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DZIAŁANIA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
Braliśmy udział w organizacji Jar- ulicy Północnej po nałożeniu nakładki
marku Hubertowskiego. Z funduszu so- asfaltowej na Promiennej nie są w stałeckiego rada sołecka opłaciła zespół nie przejść ulicą z powodu głębokiej
jazzowy z Konstancina i zjeżdżalnię kałuży. Na wysokości numeru: 19 i 21
dla dzieci.
na ul. Jasnej jest podobna sytuacja.
l Zarejestrowaliśmy w Sądzie Okręgol Zwróciliśmy się do Starosty Piasewym w Warszawie zmianę na stanowi- czyńskiego o podjęcie działań zwiąsku redaktora naczelnego naszej gazety zanych z ograniczeniem tonażu tirów
sołeckiej. Obecnie jest to Ewa Kamiń- przejeżdżających ulicą Pionierów.
ska–Sobczak.
l Uzyskaliśmy informację z Zarządu
l Zgłosiliśmy naszą gazetę „PrzystaDróg Powiatowych że w najbliższym
nek Zalesie” do konkursu ogłoszonego tygodniu rozpoczną się prace związane
przez Wojewodę Mazowieckiego. Pod- z malowaniem znaków poziomych na
czas oceny projektu będzie analizowa- ul. Pionierów i Wiekowej Sosny.
ny wpływ gazety na integrację spo- l W dalszym ciągu zlecamy prace osołeczności lokalnej, innowacyjność tego bom skierowanym przez kuratora do
pomysłu i to, czy projekt opiera się sprzątania ulic w naszej miejscowości.
na uchwale o Funduszu Sołeckim. Na- Ostatnio zostały ponownie pomalowane
szym zdaniem wszystkie te cechy nasz filary na peronie (ozdobione wymyślny„Przystanek” posiada, a jest także jedy- mi rysunkami!). Również pobocze ulinym sołeckim czasopismem zarejestro- cy Pionierów i rowy na Koralowych Dęwanym w sądzie i wydawanym regular- bów zostały wykoszone i oczyszczone.
nie co miesiąc od czterech lat. Wyniki Prace te będą kontynuowane.
konkursu poznamy we wrześniu.
l Prosimy zgłaszać mailowo do sołl Braliśmy udział w spotkaniu nowo
tysa, na których ulicach należy wykowybranych sołtysów w Urzędzie Gmi- sić chwasty na poboczach, a które ulice
ny. Spotkanie zorganizował burmistrz wymagają posprzątania śmieci.
Zdzisław Lis, który wręczył zebranym l Odbyło się spotkanie Rady Sołeczaświadczenia o wyborze na kadencję kiej, na którym wstępnie opracowali2012–2016. Sołtysi zapoznawali burmi- śmy wnioski do budżetu Gminy i Postrza z bieżącymi problemami swoich wiatu na rok 2013. Sołtys Ewa Stroińska
wsi.
***
l Na posiedzeniu Rady Miejskiej zgłoTelefon ws. awarii oświetlenia ulic:
siliśmy wniosek o pilne doprowadzenie (22) 720 39 07 (czynny całą dobę)
rowu melioracyjnego przy ul. Sinych Pogotowie Kanalizacyjne PWiK:
Mgieł do rzeki Zielonej. Obecnie rów 603 309 399
kończy swój bieg w lesie naprzeciw ulic Pogotowie wodociągowe:
Kaczeńców i Nowinek, powodując zale- 601 333 353
wanie działek na ulicy Kaczeńców.
***
l Zgłosiliśmy do Urzędu Gminy koKontakt z sołtysem:
nieczność wykonania prześwitów w ko- tel. 691 500 242; 22/844 03 29
ronach drzew na ul. Spacerowej. Usytu- ul. Porannej Zorzy 1; dyżur sołtysa:
owane tam lampy oświetlają gęste ko- poniedziałek g. 17–19 i piątek g. 10–12
rony dębów, a nie ulicę.
***
l Poprosiliśmy Urząd Gminy o wymiaStały apel do mieszkańców i gości:
nę jednoramiennej lampy oświetlającej zostawiajmy nasze śmieci w domowych
wyjazd z ulicy Jesionowej na drogę wo- pojemnikach, nie wieszajmy na uliczjewódzką nr 873 – na dwuramienną.
nych koszach, nie rzucajmy na niezal Zgłosiliśmy potrzebę pilnego remonmieszkałe działki, lub do lasu – dbajmy
tu ulic Północnej i Jasnej. Mieszkańcy o czystość naszego Zalesia.
l

