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DZIAŁANIA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
Wystąpiliśmy do Urzędu
Gminy o nazwiska i adresy
właścicieli działek, na których znajdują się składowiska
śmieci – niestety, gmina nie
udzieliła odpowiedzi zasłaniając się ochroną danych osobowych. Będziemy zgłaszać
do Straży Miejskiej te działki.
Apel do mieszkańców – prosimy telefonicznie zgłaszać do
sołtysa takie miejsca – określając ulicę i położenie, koło
jakiej posesji taka zaśmiecona działka się znajduje.
l Kontaktowaliśmy się z
mieszkańcami zalanych działek na ul. Jasnej i interweniowaliśmy w Gminie o wypompowanie wody z działki jednej
z mieszkanek. Interwencja została przyjęta – wodę wypompowano i w najbliższym czasie będzie udrażniany przepust na ulicy Jasnej i Leśnej.
l Sporządzaliśmy harmonogramy robót osób pracujących społecznie dla Zalesia
i przeprowadziliśmy rozmowy z kuratorem na temat dalszych prac porządkowych wykonywanych przez te osoby.
l Sołtys uczestniczyła w
spotkaniu promocyjnym albumu „Miejsca Pamięci Powiatu Piaseczyńskiego”- uroczystość, z udziałem młodzieży z
naszego Gimnazjum, Sławomira Kozłowskiego i zespołu
„Mikroklimat”, zorganizowało Starostwo.. Pięknie wydany album jest już dostępny w
naszej Bibliotece.
l Otrzymaliśmy odpowiedź
na nasze pismo z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich ws. drogi nr 873
(szosa przez las do Piaseczna). Zwracaliśmy się o ustal

wienie na łuku tej drogi barier energochłonnych i ustawienie oraz naprawę słupów
drogowych ze względu na dużą ilość wypadków w tym
miejscu. Nasze sugestie zostały przyjęte i przesłane do
dalszych uzgodnień w Urzędzie Marszałkowskim.
l Wystąpiliśmy do PKP o poprawienie wjazdu i wysypanie żwiru koło budynku stacji od strony parkingu.
l Otrzymaliśmy od Gminy
pismo skierowane do mieszkańców, którzy mają na swoich działkach cieki wodne,
czyli rowy biegnące w posesji. Gmina przypomina właścicielom o obowiązku ich
konserwacji.
l Przeprowadziliśmy rozmowę z Nadleśnictwem Chojnów
ws. zawarcia porozumienia
między Nadleśnictwem a Radą Sołecką dotyczącego zagospodarowania czy też uporządkowania działki leśnej
znajdującej się pomiędzy ulicą Młodych Wilcząt, a budynkiem PKP. Teren należy
do Lasów Państwowych i dużo zrobić nie będziemy mogli, ale może uda się z przyszłorocznego funduszu sołeckiego uporządkować ścieżki,
postawić ławki z półbala i jakieś oświetlenie.
***
KONTAKT Z SOŁTYSEM:
tel. (22)844 03 29; 0691 500
242, ul. Porannej Zorzy 1; Dyżur sołtysa i rady sołeckiej:
pon. 17–19; pt. 10–12
***
Stały apel do mieszkańców i
gości: NIE WYRZUCAJMY
ŚMIECI DO LASU!!! Dbajmy o czystość Zalesia.

