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Podziękowanie

DZIAŁANIA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
l Na comiesięcznym spotkaniu Ra-

dy Sołeckiej omawialiśmy:a) konieczność przeszkolenia osób obsługujących podkaszarkę w celu
regularnej wycinki chwastów na
ulicach, b) sposób przygotowania
miejsca na bramki i kosz do koszykówki na boisku Domanka,c)
udział Rady Sołeckiej w organizacji Jarmarku Hubertowskiego.
l Urząd Gminy zlecił przygotowanie miejsc pod bramki piłkarskie i
kosz do koszykówki – dziękujemy.
l Zwróciliśmy się ponownie do
PKP o wyrównanie nawierzchni
ulicy na tyłach budynku stacji –
dotychczas nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pismo.
l Rada Sołecka uczestniczyła w organizacji XI Jarmarku Hubertowskiego.
l Nadal nie otrzymaliśmy odpowiedzi od Starostwa na nasze
pismo w/s sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu ulic Pionierów i
Wiekowej Sosny.
l Sołtys brała udział w kolejnym,
trzecim w tym roku, spotkaniu
sołtysów naszej Gminy z burmistrzem. Gminę reprezentował
wiceburmistrz Daniel Putkiewicz
oraz liczni przedstawiciele Rady
Miejskiej. Obecny był także prezes Przedsiębiorstwa Wodno–Kanalizacyjnego w Piasecznie – Artur Woźniakowski, który poinformował zebranych gdzie i kiedy będzie zakładana kanalizacja. Mieszkańcy ulic, w których wykonano
kanalizację mają obowiązek się
do niej podłączyć. Koszty mogą
być rozłożone na raty. Wszelkie
informacje na stronie www.pwikpiaseczno.pl oraz tel.22/7502320 i
22/7015400.
l Sprawdzaliśmy także w UMG
możliwość instalacji monitoringu
w niektórych punktach Zalesia,
oczekujemy na odpowiedź.

l W najbliższym czasie Urząd Gmi-

ny zobowiązał się położyć nakładki asfaltowe na całej długości ulicy
Nowinek i ulicy Południowej.
l Kontaktowaliśmy się z kuratorem w sprawie skierowania nowych osób do Zalesia celem wykonywania pracy społecznych.
l Zwróciliśmy się do burmistrza
w sprawie zakupu i ustawienia w
Zalesiu bezobsługowych urządzeń
monitorujących.
l Po naszej interwencji w UMG
ustawiono wiatę przystankową przy
ul. Młodych Wilcząt oraz naprawiono słupek przystankowy, który
po raz kolejny został zniszczony.
l Na ostatnim spotkaniu Rady Sołeckiej w dniu 20 czerwca omawiano sprawy bieżące i wstępne propozycje podziału Funduszu Sołeckiego na 2012 rok. Propozycje te
zostaną przedstawione mieszkańcom na najbliższym zebraniu wiejskim.
Sołtys Ewa Stroińska

***
Kontakt z sołtysem
tel: 691 500 242; (22) 844 03 29
Dyżur sołtysa:
ul. Porannej Zorzy 1;
poniedziałek 17–19, piątek 10–12
***
Telefon ws. awarii oświetlenia
ulic (22) 717 46 94
Kanalizacyjne pogotowie PWiK
603 309 399
Wodociągowe pogotowie
601 333 353
***
Stały apel do mieszkańców i gości: zostawiajcie swoje śmieci w domowych pojemnikach, nie wieszajcie na ulicznych koszach, nie wrzucajcie na niezamieszkałe działki lub
do lasu!!!
DBAJMY WSZYSCY o czystość
naszego Zalesia Górnego!

Kolejny Jarmark Hubertowski za nami. Z roku na
rok staje się on coraz większą imprezą.
Organizatorzy dokładają wysiłków, aby podołać nowym wyzwaniom organizacyjnym i logistycznym. Mamy wszyscy świadomość, że organizacja Jarmarku spoczywa na barkach osób, które pracują społecznie. Tym
większa satysfakcja, że przybywa nam widzów i uczestników Jarmarku. Dziękujemy mieszkańcom, którzy zauważyli pozytywne zmiany w przygotowaniu największej dorocznej imprezy w Zalesiu Górnym. Zdarzają się
nam jeszcze potknięcia i błędy. I choć są one niezamierzone, przepraszamy wszystkich tych, których one dotknęły. Będziemy się starać, aby za rok było lepiej.
Za tegoroczny, XI Jarmark Hubertowski chciałabym
podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do jego przygotowania i przeprowadzenia.Tym wymienionym z nazwiska i tym bezimiennym.
Dziękuję Stowarzyszeniu Przyjaciół Zalesia Górnego i
jego prezesowi Krzysztofowi Toruńskiemu za wkład pracy i zaangażowanie w organizację tej wielkiej imprezy.
Dziękuję także Stanisławowi Szczycińskiemu i Zarządowi Klubu Sportowemu Hubertus za udział, przygotowanie i udostępnienie boiska.
Sołtys Ewa Stroińska

Po raz kolejny ...

Po raz 11 odbył się Jarmark Hubertowski. Dobra pogoda i liczne stoiska przyciagnęły sporą grupę mieszkańców Zalesia na teren klubu sprtowego KS Hubertus.

