Klubu w kryzysowych tygo-
dniach powodzi.

 Jerzy Roman – prezes Klubu
 

* * * 

W imieniu Klubu Seniora wszystkim miesz-
kańcom naszego pięknego i prężnego Zale-
sia Górnego życzymy miłych, pogodnych i 
łagodnych Świąt BOŻEGO NARODZENIA 
oraz dużo,dużo zdrowia i pomślnościw nad-
chodzącym Nowym Roku. Najlepsze życze-
nia świąteczne i noworoczne składamy na-
szym przyjaciołom w Piasecznie,w Klubie 
Seniora w ZŁOTOKŁOSIE i JULIANOWIE 
oraz wychowawczyniom i wychowankom 
Domu Wychowawczego w ŁBISKACH, zale-
siańskiej grupie „RAZEM LEPIEJ”, a także 
Towarzystwu Przyjaciół KOMOROWA.
Koleżankom i Kolegom z naszego zalesiań-
skiego Klubu Seniora życzymy, aby nowy 
rok przyniósł dużo satysfakcji z życia klu-
bowego – atrakcyjnych wyjazdów, kultural-
nych wzruszeń, mądrych spotkań. Życzymy 
utrzymania dotychczasowej pogody ducha, 
stałej wzajemnej życzliwości i tolerancji.

DOSIEGO ROKU 2012.
 Bogumiła Meissner, Jerzy Roman

Taki piękny i trudny rok ! Wolontariat 2011 
Mijający rok 2011 był Europejskim 
Rokiem Wolontariatu, a 5 grudzień 
każdego roku to Międzynarodowy 
Dzień WOLONTARIUSZA i z tej 
okazji po raz czwarty odbyło się w 
naszym Gimnazjum uroczyste spo-
tkanie, w którym wzięli udział mło-
dzi wolontariusze i zaproszeni goście 
– przedstawiciele władz samorządo-
wych, organizacji pozarządowych.
Po posumowaniu przez Koordynatora 
Klubu Panią Wandę Szczycińską bie-
żącego roku pracy, i oficjalnych po-
dziękowaniach dla wolontariuszy za 
pracę na rzecz środowiska lokalnego, 
za aktywny udział w akcjach orga-
nizowanych na terenie Zalesia Górne-
go i całej Gminy, młodzież otrzymała 
upominki i kosz słodyczy ufundowa-
ny przez Dyrektora OPS Piaseczno.

Od 2008 roku w Gimnazjum w 
Zalesiu Górnym działa Młodzieżowy 
Klub Wolontariusza, skupia on ucz-
niów i absolwentów gimnazjum. Wo-
lontariusze uczestniczą w większości 
działań i wydarzeń społecznych ma-
jących miejsce w Zalesiu Górnym.

Wolontariat to świadome, bezpłat-
ne i dobrowolne działanie na rzecz 
innych. Działanie wykraczające po-
za więzi rodzinne, koleżeńskie, przy-
jacielskie. Daje możliwość zdobycia 
nowych umiejętności, doświadczenia, 
lepszej pozycji na rynku pracy. Uczy 
kontaktu z ludźmi słabszymi, chory-
mi, samotnymi. Pozwala na zawarcie 
nowych przyjaźni i znajomości.

Młodzież działa aktywnie i pręż-
nie, efekty pracy są widoczne. Zapra-
szam do współpracy osoby dorosłe. 
 B. Meissner

NAGRODA WOJEWODY !

Z wielką satysfakcją pragniemy poin-
formować, że w trakcie tegorocznych 
obchodów Dnia Pracownika Socjal-
nego w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Piasecznie, nasza Koleżanka Bo-
gumiła Meissner została uhonorowa-
na Nagrodą Wojewody Mazowiec-
kiego za osiągnięcia w pracy socjal-
nej. To wyróżnienie dla zalesian nie 
wymaga uzasadnienia. Bogusia Me-
issner jest osobą doskonale znaną 
w naszym środowisku z pracowito-
ści, zaangażowania i konsekwencji w 
działaniu. Gratulujemy serdecznie.
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ZALESIANIE GÓRĄ
ADAM SZOLC, zawodnik KS „Hubertus” 
został najlepszym zawodnikiem w Między-
narodowym Festiwalu Badmintona.

 W weekend 3–4 grudnia na obrzeżach stolicy 
rozgrywany był VIII Warszawski Otwarty Fe-
stiwal Badmintona. Brali w nim udział młodzi 
zawodnicy Polski, Ukrainy, Mołdawii, Biało-
rusi i Danii. W ramach tej imprezy rozegrany 
został turniej juniorów, turniej juniorów młod-
szych i turniej młodzików.