Wyniki wyborów
do Rady Gminy Piaseczno
Okręg wyborczy nr 1 ( Piaseczno, miasto + Józefosław)
1. Andrzej Hubl
2. Katarzyna Nowocin – Kowalczyk
3. Piotr Obłoza
4. Grażyna Orłowska
5. Elżbieta Szweycer
6. Józef Wierzchowski
7. Magdalena Woźniak
8. Jacek Żegliński
Okręg wyborczy nr 2 (Piaseczno)
1.Teresa Borowska
2. Jan Dudek
3. Bożena Markowska
4. Andrzej Mizerski
5. Zbigniew Mucha
6. Daniel Putkiewicz
7. Dorota Wysocka – Jońska
Okręg wyborczy nr 3
(tzw. wiejski, sołectwa poza Piasecznem)
1.Wojciech Kaczorowski
2. Honorata Kalicińska
3. Łukasz Kamiński
4. Dorota Kłos
5. Hanna Krzyżewska
6. Antoni Rosłon
7. Mariusz Słowik
8.Andrzej Swat
***
Szanowni Państwo
W wyborach samorządowych uzyskałem, dzięki Państwa poparciu, 465 głosów, za co składam serdeczne podziękowania i jednocześnie zobowiązuję się do wytężonej pracy w nadchodzącej kadencji. O moich działaniach w Radzie będę na bieżąco informował na stronie internetowej i w lokalnej prasie.
Andrzej Swat
***
Szanowni Państwo,
W wyborach do Rady Gminy obdarzyliście mnie Państwo swoim
zaufaniem. Czuję odpowiedzialność i ze wszystkich sił będę starał
się sprostać zadaniu. Dziękuję serdecznie Mieszkańcom Zalesia
i okolic za głosy poparcia. Będę wdzięczny za wszystkie wnioski,
uwagi i propozycje z Państwa strony.
Pozostałym kandydatom i zalesiańskim radnym gratuluję wyniku,
z nadzieją na konstruktywną pracę.
Z wyrazami szacunku
Łukasz Kamiński

Turniej Szachowy
w Zalesiu

Filia OK w Zalesiu Górnym organizuje 11 grudnia br otwarty turniej szachowy w Świetlicy przy
ul. Jelonka 2. Współorganizatorem turnieju jest
klub UKS Szachylice z Chylic. Po ostatnich bardzo udanych występach naszych młodych szachistów przyszła kolej na organizację dużego szachowego przedsięwzięcia w nasze miejscowości.
Dzięki zaangażowaniu i wiedzy naszego arcymistrza Bartosza Soćko młodzi adepci królewskiej
gry będą mogli pokazać swoje umiejętności w Zalesiu. Zapisy na stronie:www.chessarbiter.to.pl a
informacje tel: 500 162 993.Zapraszamy!
A.Szczygielski