W przygotowaniach pomagało nam wiele osób i instytucji. W przygotowaniu stoiska Filii Centrum Kultury w
Zalesiu Górnym, jak co roku, mogliśmy liczyć na harcerzy z ZHR Watra z Łukaszem Kamińskim na czele.
W transporcie i rozstawianiu stołów, krzeseł, ławek i
namiotów oraz niezbędnego sprzętu uczestniczyli: Natalia Słodzinka, Agata Kamińska, Amadeusz Malinowski, Grześ Borzęcki, Maciek Kamiński, Mateusz Grzyb,
Grzesiek Matulka, Jacek Dulny, Krzysztof Banaś, Mateusz Matulka, Paweł Robak, Michał Grzegorczyk, Grześ
Ebert, Szymon Smus, Krzysztof Zając i innni. W przygotowaniu i poprowadzeniu zawodów szachowych o tytuł
Mistrza Zalesia 2011r –niezastąpiony był Bartosz Soćko,
któremu pomagał przez cały dzień Romek Grala. Romek
pracował także przy transporcie mebli z SPZG. Po raz
kolejny okazało się, że każdy kogo poprosimy o pomoc,
chwyta za „swój” kawałek roboty nie czekając na słowa
podzięki. Jarmark Hubertowski to swoista szkoła, którą
zalesianie, także ci młodzi, zdają z wyróżnieniem. Wielkie dzięki.
Andrzej Szczygielski

Po Jarmarku Hubertowskim czyli facile dictu, difficile factu
zację szerokiej oferty stoisk handlowych;
Andrzejowi Szczygielskiemu, który psychicznie i fizycznie wspierał wysiłki wielu podmiotów a także pomógł w zorganizowaniu sceny i nagłośnienia; Ewie Stroińskiej, która pełniąc rolę Sołtysa, żadnej
pracy się nie bała; Jolancie Jarosz–Hryniewicz, Marii Skorowskiej i Wiesławie
Karasek, które pozbawione jakiegokolwiek wsparcia męskiego, dzielnie obsługiwały pełniący
wiele zadań namiot
SPZG; Marianowi
Ma rczyńsk iemu,
który jak zwykle
zadbał o profesjonalne dostarczenie
energii elektrycznej
użyczonej przez Parafię Św. Huberta;
Andrzejowi Swatowi, który jak co roku
wyhodował sadzonki roślin i pomagał
w sprawach urzędowych; Łukaszowi
Kamińskiemu, któPubliczność przy jarmarkowej estradzie
ry nie zważając na
Na plakatach zapowiadających Jar- nawał obowiązków wykonał największą
mark, widniała taka oto lista organiza- pracę fizyczną (z pomocą harcerzy i Jactorów: Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia ka Dulnego), a także Stanisławowi SzczyGórnego, Sołtys i Rada Sołecka, Klub cińskiemu, który mimo ważnej roli artySportowy Hubertus, Filia Centrum Kultu- stycznej, wraz z Konradem Telakowcem
ry Piaseczno, Szkoła Podstawowa, Gim- organizowali turnieje sportowe i pokazy
nazjum, ZHR Watra, Stowarzyszenie Ro- zawodników KS Hubertus jednocześnie
dziców TU, Klub Seniora, Starostwo Po- pomagając na każdej linii frontu.
wiatowe w Piasecznie i UMiG Piaseczno.
Ponadto, w imieniu organizatorów skłaBrzmi tyleż dumnie co tajemniczo i w dam podziękowania za wkład w ostateczniewielkim stopniu oddaje rzeczywistość. ną formę i treść imprezy: Monice Ebert,
Dlatego korzystając z udostępnionego Wandzie Szczycińskiej, Bogusławie Metutaj miejsca, składam wielkie podzię- issner, Jerzemu Romanowi, Hannie Siekowania wszystkim tym, którzy włożyli rant, Marcie Blauth, trenerom KS Huberw organizację Jarmarku najwięcej serca, tus: Łukaszowi Matulce i Michałowi Wieciężkiej pracy i co najważniejsze – odpo- logórskiemu oraz Szymonowi Kowalskiewiedzialności, którzy w trudnych warun- mu z KS Grawitacja. Dziękujemy serdeczkach chaotycznego planowania i gorącz- nie dr W. Wądołowskiemu i pracownikom
kowej realizacji zachowali zimną krew. W naszego Ośrodka Zdrowia za dyżury w
szczególności dziękuję: Ewie Szczygiel- czasie całej imprezy. Podziękowania kieskiej, która zadbała o zaplanowanie i reali- ruję do arcymistrza Bartosza Soćko, który jak zwykle profesjonalnie poprowadził
Szachowe Mistrzostwa Zalesia i okolic.
WYDAWCA: Rada Sołecka Zalesia Górnego.
Słowa uznania za ciekawy pokaz sprawRedaktor naczelny: Andrzej Szczygielski,
ności strażackiej i estradowej przekazujetel.609 456 120
Adres: 05-540 Zalesie Górne, ul. Porannej Zorzy 1,
my druhom z OSP Chojnów. Dziękujemy
tel. 022-844-03-29, soltys@zalesie-gorne.eu
naszym Szkołom, rodzicom i uczniom za
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reprzygotowanie stoisk oraz Zegarowi Słoklam i ogłoszeń.
necznemu za pokaz robotów a ZHR WaPr 16405. Nakład: 700 egz.
tra za stoisko strzeleckie i wszelką pomoc
Druk i łamanie: STUDIO F URIA, www.studiofuria.com.pl
W dniu 12 czerwca br. odbył się jedenasty już Jarmark Hubertowski w Zalesiu
Górnym. Wśród uczestników przeważają
pozytywne opinie, określające tegoroczną imprezę mianem największej w historii. Było to możliwe dzięki ciężkiej, społecznej pracy grupy ludzi, którzy mimo
wielu przeciwności, z roku na rok z coraz większym zapałem organizują imprezę na coraz wyższym poziomie.
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organizacyjno–techniczną. Za patrolowanie terenu Hubertusa przekazujemy podziękowania naszym policjantom i Straży
Miejskiej z Piaseczna.
Dziękuję również w imieniu organizatorów i licznie zgromadzonych konsumentów kultury, wszystkim artystom, którzy
przez wiele godzin wypełniali sobą scenę
artystyczną dostarczając nam wielu wrażeń, wzruszeń i uśmiechów: tancerzom KS
Grawitacja i prowadzącej pokaz Idze Włodarczuk, Barbarze Sobolewskiej Szczycińskiej i laureatom gimnazjalnego konkursu „Mam Talent”, Grażynie Dobie–Wolskiej i wykonawcom ze Szkoły Podstawowej, Andrzejowi Gozdeckiemu i uczniom Szkoły Muzycznej „Maestro”, Dorocie
Walendzik i gimnastyczkom artystycznym KS Hubertus, Jackowi i Marzenie
Soleckim oraz Magdzie Kamińskiej, Pawłowi Górskiemu z zespołem „Ostatnie Takie Trio”, Pawłowi Szczycińskiemu i jego
podopiecznym z sekcji Monobajka. Punktem kulminacyjnym i jednocześnie jednym z najbardziej znaczących wydarzeń
kulturalnych w Zalesiu był koncert Jerzego Filara z zespołem „Nasza Basia Kochana” z towarzyszeniem zespołu Mikroklimat, za co szczególnie dziękuję Stanisławowi Szczycińskiemu i Barbarze Sobolewskiej Szczycińskiej. Artystów zapowiadał bardzo udanie Dominik Mazur.
Brawo! Szkoda, że zabrakło nam czasu, by
nauczyć się i wspólnie zaśpiewać „Spacer
ulicami Zalesia – czyli kuplety Pana Prezesa” (Stanisława Szczycińskiego). Spróbujemy za rok!
Podziękowania należą się również sponsorom Jarmarku, wśród których znaleźli
się m.in: Jolanta Jarosz–Hryniewicz, Andrzej Swat, Marian Marczyński, PT Elmar, Nadleśnictwo Chojnów, Karczma
„Stara Chata”, www.dbamowode.pl, Max–
Gum, „Stomatologia Rodzinna”, Sklep
„9”, Sklep Mariola i Sklep ABC – Po
Sąsiedzku, „Mikroklimat”, agencja DENOISERS, Starostwo Powiatowe w Piasecznie i UMiG Piaseczno. Koncerty gwiazd finansowało Centrum Kultury Filia w
Zalesiu i Rada Sołecka Zalesia Górnego.
Scenę zapewniło Starostwo Powiatowe w
Piasecznie. Dziękujemy!
Krzysztof Toruński, prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Zalesia Górnego

