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ZALESIANIE GÓRĄ!

DZIAŁANIA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ w styczniu 2010 r.
Kilkakrotnie w styczniu braliśmy udział w koordynacji odśnieżania naszej miejscowości poprzez
kontaktowanie się z wykonawcą akcji „zima” – pokazując miejsca i ulice wymagające szybkiego odśnieżania, sprawdzaliśmy także wykonanie oczyszczenia ze śniegu, kierowaliśmy pług na ulice z których były zgłoszenia interwencyjne. Śniegu
mamy wyjątkowo dużo w tym roku i wielu mieszkańców było niezadowolonych ze stanu odśnieżania
ulic, jednak musimy podziękować
panu Grzegorzowi Chrabałowskiemu z Wydziały Utrzymania Dróg,
że praktycznie na każdą naszą prośbę organizuje nam przyjazd koparek spychających śnieg na pobocza.
l Braliśmy udział w uroczystym
otwarciu Świetlicy na ul. Jelonka.
Zalesiańska Filia Miejsko– Gminnego Ośrodka Kultury w Piasecznie
mimo, że niewielka wygląda bardzo przyzwoicie. Dzięki Urzędowi
Gminy, naszym radnym, pani Dyrektor Dudek z Ośrodka Kultury
w Piasecznie i kierownikowi filii
Andrzejowi Szczygielskiemu mamy
się czym pochwalić– budynek został starannie odnowiony i wyposażony. W bieżącym roku powinien
jeszcze zostać wymieniony dach i
zaadoptowany strych.
l Wysłaliśmy pismo do PKP przypominające o obietnicy doprowadzenia naszego peronu do estetycznego wyglądu z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 80–lecia Zalesia.
l Otrzymaliśmy odpowiedź informującą, że PLK– Zakład Linii Kolejowych postara się włączyć w poprawę wizerunku terenów kolejowych w Zalesiu Górnym, nie będą
to jednak prace radykalne ponieważ
zbliża się termin modernizacji linii
Warszawa – Kraków, a jedynie prace estetyzujące.
l

W dniu 17 stycznia br. w warszawskim hotelu Nowotel Centrum zakończyły się Szachowe Mistrzostwa Polski z udziałem całej czołówki krajowej.
Ogromny sukces odniosła nasza Sąsiadka z Zalesia
Monika Soćko, która w pięknym stylu zdobyła tytuł
indywidualnej mistrzyni kraju pokonując w finale
2 : 0 Iwetę Rajlich. Bartosz Soćko zajął 8 miejsce
uzyskując identyczny wynik, co zdobywca 3 miejsca
Jacek Gdański. Podium było o mały krok. Serdeczne gratulacje!!!
OGŁOSZENIA ŚWIETLICY
Zapraszamy dorosłych na kurs podstawowej obsługi
komputera i korzystania z internetu. Zajęcia odbywają
się w świetlicy przy ul. Wiekowej Sosny 4 we wtorki w
godz.16.00 i 17.45. Koszt miesięczny 40 zł. Istnieje możliwość utworzenia nowej grupy w innym terminie. Zapisy i informacje tel: 0 694 298 373 lub 0 500 162 993.
***
W okresie ferii w dni powszednie w godz: 9.00–14.00
świetlica przy ul. Jelonka zaprasza dzieci na zajęcia.
Pobyt w świetlicy jest bezpłatny. Należy zabrać ze sobą obuwie na zmianę i II śniadanie. Informacje telefoniczne: 0 500 162 993. Zapraszamy!
***
Zalesiańskie Koło Gospodyń Podmiejskich zaprasza
Panie na spotkanie, które odbędzie się 20 lutego (sobota) o godz. 17.00 w Świetlicy przy ul. Wiekowej Sosny
4. Temat spotkania: Tajemnice dobrego makijażu – będzie to spotkanie z wizażystką. Informacje: Julita Stróżewska, tel: 0 503 004 516. Zapraszamy!

