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

Radosnych i rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia!

Wszelkiego 
Błogosławieństwa 

dla naszych Mieszkańców! 
życzy 

Sołtys i Rada Sołecka 
Zalesia Górnego

Zdrowych, 
wesołych 
i pogodnych 
Świąt 
Bożego Narodzenia, 
pod choinką 
wspaniałych 
książkowych prezentów, 
dużo wolnego czasu 
na spotkania z literaturą 
oraz samych sukcesów 
w nadchodzącym 
2016 Roku życzą

wasze bibliotekarki
Danusia i Kinga

Drodzy Mieszkańcy,
Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia życzę 

nam wszystkim radości i prawdziwego, rodzinnego ciepła, 
płynącego wprost ze Żłóbka. Niech nowonarodzony 

Chrystus wlewa w nasze serca pokój i prawdziwe szczęście, 
abyśmy nie zapominali o ludziach, sprawach i rzeczach, 
które SĄ naprawdę istotne. Na Nowy Rok życzę samych 

sukcesów, spełnionych marzeń oraz dobrej lokalnej 
współpracy dla nas wszystkich.

Łukasz Kamiński – radny
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I. Na comiesięcznym spotkaniu rady so-
łeckiej omówiliśmy ze Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Zalesia Górnego wspólne 
działania w roku 2016.
Przedyskutowaliśmy również zamknię-
cie Funduszu Sołeckiego 2015 r. Z pa-
ragrafu porządkowanie Zalesia – należy 
dokupić grabie, łopaty, worki, rękawice 
robocze, opłacenie koparki do wyrów-
nania kruszywa, natomiast z paragrafu 
kulturalne Zalesie – zaplanowaliśmy 
zorganizowanie spektaklu teatralnego 
dla dzieci ze świetlicy przy ul. Sarenki.
II. Otrzymaliśmy z Gminy dwie wy-
wrotki kruszywa, które – na prośbę 
mieszkańców ulicy Młodych Wilcząt – 
zostały przeznaczone tylko na tę ulicę, 
Akcja trwała praktycznie cały dzień. 
Musieliśmy wskazać kierowcom miejsca 
do wysypania kruszywa, zorganizować 
koparkę do rozprowadzenia po ulicy 
i pokazać, które miejsca na ulicy należy 
wyrównać. Szkoda, że tylko 50 ton do-
staliśmy – przydałoby się o wiele więcej.
III. Spotkaliśmy się z Komendantem 
Powiatowej Policji, by wyrazić nasze 
niezadowolenie z powodu zbyt małej 
liczby policjantów w tak dużym budyn-
ku, jakim jest nasz posterunek. Wyjaś-
niono nam, że policja nie ma środków na 
zwiększenie liczby etatów, ale w grudniu 
zostanie do nas skierowany dodatkowo 
jeden policjant.
IV. Otrzymaliśmy dwie tablice ogłosze-
niowe z Gminy – za co dziękujemy – jed-
na została ustawiona we wsi Nowinki, 
druga – przy boisku Domanka.
V. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi od 
Burmistrza ws. monitoringu przy PKP – 
będziemy powtórnie zgłaszać zapotrze-
bowanie na większą liczbę kamer.
VI. Poprosiliśmy Burmistrza o zorga-
nizowanie bezpiecznego wyjazdu z uli-
cy Jesionowej. Wyjazd, pomimo luster, 
jest bardzo niebezpieczny z powodu 
znikomej widoczności nadjeżdżających 
pojazdów zarówno od strony szlabanu 
jak i od Pilawy. Gmina zwróciła się do 
Urzędu Marszałkowskiego o poprawę 
bezpieczeństwa w tym miejscu. Otrzy-

maliśmy informację, że został złożony 
projekt stałej organizacji ruchu dla tego 
skrzyżowania.
VII. Poprosiliśmy Gminę o podłączenie 
elektrycznej ozdoby świątecznej na lam-
pie przy PKP. 
VIII. Założyliśmy lampki świąteczne 
na choinkę sołecką przy PKP – choin-
ka pięknie błyszczy przy włączonym 
oświetleniu ulicznym.
IX. Kilka razy interweniowaliśmy 
w firmie zajmującej się naprawą 
oświetlenia ulicznego. Mieszkańcy 
dzwonią, a firma reaguje ospale, dla-
tego Gmina prosi o równoległe zgłasza-
nie awarii mailowo na adres energia@
piaseczno.eu lub posepny@piaseczno.
eu lub tel.: 22 701 750, prosić pana Po-
sępnego.
X. Braliśmy udział w Wieczorze Słow-
no-Muzycznym Pni Basi Tokarskiej, 
który odbył się w Domu Rodziny Wisło-
ckich – Fundacja Odrodzenie. Szkoda, że 
tak mało osób bierze udział w organizo-
wanych u nas imprezach kulturalnych jak 
wystawa „Pokolenia” w Galerii Pi czy 
we wspomnianym wcześniej wieczorze.
XI. Zlecamy prace porządkowe osobom 
skierowanym przez kuratorów do prac 
społecznie użytecznych. W dalszym 
ciągu prosimy o zgłaszanie sołtysowi 
miejsc szczególnie zaśmieconych. Posta-
ramy się je uprzątnąć, gdy ktoś zgłosi się 
do tzw. „odróbki”

* * *
Przypominamy:
Oglądamy wydarzenia z naszej miej-
scowości w zalesiańskiej telewizji www.
tvzalesie.pl – jesteśmy prawdopodobnie 
jedyną wsią w okolicy, która ma tego ro-
dzaju program informacyjny.