PS. Jeśli masz pomysły, energię, chęć do
pracy społecznej, zapraszamy do współpracy: spzg@zalesie–gorne.pl
nr 6/2011, CZERWIEC

Jak minął rok w zalesiańskim gimnazjum?

Kończy się kolejny rok szkolny. To dobra pora na podsumowania. W ciągu 10
miesięcy uczniowie Gimnazjum w Zalesiu Górnym ciężko pracowali, brali udział
w wielu konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych, wyjeżdżali na wycieczki
(m.in. do Krakowa, Pięknej Góry, Wilna, Warszawy, do Liwu i Węgrowa), przygotowywali występy, wysłuchali kilku koncertów, działali jako wolontariusze, bawili
się na szkolnych zabawach. Kilka wydarzeń na pewno utkwi nam w pamięci.
POCZĄTKI
Zgodnie z kilkuletnią tradycją obchodziliśmy we wrześniu Dzień Drzewa. Uczniowie w pracach poświęconych jabłoni ujawnili swe talenty pisarskie i plastyczne.
Efekty można obejrzeć na naszej stronie
internetowej. Na początku roku świeżo
upieczeni gimnazjaliści wyjechali na integracyjną wycieczkę, podczas której zwiedzali Muzeum Wsi Radomskiej i poznawali się nawzajem.
Od kilku lat w listopadzie mamy „Tydzień polski”, czyli różne przedsięwzięcia
przypominające o święcie narodowym i
potrzebie patriotyzmu.
Uczniowie wzięli udział w konkursie
literackim pt. „Moja Ojczyzna”, wykazali
się wiedzą w konkursie historycznym,
przygotowali gazetki o ważnych wydarzeniach z dziejów naszego narodu.
Atmosferę zbliżających się świąt poczuliśmy dzięki pięknym dekoracjom w
klasach, dzięki wigilijnym spotkaniom
oraz jasełkom, które mogliśmy obejrzeć
w sali teatralnej pod kościołem.
WYCIECZKA
Pierwszy raz w historii szkoły uczniowie
mogli w styczniu wyjechać do Zakopanego na narty (tzw. biała szkoła). Było
to możliwe dzięki funduszom zapewnionym przez Urząd Gminy w Piasecznie. Po
szaleństwach na stoku gimnazjaliści brali
udział w zajęciach dydaktycznych. Bardzo
dobrze wspominali ten wyjazd. Chcielibyśmy, aby „biała szkoła” stała się naszą
kolejną tradycją.
WIOSNA
Od lutego do maja trwała akcja „Żaba”.
Jak co roku nasi uczniowie ratowali płazy, czyli przenosili je przez jezdnię na tereny lęgowe. W Dniu Wiosny zrobiło się
wesoło i kwiatowo. Każda sala została
udekorowana wykonanymi własnoręcznie
kwiatkami (obok jakości liczyła się ilość) i
gazetkami prezentującymi najsłynniejsze
ogrody europejskie. Nasi „poeci” napisali
wiersze o wiośnie, a mistrzowie ortografii starali się nie wpaść w pułapki ukryte
CZERWIEC nr 6/2011