Z trójki zawodników Hubertusa najlepiej za-
prezentował się ADAM SZOLC wygrywając 
turniej w grze pojedynczej i zajmując drugie 
miejsce w grze mieszanej w parze Aleksandrą 
Goszczyńską z UKSB Milenium Warszawa. W 
półfinale pokonał w trzech setach, po zaciętym 
pojedynku, bardzo mocnego zawodnika z klu-
bu UKS Trojka Tarnobrzeg Tymoteusza Mali-
ka, a w finale wygrał z zawodnikiem z Moł-
dawii Sashą Ursatiim. W grze mieszanej Ad-
am i Ola musieli uznać wyższość pary Tymo-
teusz Malik/ Izabela Jajko przegrywając finał 
w trzech setach. Z ta samą parą, ale w półfi-
nale przegrała nasza druga para mieszana MI-
CHAŁ MATYSIAK/ DOROTA MATYSIAK. 
Po tej porażce Michała i Dorotę czekał mecz o 
3 miejsce, czyli o podium, musieli szybko zapo-
mnieć o przegranej i zmobilizować się do dal-
szej walki i to się im udało, pewnie zdobyli brą-
zowy medal w tym prestiżowym turnieju poko-
nując parę Natan Vogt/ Weronika Kościółek z 
MMKS Kędzierzyn Koźle.

 Gratulujemy!  Katarzyna Garbacka

Kolejny sukces szachistów 
W dniu 10 grudnia Szkoła Podstawowa w Za-
lesiu Górnym po raz pierwszy wzięła udział 
w Drużynowych Mistrzostwach Mazowsza 
Szkół Podstawowych w Szachach Szybkich, 
organizowanych przez Polski Związek Sza-
chowy.

Naszą szkołę reprezentowała czteroosobowa 
drużyna w składzie: Patryk Chylewski, Szy-
mon Soćko, Patryk Błasiak, Weronika Soćko. 
Spośród 46 drużyn, biorących udział w turnie-
ju, zajęliśmy szóste miejsce. Indywidualnie Pa-
tryk Chylewski osiągnął bardzo dobry wynik 
na pierwszej, najlepszej szachownicy, zajmując 
czwarte miejsce. Gratulujemy i życzymy suk-
cesów naszym młodym, bardzo obiecującym 
szachistom.

Załączam link do strony turnieju.
http://chessarbiter.com/turnieje/2011/

tdr_3891/index.html?l=pl
Monika Chylewska

Zalesie Górne jest miejscowością, w 
której dzieje się wiele wydarzeń kul-
turalnych i społecznych.

Swoją obecność zaznaczają instytucje, 
stowarzyszenia, grupy formalne i nie-
formalne. I tu wymienię tych, z który-
mi współpracowałam– Centrum Kul-
tury, Ośrodek Pomocy Społecznej, Ra-
da Sołecka, Biblioteka, Sołtys, Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego, 
Stowarzyszenie BORIS, Klub Seniora, 
Grupa „Razem Lepiej”, Klub Wolonta-
riusza, Gimnazjum, Parafialny Zespół 
Charytatywny. W roku 2009 powsta-
ło Partnerstwo Lokalne „Dolina Je-
ziorki”, które zapoczątkowało formal-

ną współpracę różnych podmiotów na 
rzecz naszej społeczności.

Wiele wydarzeń np: powstanie 
świetlicy środowiskowej, wydanie al-
bumu „Zalesie Górne w Obiektywie”, 
Spotkania w Bibliotece, wyjazdy edu-
kacyjne, pomoc potrzebującym było 
możliwe dzięki regularnym kontaktom 
i współpracy w/w Partnerów.

29 listopada miało miejsce spotka-
nie, na którym podsumowaliśmy efek-
ty naszej współpracy w roku 2011 i za-
stanawialiśmy się nad planami na rok 
nadchodzący. Dołączyli do nas nowi 
Partnerzy – Koło Gospodyń Podmiej-
skich i Fundacja Alabaster

B. Meissner 

Razem możemy więcej
Rozmowa o współpracy zalesiańskich organizacji i instytucji pls foto

W roku 2011 W Bibliotece Publicz-
nej w Zalesiu Górnym stan księgo-
zbioru powiększył się o 360 książek – 
i liczy on wg stanu na grudzień 2011 
r. 15639 pozycji. Posiadamy także 
800 zarejestrowanych czytelników. 

W trakcie roku odbyło się kilka spo-
tkań z autorami związanymi z Zale-
siem: m. in. spotkanie dotyczące wspo-
mnienia Bogumiła Studzińskiego połą-
czone z promocją książki „W lochach 
socjalizmu”; spotkanie z politologiem 
Grzegorzem Kostrzewą–Zorbasem, po-
łączone z prezentacją jego książki „Ma-
zowsze 24”; spotkanie z Jarosławem 
Klejnockim, poetą, krytykiem literac-
kim, eseistą połączone z prezentacją 
książki „Człowiek ostatniej szansy” 
oraz impreza mikołajkowa dla dzieci 
prowadzona przez autorkę książek dla 
dzieci Wiolettę Piasecką. 