Prowadzimy negocjacje z Nadleśnictwem Chojnów w sprawie
dzierżawy terenu pod boisko na
Domance.
l W związku ze zmianami organizacyjnymi zakończyła się nasza współpraca z kuratorem sądowym w Piasecznie polegająca na
przyjmowaniu osób skierowanych
do prac społecznych. Od tego roku
osoby te kierowane są do Gminy i
jedynie Gmina będzie decydować o
ich ewentualnym przesyłaniu do naszej wsi.
l Uzyskaliśmy kolejną informację
na temat oświetlenia na ulicy Parkowej – będzie, jak mrozy zelżeją –
widzieliśmy nawet książkę budowy
– oznacza to, że sprawa postępuje w
dobrym kierunku.
***
Po kilkutygodniowym oczekiwaniu otrzymaliśmy odpowiedź ze
Starostwa w Piasecznie w sprawie
poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych przechodzących
przez naszą miejscowość. Rozpoczęcie prac Starostwo warunkuje partycypacją finansową Gminy Piaseczno i zmianą planu miejscowego tej
części Zalesia, w której przebiegają
ul. Wiekowej Sosny i Pionierów. W
piśmie zawarta jest obietnica sprawdzenia i uzupełnienia oznakowania
ww. ulic oraz wystąpienie do Komendy Powiatowej Policji o egzekwowanie istniejących ograniczeń
prędkości. Kopię pisma zamieścimy
na stronie: www.zalesie–gorne.eu
***
Stały apel i prośba do naszych
mieszkańców i gości; ZOSTAWIAJMY NASZE ŚMIECIE W
DOMOWYCH
POJEMNIKACH, NIE WIESZAJMY
TOREB NA ULICZNYCH KOSZACH, NIE WYRZUCAJMY
ŚMIECI DO LASU!!! Dbajmy o
czystość naszego Zalesia.
l

Budżet Gminy Piaseczno na 2010 rok
Dopadł nas kryzys. Nie tylko finansowy ale również kryzys współpracy burmistrz – rada.
Przez wiele kolejnych lat bogata Gmina Piaseczno notowała co roku wzrost
po stronie dochodów i wydatków a na
ten rok wskaźniki ministerialne dramatycznie zmniejszyły prognozę przewidywanych dochodów. Reakcją na taki scenariusz mogło być tylko jedno – oszczędność czyli ograniczenie wydatków bieżących bez obcinania wydatków na remonty np. dróg i inwestycje. I tak postąpiła
rada co spotkało się z dużym niezadowoleniem burmistrza (może dlatego, że
jest to rok wyborczy), a z czasem przerodziło w otwarty konflikt i brak współpracy. Burmistrz odmówił realizacji uchwał
rady o uszczegółowieniu budżetu co zmusiło radę do opracowania budżetu w dużej
części od początku. Szczupłość środków
zmuszała radę do oszczędności w wielu
działach – ograniczenie środków na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży do 1
mln zł teraz i obietnica dodania 500 tys
zł w maju z tzw pierwszych wolnych środków spowodowała olbrzymie (podsycane
przez prezesów klubów) niezadowolenie i
demonstrację na sesji. Przy czym należy
pamiętać, że gmina ogółem na sport w roku 2010 wyda prawie 8 mln zł. Wskazane
przez radę źródła sfinansowania środków
na obozy i zajęcia dla harcerzy i organizacji pozarządowych nie zostały zaakceptowane przez burmistrza. W tej sytuacji
pieniądze dla tych organizacji będą musiały być przeznaczone z rezerwy lub innych źródeł i uchwałę w tej sprawie rada
podejmie na sesji lutowej. Należy zaznaczyć, że rada nie ograniczyła przywilejów nauczycieli wynikających z “karty”
lub nabytych tzw dodatków.
Dochody
Zaplanowane na rok 2010 dochody w
wysokości ponad 262 237 704 zł pochodzą głównie, z różnego rodzaju podatków.
Zdaniem wielu radnych burmistrz wyszacował dochody na niższym niż należało
poziomie, bardzo asekuracyjnie. Może po
to aby w ciągu roku mieć możliwość dysponowania znaczną nadwyżką budżetową. Już teraz zaplanował nadwyżkę w wysokości 6 359 664 zł. Mimo przekonania
o niedoszacowaniu dochodów rada nie
może podwyższyć tej kwoty.
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Wydatki
Stanowią kwotę 255 878 040 zł (w roku
2009 było to 314,5 mln zł). Największe
wydatki w działach: oświata i wychowanie, gospodarka komunalna, gospodarka
mieszkaniowa, transport, kultura, kultura
fizyczna , administracja.
Budżet dla Zalesia Górnego
Do uchwalonego w dniu 21.01.2010 r budżetu (Uchwała Nr 1294/XLIII/2010), na
2010 rok wprowadziłem następujące zadania:
REMONTY
I MODERNIZACJA DRÓG:
1/ ul. Młodych Wilcząt od ul. Pionierów
do ul. Jelonka – nakładka asfaltowa
na istniejącej podbudowie, 400 mb–
180 000 zł
2/ ul. Sarenki – nakładka asfaltowa, 500
mb – 200 000 zł.
3/ ul. Nowinek – wykonanie nakładki asfaltowej od ul. Parkowej do ul. Pięknej,
na istniejącej podbudowie, 400 mb –
200 000 zł ( na następny rok planuję
nakładkę asfaltową na ul. Nowinek “po
drugiej stronie torów”)
4/ ul. Południowa – od ul. Parkowej, nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie na długości 400 mb – 180 000 zł.
5/ ul. Poranku – odwodnienie ul. Poranku
i tego rejonu ul. Koralowych Dębów –
50 000 zł
6/ ul. Parkowa – projekt i budowa oświetlenia – dokończenie robót z 2009 r
OŚWIATA I WYCHOWANIE,
KULTURA
1/ Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym, ul. Sarenki 20 – projekt rozbudowy
szkoły o budynek z przeznaczeniem na
szkołę podstawową, modernizacja istniejącego budynku z przeznaczeniem na gimnazjum w celu utworzenia Zespołu Szkół