w wiosennym dyktandzie. Maj rozpoczął
się przypomnieniem rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
Podczas apelu poświęconego wydarzeniom z 1791r. chór szkolny zaśpiewał pieśni patriotyczne.

Można się do nas przyłączyć. Zapraszamy!
CZAS PODSUMOWAŃ
Koniec roku to czas wystawiania ocen,
porównań, podsumowań. Przez cały rok
uczniowie niczym dzielni rycerze walczyli
o punkty w konkursach, aby jak najlepiej
wypaść w zestawieniu zwanym „Turniejem
klas”. Zwycięzcom gratulujemy! Przegrani
mają szansę już we wrześniu. Codzienna,
może mało widowiskowa praca przyniosła
spodziewane efekty. naszej niedużej szkole aż 17 osób dostanie stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe (tj. średnia przynajmniej 5,0) i 22 osoby odbiorą stypendia
za wspaniałe wyniki sportowe.
Nie zawiedli trzecioklasiści. Przez lata
przyzwyczailiśmy się do pierwszego miej-

MAM TALENT
1 czerwca mieliśmy okazję pierwszy raz
obejrzeć występy uczniówprzygotowane
na wzór telewizyjnego „Mam talent”. Okazało się, że gimnazjalistach drzemią prawdziwe talenty. Wysłuchaliśmy popisów wokalnych, gry na akordeonie, obejrzeliśmy
sztuczki iluzjonistyczne. Najlepsze występy
zostały powtórzone
podczas Jarmarku Hubertowskiego, w czasie
którego nauczyciele i
uczniowie sprzedawali
książki i babeczki, aby
zebrać pieniądze na
tablicę multimedialną.
Wszystkim hojnym
Biała szkoła podobała się wszystkim gimnazjalistom
gościom naszego stoiska oraz wszystkim
zaangażowanym w akcję serdecznie dziękujemy.

OTWARTE DRZWI
8 czerwca Gimnazjum w Zalesiu Górnym
otworzyło swe podwoje dla tych, którzy
chcieli zobaczyć, co u nas się dzieje. Patronką tegorocznego Festiwaul Nauki była Maria Skłodowska–Curie, więc staraliśmy się przybliżyć postać wybitnej noblistki oraz jej czasy. Wysłuchaliśmy też
wykładu na temat energii odnawialnej
i obejrzeliśmy film o Skłodowskiej. 17
czerwca gimnazjaliści w zorganizowanej
grupie, pod opieką nauczycieli i policji
przejechali na rowerach ulicami Zalesia.
Drugi raz młodzi zalesianie wzięli udział
w Masie Krytycznej. Ta akcja to próba
przypomnienia o potrzebie zbudowania
ścieżek rowerowych. W przyszłym roku
też pojedziemy.

sca w gminnym rankingu testów gimnazjalnych. W tym roku jesteśmy drudzy,
ale nasze wyniki (32,1 p. z testu humanistycznego, 28, 8 p. z testu matematyczno–
przyrodniczego i 38,5 p. z testu z j. angielskiego) i są znacznie wyższe niż średnia krajowa. Mamy prawo do satysfakcji.
Nie byłoby takich osiągnięć, gdyby nie
rzetelna, systematyczna praca pod opieką
doświadczonych i życzliwych nauczycieli.
Nie sposób wymienić wszystkich przedsięwzięć, bo ten rok znów w nie obfitował.
Cieszymy się, że uczniowie brali w nich
udział. Jesteśmy pewni, że w przyszłym
roku nie zabraknie ciekawych pomysłów
oraz chęci do ich realizacji. Na zakończenie gratulujemy tym, którzy solidnie
wykonywali swoje obowiązki i osiągnęli
wyniki na miarę możliwości. Wszystkim
życzymy słonecznych, ciekawych i bezpiecznych wakacji.
Anna Kołodziejska
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Koło Gospodyń Podmiejskich
– wiosenna reaktywacja