NOWOŚĆI W BIBLIOTECE 5/10
1. „Tamtego lata na Sycylii” ( Marlena De Blasi),
Tosca Brozzi jest biedną wiejską dziewczynką,
którą ojciec oddaje na wychowanie do pałacu Leo
d’Anjou, jednego z ostatnich sycylijskich książąt.
Upłynie kilka lat i między piękną Toscą a Leo
wybuchnie gorąca namiętność. Opowieść o niebanalnym związku osadzona w realiach Sycylii. Poprzednia powieść autorki: „Tysiąc dni w Orvieto”.
2. „Babol” ( Sławomir Górzyński),Polska lat
siedemdziesiątych. Obraz życia młodych chłopców w małym mieście. Wiele wątków sensacyjnych, romantycznych tworzy doskonałą mieszanką składającą się na dobrą powieść obyczajową o
niebanalnej kompozycji.
3. „Wszystko, czego nie zdążyliśmy powiedzieć”
(Marc Levy), komedia romantyczna popularnego francuskiego pisarza. Lekko sensacyjna fabuła, szczypta magii i miłość to główne filary powieści.
4. „Kamieniarz” ( Camilla Lackberg), autorka
to jedna z najciekawszych szwedzkich pisarek,
uznawana za nową królową skandynawskiego
kryminału. Jej książki to nie tylko mrożące krew
w żyłach thrillery, ale również doskonałe powieści obyczajowe, znakomicie oddające klimat
współczesnej szwedzkiej prowincji.
Polecamy także nową powieść Joanny Chmielewskiej „Byczki w pomidorach”, Beaty Pawlikowskiej „Blondynka, jaguar i tajemnica Majów”oraz długo oczekiwaną sagę „Millenium”
Stiga Larssona, a także wiele nowości dla dzieci
i młodzieży.
Zapraszamy do biblioteki.!!!!
WYDAWCA: Rada Sołecka Zalesia Górnego
Redaktor naczelny: Andrzej Szczygielski, tel.609 456 120
Adres: 05-540 Zalesie Górne, ul. Porannej Zorzy 1,
tel. 022-844-03-29, soltys@zalesie-gorne.eu
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam
i ogłoszeń. Pr 16405. Nakład: 700 egz.
Druk i łamanie: STUDIO F URIA, www.studiofuria.com.pl
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Jesienne klimaty w „Kole
Gospodyń Podmiejskich”
Zalesiańskie Gospodynie rzuciły
wyzwanie ponurej jesieni. Naszym
pomysłem na jesienną zadumę były liczne artystyczno – duchowe
atrakcje, począwszy od teatralnych
spotkań ze Sztuką przez duże „S”
a skończywszy na spotkaniach ze
sztuką wizażu przez mniejsze „s”.
Zadbałyśmy zarówno o rozwój,
jak i o naszą osobistą urodę.
Korzystając z gościnności przedszkola „Hula -Hop”, rozpoczęłyśmy
bardzo ciekawy cykl spotkań – warsztatów z Panią psycholog Joanną
Kwiatkowską pt. „5 MINUT DLA
KAŻDEJ Z NAS”.
W czasie gdy nasze pociechy są
pod opieką profesjonalnych wychowawczyń, my mamy okazję przy kawie/herbacie porozmawiać z Panią
psycholog na tematy bliskie kobietom, tj. o życiu w rodzinie, małżeństwie, o samorealizacji, o naszym prawie do własnego czasu, własnych zainteresowań i pasji, oraz o wszystkim
co nam leży na sercu.
Warsztaty odbywają się w każdą
ostatnią środę miesiąca w przedszkolu
„Hula Hop” w Zalesiu Górnym. Kolejne planujemy na styczeń 2011. Na
życzenie uczestniczek w czasie spotkań zapewniamy opiekę dla dzieci.
Wydarzeniem o pokrewnej do
warsztatów tematyce było spotkanie z
trenerką rozwoju osobistego i mieszkanką Zalesia Moniką Solińska, pt.”
MOTYWACJA = MOTYW + AKCJA, czyli jak przejąć ster życia we
własne ręce, skutecznie działać i być
szczęśliwym”.
Było to jedyne w swoim rodzaju
szkolenie z dziedziny, którą zajmują
się specjaliści z wąskiego grona, i
która nie jest dostępna powszechnie.
Nasza trenerka zdradziła nam kilka
technik myślenia, które pozwalają
skutecznie realizować nasze plany,
motywować się do działania i nie tracić z oczu wyznaczonego celu. Oka-

zuje się, że motywacja i pozytywne
myślenie polegają na bardzo sprytnym przechytrzaniu naszego własnego umysłu….
Szkoda, że jedynie, że tak nieliczna grupa Gospodyń i Gospodarzy
skorzystało z naszego zaproszenia na
szkolenie.
Zgodnie z naszą „nową świecką
tradycją” odbyła się kolejna wyprawa
teatralna w ramach spotkań ze Sztuką przez duże „S”. W ostatnią sobotę
października Gospodynie wybrały się
na najnowszy spektakl w teatrze Polonia pt. „Jeszcze będzie przepięknie”. Sztuka jest współczesną słodko
– gorzką komedią o finansowych kłopotach pewnej rodziny. Problemy –
podobne do naszych – podane są w
zabawny, nieco groteskowy sposób,
co powoduje, że zaczynamy patrzeć
na nie z dystansem i optymizmem.
Po spektaklu wybraliśmy się na kolację w gronie Gospodyń i Gospodarzy w pobliskiej kafejce. Następny teatralny wieczór planujemy w karnawale i już nie możemy się doczekać.
Podjęłyśmy też pierwsze kroki w
kierunku przekształcenia się w najprawdziwsze Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesiu Górnym, stanowiące
ogniwo większej organizacji, której
tradycja sięga lat 60-tych XIX wieku.
Wymagane przepisami walne zebranie i wybory władz już się odbyły, teraz pozostaje nam rejestracja Koła w
odpowiednim Sądzie. Mamy nadzieję, że rejestracja Koła umożliwi nam
pozyskiwanie funduszy i grantów na
naszą działalność, a to z kolei pozwoli nam rozwinąć skrzydła i realizować najbardziej odważne pomysły!
Serdecznie zapraszamy zalesiańskie Gospodynie i Gospodarzy do
uczestnictwa w działaniach Koła :)
Z gospodarskim pozdrowieniem,
Julita Stróżewska
Gospodyni z ulicy Rusałek
tel. 503 004 516
e-mail: gospodynie@zalesie.com