Drugie życie gazet w poczekalni PKP. 
Prosimy o niezostawianie ulotek, ksią-
żek, reklam. Zostawiamy wyłącznie cza-
sopisma – regulamin wisi nad regałem 
– dbajmy o to miejsce.

Sołtys Ewa Molenda-Stroińska

* * *
PRZYDATNE TELEFONY:
Pogotowie ratunkowe FALCK, 
22/535 91 93 ; 999; 112
Nocna pomoc lekarska Piaseczno 
ul.Pomorska1, tel.22/5369776
Nasz Ośrodek Zdrowia 22/7565245
Przychodnia Piaseczno ul Fabryczna, 
22/7562111; 22/7567373
Szpital Św.Anny Piaseczno 22/735 41 00
Pogotowie gazowe 992
Straż Pożarna 998; 112
Telefon ws. awarii oświetlenia ulic 
881 551 551
Pogotowie energetyczne Jeziorna 
22/7013220; 22/7013222
Pogotowie wodno-kanalizacyjne PWiK 
603 309 399 
Posterunek Policji w Zalesiu 
22/757 87 96; 997
Parafia Św Huberta w Zalesiu Górnym 
22/757 86 13
Poczta Zalesie Górne 22/756 52 48
Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu 
Górnym 22/756 52 17
Dom Kultury ul. Jelonka 500 162 993
Gmina Piaseczno – centrala 22/7017500
Gmina – Wydział Gospodarki 
Odpadami 22/736 29 84
Nadleśnictwo Chojnów 22727 57 52

SOłTYS DZIAłA, A RADA SOłEcKA wIE …

INFORMAcJA

Od 13 grudnia 2015 r. wszedł w życie no-
wy rozkład jazdy pociągów. Rozpoczyna 
się również modernizacja szlaku War-
szawa Okęcie-Piaseczno. Spowoduje to 
konieczność wyłączenia z ruchu jednego 
z torów na tym odcinku, co przyczyni się 
do jeszcze większych utrudnień. Część 
pociągów będzie odwołana, niektóre będą 
kursować w skróconej relacji. Dla zmniej-
szenia uciążliwości związanych z prowa-
dzonymi pracami, spółka zaplanowała 
wydłużenie części składów. Nowy roz-
kład jazdy pociągów KM znaleźć moż-
na na stronie www.mazowieckie.com.pl.
 (www.piaseczno.eu)
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INFORMAcJA

Gmina Piaseczno uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2016 
roku zmienią się Wykonawcy odbierający odpady komunalne 
z terenu Miasta i Gminy Piaseczno. W przetargu wyłoniono 
dwie firmy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SITA Pia-
seczno Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Technicznej 
6 oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowo–Usługowe 
LEKARO Jolanta Zagórska z siedzibą w Woli Duckiej 70A, 
Glinianka, z którymi podpisano umowy z terminem wykona-
nia usług do dnia 31 grudnia 2018 r.
Firma PUK SITA Piaseczno Sp. z o.o. będzie obsługiwała 
następujące sektory:
Sektor I – Zachodni obejmujący obszar sołectw Antoninów 
– Kuleszówka, Baszkówka, Bąkówka, Bobrowiec, Głosków 
Letnisko, Głosków, Gołków, Henryków Urocze, Kamionka, 
Mieszkowo, Robercin, Runów, Szczaki, Wola Gołkowska, 
Wólka Pracka, Złotokłos oraz obszar miasta Piaseczno na za-
chód od linii kolejowej Warszawa – Radom (Zalesie Dolne),
Sektor II – Wschodni obejmujący obszar sołectw Bogatki, 
Chojnów, Chylice, Chyliczki, Grochowa – Pęchery, Jastrzę-
bie, Jazgarzew, Jesówka, Łbiska, Orzeszyn Pilawa, Siedliska, 
Wólka Kozodawska, Zalesie Górne, Żabieniec.
Firma PPHU LEKARO:
Sektor III – Północny obejmujący obszar sołectw Julianów 
i Józefosław oraz obszar miasta Piaseczno na wschód od linii 
kolejowej Warszawa – Radom.

Odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się w go-
dzinach 7.00–20.00 według harmonogramów, które będą do-
starczone przez Wykonawców. W dniu odbioru odpadów po-
jemniki lub worki należy wystawić przed posesję lub udostęp-
nić otwarte altanki śmietnikowe.
Zasady odbioru odpadów komunalnych nie ulegają zmia-
nie tzn.:
– odpady komunalne zmieszane powinny być gromadzone 
w pojemnikach,
– odpady segregowane „suche” (papier, plastik, metal, teks-
tylia) należy gromadzić w workach koloru żółtego; odpady 
szklane w workach koloru zielonego. Worki na w/w odpady 
będą pozostawiane przez Wykonawców na posesji na zasadzie 
„wymiany”,
– odpady zielone i bioodpady należy gromadzić w pojemni-
kach, kontenerach lub przeźroczystych workach dowolnego 
koloru (z wyłączeniem żółtego i zielonego) o pojemności max. 
120 l. Mieszkańcy sami zaopatrują się w w/w worki.

W celu usprawnienia systemu odbioru odpadów została 
zwiększona częstotliwość odbioru odpadów wielkogabaryto-
wych na 4 razy w ciągu roku (szczegółowe daty będą podane 
w harmonogramach). Dodatkowo w Sektorze I – Zachodnim 
i Sektorze II – Wschodnim, w miesiącach letnich (czerwiec – 
sierpień) została zwiększona częstotliwość odbioru odpadów 
komunalnych zmieszanych, na jeden raz w tygodniu.