DRODZY ZALESIANIE
„Przystanek Zalesie” towarzyszy Wam od czterech lat dzięki Andrzejowi Szczygielskiemu.
Zasługi jego na tym polu są nieocenione; to
dzięki jego samotnej pracy mamy jedyny w
Polsce wiejski biuletyn informacyjny. Dziś problemy zdrowotne zmuszają go do przekazania
gazety w inne, mniej godne ręce. Mam zamiar
kontynuować jego dzieło, na ile starczy mi sił
i umiejętności. Zapraszam wszystkich chętnych
do współpracy. Zachowany zostanie charakter
„Przystanku” i mam nadzieję, że czytelnicy nie
odczują dyskomfortu spowodowanego zmianami w redakcji.
Jako „pomnik” andrzejowych zasług nad literą „i” w tytule gazety pojawi się (zamiast
kropki) mały Szczygiełek.
Ewa Kamińska– Sobczak

***
Fundusz sołecki – propozycje
Druk biuletynu „Przystanek Zalesie” l Nagrody, trofea i dyplomy l Zakup i montaż elementów drobnej architektury (tablice informacyjne,
ławki, itp.) l Imprezy integracyjne l Promocja
Zalesia Górnego l Współpraca z organizacjami
pozarządowymi l Porządkowanie Zalesia Górnego l Doposażenie świetlicy i placu zabaw.
Informujemy, że zebranie wiejskie poświęcone
uchwaleniu tego funduszu odbędzie się w świetlicy przy ul Jelonka 2 w niedzielę 12 sierpnia
br. o godzinie 14 (drugi termin godz. 14.15).
Pora zastanowić się nad przyszłorocznymi
wydatkami. Oto przygotowane przez radę sołecką propozycje
Wnioski do projektu budżetu
Rady Powiatu Piaseczyńskiegona rok 2013
Sołtys i Rada Sołecka w imieniu mieszkańców
zgłaszają propozycje zadań do opracowywanego budżetu Powiatu na rok 2013:
I. Kontynuacja remontu ulicy Pionierów wraz z
wykonaniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulicy Pionierów z ul. Wiekowej Sosny
i Koralowych Dębów oraz ul. Droga Dzików.
II. Wykonanie odwodnienia na ulicy Wiekowej
Sosny /od Pionierów do Koralowych Dębów/
III. Wykonanie chodnika na ulicy Parkowej od
apteki do granicy z Ustanowem/wniosek składany corocznie od 2001roku/.
IV. Budowa ronda koło poczty – na skrzyżowaniu ulic Parkowa, Lesnych Boginek, Wiekowej
Sosny
eks

Wnioski do projektu
budżetu Gminy na rok 2013
Sołtys i rada sołecka Zalesia Górnego w imieniu
mieszkańców zgłasza propozycje zadań w związku z opracowywanym projektem budżetu na
2013 rok:
I Wykonanie oświetlenia:
Na odcinku drogi wojewódzkiej nr 873 między ulicami Spacerową a Jesionową (korzystają z tego przejścia mieszkańcy wracający z centrum wsi i ze stacji
PKP).
Jasna pomiędzy ulicami Kwiatu Paproci a Jagodową.
Nowinek pomiędzy ulicami Leśną Dróżką a Uroczą.
Wykonanie punktu zasilania energetycznego (skrzynki) na boisku KS„Hubertus”.
II Poprawa oświetlenia w obrębie przejścia dla pieszych:
Wiekowej Sosny/ Sarenki
Wiekowej Sosny/Leśnych Boginek
Parkowej/ Leśnej
III Wykonanie (w ramach remontu) odwodnienia i
utwardzenie nawierzchni
Poranku /od Koralowych Dębów do Jastrzębi Lot/
Jasna /od Leśnych Boginek do Jagodowej/ wraz z odwodnieniem
Przebudzenia Wiosny/od Jastrzębi Lot do Pionierów
Widna / od Nowinek do Ppołudniowej/
Piękna / wg projektu mieszkańców/
Biedronki/ od Sinych Mgieł do Wzgórz
Zaczarowanej Róży/ od Spacerowej do Słowików/
IV Wykonanie odwodnienia ulicy Piaseczyńskiej
V Wykonanie projektu odwodnienia i budowy ulicy
Sarenki /od Kościoła do Młodych Wilcząt/ wraz z
chodnikiem ze wskazaniem jako ulica jednokierunkowa.
VI Wykonanie chodnika na ulicy Jesionowej
VI Kontynuacja realizacji projektu zagospodarowania Klubu Sportowego Hubertus
VII Rozpoczęcie prac budowlanych Zespołu Szkół w
Zalesiu Górnym na podstawie istniejącego projektu
VIII Przyznanie środków na pilne dokończenie remontu budynku Klubu Kultury ul.Jelonka 2 /remont
schodów i adaptacja strychu/
IX Modernizacja sieci wodociągowej i przeglądy
techniczne
X Realizacja projektu zagospodarowania „Bazarku”
ul. Pionierów/Koralowych Dębów
XI Zaplanowanie środków finansowych na II wydanie książki ”Zalesie Górne 1930 – 2000”
WYDAWCA: RADA SOŁECKA ZALESIA GÓRNEGO
Redaktor naczelny Ewa Kamińska -Sobczak
Adres redakcji 05-540 Zalesie Górne ul Sinych Mgieł 9
Mail: redakcjazalesie@op.pl przystanek@zalesie-gorne.pl
Zastrzegamy sobie prawo do skracania nadsyłanych tekstów
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść reklam i ogłoszeń. Pr 16405. Nakład 700 egz.
Druk i łamanie: Studio Furia www.studiofuria.com.pl
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XII Jarmark Hubertowski
– 10 czerwca 2012