Naszą gazetę można przeczytać również na stronach: www.zalesie-gorne.eu.
Aktualności z Piaseczna można obejrzeć na stronie: www.itvpiaseczno.pl
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Chwalebna Droga Krzyżowa

Leszek Zadrąg
Prawykonanie oratorium Stanisława
Szczycińskiego w Zalesiu Górnym
14 listopada odbyło się prawykonanie
utworu „Chwalebna Droga Krzyżowa” napisanego na chór, solistów, kameralny zespół wokalny i instrumenty perkusyjne.
Kompozytorem dzieła jest Stanisław
Szczyciński, specjalista od muzyki chóralnej, pianista i śpiewak mieszkający w
Zalesiu Górnym.
Oratorium zostało napisane jako muzyczne dopełnienie unikalnego dzieła plastycznego, o które ostatnio wzbogaciło się
Zalesie. Jest to dopiero co ukończona Droga Krzyżowa namalowana w stylu ikonopisania przez artystę malarza – Leszka
Zadrąga. Dużego rozmiaru obrazy wiszące na ścianach kościoła urzekają oryginalną kolorystyką, głębią, a nade wszystko
chwalebną wymową. Nie tylko styl malarski nawiązuje do tradycji kościoła Wschodu. Również myśl teologiczna każe postrzegać drogę krzyżową jako dojście do
chwały Zmartwychwstania.
To niezwykle oryginalne podejście zbliżające do siebie kościół katolicki i prawosławny ma swoje odbicie w Oratorium
Stanisława Szczycińskiego. Myśl ekumeniczna jest tu jeszcze poszerzona. Kompozytor nawiązuje do bogactwa spuścizny
kultury chrześcijańskiej Wschodu i Zachodu tworząc formę muzyczną różnorodną, a jednak spójną w swojej wymowie.
W wypełnionym po brzegi kościele w
Zalesiu Górnym, w niedzielny wieczór,
słuchacze mogli uczestniczyć w pierwLISTOPAD, nr 9/2010

szym przejściu Drogą Krzyżową. Od stacji
do stacji oprócz celebransa i asysty chodziła również śpiewająca białym, mocnym,
niskim, nasyconym emocją głosem Katarzyna Enemuo, której podczas śpiewów towarzyszył Robert Siwak grający na orientalnych instrumentach perkusyjnych. Śpiewy wykonane przejmująco przez Katarzynę nawiązują do polskiej tradycji ludowej,
zaś teksty tych śpiewów to cytaty z Pisma
Świętego, które wypisane są na obrazach
Leszka Zadrąga, stanowiąc komentarz teologiczny do każdej ze stacji. Robert Siwak
znakomicie podkreślał znaczenie słów,
nadawał rytm i wytwarzał dodatkową energię przekazu. Apogeum perkusyjnym było

solo przy stacji zatytułowanej przez malarza „Śmierć pokonana”.
Oryginalne tytuły każdej ze stacji były
wyśpiewane przez męskie głosy chóru Zalesiańskiego Towarzystwa Śpiewaczego.
Po każdym cytacie wyśpiewanym przez
Katarzynę Enemuo z towarzyszeniem Roberta Siwaka spod stacji, następowała odpowiedź chóru stojącego w kręgu przed
prezbiterium. Tym razem cytat w wersji
łacińskiej stanowił tekst utworu wielogłosowego. W zależności od wymowy cytatu kompozytor utworu sięgał do elementów muzyki cerkiewnej, chorału gregoriańskiego, muzyki bizantyjskiej, hymnów
kościoła protestanckiego, polifonii renesansowej, czy kanonów Taize. Chór w
składzie liczącym ponad 30 osób, wzmocniony śpiewakami zespołu Bornus Consort, zabrzmiał pełnie i wykreował niezwykły nastrój wykonując śpiewy operujące często bardzo zaawansowanymi i
trudnymi wykonawczo harmoniami. Niemal całoroczna praca nad przygotowaniem dzieła przyniosła jednak znakomite
efekty i wszyscy zgromadzeni w kościele
mogli doświadczyć głębokiego przeżycia
artystycznego i duchowego.
Miejmy nadzieję, że utwór będzie można jeszcze wielokrotnie usłyszeć. Z pewnością przede wszystkim w Zalesiu Górnym, gdzie wiszą wspaniałe obrazy Leszka Zadrąga, ale również i w innych kościołach, gdzie Chwalebną Drogę Krzyżową
można wykonać prezentując równocześnie reprodukcje obrazów.
Info:st

