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

I. Na comiesięcznym spotkaniu Rady So-
łeckiej omawialiśmy:
– realizację Funduszu Sołeckiego roku 
2016, m.in. zostały zakupione materia-
ły do prowadzenia prac porządkowych, 
tj. rękawice, worki na śmieci, benzyna, 
szczotki, grabie, koła do taczek – z konta 
„Porządkowanie Zalesia”, oraz materiały 
plastyczne do prowadzenia zajęć w Klubie 
Kultury z konta – „Zajęcia Pozaszkolne”,
– planowane wydatki z Funduszu Sołe-
ckiego na 2017 rok,
– wstępną organizację imprezy integra-
cyjnej Święto Pieczonego Ziemniaka pla-
nowaną przez Radę Sołecką w niedzielę 
11 września br.,
– nadesłane przez mieszkańców uwagi na 
temat stanu ulic Zalesia,
– propozycje wniosków Rady Sołeckiej 
do budżetu Gminy i Powiatu na 2017 rok.

II. Uczestniczyliśmy w spotkaniu z an-
kieterami ws. pilotażowego projektu miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Zalesia Górnego. Ankieterami 
byli studenci Uniwersytetu Warszawskie-
go, którzy w porozumieniu z Urzędem 
Gminy przeprowadzili ankietę z miesz-
kańcami między innymi nt.: Co chcieliby-
śmy zmienić w naszej miejscowości, jaka 
ona powinna być w przyszłości.

III. Braliśmy udział w spotkaniu z Fun-
dacją Zalesie, która zaprezentowała no-
wy projekt zagospodarowania dawnych 
terenów Ośrodka Wisła i chce złożyć 
ofertę w konkursie na nowego dzierżawcę 
Ośrodka Wisła.

IV. Nasze wnioski do Urzędu Gminy, któ-
re zostały zrealizowane:
•  usunięto suche konary z dębów na ba-

zarku, na placu zabaw, przy bibliotece,
•   ustawiono spowalniacze na Promiennej,
•  została zaakceptowana wymiana piasku 

na placu zabaw.

V. Zwróciliśmy się do Starostwa – za-
rządcy ulicy Pionierów, o poprawienie 

synchronizacji sygnalizacji świetlnej przy 
sklepie „9-tka” i przy bazarku – dotych-
czas nie mamy odpowiedzi.

VI. Poinformowaliśmy Urząd Gminy 
o niszczeniu uliczek odchodzących od 
ul. Jesionowej do torów – jeździ tam 
ciężki sprzęt budowlany, remontujący 
torowisko PKP, skracając sobie drogę na 
miejsce budowy, zamiast jeździć wzdłuż 
torowiska.
Systematycznie uzupełniamy dziury 
w jezdniach kruszywem otrzymanym 
z Urzędu Gminy także na ulicach: Wie-
czornego Zmierzchu, Sinych Mgieł, rów-
niarka poprawiła ulicę Kolejową – nieste-
ty ciężkie maszyny używane do naprawy 
torowiska niszczą poprawione z trudem 
uliczki.

VII. Zwróciliśmy się do Zarządu PKP 
o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 
Osiedla Wyżyny, którzy z powodu budo-
wy peronu mają duże trudności z prze-
dostaniem się na drugą stronę torów do 
kościoła, sklepów, szkół – jeszcze nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi.

VIII. Systematycznie zlecamy prace po-
rządkowe na naszych ulicach osobom 
skierowanym przez kuratorów do prac 
społecznie użytecznych.

PRZYPOMINAMY:
Ważne wydarzenia w naszej miejscowo-
ści oglądamy na stronie zalesiańskiej tele-
wizji www.tvzalesie.

* * *

ŚWIĘTO 
PIECZONEGO ZIEMNIAKA
11 WRZEŚNIA (NIEDZIELA) NA 
PLACU DOMANKA od godz. 14.30 do 
zmroku – jest to spotkanie integracyjne 
mieszkańców połączone z tzw. wyprze-
dażą garażową przy akompaniamencie 
dobrego zespołu muzycznego i pieczo-
nych na ognisku ziemniakach.

Kontakt z sołtysem:
telefon: 22/844 03 29 ; 48 691 500 242
ul. Porannej Zorzy 1

Dyżur sołtysa 
(w miesiącach wakacyjnych 
po uzgodnieniu telefonicznym)
poniedziałek, godz. 17.00-19.00
piątek, godz. 10.00-12.00.