Jednocześnie Gmina Piaseczno informuje, że wysokość 
opłat za gospodarowanie odpadami oraz indywidualne nume-
ry rachunków bankowych nie ulegną zmianie, za wyjątkiem 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz 
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyj-
no–wypoczynkowe, gdzie została przyjęta stawka ryczałtowa 
za rok zgodnie z Uchwałą Nr 216/X/2015 z dnia 1 lipca 2015 r. 
Rady Miejskiej w Piasecznie.  (www.piaseczno.eu)

Kilka miesięcy temu sołtys Ewa Molenda-Stroińska poddała 
Radzie Sołeckiej pomysł, aby  rok 2015, w którym obchodzi-
my 85. lecie Zalesia Górnego, uczcić w znaczący sposób tzn. 
oprócz oficjalnej uroczystości wydać album zawierający gra-
fiki naszego młodego zalesiańskiego artysty-plastyka Macieja 
Zadrąga. Po dyskusji na posiedzeniu Rady Sołeckiej inicjaty-
wa została zaakceptowana.

     Maciej Zadrąg kilka lat temu, na 80. lecie Zalesia przygoto-
wał pierwszy cykl  31 grafik pod tytułem „Za torami”, który był 
prezentowany w czasie rocznicowych wystaw wraz z „Panoramą 
Zalesia” i fotografiami Krzysztofa Merskiego pt. „Nasi sasiedzi”.

Od tej chwili Maciej Zadrąg  przez kilka lat tworzył kolejne 
linoryty opisujące wszystkie zalesiańskie ulice. Stąd pomysł na 
wydanie albumu. Szybko okazało się, że takie wydawnictwo wy-
maga sporo zachodu. Także finansowego. Na szczęście do pomy-
słu wydania i sfinansowania albumu dał się przekonać i burmistrz 
Zdzisław Lis i dyrektor Magdalena Gawrych z Centrum Kultury 
w Piasecznie. Przy pomocy Biura Promocji Gminy rozpoczęliśmy 
żmudną, kilkumiesięczna pracę, aby jak najlepiej przygotować 
planowane wydawnictwo. Powstała solidna ponad stustronicowa 
graficzna opowieść o Zalesiu i Autorze. W treści albumu dominują 
oczywiście linoryty, ale zawarto także informacje o Autorze, o je-
go pomyśle na graficzna prezentację Zalesia, o Zalesiu, wreszcie 
komentarz Wiesława Szamockiego. Jak to w Zalesiu często bywa, 
album powstawał zbiorowym wysiłkiem wielu ludzi. Pierwszy eg-
zemplarz albumu z autografem Autora został wręczony Pani Bar-
barze Tokarskiej  i później zalesianom  w dniu 12 grudnia br. po  
XXVII Wieczorze Słowno-Muzycznym  w Domu Rodziny Wisło-
ckich Fundacji „Odrodzenie”. Warto napisać jeszcze słów kilka.

     Aby zachować wysokie walory wydawnictwa opisowa część 
albumu została przetłumaczona społecznie na trzy języki przez 
Józefa Zadroneckiego, Julię Tabor i Julię Naruszewicz-Stroińską. 
Opracowaniem graficznym i przygotowaniem do druku zajęłą się 
Magda Zdrojewska ze Studia Furia, ktora wykonała także nie-
zwykle ważną fotografię na pierwszą stronę albumu, którego  ofi-
cjalnym wydawcą został Urząd Miasta i Gminy Piaseczno. Dzię-
ki temu mamy w Zalesiu, ale i w Gminie Piaseczno, oryginalne 
i unikalne wydawnictwo, z którego możemy być dumni. Red.

Album „Ulicami Zalesia”

Maciej Zadrąg podpisuje swój album
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Zaczęło się od bazarku…

Prace remontowe w rozpoczęliśmy od 
rewitalizacji bazarku. Została wymienio-
na i uporządkowana nawierzchnia oraz 
zostały wytyczone ścieżki i nasadzona 
nowa zieleń.  Podziękowania należą się 
Panu Grzegorzowi Chrabałowskiemu 
i Pani Patrycji Zych. Czekamy na etap II 
czyli drewniane wiaty i stoiska dla han-
dlujących i klientów.

Akcja: wywieś biało-czerwoną!

Wspólnie z radą sołecką i panią sołtys 
wywiesiliśmy po raz pierwszy flagi na 
ulicach Zalesia na rocznicę 3 maja. Dzięki 
współpracy z harcerzami flagi pojawiły 
się również na 15 sierpnia oraz na 11 listo-
pada. Pamiętajmy o swoich domach!

Światła przy bazarku 
i chodnik na Pionierów

Coś się jednak zmieniło! Latem uro-
czyście uruchomiliśmy sygnalizację 

świetlną przy bazarku. Nowe otoczenie, 
barierki, dojścia do zatok autobusowych. 
To efekt doskonalej współpracy z nowym 
zarządem powiatu piaseczyńskiego. Pod 
koniec listopada zakończył się remont 
chodnika wzdłuż ul. Pionierów od bazar-
ku do ul. Droga Dzików. Jeszcze raz chcę 

podziękować zarządowi powiatu, a szcze-
gólnie staroście Wojciechowi Ołdakow-
skieemi i Ksaweremu Gutowi za dotrzy-
mane słowo. Ta nowa jakość zawitała do 
starostwa, dzięki czemu i Zalesie Górne 
stało miejscem zainteresowania władz po-
wiatu.