Publicznych + budowa + termomodernizacja istniejącego budynku, inwestycja wieloletnia, okres realizacji 2009 – 2012, szacunkowy koszt realizacji 18 000 000 zł,
2/ remont filii Biblioteki – dokończenie
remontu filii biblioteki przy ul. Wiekowej
Sosny 4 – 25 000 zł,
3/ remont budynku przy ul. Jelonka 2 – remont dachu i schodów, ocieplenie strychu
w budynku świetlicy – 50 000 zł.
W przedstawionym spisie
nie uwzględniłem:
– kwot na drobne remonty szkół, równania
dróg gruntowych i naprawy nawierzchni
(znajdują się one w szczegółowych załącznikach poszczególnych wydziałów),
– kwot przewidzianych na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w klubie Hubertus i dla Szczepu Watra bo to określi burmistrz po korekcie uchwał,
– kwoty na budowę zaplecza klubu sportowego – nie został skończony projekt i
nie ma pozwolenia na budowę, jeśli to zostanie zakończone możliwe jest rozpoczęcie budowy w ciągu roku i sfinansowanie
zadania z wolnych środków.
Wymienione zadania wprowadziłem
do budżetu, 14 radnych podjęło uchwałę
budżetową i teraz realizacja zależy od burmistrza i jego urzędników. W urzędzie
mówi się, że burmistrz będzie chciał zaskarżyć uchwałę budżetową i działać na
prowizorium zatwierdzonym przez RIO
ale ja mam nadzieję, że to nie nastąpi.
Przewiduje się, że w okresie kwiecień
– maj możliwe są w budżecie gminy dodatkowe środki wynikające chociażby z
rozliczeń z budżetem państwa za rok 2009
i jeśli chodzi o Zalesie powinny one być
przede wszystkim przeznaczone na remonty i modernizację dróg i w tym kierunku będę czynił starania.
Andrzej Swat – radny z Zalesia Górnego

KONTAKT Z SOŁTYSEM
ul. Porannej Zorzy 1, tel.022 844 03 29, 0691 500 242.
Dyżur: poniedziałek – godz. 17–19, piątek – godz.10–12
Naszą gazetę można przeczytać również na stronach: www.zalesie-gorne.eu.
Aktualności z Piaseczna mażna obejrzeć na stronie: www.itvpiaseczno.pl
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Jest wreszcie świetlica!!!