* * *

PRZYDATNE TELEFONY

Pogotowie ratunkowe Falck: 
22/535 91 93; 999; 112
Nocna pomoc lekarska Piaseczno 
ul. Pomorska1: 
22/536 97 76
Nasz Ośrodek Zdrowia: 
22/756 52 45
Przychodnia Piaseczno ul. Fabryczna: 
22/756 21 11; 22/756 73 73
Szpital Św. Anny Piaseczno: 
22/735 41 00
Pogotowie gazowe: 992
Straż Pożarna: 998, 112
Awarie oświetlenia ulic: 
535 481 335
Pogotowie energetyczne Jeziorna: 
22/701 32 20; 22/701 32 22
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 7565217
Klub Kultury ul. Jelonka: 
500 162 993
Urząd Gminy Piaseczno: centrala 
22/701 75 00
Urząd Gminy: Wydział Gospodarki 
Odpadami: 22/736 29 84
Nadleśnictwo Chojnów: 22 727 57 52

Sołtys Ewa Molenda Stroińska

SOŁTYS DZIAŁA, A RADA SOŁECKA WIE …
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Remontują tory we wsi
Sołtys mówi: gratka!
Od wsi innych będziem lepsi
Remont to rzecz rzadka

To nic, że się zmienił rozkład
Mówi pani w sklepie
Ponoć już zrywają podkład
Potem będzie lepiej

Tory będą takie piękne
W gazetce pisali
Że z zachwytu, człeku, pękniesz
Szyny zrobią z stali

Brak niewygód, 
mnóstwo zalet
Pociągi nam wieszczą
Nie przeszkadza prawie wcale
Że pół dnia nie jeżdżą

Już koparki pełzną murem
Ze wszystkich stron świata
Usypały piachu górę
Na sąsiadów kwiatach

Gdy popili robotnicy
Ścigali się nimi
Rozkopali pół ulicy
Poza tym są mili

Jeden tor nam potem zdjęto
Jak cały jest długi

We wsi mówią, że to święto
Mogli zdjąć też drugi

Kiedyś pociąg będzie ścinał
Przestrzeń jak samolot
Lecz na razie się zatrzymał
Za Czachówkiem w polu

Wahadłowy ruch, podróżni
Pani w kasie kwili
Pociąg się sześć godzin spóźni
Prawie ją zabili

Na dodatek rozebrana
Peronu połowa
Więc tłoczymy się od rana
Pogoda… deszczowa

Ludzie szepczą między sobą
Że ten tor, co zdjęli
To miał zostać, a ten obok
Remontować mieli

Ale potem będzie lepiej
W gazetce pisali
Tak mówiła pani w sklepie
Sołtys się tak chwalił

Więc wątpliwość muszę wreszcie
Przedstawić spóźnioną
Będzie lepiej, lecz czy wcześniej
Już tak nie mówiono?

Jan Ebert

Piosenka o remoncie linii kolejowej Warszawa-RadomLato „TU” w Zalesiu 
Wycieczki dalsze i bliższe, wyprawy do ki-

na i na basen, warsztaty ceramiczne, malarskie 
z pierwszej pomocy, a nawet wspinaczka po 
skrzynkach i zjazdy linach z Harcerską Grupą Ra-
towniczo-Medyczną „Piaseczno”, to tylko niektó-
re z atrakcji czekających na dzieci w DOMKU na 
SARENKI w czasie półkolonii organizowanych 
przez Stowarzyszenie Rodziców „TU”. 

Zajęcia ruszają 1 sierpnia. Dzieci można zapisać 
na tydzień, dwa, cały miesiąc  lub pojedyncze dni. 

Koszt pakietu podstawowego -  od poniedział-
ku do piątku, od 9-16.30, to 200 zł. 

Za dodatkową opłatą (10 zł za godzinę) moż-
na przyprowadzić dziecko wcześniej i odebrać 
później (do 18.30). Uwaga! Zniżki dla posiadaczy 
Karty Dużej Rodziny 

W PAKIECIE: 
- minimum jedna dalsza, wyjazdowa wycieczkę 
tygodniowo (np.3 sierpnia do Nadleśnictwa Choj-
nów na warsztaty w lesie i łące i ognisko z kieł-
baskami),
- zajęcia ceramiczne, malarskie, kulinarne,itp.,
- kurs pierwszej pomocy 
- podchody i gry terenowe, 
- wspinaczka po skrzynkach, „pajęczynie”  i tzw. 
tyrolka (zjazdy na linach),  
- wyprawy na baseny Ośrodka Wisła (oczywiście 
w zależności od pogody), do kina, sali zabaw, itp.
- woda, soki, owoce, warzywa i inne przekąski (jo-
gurty, serki).UWAGA! Podczas warsztatów kuli-
narnych dzieci razem z wychowawcami przygoto-
wują kanapki, pasty, sałatki, naleśniki z owocami, 
serem, itp., 
- opieka doświadczonych wychowawców z upraw-
nieniami wychowawcy wypoczynku dzieci i mło-
dzieży. 