Stanisław Szczyciński
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SZTUKATORZY 2010

III Festiwal Poezji Śpiewanej
w Zalesiu Górnym
Pochwaleni niech będą...sztukatorzy!
Sztukatorzy czuwają nad ciepłem serca

Zbigniew Herbert

Kończą się przygotowania kolejnej, trzeciej edycji naszego
Festiwalu. Trwają warsztaty z uczestnikami, a za chwilę Koncerty Finałowe. To bardzo radosne, ale i zobowiązujące wyzwanie. Dla nas wszystkich, uczestników, organizatorów, jurorów i całej gromadki pomocnych przyjaciół sztuki wyzwalającej emocje i twórcze możliwości.
Przedmiotem Festiwalu uczyniliśmy utwory z szeroko rozumianego nurtu „poezji śpiewanej”, z tekstami przedstawiającymi wartość artystyczną. Cel, który od początku przyświecał pomysłodawcom i organizatorom imprezy, to zachęcenie uczestników do tworzenia i prezentowania własnych
piosenek, jak również twórczego interpretowania utworów
znanych i lubianych autorów i wykonawców. Dlatego jury ponad jakość wykonania przedkłada własną, twórczą interpretację utworu, indywidualność i siłę przekazu, a w przypadku
dzieci i młodzieży – zgodność repertuaru z wiekiem i osobowością wykonawcy.
Zapraszamy gorąco wszystkich mieszkańców do przybycia na salę rekreacyjną Szkoły Podstawowej w najbliższą sobotę, 27 listopada. Finałowy Koncert w kat. „Dzieci” rozpoczyna się o godz. 11.00, a w kat. „Młodzież” i „Dorośli” o
godz. 17.30. Najlepsi wykonawcy otrzymają statuetki i nagrody rzeczowe.
Przypominamy, że równocześnie z Festiwalem Poezji
Śpiewanej odbywa się, tradycyjny już, 3 Konkurs Poetycki
na własny wiersz. Zapraszamy również do oglądania zdjęć
archiwalnych: www.sztukatorzy.tu.edu.pl (zakładka: Galeria
Zdjęć)
Iza Przyłucka
KONKURS PLASTYCZNY
W dniu 06.10.2010r w Bibliotece w Zalesiu Górnym rozdano
nagrody w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pt
„Wakacyjne wspomnienia”. Na konkurs wpłynęło dziewięć
prac ( od trzynastu uczestników) wykonanych różnymi technikami, w tym trzy prace przestrzenne. Uczestnicy wspominali wakacje spędzone w górach i nad morzem. Prace były
imponujące. Każda przyciągała wzrok i skupiała uwagę. We
wszystkich widać było wielkie zaangażowanie, zdolności i
niebanalne pomysły naszych młodych plastyków. Dlatego, po
raz pierwszy w historii konkursów bibliotecznych, z wielką
przyjemnością, przyznaliśmy aż trzy pierwsze nagrody. Oto
lista nagrodzonych: wyróżnienia otrzymali: Natalia Fabijańska, Kuba Fabijański i Adrian Fabijański, III miejsce zajęła
praca Marysi Chmielewskiej, II miejsce wyklejanki Kingi
Olszak i Karoliny Olszak. I miejsca I – : Hania, Filip i Patryk Kępiści, Pola i Nela Konarzewskie, Magda i Klaudia Zawiślak. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki. Serdecznie gratulujemy.!!!!!!
Ewa Kostyrka
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IX Spotkania Chóralne
20.11.2010 r. w kościele parafialnym N. M. P. Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym, odbyło się IX Spotkanie
Chóralne.
Okazją było uroczyste
wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Swój
udział zgłosiło 14 chórów, w
tym schola dziecięca z Parafii
św. Rocha w Jazgarzewie. Zalesie Górne było reprezentowane przez chór „Accentus”
pod dyrekcją Jacka Soleckiego
i „Zalesiańskie Towarzystwo
Śpiewacze” pod dyrekcją Stanisława Szczycińskiego.
Chór parafialny „Accentus”
zaśpiewał „Ave verum” W.A.
Mozarta, „Panis Angelicus” C.
Francka oraz „Locus iste” A.
Brucknera. Chór działa od
trzech lat, bierze udział we
wszystkich ważnych uroczystościach kościelnych i zazwyczaj
śpiewa w niedziele na sumie
o godz. 12.30. Zachęcam do
uczestnictwa w tej właśnie mszy,
ze względu na wykonywane po
łacinie stałe części mszy. Są to
kompozycje naszego organisty
p. Jacka Soleckiego.
„Zalesiańskie Towarzystwo
Śpiewacze”, wykonało 3 utwory: „Et ego si exaltatus fuero a
terra”, „Ecce venit hora” i „Qvo
abiit dilectus tubus”. Wszystkie
utwory, to cytaty z Pisma Swiętego, do których muzykę skomponował Stanisław Szczyciński
i są one oprawą muzyczną stacji Drogi Krzyżowej. Prawykonanie oratorium, którego częścią są zaprezentowane utwory,
miało miejsce w niedzielę 14 listopada 2010 r., kiedy została
odprawiona Chwalebna Droga