 
Koniec budowy szkoły!

W dniu święta Komisji Edukacji Na-
rodowej – święta nauczycieli oficjalnie 
otworzyliśmy naszą zalesiańską szko-
łę w całości po remoncie i rozbudowie. 
Ogromny trud Dyrekcji placówek, które 
od września są zespołem, służb gminnych 
i Rodziców został nagrodzony. Przyjem-
nie jest wracać na stare śmieci, chociaż 
coraz trudniej je rozpoznać.

Remonty dróg

W roku 2015 wyremontowane zostały 
ulice: Przeskok, Szeroka, Przebudzenia 
Wiosny, Piaseczyńska. Ulice zyskały na-

wierzchnię asfaltową wraz ze spowalnia-
czami. Nie starczyło już czasu na ul. Sa-
renki, ale przetarg jest w trakcie rozstrzy-
gania. Prace ruszą z początkiem wiosny.

Centrum Inicjatyw
– co dalej ze starym 
budynkiem gimnazjum

Pomimo problemów proceduralnych 
oraz niejasności technicznych z końcem 
listopada Centrum Kultury w Piasecznie 
oficjalnie przejęło budynek po gimna-
zjum. Zgodnie z deklaracjami budynek 
zostanie przeznaczony na Dom Kultury 
i Inicjatyw Społecznych. W tej chwili 
trwają prace adaptacyjne i konserwacyj-
ne. Myślę, że tuż po nowym roku budy-
nek rozpocznie rzeczywistą już pracę dla 
mieszkańców.

Owocna współpraca
Poza twardymi inwestycjami czy re-

montami szczególnie cenię sobie współ-
pracę z mieszkańcami przy realizacji 
ich pomysłów. Szczególne gratulacje 
i podziękowania składam realizatorom 
projektów i podmiotom: Akademia Zako-
dowanych, Nordic-walking, Stowarzysze-
niu TU, Klubowi Seniora, Razem Lepiej. 
Związkowi Dużych Rodzin 3+, Szcze-

SAMORZĄDOwE wIEŚcI

Podsumowanie roku 2015
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w dniu 21 listopada w wesołej pod 
warszawą odbyły sie  kolejne Druży-
nowe Mistrzostwach Mazowsza Szkół  
w Szachach Szybkich. 

Nasza szkołę reprezentowały  2 druży-
ny: reprezentanci  szkoły podstawowej to: 
Kacper Zaręba, Antoni Pangowski, Kazi-
mierz  Wojciechowski i Julia Soćko.

Gimnazjum reprezentował  zespół 
w składzie: Szymon Soćko, Szymon Do-
ba, Wojciech Mierzejewski i  Małgorzata  
Kwapniewska.

O ile bardzo młody zespół szkoły 
podstawowej pojechał aby zdobywać do-
świadczenie meczowe, to z udziałem gim-
nazjalistów wiazalismy spore nadzieje na 
dobry występ. 

Nasze przewidywania w zasadzie się 
potwierdziły. Młodzi zawodnicy szkoły 
podstawowej zajęli 61 miejsce na 91 star-
tujących zespołów. Można powiedzieć, że 
wykonali plan minimum i w kolejnych 
latach będzie tylko lepiej. Gimnazjaliści 
zajęli, na 27 startujących drużyn, miejsce 
13. Sporym sukcesem zakończył się nato-
miast występ Szymona Soćko, który indy-
widualnie, na pierwszej szachownicy zajął 
bardzo dobre 3 miejsce i zdobył brązowy 
medal. Na tej szachownicy absolutnym 
zwycięzcą został inny nasz wychowanek 
– Patryk Chylewski, który aktualnie re-
prezentuje piaseczyńskie gimnazjum nr 1.

Gratulujemy i czekamy na kolejne zwy-
cięstwa.

A.Szczygielski

powi Watra, Stowarzyszeniu Przyjaciół 
Zalesia Górnego, KS Hubertus, Komitet 
mieszkańców ul. Piaseczyńskiej, Rady 
Rodziców szkół i przedszkoli oraz ich 
dyrekcjom. Dziękuję również pozostałym 
mieszkańcom za uwagi, krytykę i chęć 
współpracy na rzecz naszej lokalnej spo-
łeczności. Jestem do Waszej dyspozycji 
i liczę na dalszą współpracę.

Sprawy bieżące:
– Publikuję obok list protestacyjny miesz-
kańców Nowinek wobec propozycji loka-
lizacji oczyszczalni ścieków w Ustanowie. 
Dziękuję wszystkim, którzy zaangażo-
wali się akcję informacyjną. Czekamy na 

stanowisko wójta Gminy Prażmów w tej 
sprawie. 
– na prośbę mieszkańców interweniowa-
łem w sprawie ekip filmowych, które rea-
lizują zdjęcia na terenie Zalesia Górnego.
– regularnie spotykam się z mieszkańcami 
w sprawach: mieszkaniowych, gospodarki 
odpadami, oświetlenia ulicznego, stanu 
dróg gminnych i powiatowych, odwod-
nień, spraw porządkowych oraz projektów 
społecznych.

Zapraszam do współpracy!