 Do dyspozycji dzieci duży cienisty ogród z pla-
cem zabaw oraz wygodnie urządzony 90-metrowy 
DOMEK (duża sala z wyjściem na taras, jadalnia, 
dwie łazienki, zaplecze kuchenne i biurowe). 

W DOMKU na SARENKI pełno jest gier 
planszowych, pluszaków,  klocków, kredek, farb 
i innych zabawek. Są rowery, basenik ogrodowy, 
hulajnoga, piłki, kometki, itp.

 Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem 
606 955 424 u Agnieszki Gutkowskiej, koordyna-
torki Domku na Sarenki.    

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Stowarzyszenie „TU”

BIBLIOTEKA W ZALESIU GÓRNYM

17 czerwca 2016 roku po raz kolejny w Bibliotece 
Publicznej w Zalesiu Górnym odbył się wieczór 
literacki z cyklu „Spotkania w Bibliotece z auto-
rami Zalesia Górnego i okolic”. 

Gościem i bohaterem wieczoru był historyk, za-
lesianin, autor wielu książek - Piotr Marczak, który 
promował swoją nową książkę. 

„Dzieje Polski w obrazach”-  to przepięknie 
wydany, bogato ilustrowany, dwujęzyczny album 
z obrazami malarzy takich jak Marcello Bacciarelli, Jan Matejko, Józef Brant 
i wielu innych. Książka przedstawia panoramę Polski od X do XXI wieku, 
wzbogaconą o ciekawe komentarze i bogatą ikonografię przybliżającą tło hi-
storyczne oraz bohaterów przedstawionych na obrazach. „Wśród prezentowa-
nych prac są dzieła wybitne, mające najwyższą rangę, ale też obrazy słabsze 
artystycznie, które jednak odegrały ważną rolę w kształtowaniu świadomości 
narodowej Polaków”. 

Przez ponad  godzinę nasz gość z wielką pasją opowiadał o najważniejszych 
wydarzeniach naszego kraju zapisanych w dziełach wielu znanych malarzy. 

Bardzo dziękujemy panu Piotrowi za spotkanie i życzymy wydania następ-
nych książek. Biblioteka w Zalesiu Górnym
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Obchody Światowych Dni Młodzieży 
w Zalesiu Górnym stanowiły część ŚDM 
w diecezjach. Miały miejsce w dniach 
od 20 do 25 lipca 2016. Przygotowania 
rozpoczęły się półtora roku wcześniej. 
W ostatnich tygodniach przed przyjęciem 
gości intensywnie pracowaliśmy nad 
szczegółowym planem wydarzeń, przy-
gotowywaliśmy wolontariuszy, rodziny, 
kościół i domy. Prawie do ostatniej chwili 
nie wiedzieliśmy kto i czy ktokolwiek za-
wita do parafii św. Huberta, ale modlili-
śmy się, aby była to duża grupa i by było 
to radosne wydarzenie. Jednak 7 lipca 
wiedzieliśmy już na pewno, że 107 osób 
będzie gościło w zalesiańskich progach.