W bibliotece odbyły się też trzy-
krotnie lekcje biblioteczne oraz spo-
tkania z dziećmi z Przedszkola „Hula 
– Hop” oraz z Przedszkola nr 7. W bi-
bliotece przyjęto także trzy wycieczki 
szkolne, podczas których zapoznano 
uczniów z pracą biblioteki i zasadami 
korzystania ze zbiorów. W sumie we 
wszystkich spotkaniach, które w 2011 
roku odbyły się na terenie naszej pla-
cówki wzięło udział 255 uczestników. 
To dobry wynik zważywszy, że w 
okresie od połowy lipca do końca paź-
dziernika placówka w praktyce pozba-
wiona była bieżącej wody i kanalizacji 
na skutek podtopienia budynku. Od li-
stopada 2011 r. zmianie uległy godzi-
ny otwarcia Filii BP i obecnie biblio-
teka jest czynna od wtorku do piątku 
do godziny 18–ej, a tylko w ponie-
działki do godziny 16–ej. Zapraszamy 
serdecznie ! Info: BP

ROK W BIBLIOTECE
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10 i 11 grudnia odbyły się dwa kon-
certy finałowe trwających od miesiąca 
przygotowań do IV Festiwalu Poezji 
Śpiewanej „Sztukatorzy”. 

Jest to największe cykliczne wydarzenie 
kulturalne w Zalesiu Górnym. Kolejny Fe-
stiwal okazał się znów kuźnią talentów. 
Czym ten festiwal różni się od innych? 
Przede wszystkim swoją wiernością pio-
sence z literackim tekstem i społecznym 
zaangażowaniem mieszkańców w przygo-
towaniach. Nie jest kierowany do zawo-
dowych muzyków, tylko do amatorów ko-
chających poezję i śpiew. Zgłosić może 
się każdy i spróbować swoich sił. Jego 
powodzenie to zasługa naszych znakomi-
tych muzyków, którzy prowadzą miesięcz-
ne warsztaty i akompaniują wykonawcom. 
To także zasługa rodzin i całego grona 
społeczników, którzy nie szczędzą czasu 
ani wysiłku, aby jak najlepiej przygoto-
wać uczestników. Należy podkreślić mi-
strzowski akompaniament Jacka Soleckie-
go i Stanisława Szczycińskiego, którzy 

tworzą własne aranżacje do wybranych 
przez uczestników utworów. Warsztaty 
poprowadzili także: Basia Szczycińska, 
Kasia Tarkowska i Krzysztof Toruński. 
W tym roku do grona wspierajacych do-
łączyli także Kasia Chenczke–Woźniak, 
Ryszard Bryła, Igor Helbrecht, na gita-
rach przygrywali – Renata Ryszkowska 
oraz tata i syn Chrzanowscy, a na flecie – 
Agnieszka Luty. 

Wielki finał młodzieży i dorosłych
Koncert, wieńczący pracę wykonawców i 
muzyków, to najbardziej ekscytujący mo-
ment. Zaangażowanych w przygotowania 
jest zawsze wiele osób. Dekoracja, nagło-
śnienie, światła – wszystko to dopełnia 
występów i tworzy niezapomniany kli-
mat. Występy podzielone są na katego-
rie. W tym roku ze względu na rekor-
dową liczbę uczestników koncerty odby-
wały się przez dwa dni. W sobotę śpie-
wała młodzież i dorośli, a w niedzielę 
dzieci. Uczestnicy kategorii młodzieżo-
wej i dziecięcej wykonali po dwa utwo-

ry, jury przyznało nagrody. Pierwsza tra-
fiła w ręce Mateusza Grzyba, który mi-
strzowsko wykonał przy własnym akom-
paniamencie „Leniwą głowę” i „Wiem” 
Grzegorza Turnaua. Głos publiczności 
był zgodny z werdyktem jury i jej na-
grodę odebrał również Mateusz. Statuet-
ka za zajęcie drugiego miejsca trafiła do 
Mai Ryszkowskiej za „Rzeki snu” i „Mo-
tyliadę”. Trzecie miejsce zajęła Marysia 
Czajka, której akompaniowali brat i tata, 
a jury szczególnie zachwyciła utworem 
„Za dobrze nam” Agnieszki Osieckiej. 

Dorośli zdecydowali się na najbardziej 
różnorodny repertuar. Oprócz tradycyjnej 
poezji śpiewanej zaprezentowali piosenkę 
aktorską i autorskie utwory z własnymi 
słowami i muzyką. Oceniani byli wyłącz-
nie przez publiczność, która zwycięzcą 
okrzyknęła Macieja Kamińskiego, który 
jak prawdziwy bard wykonał „Pożegna-
nie prowincjonalne” Jonasza Kofty. Dru-
gie miejsce zajęła ubiegłoroczna zwycięż-
czyni Anna Sarosiak, wykonując utwór 

dokończenie na str. 4

„Sztukatorowanie” – zalesiański sposób
na poezję śpiewaną

Piękna scenografia, pełna sala i Ania Wawro
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