nek–ogrodniczek. Była to rozmowa specjalistów na najwyższym
poziomie wtajemniczenia :)
l Kontynuacją wątku ogrodniczego była rodzinna wyprawa do
Ogrodu Botanicznego PAN w
Powsinie. Mimo majowej pory
pogoda była raczej arktyczna, ale nie poddaliśmy się i wyruszyliśmy na spacer. Towarzyszył nam Pan przewodnik, który opowiedział o
tym, co w Ogrodzie najcenniejsze i poprowadził
nas bardzo ciekawą trasą. Udało się nam zobaczyć m.in. słynne kwitOgród Botaniczny wiosną jest najpiękniejszy nące magnolie, oraz kolekcję tulipanów o niel Na poprawę humoru i kondycji
wyobrażalnie pięknych kształfizycznej idealny był w „Dzień tach i kolorach.
Zapracowanych Mam”, zorgani- l Potrzebowałyśmy również świezowany 26 marca przez mena- żego paliwa dla naszych umysłów,
dżerki klubu sportowego „Pista- więc zorganizowałyśmy dla Zalecja” w Piskórce w ramach obcho- sian kolejne spotkanie z dziedzidów urodzin klubu.
ny „coachingu” i rozwoju osobiDyplomowana dietetyczka p.Joan- stego. Naszym gościem był Etan
na Koszewska opowiedziała nam Sandres – motywator i trener z
o najważniejszych zasadach zdro- Izraela, mieszkający od kilku lat
wego odżywiania, które pomogą w Warszawie, członek Stowarzynam utrzymać dobrą formę fi- szenia „Toastmasters”. Prezentazyczną. Panie mogły skorzystać z cja Etana pt. SZTUKA PREZENodprężającego i leczniczego masa- TOWANIA SIEBIE I TWORZEżu w promocyjnych cenach, więc NIA WŁASNEJ MARKI, czyli
masażyści mieli pełne ręce roboty. The art of Self Branding miała
Profesjonalne makijaże – w sam charakter luźnej dyskusji o tym
raz na sobotni wieczór – wykona- czym jest własna marka, jak zoła chętnym Paniom zaprzyjaźnio- stać mistrzem sztuki sprzedaży,
na z Kołem Gospodyń wizażyst- dlaczego warto doskonalić umieka Magda Sobczyńska. Wróciły- jętność publicznych wystąpień.
śmy do domów wypoczęte, pięk- Dla uczestników spotkanie okane i pełne optymizmu.
zało się również wspaniałą okazją
l Z myślą o upiększaniu naszych
do towarzyskiej rozmowy w języnaszych posesji i ogrodów, w so- ku angielskim.
botę 2 kwietnia wybrałyśmy się
Zapraszamy serdecznie Panie
do znanej szkółki ogrodniczej nie tylko z Zalesia na spotkania w
pp.Grąbczewskich w Runowie k. gronie Gospodyń podmiejskich,
Złotokłosu. Specjalnie dla Go- oraz na naszą stronę internetową
spodyń p.Wojciech Grąbczewski www.zalesianki.pl gdzie znajdują
przygotował pogadankę na te- się zdjęcia i relacje z naszych domat wiosennej pielęgnacji roślin tychczasowych działań, oraz zaogrodowych, oprowadził nas po powiedzi kolejnych wydarzeń.
terenie szkółki, pokazując najcieDo zobaczenia!
kawsze rośliny i odpowiadając na
Julita Stróżewska
fachowe pytania naszych KoleżaGospodyni z ulicy Rusałek
Wiosna to czas odnowy, zatem
również my, zalesiańskie Gospodynie, potrzebowałyśmy wiosennej odmiany i „reaktywacji” –
lepszego samopoczucia, bliskich
spotkań z przyrodą a także nowej wiedzy i umiejętności.
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ALABASTER POMAGA

„Fundacja Alabaster pragnie podziękować wszystkim,
którzy na Jarmarku Hubertowskim przekazali niepotrzebne telefony komórkowe. Choć zebraliśmy ich niewiele, bo 20 sztuk, każdy pieniądz jest ważny. Pieniądze
otrzymane z tej zbiórki przeznaczymy na dofinansowanie
konsultacji medycznych i dietetycznych dla naszych podopiecznych. Jedna wizyta u specjalisty to min. 150, a maksimum 450 zł, plus poprzedzające wizytę badania.

Fundacja wspiera osoby z chorą skórą, tworząc miejsca,
sytuacje, warsztaty i projekty, które wpłyną na polepszenie
stanu zdrowia i samopoczucia jak największej grupy osób.
Fundacja została założona w 2010 roku. W tym roku zorganizowaliśmy warsztaty lalkarskie dla rodzin z dziećmi chorymi na atopowe zapalenie skóry. Obecnie jesteśmy w trakcie podpisywania umów o konsultacje z lekarzami, psychologami i dietetykami. W planach na ten rok mamy przygotowanie zimowych wakacji rodzinnych dla osób z atopią i
łuszczycą, organizowanie cyklicznych spotkań osób chorych
i powtórzenie warsztatów lalkarskich. Do tej pory wszelkie
działania Fundacji prowadzone były z kapitału fundacyjnego oraz darowizn naszych znajomych. Do realizacji wspomnianych planów potrzebujemy wsparcia finansowego, do
czego oczywiście wszystkich zachęcamy. Wszelkie informacje na temat fundacji dostępne są na stronie www.fundacja–
alabaster.org
Monika Wyrzykowska

Nauczyciel i jego uczniowie

Pod takim tytułem 15 czerwca br otwarta została wystawa
młodych zalesian w Domu Kultury w Piasecznie. Najmłodsi artyści po całorocznej pracy w sekcji plastycznej zalesiańskiej Filii Centrum Kultury pokazali swój dorobek w towarzystwie prac ich nauczyciela Leszka Zadraga.