Na młodych gości czekali wolontariusze 
z flagami danych narodowości, co dawało 
osobisty akcent przybyłych. Nie zabrakło 
radosnego śpiewu powitania, skandowa-
nia radości i osobistych powitań. Pierwsza 
grupa pielgrzymów z Estonii (22 osoby) 
przybyła dnia 20 lipca ok. godz. 16.00. po 
20 godzinach jazdy z Tallina. Druga grupa 
z tzw. Wikariatu Apostolskiego czyli obej-
mującego Zjednoczone Emiraty Arabskie 
(84 osoby), łącząca ludzi dziesięciu naro-
dowości (z Filipin, Indii, Pakistanu, USA, 
Ekwadoru, Erytrei, Portugali, Kenii, Syrii, 
Ugandy) dotarła po kilkudniowym objeź-
dzie po Europie. Ponadto przyjechał też je-
den Rosjanin. Oficjalne powitanie nastąpi-
ło o godz. 20.00. Ksiądz Krzysztof Grzej-
szczyk, nasz Proboszcz, przywitał Gości 
bardzo serdecznie i ciepło, przy wielkim 
aplauzie zgromadzonych. Następnie, po 
odśpiewaniu hymnu tegorocznych ŚDM, 
powitał zgromadzonych nasz Sztab Para-
fialny i zaprezentowały się krótko przybyłe 
grupy. Całe powitanie było bardzo radosne 
i entuzjastyczne, przerywane wielkimi bra-
wami i owacjami. Potem wszyscy udali się 
do sali teatralnej na fantastyczny koncert 
przygotowany przez wolontariuszy. Od 
samego początku wszyscy zaczęli tańczyć, 
bawić się i celebrować radość spotkania, 
w czym pomagały utwory nowoczesnych 
pieśni religijnych (trzeba było to widzieć) 
oraz hymny Światowych Dni Młodzieży. 
Podczas uroczystości wolontariusze mani-
festowali radość machając flagami państw, 
z których pochodzili przybysze. Czuło się 
młodość, entuzjazm i dumę tej chwili !!

Czwartek był dniem poświęconym 
zwiedzaniu Warszawy. Pielgrzymi mogli 
wybrać spośród sześciu wcześniej zare-

zerwowanych dla nich muzeów, m. in. 
Muzeum Powstania Warszawskiego i Mu-
zeum Fryderyka Chopina. O godzinie 
15.00 wspólnie zebraliśmy się w kościele 
seminaryjnym przy Krakowskim Przed-
mieściu, aby odmówić koronkę do Miło-
sierdzia Bożego i wziąć udział w Mszy 
Świętej. Wieczorem grupa uczestniczyła 
w koncercie „Wiara, Nadzieja, Miłość” na 
placu Piłsudskiego w Warszawie, wspól-
nie tańcząc i śpiewając. Tam gdzie była 
nasza grupa pojawiali się dziennikarze 
i fotoreporterzy, albowiem entuzjazm na-
szych Gości i nas był daleko poznawalny.

Piątek zaplanowano jako dzień uczyn-
ków miłosierdzia. Rano pojechaliśmy do 
Derd koło Łazów do Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia, skąd po Mszy 
Świętej i drugim śniadaniu udaliśmy się na 
pieszą pielgrzymkę do Walendowa, odle-
głego o niespełna 2 kilometry. W Walen-
dowie modliliśmy się Koronką, a następnie 
dokonaliśmy dzieła miłosierdzia wspólnie 
czyszcząc bryczkę, którą przyjechała 
niegdyś w to miejsce siostra Faustyna. 
Wieczorem, w duchowej łączności z całą 
diecezją, spotkaliśmy się w zalesiańskim 
kościele na nabożeństwie w intencji uczest-
ników Światowych Dniach Młodzieży.

W sobotę – dzień sportu – najpierw 
odbyły się fantastyczne grupowe wyścigi 
z zadaniami zręcznościowymi, a następ-
nie każdy mógł brać udział w grach zespo-
łowych. Po przerwie na odpoczynek i dru-
gie śniadanie wyruszyliśmy do szkoły nr 
1 w Piasecznie na obiad. Stamtąd udali-
śmy się do Wilanowa do Świątyni Opatrz-
ności Bożej, gdzie odbył się koncert Arki 
Noego i wieczór uwielbienia. Punktem 
kulminacyjnym tego popołudnia była Eu-
charystia pod przewodnictwem księdza 
kardynała Kazimierza Nycza. Zaproszo-
no nas tam pod samą 
scenę, a entuzjazm 
naszej tak wyjątko-
wej grupy zauważali 
wszyscy i flagi Za-
lesia i naszych Gości 
powiewały dumnie 
pod samym miejscem 
przewodniczenia.

W niedzielę spot-
kaliśmy się na uroczy-
stej parafialnej Mszy 
Świętej. Eucharystię 
sprawowało 10 księży, 

towarzyszyła im liczna służba liturgiczna. 
Modlitwa powszechna została wypowie-
dziana w dwunastu językach. Kto nie był 
niech zazdrości prawdziwie, bo nie było 
końca radości i mocy wiary, mimo ponad 
normalnego czasu sprawowania Euchary-
stii. Młodzi ze świata wyrażali szczególna 
radość i podziękowania, za takie przyjęcie 
i nasza gościnność. Po południu ponownie 
zebraliśmy się pod kościołem, aby wspól-
nie świętować i bawić się. Tańczyliśmy 
poloneza, belgijkę, a Filipińczycy zapre-
zentowali swój narodowy taniec. Tą radość 
tańców i zabawy przerwała pora Mszy św. 
wieczornej, dając czas na odpoczynek, 
rozmowy i wspólne bycie ze sobą. Każdy 
mógł spróbować wyśmienitych potraw 
przygotowanych na tę okazję przez na-
szych cudownych Parafian, których zaan-
gażowanie i ilość przerosły nasze oczeki-
wania. Była to prawdziwie polska gościna. 
O 20.00 wyjechaliśmy na koncert zespołu 
TGD do Piaseczna, gdzie znowu było 
szalenie entuzjastycznie, ale także bardzo 
modlitewnie. 