Po wielu latach starań doczekaliśmy się
nowej świetlicy. W dniu 29 stycznia, w
roku 80–lecia Zalesia Górnego, przy ul.
Jelonka 2 otwarta została nowa placówka kulturalno–oświatowa.

Starania o uruchomienie tej świetlicy
trwały kilka lat. Zaangażowannie zalesian było ogromne. Aktywnie działały
m.in. Rada Sołecka, nasi radni, Stowarzyszenie Rodziców „TU”, SMOKS, SPZG,
przedstawiciele oświaty i grupa tworząca
„Świetlicę w Lesie”. Początkowo nasz mały dom kultury miał się znaleźć w budynku po firmie Adextra przy ul. Młodych
Wilcząt. Niestety, w tajemniczych okolicznościach, budynek został zdewastowany. Kolejna lokalizacja była dosyć ryzykowna. To był budynek dawnego posterunku policji przy ul. Jelonka. Jego stan
techniczny budził poważne wątpliwości.
Dzięki zaangażowaniu dyr. Ewy Dudek
z Ośrodka Kultury w Piasecznie podjęte
zostały jednak działania zmierzające do
jego adaptacji. Niejako „po drodze” udało się uruchomić we wrześniu ub. roku
małą świetlicę przu ul. Wiekowej Sosny.
Po przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowych placówka rozpoczęła działalność. W krótkim czasie na stałe zajęcia
zapisanych zostało blisko 100 osób. Ten
fakt pokazuje najlepiej, jak niezbędna była inicjatywa powołania w Zalesiu filii
Ośrodka Kultury. Otwarcie świetlicy przy
ul.Jelonka miało charakter uroczysty, ale
atmosfera była rodzinna. Naszych gości z
Gminy i zalesian przywitała sołtys Ewa
Stroińska, która przekazała następnie głos
gospodyni spotkania dyr. Ewie Dudek.

Marysia Witkowska przecina wstęgę w asyście pp.sołtys E.Stroińskiej,
burmistrza J. Zalewskiego, dyr. E. Dudek i radnego A. Swata
Władze samorzadowe reprezentowali: wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej
Swat, Przewodniczacy Komisji Oświaty
i Kultury Zbigniew Mucha oraz radny
Wojciech Kaczorowski, Urząd Miasta i
Gminy burmistrz Józef Zalewski a Ośrodek Pomocy Społecznej dyr. Barbara Klukiewicz. Wśród gości byli także obecni:
ks.proboszcz Krzysztof Grzejszczyk, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele stowarzyszeń i Klubu Seniora,
pracownicy Ośrodka Kultury oraz przyjaciele świetlicy. Po krótkiej części oficjalnej i wystąpieniach burmistrza i dyr.E.
Dudek modlitwę w intencji dobrych działań świetlicy odmówił ks.Proboszcz. Kulminacyjnym punktem wieczoru było uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonała, w asyście przedstawicieli władz, jedna
z najmłodszych uczestniczek spotkania,
laureatka Konkursu Poetyckiego, Marysia
Witkowska. Następnie wystąpili laureaci