Niedzielny poranek dziesiątego
czerwca powitał nas wielką awarią prądu. Jednak przygotowania
do startu XII Jarmarku Hubertowskiego szły pełną parą i z minuty na minutę teren Klubu Sportowego „Hubertus” wypełniał się
kolorami i gwarem.
Rozstawiały się kramy z zabawkami, starociami, biżuterią i wieloma
specjałami spożywczymi. Do pracy
przygotowywały się restauracja” La
Provincia”i barek „Bemarek”, biorące udział w Jarmarku po raz pierwszy i od razu z wyzwaniem – do
smacznych dań nie podajemy alkoholu. Zalesiański Komitet Organizacyjny Jarmarku uzgodnił, że wydarzenia, w których tak licznie biorą
udział dzieci, mogą do godzin popołudniowych odbywać się bez napojów wyskokowych. Dopiero późnym
popołudniem dorośli mogli schłodzić się szklanką piwa lub dobrego
wina, podawanego tylko na terenie
obecnych na Jarmarku restauracji.
Do oficjalnego otwarcia XII Jarmarku brakowało tylko prądu, który
szczęśliwie włączono przed samym
południem.
Należy wspomnieć, że na przygotowanie tegorocznej edycji Jarmarku nowy zarząd stowarzyszenia
miał zaledwie 5 tygodni.
Cennym i niezwykle ważnym
aspektem przygotowań była współpraca i integracja wielu zalesiańskich środowisk na rzecz tego ważnego i radosnego wydarzenia, które
śmiało możemy nazywać świętem
Zalesian i naszych gości. We wspólnych przygotowaniach Jarmarku razem ze Stowarzyszeniem Przyjaciół
Zalesia Górnego wzięli udział: Klub
Sportowy „Hubertus”, sołtys i rada
sołecka, zalesiański Klub Kultury,
szczep Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej „Watra”, zespół „Mikroklimat”, gimnazjum w Zalesiu Górnym i Klub Wolontariusza, Stowarzyszenie Rodziców TU, Klub Seniora, Stowarzyszenie „Razem Lepiej” i rada parafialna.