Łukasz Kamiński – radny
691-015-455 

lub kaminski@piaseczno.eu   

SAMORZĄDOwE wIEŚcI

SZACHOWE MISTRZOSTWA MAZOWSZA SZKÓŁ

John Grisham „Góra bezprawia”
Samantha Kofer, młoda adwokatka, w 
wyniku kryzysu wywołanego upadkiem 
banku Lehman Brothers traci pracę w 
wielkiej korporacji prawniczej w Nowym 
Jorku i ląduje na dalekiej prowincji w mia-
steczku Brady w Wirginii. Dla zachowania 
ubezpieczenia społecznego podejmuje bez-
płatną pracę w Górskiej Klinice Pomocy 
Prawnej, gdzie służy pomocą biednym 
mieszkańcom tamtejszej krainy węgla. 

Samantha, wyrwana z korporacyjnego 
środowiska prawniczego, po raz pierwszy 
w swej zawodowej karierze styka się ze 
zwykłymi ludźmi i ich problemami. Jej 
głównymi klientami są chorujący na py-

licę górnicy, którym nieuczciwe kopalnie 
próbują odmawiać należnych im zasił-
ków. W imieniu mieszkańców przeciwko 
wielkim firmom węglowym występuje 
również Donovan, prowadzący w Bra-
dy jednoosobową kancelarię prawniczą. 
Szykuje się wielki proces w obronie praw 
górnika cierpiącego na pylicę, którego po-
zbawiono należnego mu zasiłku. Przeciw-
stawienie się potentatom okazuje się jed-
nak trudniejsze i bardziej niebezpieczne 
niż wydawało się na początku.
Harper Lee „Idź, postaw wartownika”
Na południu Stanów Zjednoczonych trwa-
ją spory wokół kwestii nadania Murzynom 
pełni praw obywatelskich. Do miasteczka 

Maycomb w Alabamie wraca z Nowego 
Jorku dwudziestosześcioletnia Jean Louise 
Finch, zwana Skautem. Powrót w rodzinne 
strony okazuje się dla niej słodko- gorzkim 
doświadczeniem. Wszystkie wartości, w 
które dziewczyna wierzyła, są podważa-
ne. Na jaw wychodzi bolesna prawda o 
ludziach najbliższych jej sercu - bliskich i 
mieszkańcach rodzinnego miasta.

„Idź, postaw wartownika” to do-
skonałe studium młodej kobiety, która 
wchodzi w dorosłość w trudnym okresie 
politycznych przemian, rozliczając się 
jednocześnie z iluzjami przeszłości. W 
tej podróży jedynym przewodnikiem jest 
sumienie człowieka.

GRUDNIOwE NOwOŚcI w BIBLIOTEcE
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OKIEM JURORA
Cieszę się, że są na mapie naszej 

Gminy takie miejsca – magiczne, w któ-
rych pielęgnuje się to co nasza Kultura 
wypracowała na przestrzeni wielu lat. 
Miejsca, w których poszukuje się war-
tości najwyższych. Takim miejscem jest 
Zalesie Górne z Jego mieszkańcami.

Festiwal „Sztukatorzy” od kilku już 
lat pokazuje, że w obecnym świecie cią-
gle jest miejsce dla tych, którzy swoją 
wrażliwością zarażają świat. Po cichut-
ku, nieśpiesznie uczą młodych ludzi, że 
warto śpiewać dobre teksty, że ważne 
jest kto je napisał , kto je ubarwił mu-
zyką. Że lansowanym obecnie „przebo-
jom”, można przeciwstawić perełki na-
pisane przez Przyborę, Osiecką, Warsa, 
Belona, Grotowskiego i wielu innych. 
I że są one ciągle aktualne i że aż się 
proszą o wyśpiewanie.

Dziękuję Zalesianom, za to, że za-
praszają mnie do tego cudownego świa-
ta ludzi i dźwięków.

Co do werdyktu – coraz ciężej się 
pracuje w jury „Sztukatorów”. Ciężko, 
bo poziom jest z roku na rok coraz wyż-
szy, coraz trudniejsze piosenki są pre-
zentowane a i różnorodność gatunków 
jest olbrzymia. Ciężko jest zdecydować 
o kilku osobach wyróżnionych, kiedy 
wyróżnić by się chciało wszystkich.

Trzymam kciuki za Festiwal i ży-
czę Jego organizatorom oraz osobom 
wspierającym, aby Festiwal trwał, cytu-
jąc klasyka, „do końca świata i o jeden 
dzień dłużej”.

Kasia Hernik

MOIM ZDANIEM...
Niedzielny finał był niezwykły. 

Wciąż noszę w sobie tamte emocje. Do-
łączam się do podziękowań dla wszyst-
kich zaangażowanych osób: muzyków 
prowadzących warsztaty, zasiadających 
w jury, sprawnego duetu Marzenki 
i Andrzeja, obsługujących media, fun-
dujących nagrody oraz osób pracujących 
społecznie, szczególnie: wolontariuszy, 
harcerzy, Krzysia Wożniaka, który robi 
świetne zdjęcia i Jacka Eberta za rzeczy 
graficzne. Cieszę się i dziękuję, że festi-
wal może znów odbywać się w naszej 
szkole i że nie musimy wkładać ochra-
niaczy.

Zapraszam do wspominania – ar-
chiwum Sztukatorów: www.tu.edu.pl/
sztukatorzy i www.tu.edu.pl/Herbert

Monika Ebert
(Oba tytuły pochodzą od redakcji.)