Zaproszonych na wernisaż młodych artystów i ich Rodziców oraz Dziadków przywitała Dyrektor Centrum Kultury Ewa Dudek.
W swoim ciepłym wystąpieniu podkreśliła, że goszcząc
po raz kolejny reprezentantów Zalesia Górnego z satysfakcją obserwuje wysoki poziom i kreatywne podejście dzieci do sztuk plastycznych, co potwierdzają przygotowane na
wystawę prace. Podziękowała też Leszkowi Zadrągowi za
umiejętne prowadzenie zajęć, które przynoszą tak wspaniałe rezultaty. Obecna na wernisażu Sołtys Zalesia Ewa
Stroińska wyraziła podziw dla umiejętności naszych młodych plastyków i także podziękowała im za wkład pracy.
Wystawę, która potrwa do 29 czerwca przygotowali Leszek i Maciej Zadrągowie z pomocą wolontariuszy z Gimnazjum: Agaty Grzesikiewicz, Marty Pastuch, Stanisława
Buldera i Piotra Pluty. Dziękujemy gimnazjalistom oraz
Paniom:dyr. Marcie Blauth i Wandzie Szczycińskiej za kolejną pomoc, jakiej udzielają nam wolontariusze. Piękny
katalog na wernisaż przygotował grafik Adam Domurat z
CK. Dziękujemy.
A.Szczygielski
Naszą gazetę można przeczytać również na stronach:
www.zalesie-gorne.eu; www.powiat-piaseczynski.info
Aktualności z Piaseczna można obejrzeć na stronie:
www.itvpiaseczno.pl
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(organizatorom i...Seniorom)
Klub Seniora po raz drugi uczestniczył w
dorocznym zalesiańskim Jarmarku Hubertowskim.
Dzięki godnym uznania wysiłkom
wszystkich organizatorów, a przede wszystkim Stowarzyszeniu Przyjacół Zalesia Górnego, pani Sołtys i Rady Sołeckiej oraz
miejscowej filii Centrum Kultury, stał się
Jarmark Świętem: radości, bezpretensjonalnej zabawy i towarzyskich spotkań coraz
liczniejszej grupy uczesniczących w nim
stałych i sezonowych mieszkańców. Klub
Seniora zaprezentował symbolicznie różnorodność swoich działań: rękodzielnictwo
artystyczne (głównie hafty), mini fotowystawę ilustrującą udział w inicjatywach na
rzecz lokalnej (i nie tylko) społeczności m.in
współorganizowanie „Spotkań w bibliotece”, ale też swój aktywny udział w życiu
kulturalnym i turystyce krajoznawczej.Wystąpiliśmy też z b.chwaloną „ kuchnią Babuni”: żurek, pierożki, różne (a wszystkie
pyszne )ciasta własnego wypieku.
Dziękując za zaproszenie do udziału,
udostępnienie nie tylko placu ale i rozległego dachu nad głową, pragnę też podziękować
Koleżankom i Kolegom z klubu, których
ofiarna praca przy organizacji naszego stoiska została przez zwiedzających dostrzeżona i doceniona. W przygotowaniu stoiska
i jego „zawartości” oraz obsłudze uczetniczyło blisko 20 osób : panie –Jadzia Wachnik, Basia Kuflewska, Irma Makuła, Basia
Osełka, Ziuta Narożniak, Danuta Pluta, Danusia Kroc, Krysia Słowik, Zofia Otulak,
Janina Beśka, Maria Marchlewska, Teresa
Oleszek, Danuta Brzezińska, Władysława
Bogucka, Basia Waltemberg, Ania E.Hanausek, Bożenka Aleksandrowicz, Irena
Kowalska, Zosia Lubryczyńska,panowie –
Jurek Kucharski,Henryk Stawiak i Andrzej
Aleksandrowicz, Stanisław Berliński. Muszę dodać, że nasze koleżanki Zosia Lubryczyńska i dr Zuzanna Szczuka dyżurowały
w „jarmarkowym” punkcie medycznym, a
Wiesia Karasek i Marysia Skorowska krzątały się pracowicie w sąsiedującym z nami
stoisku SPZG. Wszystkim im, nie tylko
w imieniu własnym i p.Bogusi Meissner
z Ośrodka Pomocy Społecznej, organizatorów jarmarku, a myślę, że i licznych gości stoiska, bardzo serdecznie za tę pracę
DZIĘKUJĘ.
Jerzy Roman – prezes Klubu Seniora
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Wieczór literacki z Jarosławem Kleinockim
17 czerwca 2011 r. tradycyjnie w piątek
i tradycyjnie o godz.18.30, w saloniku
zalesiańskiej Biblioteki Publicznej odbył się kolejny wieczór literacki z cyklu „SPOTKANIA W BIBLIOTECE”
z autorami z Zalesia Górnego i okolic.