Mała sala i zabrakło miejsc siedzących.
LUTY, nr 1/2010

J.Klejnocki, I.Przyłucka
i A.Urbaczewska wręczają dyplomy
II Festiwalu Poezji Śpiewanej Maciek Kamiński i Ewa Modrzejewska. Po ich występie głos zabrali jurorzy II Festiwalu Jarosław Klejnocki i Jacek Ebert, którzy w
towarzystwie Izy Przyłuckiej i Ani Urbaczewskiej wręczyli dyplomy, nagrody i tomiki wierszy uczestnikom Konkursu Poetyckiego i Konkursu na Logo Festiwalu.
Fundatorami dyplomów i nagród byli:
Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Rodziców „TU”, SMOKS i
Jacek Ebert z Agencji Reklamowej KOTBURY. Młodzi i dorośli poeci przeczytali nam swoje wiersze a J. Ebert zaprezentował plon konkursu na Logo. Na koniec wieczoru pięknie zaśpiewali Barbara
i Stanisław Szczycińscy. Spotkanie zakończyliśmy zaproszeniem gości na kawę
i ciasto. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, że zechcieli być z nami w tym
ważnym dniu. Przepraszamy, że zabrakło
miejsc siedzących. Zapraszamy wszystkich w nasze progi.
A.Szczygielski
3

Spotkanie w bibliotece

Początek półeczki:
„Ślad” zalesiańskich autorów

J.Roman,prezes Klubu seniora zapowiada B.Tokarską
Z udziałem sporej grupki zalesian odbyła sie w piatek, 15 stycznia, w salkach tutejszej biblioteki
publicznej inauguracja cyklu pd
nazwa „spotkania autorskie w bibliotece”.
Gościem pierwszego wieczoru byla pani Barbara Tokarska.
Znana ze społecznego zaangażowania w sprawy naszej miejscowości, animatorka cenionych i oczekiwanych recitali słowno–muzycznych,
prezentowanych w tutejszym kościele, podzieliła sie z zebranymi refleksjami nt. „moje doświadczenia i fascynacje jako tworzywo autorskie”.
Na zakończenie wieczoru przekazała na ręce p. Danuty Wiśniakowskiej, kierowniczki zalesianskiej
filii biblioteki publicznej trzy ksiażki
swojego autorstwa z dedykacjami dla
czytelnikow.
Są to: „Ku głebi modlitwy”, „Droga życia duchowego (współautorstwo
z biskupem Andrzejem Siemieniewskim) oraz „Otynijskie gawędy i
wspomnienia”. (Otynia – miejsce urodzenia jej ojca – to małe miasteczko
na Kresach, miedzy Stanisławowem
a Kołomyją, czyli na tzw. Pokuciu,
gdzie do wywózki w 1945 r. żyła
znaczna część jej familii z zacnego
rodu Tyszkiewiczow).
Dodajmy, iż nasza zasłużona zalesianka i sąsiadka jest doktorem na4

uk ekonomicznych, żołnierzem AK i
sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie specjalizowała się w
marketingu, szczególnie w badaniach
rynków zagranicznych. Prowadziła też
wykłady na Politechnice Warszawskiej, publikowała artykuły i wydala
dwie ksiażki o tej problematyce.
Inicjator i współorganizator wraz z
p. D. Wiśniakowską cyklu autorskich
spotkań w bibliotece p. Jerzy Roman z
Klubu Seniora dziekując za interesujący wieczór, wyraził nadzieję, iż rezultatem tych spotkań będzie wyodrębniona półeczka – „ślad” w bibliotece
z publikacjami ksiażkowymi mieszkanców Zalesia Górnego i okolic. Moim marzeniem jest – dodal na zakończenie – by kiedyś ta półeczka stala
się zaczątkiem wielotematycznej „zalesiańskiej szafy”, a z czasem, być
może, „zalesiańskiej izby pamięci”.
Cyklem „Spotkania autorskie w
bibliotece” jego organizatorzy: biblioteka publiczna oraz Klub Seniora zainaugurowały swój udział w tegorocznych obchodach 80–lecia Zalesia
Górnego.
P.S. Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują Kierownictwu Ośrodka
Zdrowia oraz właścicielom sklepów
„9” i Marysieńka za wyeksponowanie w swoich lokalach plakatów informacyjnych o spotkaniu autorskim.
I/KS