W przeddzień rocznicy stanu wojennego 
w Domu Rodziny Wisłockich – Fundacji 
Odrodzenie spotkaliśmy się na 27 Wie-
czorze Słowno-Muzycznym. Autorka sce-
nariusza Barbara Tokarska wspominała na 
początku spektaklu, że świadomie wraca 
do 13 grudnia właśnie teraz w środku Ad-
wentu, czasie zadumy, refleksji nad życiem. 
Tamten grudzień, to swoisty czas apoka-
lipsy dla Polaków, kiedy poczucie klęski 
i pełnej świadomości autokracji i terroru 
mogło pozbawić nadziei. Nie pozbawiło. 
Nadzieja, która jest ważną częścią adwen-
towego czuwania, nie opuściła Polaków. 
Pozwoliła przetrwać. Ziściła się w realnym 
4 czerwca 1989 roku.

Pani Basia opowiedziała taką historię: 
Kilka dni po ogłoszeniu stanu wojennego 
w gronie przyjaciół, do którego należał 
również ówczesny wikary ks. Bogdan, 
modliliśmy się słowami Jutrzni, przypada-
jącymi na ten dzień. Były tam słowa, które 
były jakby przekazane nam na ten trudny 
czas. Była to pieśń proroka Habakuka opi-
sująca gniew Boży i Jego pomstę nad wro-
gami wybranego ludu Izraela.

Ja mimo to w Panu będę się radować,
Weselić się będę w Bogu, 
moim Zbawicielu

Pan Bóg – moja siła,
Uczyni moje nogi podobne jelenim,
wprowadzi mnie na wyżyny.
Po wspólnym odśpiewaniu pieśni po-

święciliśmy swą uwagę adwentowi.
Mówiliśmy słowami świętych i poetów 

o czekaniu i czuwaniu, o Niepokalanej, 
świętych adwentowych – Andrzeju, Barba-
rze Mikołaju, Ambrożym i Łucji. 

O żywy płomieniu miłości,
Jak czule rani siłą żaru twego
Środka mej duszy najgłębsze istności!
Bo nie masz w sobie bólu już 
żadnego… 
Tymi słowy – Św. Jana od Krzyża - za-

kończyliśmy Wieczór. Ostatnim akcentem 
była pieśń Gwiazdo Morza Głębokiego 
w znakomitym wykonaniu Marcina i Pa-
wła Sczycińskich, którzy uświetnili swoim 
artystycznym śpiewem cały nasz wieczór.

A dla swej wiernej i wspaniałej pub-
liczności recytowali: Bernadetta Machała-
-Krzemińska, Marzena Solecka, debiutują-
cy w Wieczorze Mateusz Grzyb i Magda 
Olszewska, która także spektakl wyreżyse-
rowała. om

Zapraszamy do obejrzenia obszernych 
fragmentów „Wieczoru” w tvzalesie.pl

Zaduma adwentowa i patriotyczna

Idea Wirtualnego Uniwersytet Trze-
ciego Wieku polega na tym, żeby tworzyć 
Wirtualne Klasy w małych miejscowoś-
ciach i na wsiach tam, gdzie nie ma moż-
liwości stworzenia tradycyjnego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku (miejscowość jest 
mała i liczba słuchaczy nie zapewni finan-
sowania UTW, miejscowość oddalona jest 
od uczelni, na tyle, że sprowadzenie wy-
kładowcy jest utrudnione, nie ma ośrodka, 
który by UTW poprowadził).

Tworzenie Wirtualnych klas  blisko za-
mieszkania osób starszych  ma jeszcze do-
datkowe  zalety. Osoby starsze, spotykając 
się w Wirtualnej Klasie na wykład  wycho-

dzą z domu – wykład staje się pretekstem 
do integracji i spotkań z innymi osobami, 
a takie spotkania są bardzo potrzebne.

WUTW ma inspirować osoby starsze do 
zwiększania aktywności. Wykłady są reali-
zowane w formie webinariów – interneto-
wych spotkań, wykład jest wyświetlany na 
ścianie, widzimy wykładowcę i prezentację. 
Klasa może zadawać pytania na czacie.

Nasza strona internetowa http://www.
wirtualnyutw.pl/ i fanpage na faceboo-
ku https://www.facebook.com/Wirtualny-
-UTW-357991407705510/

Katarzyna Lipka-Szostak 
i Julita Gopsz-Stasiak

Wirtualny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zalesiu
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Jak wiadomo nasza poetycka impreza 
składa się z przesłuchań, warsztatów i kon-
certu finałowego. Przez blisko 2 miesiące 
z uczestnikami pracowali nasi znakomici 
instruktorzy muzyczni: Grażyna i Fryde-
ryk Babińscy, Barbara i Stanisław Szczy-
cińscy, Ludwina Popielarz i Jacek Solecki. 
Jeśli się weżmie pod uwagę fakt, że do 
finału zakwalifikowało sie 30 wykonaw-
ców, to od razu widać skalę problemów, 
które musieliśmy rozwiązywać na bieżą-
co. Nasz festiwal to jest teraz bardzo duża 
impreza. Jak co roku sprawami organizacji 
zajmowała się bardzo skutecznie Marzena 
Solecka. Dzięki przychylności dyr. Marty 
Blauth i pomocy pracownikow Zespołu 
Szkół koncert finałowy mógł się odbyć 
ponownie w Sali Teatralnej naszego gim-
nazjum. Zyskaliśmy w bieżącym roku 
nowego sponsora – Muzyczne Studio Pro-
dukcyjne SPOT, które realizuje profesjo-
nalne nagrania dżwiękowe w Warszawie 
i Krakowie. Nagrodą jaką dla nas ufun-
dował główny sponsor Nagrody Specjal-
nej jest  profesjonalna sesja nagraniowa 
wybranej piosenki dla lareata Festiwalu 
„Sztukatorzy”. Ukłony i wielkie słowa 
podziękowanie dla panów: Łukasza Tar-
gosza i Jacka Tarkowskiego. Ponadto fun-
datorami pozostałych nagród byli: Rada 
Sołecka Zalesia Górnego, Stowarzyszenie 
Rodzxiców „TU”, Stowarzyszenie Przy-
jacioł Zalesia Górnego, Zegar Słoneczny 
Sp. z o.o. oraz Wydział Promocji Gminy 
Piaseczno.W przeprowadzeniu festiwa-
lu swoje zasługi mają także: Jacek Ebert, 
który od „poczatku świata” przygotowuje 
nam graficznie plakaty, banery, progra-
my i dyplomy. Jest też Centrum Kultu-
ry, Szkoła Muzyczna „Maestro”, harcerze 
z ZHR „Watra”, którzy mają swoje stałe 
„działki”. Młodzieżowy Klub Wolontariu-
sza i jego opiekunka p.Wanda Szczycińska 
dają systematycznie swój wkład w przygo-
towanie sali, przeprowadzenie głosowań 
oraz sprzątanie po imprezie. Z powodu 