Tak zastał nas poniedziałek. Dzień po-
żegnania Pielgrzymów. Trudny dzień, bo 
Jezus zbudował takie więzi, że łez było du-
żo. Wsiadający do autokarów mieli mokre 
oczy a nasi także płakali. Tylko Bóg może 
w tak krótkim czasie, tak wiele dokonać.

Obchody ŚDM w diecezjach były wspa-
niałym czasem spotkania, modlitwy, rado-
ści i zabawy w pełnej jedności wszystkich 
uczestników, w tak wielkiej różnorodno-
ści, barw, języków i kultur. W Zalesiu był 
to czas świąteczny dla całej Parafii. Warto 
podkreślić niezwykły wysiłek wolontariu-
szy oraz rodzin, które przyjęły Gości do 
swych domów, a także gminy Piaseczno, 
powiatu Piaseczyńskiego, P. Sołtys i Rady 
Sołeckiej oraz Policji. Ze wszystkimi bar-
dzo ale to bardzo się cieszymy.

Ps. z ostatniej chwili - nasi Goście już 
dzwonią i piszą dziękując za królewskie 
przyjęcie.

ŚDM w Zalesiu
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Nam w duszy 
zawsze gra…
Już od dziecięcych lat jestem wielką 
pasjonatką muzyki. Towarzyszy mi ona 
aż do dziś i śmiało mogę stwierdzić, że 
„moje serce, to jest muzyk, który zwiał 
z orkiestry”. Dlatego też postanowiłam 
wziąć sprawy w swoje ręce i stworzyć 
małą orkiestrę.

W sobotę, 18 czerwca 2016 r. zorga-
nizowałam koncert z okazji Dnia Muzy-
ki. Wzięło w nim udział ponad sto osób. 
Samych muzyków było aż trzydziestu 
czterech. Instrumentaliści i wokaliści, to 
dzieci, młodzież oraz dorośli z Zalesia 
i okolic. Każdy z nich ciężko pracował 
przez cały rok nad wybranym repertua-
rem, aby podczas koncertu pochwalić się 

swoją pasją. Tego wieczora można było 
usłyszeć utwory wykonane na instrumen-
tach klawiszowych, gitarach oraz ukulele.

Taki koncert dla 
występujących był 
nie tylko zaprezen-
towaniem swoich 
umiejętności, ale 
także wzmocnie-
niem własnej warto-
ści, a nawet stocze-
niem wielkiej walki 
ze stresem.

K o r z y s t a j ą c 
z okazji chcę po-
dziękować Klubowi 
Kultury z Zalesia 
Górnego, Klubowi 
Seniora oraz rodzi-
com uczestników 

koncertu, którzy włączyli się w organiza-
cję tego ważnego dla nas wydarzenia. 

Magda Kamińska

Niewątpliwie  wydarzeniem Nr 1 tego-
rocznego, XVI Jarmarku Hubertow-
skiego było dla nas ogłoszenie przez 
organizatorów decyzji o przyznaniu 
tytułu Twarzy Roku p. Danusi KROC.

To zasłużona,wieloletnia działaczka 
społeczna na wielu polach, m.in. wKlubie 

Seniora i Parafialnym Caritas. Przypo-
mnę, że pierwszy tytuł Twarzy Roku 2014 
przypadł także naszej koleżance, p. Zosi 
Lubraczyńskiej. Gratulacje dla p. Danu-
si, radość dla wszystkich Klubowiczów. 
Dziękujemy za zauważenie i docenienie 
naszych różnorodnych indywidualnych 
i zespołowych wysiłków na rzecz naszego 
pięknego Zalesia Górnego i jego miesz-
kańców.