Foto: G. Fryszczyn

Podziekowanie
za „Hubertus”

Jerzy Roman i Jarosław Klejnocki
Gościem i bohaterem wieczoru był
znany poeta, powieściopisarz, krytyk literacki, eseista p. JAROSŁAW KLEJNOCKI i jego twórczość.Warszawianin
z urodzenia, ale od 10 lat mieszkaniec
Zalesia Górnego. Polonista z doktoratem,
wieloletni nauczyciel licealny, wizytator,
współautor podręcznika dla klas ponadgimnazjalnych. ponadto – pracownik naukowy instytutów literackich i polonistyki, wreszcie od półtora roku – dyrektor
MUZEUM LITERATURY na warszawskiej Starówce, jednej z najbardziej prestiżowych placówek kulturalnych nie tylko w Warszawie,ale w Polsce.
Uff... Bardzo to piękny i bogaty życiorys zawodowy jak na czteredziestoparolatka. Ale jest i drugi życiorys: to Jarosław Klejnocki poważany krytyk literacki i eseista, a nade wszystko cenio-

ny w świecie literackim poeta i pisarz.
Jest autorem 9–u tomików wierszy (debiut
w 1993 r tomikiem „Oswajanie”) oraz
4–ech powieści zapoczątkowanych tomem „Jak nie zostałem menelem” (próba
autobiografii antyintelektualnej) z 2002 r.
Zapowiadana w zaproszeniach prezentacja najnowszych publikacji książkowych;
„Człowiek ostatniej szansy” – kryminał z
2o10 r i „Zaprzysiężony”, oraz „Sworn”,
dwujęzyczny – polski i angielski – wybór wierszy z 2011 r, szybko stały się pretekstem do do literackiego panelu – z aktywnym udziałem zalesian licznie przybyłych na spotkanie. potoczyła się rozmowa o warsztacie pisarskim, o miejscu i
roli współczesnego literata. Rozmawiano
o zmieniającym się języku i powstawaniu
jego nowego kodu symbolicznego, nie zawsze już zrozumiałego i akceptowanego
przez znawców i miłośników tradycyjnej
poezji. Podjęty został również wątek o roli szkoły i nauczycieli w procesie rozbudzania w dzieciach i młodzieży nie tyle
obowiązku co chęci do sięgania po książkę jako żródła i wiedzy i rozrywki.
Dla porządku dodajmy, iż organizatorami spotkania były: obok Biblioteki
Publicznej, także tradycyjnie zalesiański
Klub Seniora i StowarzyszenieMiłośników Historii Najnowszej, a gospodarzami saloniku pani: Ewa Kostyrka (własnie
skończyła pracę w Zalesiu Górnym awansując do Biblioteki Publicznej w Piasecznie) oraz prowadzący panel – niżej podpisany. Przypomnę, że p. Jarosław Klejnocki jest 14 autorem, który przekazał
kilka swoich publikacji książkowych na
półeczkę „ślad zalesiańskich autorów”.
Jest na niej aktualnie ponad 30 tytułów.
Ze skruchą muszę przyznać,iż inicjując
przed niespełna dwoma laty cykl spotkań
literackich w bibliotece i akcję „ŚLAD”
nie przypuszczałem, że nasze piękne Zalesie Górne aż tak obrodziło w ludzi pióra. I co więcej – ciąg dalszy nastąpi. Po
wakacjach.
Jerzy Roman

Filmowy wehikuł czasu
17 czerwca (piątek) w Filii CK przy ul.
Jelonka odbył się kolejny seans kina „Pod
chmurką”. Zapełniona widzami sala Klubu świadczy o tym, że miłośników dobrego kina w Zalesiu nie brakuje. Zabawne fragmenty unikalnego, niemego filmu
produkcji włoskiej „Niezwykłe przygody Saturnina Farandoli” z 1913 roku wy-

woływały wciąż salwy śmiechu. Słowo
wstępne wygłosił znawca niemego kina
Michał Pieńkowski, a oprawę muzyczną
opracował, znakomity w roli tapera, Stanisław Szczyciński. Spotkanie przygotowały Monika Ebert i Agnieszka Gasper.
Na kolejny seans zapraszamy w sierpniu.
Info:me
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Szachowe mistrzostwa Zalesia
W trakcie tegorocznego Jarmarku Hubertowskiego rozegrane zostały IV szachowe Mistrzostwa Zalesia Górnego.
Po emocjonujacej walce tytuł Mistrza na 2011
rok zdobył Andrzej Bajor z wynikiem 4,5 pkt,
drugie miejsce z takim samym wynikiem przypadło Maciejowi Moreniowi a trzecie – Radosławowi
Ząbkowi: 4,0 pkt. Miejsca od 4 do 6 zajęli kolejno:
Weronika Soćko: 3,0 pkt, Jerzy Fijołek: 3,0 pkt i
Mateusz Matulka: 3,0 pkt. W turnieju wystartowało 18 zawodników, Sędzią Głównym był Bartosz
Soćko. Puchary dla trójki najlepszych zawodników
ufundowała Filia CK w Zalesiu Górnym. Gratulujemy zwycięzcy i do zobaczenia za rok. Wyniki zakończonego 5 czerwca Grand Prix
Chylice–Piaseczno–Zalesie Górne zamieścimy
niebawem na stronie internetowej Zalesia.
as