montażu nowej sceny w Sali Teatralnej 
pomocy udzielili nam także członkowie 
Rady Sołeckiej , harcerze z Wiktorem 
Maracewiczem i członkowie zespołu mu-
zycznego „Pub 99”. Znakomicie pracowało 
tegoroczne festiwalowe jury – Katarzyna 
Hernik, współtwórczyni kultowych piase-
czyńskich „Świeczowisk”, Zuzanna Całka 
nasza zalesiańska 
pianistka i nauczy-
cielka muzyki oraz 
Andrzej Gozdecki, 
także muzyk i dyrek-
tor Szkoły Muzycz-
nej „Maestro” Aka-
demia Sztuki, nisko 
sie Wam kłaniamy 
i dziękujemy za 
trudną, mozolna 
pracę. Techniczną 
obsługę festiwalu 
zapewnili: Tomek 
Strzeżek z Centrum 
Kultury i nasz stały pomocnik Maciek 
Adamczyk. Zdjęcia na koncercie robił 
Krzysztof Wożniak, zresztą tata naszych 2 
finalistek. Koncert Finałowy poprowadziła 
pięknie Marzena Solecka, ktora od kilku 
lat jest koordynatorem festiwalu. Jak widać 
w przygotowaniach i poprowadzeniu Fesi-
walu „Sztukatorzy” bierze udział całkiem 
spora grupa ludzi. Bardzo wszystkim dzię-
kujemy, pamiętamy, że  wiele osób pracuje 
przy festiwalu od jego pierwszej edycji.    

Na „Sztukatorach” zawsze wspomi-
namy jego pierwszych i póżniejszych  
współautorów: Izę Przyłucką i Monikę 
Ebert ale także Jacka, Grażynę Dobę, 
Magdę Raczko, Krzysia Toruńskiego, 
Anię Urbaczewską, Agatę Kamińską. Nie 
sposób wymienić wszystkich – wybacz-
cie. Ale wiedzcie, że o Was staramy się 
zawsze  pamiętać. Na zakończenie ma-
ła  refleksja – nasz festiwal, który w ubie-
głym roku, na chwilę, wywędrował do 
Piaseczna, ma chyba swój niezaprzeczal-

ny klimat, który przyciaga dobrych lu-
dzi. Tegorocznym niespodziewanym goś-
ciem okazała się Kasia Tarkowska, nasza 
wspólpracowniczka z ubiegłego roku i na-
uczycielka w Szkole  Muzycznej „Maes-
tro”. Przyjechała do nas na koncert – tyl-
ko na  2 godziny, ze swoją 4-tygodniową 
córeczką Zosią. Kasiu to była wzruszająca 
wizyta, dziękujemy.

Na zakończenie pragnę raz jeszcze 
podziękować wszystkim, którzy dołoży-
li swoją cegiełkę do naszego wspólnego 
dzieła.

Proszę o wybaczenie, jeśli kogoś po-
minąłem.

Andrzej Szczygielski    

 wyniki w poszczególnych kategoriach:
Dzieci:
I miejsce: Aleksandra Jazgarska, Był raz 
sobie Pan Hilary
II miejsce: Marcelina Czublun, Parasolki
III miejsce: Piotr Ryżak, Zimny drań
Nagroda Publiczności: Marcelina Czub-
lun, Parasolki
Młodzież:
I miejsce: Natalia Zaręba, Tango na głos...
II miejsce: Antonina Peak, Małe tęsknoty
III miejsce: Jagoda Jaskot, Nasze drogi
Nagroda Publiczności: Natalia Zaręba, 
Tango na głos...
wyróżnienia (alfabetycznie):
Iza Jabłońska – Na plażach Zanzibaru
Maria Magierowska – Nieznajomy
Natalia Napiórkowska – Nie budźcie mnie
Dorośli:
Nagroda Publiczności: Agnieszka Pie-
trusińska, Padam.. padam...
Nagroda specjalna: Antonina Peak, Ma-
łe tęsknoty

FESTIWAL „SZTUKATORZY” 
POWRÓCIŁ DO DOMU

28 listopada br, w Zespole Szkól Publicznych w Zalesiu Górnym odbył sie fina-
łowy koncert Festiwalu Poezji Śpiewanej „Sztukatorzy”. Kolejna 8 edycja festi-
walu przyniosła sporo niespodzianek, ale także mnóstwo radości z poziomu, jaki 
zaprezentowali uczestnicy. cieszy fakt, że młodzi wykonawcy śmiało sięgają po 
trudny repertuar, nie bojąc się ryzyka porażki. Opinie o wrażeniach z festiwalu 
zamieszczamy obok, a tymczasem kilka słów o tych, którzy tworzą to wyjątkowe 
wydarzenie.