Wyniki Konkursów:
Poetyckiego i na Logo
W ramach II Festiwalu Poezji Śpiewanej „Sztukatorzy 2009” odbyły się także konkursy: poetycki i na logo festiwalu. W trakcie uroczystości
otwarcia Filii Ośrodka Kultury przy ul. Jelonka
przedstawiono wyniki obu konkursów i wręczono
dyplomy i nagrody laureatom. Oto ich lista:
Konkurs Poetycki:
Kat.: Szk. Podstawowa:
I m – Maria Witkowska,
– Urszula Ciompa,
– Olga Blauth.
Wyróżnienia: Maria Gasper, Barbara Smus.
Kat.: Młodzież:
I m – Maria Szolc,
Wyróżnienie: Karolina Jasińska.
Kat.: Dorośli:
I m – Joanna Stok–Stokowiec.
***
Konkurs Logo:
I m – Agata Serafin,
Wyróżnienie: Karolina Jasińska.
***
Podziękowanie
W zwiazku z zakończeniem II edycji FPŚ „Sztukatorzy” pragnę bardzo serdecznie podziękować
Komitetowi Organizacyjnemu w składzie: Izabela Przyłucka, Anna Urbaczewska i Krzysztof
Toruński. Podziękowania składam jurorom konkursu poetyckiego: Magdzie Raczko–Pietraszek,
Agnieszce Gasper, Jarosławowi Klejnockiemu, instruktorowi i jurorowi warsztatów logo – Jackowi
Ebertowi, Barbarze Sobolewskiej–Szczycińskiej,
Katarzynie Goszcz i Krzysztofowi Toruńskiemu –
jurorom konkursu śpiewaczego.
Do powodzenia naszego Festiwalu przyczyniła się także życzliwość i pomoc dyrektorów:
Marty Blauth z Gimnazjum, Hanny Sierant ze
Szkoły Podstawowej oraz nauczycieli i pracowników tych placówek, wolantariuszy pod opieką
Wandy Szczycińskiej i Andrzeja Gozdeckiego ze
Szkoły Muzycznej Maestro. Pomocy w organizacji i prowadzeniu przesłuchań i warsztatów udzielili także: Grażyna Babińska, Katarzyna Chenczke–Wożniak, Aleksandra Puacz–Markowska, Stanisław Szczyciński, Jacek Solecki. Dwa puchary
ufundowała sołtys Ewa Stroińska. Scenografię
przygotowała Julia Tabor i Agata Duszek, a koncert finałowy poprowadził Piotr Szablewski. Bardzo wiele z wymienionych osób pracowało przy
organizacji festiwalu społecznie.
Dziękujemy Agencji KOTBURY, Stowarzyszeniu
Rodziców „TU” i SMOKS–owi z Wólki Kozodawskiej za materialne wsparcie naszego przedsięwzięcia.Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się
do przygotowania i powodzenia II Festiwalu Poezji
Śpiewanej „Sztukatorzy”.
A. Szczygielski
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Zalesiańskie
Jasełka
W niedzielny wieczór 10 stycznia br.
uczniowie naszego zalesiańskiego Gimnazjum po raz kolejny pokazali jak
wartościowa i pełna pasji potrafi być
dzisiejsza młodzież.
Boże Narodzenie to czas niezwykły,
wprowadzający w naszą życiową przestrzeń wiele serdeczności, ciepła, wzajemnej życzliwości, ale jednocześnie skłaniający do refleksji. W przedstawieniu jasełkowym opartym na „Opowieści wigilijnej”
Karola Dickensa młodzi ludzie z Gimnazjum próbowali zachęcić Zalesian do uważniejszego przyjrzenia się własnemu życiu, a
w szczególności relacjom międzyludzkim.
Tematem „Opowieści...” są losy Ebenezera Scrooge’a, którego brawurowo zagrał pierwszoklasista, Tomek Magierowski. Skąpy, bezduszny, samotny człowiek
przeżywa przemianę w wyniku spotkania z duchami (Zuzia Kłoda, Ewa Woźniak, Ania Chudak-Morzuchowska, Julka