Każdego roku, a uczestniczymy 
w „Hubertusie” od 8 lat, uruchamiali-
śmy kuchnię z „przysmakami babuni’. 
Zawsze cieszyły się wielkim powodze-
niem ale ten rok przyniósł kolejny rekord 
.Wszyscy, łącznie z przybyłymi na Jar-
mak  VIP-ami chcieli popróbować słyn-
nych pierożków, żurku, ciast. Przygoto-

wane wysiłkiem kilkunastu pań-wolon-
tariuszek zniknęły  sporo przed zakoń-
czeniem imprezy pozostawiając w kasie 
klubowej równowartość wynajmu dwóch 
autokarów wycieczkowych np. na wy-
jazd do stołecznego teatrulub muzeum. 
Tradycyjnie sporym zainteresowaniem 
cieszyła się Fotokronika ilustrująca naj-
ważniejsze wydarzenia  z życia klubu w 
okresie VI.2015-V.2016.

Do tej beczki miodu łyżeczka dzieg-
ciu. Tradycyjnie od kilku lat organizato-
rzy przekazywali nam i Klubowi Razem 
Lepiej do zagospodarowania rozstawio-
ny już wcześniej wielki namiot. W tym 
roku też był do naszej dyspozycji, tyle, że 
nie rozłożony, Na szczęście po krótkiej 
chwili niepewności i zamieszania udało 
się nam nasze lokum „wznieść” i w pełni 
urządzić tuż przed uroczystym rozpo-
częciem imprezy. Nie byłoby to możli-
we bez wielkiego wsparcia rodzinnego 
w osobach panów Marcina MAZURKA 
i Jarosława MEISSNERA. No i  jeszcze 
dwóch młodych dżentelmenów w wieku 
studenckim, którzy widząc naszą trochę 
amatorską szamotaninę pospieszyli sa-
morzutnie z pomocą wykazując wielkie 
umiejętności w organizowaniu biwaku. 
Naszym bezimienny wybawcom - ser-
deczne PODZIĘKOWANIA od całego 
Klubu Seniora, W sumie zaczęło sie ner-
wowo, a skończyło miłą konstatacją, iż 
korzystając z pomocy osób życzliwych- 
daliśmy radę !

W przygotowaniu i realizacji naszej 
obecności na tegorocznym „Hubertusie” 
brało udział ponad 30 koleżanek i kolegów. 
Wszyscy zasłużyli na wielkie uznanie i sło-
wa podziękowania za ten dobrowolnie po-
jęty i wykonany wysiłek. Dziękujemy tez 
organizatorom za zaproszenie i życzliwe 
wsparcie. DO ZOBACZENIA ZA ROK !

Jerzy Roman
prezes Klubu Seniora

 „Hubertus” seniorów pełen wrażeń
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Ostatni Jarmark Hubertowski, który 
odbył się 12.06.2016, był świetną oka-
zją do zaprezentowania naszych sąsia-
dów – cudzoziemców, którzy od wielu 
lat żyją w Polsce i traktują nasz kraj 
jak drugą ojczyznę. Pojawiły się też na 
nim twarze wciąż nieczęsto spotykane 
na naszych ulicach – uwiecznionych 
w obiektywie Krzysztofa Merskiego 
Wietnamczyków.

Twarze zwykłych mieszkanców wio-
sek z pogranicza północnego Wietnamu 
i Chin ogromnie zafascynowały fotogra-
fa, ujęły go egzotyką, niezwykłą urodą i 
kolorem. Tak mieszkańcy wiosek chodzą 
ubrani podczas zwykłego, pracowitego 
dnia. Żaden z 20 portretów nie był pozo-
wany i może właśnie dlatego zdjęcia przy-
ciągają naszą uwagę swoją autentycznoś-
cią i szczerością. 

Z okazji tej wystawy na jarmark przy-
jechał Pham Tuan Anh, Wietnamczyk 
mieszkający od 20 lat w Polsce, u którego 
gościł w Wietnamie autor zdjęć – Krzysz-
tof Merski. 

Wietnamski sąsiad nie przyjechał sam. 
Aplauz Zalesian wzbudził występ towa-
rzyszących mu Le Mong Hang, Nguyen Le 
Hoa, Nguyen Dieu Linh i Huyen Bich Chi, 
którzy zaśpiewali tradycyjną wietnamską 
piosenkę przy akompaniamencie akordeo-
nu, oraz po polsku... „Szła dzieweczka do 
laseczka“. O kulinarnych zwyczajach moż-
na było usłyszeć, kosztując przywiezione 
do degustacji pyszne sajgonki.