Krzyżowa i uroczyste odsłonięcie 15. stacji malowanych przez
Leszka Zadrąga.
Po prezentacji chórów, które
z roku na rok prezentują coraz
wyższy poziom, została odprawiona uroczysta Msza Święta,
podczas której razem zaśpiewały wszystkie chóry. Połączone chóry poprowadził dyrygent
Chóru Liturgicznego miejscowej Parafii, p. Paweł Ginda.
Sam chór z Zalesia Dolnego
zrobił ogromne wrażenie, gdyż
śpiewało w nim ok. 60. osób.
Spotkania z innymi chórami
dają nam wielką radość, możliwość porównania własnych dokonań i stwarzają zachętę do
zdobywania większych umiejętności.
Ja osobiście jestem szczęśliwa, że mogę być członkiem
obydwu zespołów i bardzo dziękuję panom Jackowi i Stanisławowi za czas, cierpliwość, wyrozumiałość i serce, jakie wkładają w naszą edukację muzyczną. Członkowie obydwu grup
śpiewaczych często wspomagają się uczestnicząc razem w
ważnych spotkaniach muzycznych. Państwo Szczycińscy co
tydzień, od kilkunastu już lat,
przyjmują u siebie w domu ok.
dwudziestu osób, poświęcając
swój czas na wspólne śpiewanie
i pogłębianie naszych umiejętności. Mogę tylko powiedzieć,
że mamy szczęście w naszym
Zalesiu, mając takich wspaniałych ludzi, jak p. Jacek Solecki
i p.p. Szczycińscy.
A za rok, mam nadzieję, postaramy się zaśpiewać jeszcze
lepiej.
Jolanta Jarosz-Hryniewicz

ZAPROSZENIE
W niedzielę, 28 listopada o godz. 19.00 w Kościele Parafialnym
pw. św. Huberta odbędzie się kolejny, XIII Wieczór Słowno – Muzyczny. Tym razem spotkanie pt. „W dzwon uderzyłem” poświęcone będzie poezji Thomasa Mertona wg scenariusza Barbary Tokarskiej. Występują: Bernadetta Machała – Krzemińska, Robert
Majewski, Danuta Kroc, Magda Raczko – recytacje a na harfie
zagra Julia Łopuszyńska.Zapraszamy serdecznie.
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