Zasłuchana zalesiańska publiczność
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Od kilku lat organizujemy w Zalesiu 
Górnym duże projekty plastyczne.

Po „Panoramie Zalesia” i cyklu „Namlo-
wać muzykę” miejscowi artyści podję-
li kolejne wyzwanie pokazania swojego 
warsztatu i artystycznej wrażliwości. Do-
tychczasowe doświadczenia są niezwykle 
ciekawe – pokazana niedawno wystawa 
„POKOLENIA” jest tego najlepszym do-
wodem. Na 85. rocznicę utworzenia Zale-
sia Górnego zaprezentowano 18 obrazów  
wykonanych przez 14 miejscowych auto-
rów. Po otwarciu wystawy na oficjalnych 
obchodach rocznicowych w Zespole Szkół 
Publicznych, dzięki uprzejmości Francisz-

ka Szamockiego, mogliśmy przenieść 
wystawę do Galerii „Pi”.  Tak oto 
przybyła Zalesianom kolejna okazja 
do obcowania ze sztuką niezwykłą, 
ktora wyrasta z zalesiańskich tęsknot, 
ciągot i naszego widzenia otaczające-
go nas świata.   

Autorzy prac: Monika Czuba-
-Dobień, Grażyna Doba-Wolska, Ja-
cek Ebert, Tomasz Kucharski, Anna 
Marczewska, Sergiusz Pilipionok, 
Anna Neubart, Jacek Skrzynecki, Da-
nuta Szymczak, Julia Tabor, Krystyna 
Zabuska-Łopatek, Paweł Zaręba, Leszek 
Zadrągi i Maciej Zadrąg pokazali nieco-
dzienny cykl obrazów, które zmuszały 

do refleksji, przywoływały wspo-
mnienia ale też bawiły, gdyż by-
ły rodzajem artystycznego żartu. 
Organizatorzy: zalesiański Klub 
Kultury, Galeria „Pi”, Rada So-
łecka Zalesia Górnego, Centrum 
Kultury w Piasecznie z poczuciem 
dumy zaprosili mieszkańców i Go-
ści Zalesia Górnego do zwiedzania 
wystawy, która była prezentowa-
na w Galerii „Pi” w Zalesiu Gór-

nym przy ul. Pionierów 11/13 w Domu 
Fundacji „Odrodzenie” w dwa kolejne 
piątki i soboty – 21.XI, 22.XI, 27.XI, 28. 
XI w godz. 16.00-20.00  oraz na finisażu, 
który odbył  się  w  sobotę, 12.12. 2015 
roku.

Warto też zwrócić uwagę na bardzo 
sugestywny i charakterystyczny w formie, 
choć oszczędny w wyrazie katalog wysta-
wy „POKOLENIA”, który przygotowała 
Magda Zdrojewska ze Studia FURIA. 
Sądząc po komentarzach wystawa dostar-
czyła Państwu wielu artystycznych do-
znań. Serdecznie dziękujemy tym, którzy 
nas odwiedzili.

Organizatorzy

Jest to hasło projektu, który rozpoczął 
się w październiku w Zalesiu Górnym. 
Projekt jest finansowany przez Urząd 
Miasta i Gminy Piaseczno a jego orga-
nizatorem jest Stowarzyszenie Rodzi-
ców TU.

W ramach projektu zaplanowane były 
zajęcia z gimnastyki dla osób dorosłych 
i marsze nordic walking.

Zajęcia z gimnastyki prowadzi specja-
listka rehabilitacji ruchowej Agnieszka 
Sierpińska. Odbywają się one dwa razy 
w tygodniu, w domku na Sarenki. Nasza 
instruktorka przygotowuje ciekawe i wy-
magające ćwiczenia. Za każdym razem 
inne i z wykorzystaniem różnych pomo-
cy. Projekt przyciągnął aktywne zale-
sianki i sala jest zawsze pełna dbających 
o zdrowie pań. Na ostatnich zajęciach by-
ło nas 16 i niestety więcej nie zmieści się 
w obecnie dostępnej sali. Chętni zapisują 
się na listę rezerwową.

 W projekcie zaplanowane były dwa 
zajęcia nordic walking. Na drugi spacer 

nordic walkingu przyszło ok. 25 osób 
i wszyscy chcieli kontynuować wspólne 
marsze. Dzięki zaangażowaniu radnego 
Łukasza Kamińskiego zostały sfinanso-
wane kolejne 4 zajęcia. Ostatnie odbyły 
się w sobotę 12 grudnia.

 Zainteresowanie projektem przerosło 
nasze oczekiwania i planujemy złożenie 

do gminy wniosku o dofinansowanie za-
jęć sportowych w przyszłym roku. Ser-
decznie zapraszamy.

 Nasz fanpage na facebooku www.
facebook.com/Gimnastyka-prozdro-
wotna-w-Zalesiu-G%C3%B3rnym-
-320882418035821/?ref=hl

 Julita Gopsz-Stasiak

ROCZNICOWA WYSTAWA  „POKOLENIA”

Aktywnie, zdrowo, czyli zalesiańsko