Tegoroczny jarmark był okazją do bliż-
szego poznania także innych obcokrajow-
ców: Zalesianina z Francji – dziennikarza 
Bernarda Margueritte‘a oraz Zalesianina 
z Holandii – Wichera Schrage, z którymi 
wywiad przeprowadzili uczniowie nasze-
go gimnazjum. Trzeba powiedzieć, że ta 
część jarmarkowego programu wzbudziła 
wyjątkowe zainteresowanie i zgromadziła 
wokół sceny spory tłum słuchaczy.

Z wypowiedzi zarówno Francuza, jak 
i Holendra wynikało, że w Polsce zatrzy-
mała ich romantyczna miłość do Polek, 
natomiast Wietnamczyka przywiodła 
miłość do nauki – Pham Tuan Anh jest 
bowiem doktorem matematyki, który 
przyjechał na studia na Uniwersytecie Ja-
giellońskim i od 20 lat mieszka w Polsce. 

Wystawa wietnamskich portretów to 
nie jedyne skarby, które skrywa komputer 

fotografa z Zalesia – Krzysztofa Merskie-
go. Ma on tysiące zdjęć ptaków w zachwy-
cających ujęciach. Za każdym ułamkiem 
sekund, kiedy otwiera się migawka, kry-
ją się godziny oczekiwania i wyglądania 
zwierząt z okien domu, przy karmniku, 
nad rzekami, na bagnach, polach i bezdro-
żach. To godziny spędzone w zimnie i upa-
łach, w bezruchu i niewygodnej pozycji, w 
oczekiwaniu na tę bezcenną chwilę, kiedy 
uda się zrobić to jedno jedyne zdjęcie. 

Przy wsparciu dyrektora zalesiańskiej 
Filii Domu Kultury w Piasecznie, An-
drzeja Szczygielskiego, udało się kilka lat 
temu namówić Krzysztofa na upublicz-
nienie swoich prac fotograficznych. Wy-
stawa „Moi sąsiedzi“ z 2010 roku, z okazji 
80-lecia Zalesia Górnego, pokazywała 
ptaki żyjace w najbliższym sąsiedztwie. 
Okazało się się, że w naszych ogrodach 
i lasach żyje przynajmniej 49 gatunków 
pięknie ubarwionych ptaków. 

Wybrane zdjęcia zostały ponadto wy-
drukowame w dużym formacie i po raz 
pierwszy w Zalesiu wystawa zagościła na 
płotach najczęściej uczęszczanych ulic. 

Obie wystawy cieszyły sie ogromnym 
powodzeniem i mam nadzieję, rozbudziły 
zainteresowanie ptakami, które ukryte w 
drzewach i krzewach, żyją obok nas, ratują 
nas przed inwazją robactwa i umilają nam 
życie śpiewem od wczesnych godzin poran-
nych do późnego wieczora. Są od zawsze, 
jak powietrze, więc zazwyczaj nie zwra-
camy na nie większej uwagi. Zdjęcia były 
na najwyższym poziomie technicznym i 
artystycznym. Wystawa gościła również w 
piaseczyńskim muzeum. Oto co napisał we 
wstępie do tamtej wystawy o Krzysztofie 
Merskim Arkadiusz Szaraniec:

Wśród mieszkanców Zalesia Górnego 
jest wiele utalentowanych osób, którym 
chce się chcieć i udostępniają nam swoją 
twórczość. Krzysztof Merski, jeden z nich, 
ma niewątpliwie wielki talent fotograficz-
ny i tę ciekawość świata, która sprawia, że 
nie ma dla niego żadnych trudności, któ-
rych by nie pokonał, aby realizować swo-
je hobby. A my możemy się tylko cieszyć, 
że możemy podziwiać efekty jego ciężkiej 
pracy –mistrzowskie zdjęcia. 

J.J.-H.

Profesjonalny amator, 
czyli o wystawie zdjęć Krzysztofa Merskiego
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W dniach 10-12 czerwca 2016 r. w Mła-
wie odbył się turniej finałowy XVI-
II Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej.

Drużyna naszej szkoły wygrała w fina-
le i jesteśmy mistrzami Mazowsza.