Teatralna podróż w świat nieprzemijająccych wartości. Zdjęcia Krzysztof Woźniak
Zakrzewska), które zabierają go w podróż
po ścieżkach przeszłości, teraźniejszości i
przyszłości.
W przygotowanie spektaklu zaangażowanych było 25 młodych aktorów oraz
chór I i III klas Gimnazjum prowadzony
przez Barbarę Szczycińską, który towarzyszył wędrówce Scrooge’a. Miesiąc systematycznych, wielogodzinnych prób przyniósł wspaniałe owoce. Z każdym dniem
onieśmieleni początkowo uczniowie czuli
się coraz lepiej na scenie, znikało napię-

cie, pojawiała się większa swoboda, pewność siebie, aż w końcu gra zaczęła sprawiać radość. Mam nadzieję, że publiczność poczuła tę przyjazną atmosferę i bawiła się równie dobrze. Dziękujemy za
bardzo ciepłe przyjęcie, za wspólną kolędę i za wsparcie płynące z różnych
stron. Szczególne podziękowania kieruję
do Księdza Proboszcza za udostępnienie
sali teatralnej na nasze liczne próby i kolejne przedstawienia.
Anna Urbaczewska

Gospodynie podmiejskie zapraszają

W styczniu tego roku pod skrzydłami
zalesiańskiego Domu Kultury rozpoczęło swą działalność „Koło Gospodyń
Podmiejskich”.
Zalesie Górne jest wspaniałym miejscem, w którym dobrze się nam mieszka i
które dla wielu z nas jest spełnieniem marzeń. Jednak wyjątkowy charakter Zalesia
powoduje, że żyjemy w nim w odosobnieniu, z dala od sąsiadów i znajomych. Szczególnie nowi mieszkańcy Zalesia niewiele
mają okazji, aby poznać innych Zalesian,
często nawet nie znają własnych sąsiadów.
Koło powstało z myślą o Paniach, które – mimo obowiązków związanych z
prowadzeniem domu, opieką nad dziećmi
i pracą zawodową – chciałyby spędzić
chwilę w gronie sąsiadek z Zalesia i okolic. Działając razem mamy szansę zrealizować nasze zapomniane marzenia, wprowadzić w życie pomysły, na które zazwyczaj nie mamy czasu. Wspólnie możemy
zrobić coś dla nas samych, oderwać się
od spraw codziennych, porozmawiać o
tym co nas interesuje, zaplanować ciekawy wyjazd lub spotkanie.
Zapraszamy Panie Zalesianki – matki,
żony i … singielki do zalesiańskiego „Koła
LUTY, nr 1/2010

Gospodyń Podmiejskich”. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w siedzibie Domu Kultury w Zalesiu Górnym w budynku Biblioteki przy ul. Wiekowej Sosny.
Do zobaczenia!

Julita Stróżewska,
Gospodyni Podmiejska z ulicy Rusałek

ZALESIAŃSKIE KOŁO
GOSPODYŃ PODMIEJSKICH
przy filii Domu Kultury
w Zalesiu Górnym
Program spotkań w nowym roku
i w nowym gronie
l Gra w kolory, czyli tajemnica dobrego
makijażu – spotkanie z wizażystką
l Co jest trendy a co passe? – spotkanie z
dekoratorką wnętrz
l Jak poczuć się dobrze we własnym ciele?
– spotkanie z dyplomowaną dietetyczką
l Nie musimy być idealni – najważniejsze
zasady dobrego rodzica; spotkanie z pedagogiem
l Wielkanocne pisanki – jaj wyrób własny, zajęcia z udziałem naszych dzieci
l „Wolne chwile” czyli Piknik rodzinny
z atrakcjami w gospodarstwie agroturystycznym k. Prażmowa