Turniej Piłkarski
„Hubertus Cup”
W trakcie tegorocznego Jarmarku Hubertowskiego rozegrany został turniej piłkarski rocznika 2002. Oto wyniki:
1. UKS Nowa Iwiczna,
2. UKS Lesznowola,
3. K.S. Hubertus Zal,esie Górne
4. Lolek Łazy,
5. PKS Life Siennica.
Najlepszym bramkarzem uznano Dawida Domańskiego (Lesznowola).
Królem strzelców został Szymon Terlecki (Nowa
Iwiczna).
Tytuł najlepszego zawodnika otrzymał Tytus Chmielewski (Hubertus Zalesie Górne).
Gratulujemy młodym zawodnikom zaangażowania i świetnych meczów.
Info:st

Turniej Tenisowy rozstrzygnięty!
Po kilkumiesięcznej sportowej walce dobiegły do
końca rozgrywki o Mistrzostwo Zalesia Amatorów w Tenisie Stołowym.
Mistrzem Zalesia Górnego został Piotr Tutak,
który wygrał wszystkie turnieje, II m zajął Kacper
Szuliński a III Kamil Dąbrowski.
Puchary dla zwycięzców, ufundowane przez Filię CK w Zalesiu Górnym wręczył najlepszym zawodnikowm, w trakcie XI Jarmarku Hubertowskiego, współorganizator cyklu zawodów Konrad Telakowiec z KS Hubertus. W przeprowadzonym cyklu
turniejów wzięło udział 20 zawodników, gry odbywały się w hali sportowej Szkoły Podstawowej.
Dziekujemy dyr. Hannie Sierant, Pani Annie Bembeńca i Panu Darkowi Matulce za udostępnienie sali, sprzętu sportowego i pomoc w organizacji zawodów.
A.Szczygielski
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Gala Polska Pięknieje

– mamy nowe 7 Cudów Funduszy Europejskich

Folwark Łękuk zwyciężył
w kategorii „Obszary wiejskie”

Warszawa, Łękuk Mały, 5 maja 2011 r. – Podczas gali w Pałacu Kultury i Nauki minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska wręczyła nagrody laureatom IV edycji konkursu „Polska Pięknieje”. Gala
zainaugurowała IV Forum Funduszy Europejskich, które w dniach
6–7 maja odbywa się na warszawskiej Agrykoli.
W kategorii „Obszary wiejskie zwyciężył Ośrodek Aktywnej Rekreacji
Folwark Łękuk w Łękuku Małym k/Wydmin. Inni laureaci to m.in. Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie, „Nowe Sukiennice” w Krakowie,
oraz „Lublin Sztukmistrzów”, a także ciekawy projekt transgraniczny „Nieznana Europa” realizowany przez Suwalską Izbę Rolniczo–Turystyczną.
Kapituła doceniła umiejętne podkreślenie walorów krajobrazowych Łękuka i okolicy, dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego i architektonicznego oraz osiągnięcie dużych efektów skromnymi środkami (Folwark Łękuk otrzymał zdecydowanie najmniejsze dofinansowanie spośród
wszystkich nagrodzonych).
Obecny na gali premier Donald Tusk powiedział: „Nie byłoby tego wielkiego polskiego zwycięstwa, gdyby zabrakło ludzi, którzy potrafią budować i realizować najambitniejsze w naszej historii projekty. Polska pięknieje z miesiąca na miesiąc, także dzięki waszemu wysiłkowi.”
„Polska staje się krajem, do którego warto przyjechać, by aktywnie wypocząć, poznać naszą kulturę i historię” – podkreśliła minister Elżbieta
Bieńkowska. „Dlatego tym bardziej cieszę się, że możemy dumnie pochwalić się oryginalnymi i nierzadko unikalnymi pomysłami, które naprawdę
zasługują na miano cudów.
„Chcieliśmy przekształcić ruiny PGR–u w miejsce z niepowtarzalnym
klimatem, miejsce do którego nasi goście będą wracać wielokrotnie. To już
stało się faktem” – powiedział Krzysztof Przyłucki, współwłaściciel Folwarku Łękuk. „Ale Folwark Łękuk to także szansa dla naszych sąsiadów. W
miejscu, gdzie panuje wysokie bezrobocie, a młodzież ucieka do miast lub
za granicę, pokazujemy że można – i trzeba – odnieść sukces na miejscu”.
Podczas gali otwarto również wystawę „Polska Pięknieje”, na której
zaprezentowano nowe 7 cudów Funduszy Europejskich. Wystawę można
obejrzeć w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, a w kolejnych miesiącach
będzie gościła w różnych miejscach w całej Polsce.
Dodatkowe informacje:
http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie
2007_2013/Strony/GalawreczenianagrodwkonkursachEurolideri
PolskaPieknieje_5052011.aspx
***
FOLWARK ŁĘKUK jest firmą rodzinną, powstałą w 2006 r. w celu zagospodarowania mazurskiego majątku w Łękuku Małym k. Wydmin. Zapewniamy turystom, w szczególności rodzinom z dziećmi, zróżnicowane
formy aktywnego wypoczynku i rekreacji przez cały rok, a firmom atrakcyjne formy integracji zespołu, organizacji szkoleń oraz eventów i pikników. Naszym celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego i wartości
przyrodniczej oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej tego unikalnego
miejsca.
Więcej informacji: Krzysztof Przyłucki, tel. 606 338 253,
e:mail: krzysztof_przylucki@lekuk.pl
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