Skład drużyny:
• Filip Arak, kl. 6a
• Ignacy Bień, kl. 6d
• Adrian Fabijański, kl. 6b
• Jakub Fabijański, kl. 4a
• Jacek Godlewski, kl. 6d
• Jakub Jarosz, kl. 6d
• Filip Kępisty, kl. 6b
• Igor Morzycki, kl. 6c
• Wojciech Senderski, kl. 6b
• Bartłomiej Szynkaruk, kl. 6d

Relacja z zawodów
Po przyjeździe na miejsce odbyło się 

losowanie. Zespoły podzielono na dwie 
grupy, w których graliśmy systemem 
„każdy z każdym”. Pierwszy mecz ze 
szkołą z Drobina wygraliśmy 7:1. Później 

było już trudniej. Podczas meczu z Rado-
miem prowadziliśmy 3:1, jednak potem 
przeciwnicy wyrównali wynik i mecz za-
kończył się remisem. Spotkanie ze szkołą 
z Mińska Mazowieckiego wygraliśmy 4:0. 
Trochę za nisko, aby myśleć o pierwszym 
miejscu. Ostatni mecz między szkołami 
z Radomia i Drobina miał zadecydować 
o kolejności w grupie. Radom nie mógł 
wygrać wyżej niż 4:0. Gorąco dopingowa-
liśmy szkołę z Drobina, 
dzięki czemu przegrali 
„tylko” 3:0. W ten sposób 
znaleźliśmy się na pierw-
szym miejscu w grupie. 
W półfinale spotkaliśmy 
się ze szkołą z Raszyna 
na meczu, który wygrali-
śmy 4:1. Teraz czekał nas 
mecz o pierwsze miejsce.

W finale ponownie 
spotkaliśmy się ze szkołą 
z Radomia. Po wyrów-
nanej pierwszej połowie 
osiągnęliśmy bezbramko-

wy remis. W drugiej części meczu zdoby-
liśmy dwie bramki. Wydawało nam się, że 
zwycięstwo mamy już w kieszeni. Jednak 
przeciwnik nie dał za wygraną i zdobył 
bramkę. Zrobiło się nerwowo. Po chwi-
li jednak strzeliliśmy gola i wygraliśmy 
mecz 3:1. Zapanowała ogromna radość! 
Triumfalnie zatańczyliśmy na środku boi-
ska. Ostatecznie: „We are the champions”.

Robert Pazdrowski

W niedzielę, 12 czerwca podczas XVI 
Jarmarku Hubertowskiego odbyły się 
otwarte Szachowe Mistrzostwa Zalesia 
w kategorii „Open”.

Limit zapisów wynoszacy 30 osób 
został wyczerpany badzo szybko, jeszce 
przed rozpoczęciem gier. W tegorocznych 

zawodach był spory rozrzut wiekowy, ale 
dominowali uczniowie gimnazjum i szko-

ły podstawowej. W turnieju wystartowało 
18 zawodników z kategoriami szachowy-
mi, w tym 5 zawodników z rakingiem 
FIDE. Większość pojedynków stała na 
dobrym poziomie i była bardzo zacięta.

Coroczny turniej organizowany przez 
zalesiański Klub Kultury odbywa się 

w nietypowych warunkach, bo na ot-
wartej przestrzeni boiska KS Hubertus.

Wymaga to od zawodników umiejętności 
koncentracji i odporności na dobiegające 
zewsząd rozmowy, hałas i głośną muzy-
kę. Takie zawody, rozgrywane w trudnych 
warunkach dają jednak dobre przygoto-
wanie do udziału w innych, większych 
turniejach. Bezapelacyjnym zwycięzcą 
turnieju i zdobywcą tytułu Szachowego 
Mistrza Zalesia 2016 został Szymon Soć-
ko, który wygrał wszystkie partie i zdobył 
5 pkt. Na 2 miejscu uplasował się Józef 
Karzel z 4 pkt, podobnie jak trzeci w tur-
nieju Jerzy Fijołek. Kolejnych trzech za-
wodników: Kamil Girtler, Jan Hajewski 
i Ludwik Karzel zdobyli odpowiedznio: 
4, 4 i 3.5 pkt Trójka najlepszych zawod-
ników w zawodach otrzymała z rąk p. 
Sołtys Ewy Stroińskiej piękne puchary 
ufundowane przez Radę Sołecka Zalesia 
Górnego. Sędzią Głównym zawodów był 
Marcin Bajkowski, instruktor szacho-
wy z Klubu Kultury w Zalesiu Górnym. 
Warto dodać, że wśród kibiców turnieju 
szachowego pojawił się p. burmistrz Zdzi-
sław Lis, który z zaciekawieniem obser-
wował toczące się pojedynki.

A.Szczygielski

Uczniowie Szkoły Podstawowej  im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym 
mistrzami  Mazowsza w piłce nożnej

SZACHOWE MISTRZOSTWA ZALESIA GÓRNEGO