Wiosenny remont ciała, czyli trochę ruchu w klubie fitness
l Nadrabiamy teatralne zaległości, czyli
wyprawa do teatru na dobrą współczesną
sztukę (wypad dla dorosłych)
l Rodzinna wycieczka z dziećmi do teatru i inne atrakcje dla młodych i młodszych
l Gospodynie na festynie – Jarmark Hubertowski
l Letnie kino plenerowe + piknik rodzinny (projekcja filmu na posesji przy D.K.)
l Zalesiańskie Wianki, czyli impreza plenerowa z ogniskiem w ośrodku „Wisła”
l Ruszamy w Polskę! czyli całodniowa
wyprawa do Kazimierza Dolnego na festiwal filmowy „Dwa brzegi”
l W wakacje my też chcemy odpocząć!
Nasz pomysł na udany urlop pełen wrażeń
l Jesienne „Święto pieczonego ziemniaka” – obchody na Zimnych Dołach, obowiązkowo przy ognisku!
l Mama na Gwiazdkę – ozdoby choinkowe własnej produkcji, zajęcia z dziećmi
l

… oraz wszelkie inne nasze pomysły, które jesteśmy w stanie zrealizować
n
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Wieś Cup po raz dziesiąty!
Po raz kolejny
Szczep Watra zorganizował Halowy Turniej Piłki Nożnej. Uczestników również tym razem
nie zabrakło. Przez trzy dni od 4
do 6 lutego rywalizowało przeszło 60
ośmioosobowych zespołów w trzech
kategoriach wiekowych. Sportowej
walki nie zabrakło.
10 lat to dobra okazja, żeby podziękować tym, dzięki którym „Wieś Cup” istnieje.
Ogromne podziękowania należą się Panu Robertowi Pazdrowskiemu, który od
początku istnienia turnieju poświęca swój
czas dla młodzieży, sędziując podczas zawodów. Wielkie podziękowania należą się
Pani Hannie Sierant, za cierpliwą gościnność w szkole; Panu Dariuszowi Matulce
za czujność i zaangażowanie; Panu Andrzejowi Szczygielskiemu za pomoc przy
sędziowaniu; Firmie Krevox za pomoc
w druku materiałów; Panu Stanisławowi
Szczycińskiemu i KS Hubertus za ufundowanie piłek; Studiu „Furia” z Ustanowa za ufundowanie pucharu dla kategorii
OPEN.
Największe podziękowania należą się
harcerkom i harcerzom, którzy poświęcili kawałek swojego wolnego czasu dla innych. Jeszcze raz dowiedli, że można zrobić dobrą rzecz bezinteresownie.

Zwycięzcy w kategorii Open, zespół „Zbieranina”
Podziękowania należą się również
wszystkim zawodnikom za sportową walkę fair. Jest to pozytywna tradycja tego
turnieju.
Do zobaczenia za rok!
Pozdrowienia dla pokolenia Wieś Cup!
Oto wyniki:
Kategoria 1997-1998
1. Korona G.K. II
2. PSP Tarczyn I
3. Korona G.K.

Łukasz Kamiński

Najlepszy Bramkarz: Adrian Dudzicki
Najlepszy Strzelec: Maciej Rafałowicz
Najlepszy Zawodnik: Maciej Bubiec
Kategoria 1999-2000
1. SP Dobiesz
2. PSP Tarczyn IV
3. PSP Tarczyn V
Najlepszy Bramkarz: Jugo Dorian
Najlepszy Strzelec: Tomasz Dobrowolski
Najlepszy Zawodnik: Wojciech Gamza
Kategoria Gimnazjum Dziewczęta
1. Gimnazjum Prażmów
2. Ciacha (Zalesie Górne)
3. Gimnazjum Pamiątka
Najlepsza Bramkarka: Monika Górecka
Najlepszy Strzelec: Agata Szymańska
Najlepsza Zawodniczka: Natalia Małecka
Kategoria Gimnazjum Chłopcy
1. Dream Team Zalesie Górne
2. G.K. Team
3. Znajomi Sędziego
Najlepszy Bramkarz: Adrian Wrona
Najlepszy Strzelec: Mateusz Kowalczyk
Najlepszy Zawodnik: Kuba Arak

podpis
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Kategoria OPEN
1. Zbieranina
2. Kuternogi
3. Kanonierzy
Najlepszy Bramkarz: Łukasz Kaliszewski
Najlepszy Strzelec: Kamil Książkiewicz
Najlepszy Zawodnik: Daniel Madetko
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