Od wczesnych godzin porannych
sprawnie przebiegały konkurencje
sportowe przygotowane i prowadzone przez Stanisława Szczycińskiego, prezesa KS „Hubertus”, oraz trenerów, na co dzień pracujących dla
klubu sportowego. W VII turnieju
piłki nożnej „Hubertus Cup” wzięło
udział około dziewięćdziesięciu bardzo młodych piłkarzy z wielu zaprzyjaźnionych klubów piłkarskich:
SF „Wilanów”, RKS „Mirków II”,
KS „Hubertus I”, RKS „Mirków I”,
KS „Hubertus II”.
Ponadto, Stanisław Szczyciński,
jak zwykle, opiekował się także muzycznym przygotowaniem koncertu
gwiazdy wieczoru „Egon Alter” i
akompaniował laureatom jesiennych
„Sztukatorów”.
Bardzo dziękujemy szefowi Klubu Kultury, Andrzejowi Szczygielskiemu, współorganizatorowi Jarmarku, odpowiedzialnemu za rozmieszczenie wszystkich obiektów i
atrakcji na terenie placu sportowego,
oraz a przeprowadzenie III Turnieju
Szachowego o puchar sołtysa Zalesia Górnego Ewy Molendy–Stroińskiej.
Pani Sołtys i rada sołecka zechcą
przyjąć podziękowanie za kontakty
ze sprzedawcami. Zaproszone stoiska zaspokoiły przeróżne potrzeby
i trafiły w najrozmaitsze gusty.
Dziękujemy radzie parafialnej
oraz księdzu proboszczowi za aktywne uczestnictwo i ciekawą prezentację na scenie.Mamy nadzieję,
że owacje publiczności będą zachętą
do przyszłorocznego uczestnictwa.
Niecodziennym i jakże miłym sportowym akcentem, był mecz Księża
kontra Zalesianie. Księża pokonali
dwa składy reprezentacji Zalesia.
Wydarzeniem okazał się, po raz
pierwszy na Jarmarku Hubertowskim, występ chóru parafialnego
„Accentus”, zdobywcy Grand Prix
na festiwalu w Żorach i występ
Szkoły Muzycznej „Maestro” oraz
jej młodych solistów – obie formacje przygotował i poprowadził Jacek
Solecki.
nr 6/2012, CZERWIEC–LIPIEC
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Dużą pomoc okazali wolontariusze z
gimnazjalnego Klubu Wolontariusza i ich
opiekunka Wanda Szczycińska. Gimnazjalne słodkie specjały były jak zawsze
pyszne, zaś młodzi muzycy z naszego
gimnazjum wzbudzili swoim występem
wielkie zainteresowanie publiczności.
Niezwykle bogate w smaczne, domowe dania było wspólne stoisko Klubu Seniora i Stowarzyszenia „Razem Lepiej”.
Obok, swoje ciekawostki i regionalia zaprezentowała, po raz pierwszy, zalesiańska biblioteka.
Mniejszą niż zwykle, ale za to pikantną ofertę, miała szkoła podstawowa. Hinduskie dania Moniki i Saniego cieszyły
się zainteresowaniem jeszcze przed Jarmarkiem.
Specjalne podziękowania kierujemy do
lekarzy z zalesiańskiego Ośrodka Zdrowia. Lekarze: Irena Meissner–Wantuch,
Grażyna Stefura–Kostrzyńska, Marian
Karwowski, Wojciech Wądołowski a także towarzyszące im pielęgniarki, panie:
Anna Fruba, Nina Poczmańska oraz Bogusława Meissner, Zofia Lubryczyńska,
jak co roku, ofiarnie dyżurowali w punkcie medycznym.
Zespół Taneczny „Grawitacja” zapewnił moc artystycznych wrażeń swoim stojącym na wysokim poziomie pokazem.
Nic dziwnego, bo to wielokrotni mistrzowie Polski w tańcu.
Tradycyjnie odbył się Bieg św. Huberta
organizowany przez harcerzy i podharcmistrza Łukasza Kamińskiego. Harcerze
ze szczepu „Watra” byli szczególnie zaangażowani w przygotowania, a w dniu Jarmarku, od wczesnych godzin porannych
CZERWIEC–LIPIEC, nr 6/2012

ciężko pracowali, przenosząc niezbędny
sprzęt, porządkując teren i rozstawiając
namioty. Dzięki świetnej, harcerskiej organizacji pracy także wieczorne zamknięcie i porządki odbyły się sprawnie i szybko. Harcerze, pod komendą Łukasza Kamińskiego, przygotowali prezentację swojego szczepu, trwającą przez cały dzień.
Byli aktywni i jednocześnie bardzo pomocni. Prawdziwi Harcerze.
Nowością, bardzo atrakcyjną, był I Turniej Gier Logicznych o puchar prezesa i
puchar skarbnika Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego.
Odbył się również Turniej Łuczniczy,
objęty patronatem przez wice–prezesa
Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego Tadeusza Browarka.
Najwięcej chyba emocji wśród dzieci
i dorosłych wzbudził pokaz samochodów
filmowych, zaprezentowanych przez Rafała Karwowskiego z firmy Impala. Przez
cały dzień dzieciaki oblegały wystawione
samochody, bawiąc się we wnętrzach i fotografując na zewnątrz.
Dużym zainteresowaniem cieszył się
dziecięcy park rozrywki: dmuchane zjeżdżalnie, karuzela i kucyk, udostępniony
przez stajnię „Delfin” Andrzeja Kulity.
Wszystkie atrakcje, przygotowane dla
dzieci, były bezpłatne.
Zabawy dla dzieci przygotowało i prowadziło również przedszkole „Zegar Słoneczny” Stowarzyszenie Rodziców TU,
od lat aktywnie obecne na jarmarkach.
Kto chciał, mógł w trakcie Jarmarku
spróbować swoich możliwości w nauce
tańca towarzyskiego, pod kierunkiem
Małgorzaty Kulczyk i Arkadiusza Nowa-

kowskiego ze Szkoły Tańca w Piasecznie, a nabyte umiejętności wykorzystać
podczas znakomitego koncertu zespołu z
Konstancina „The Warsaw Dixielanders”.
Julita Stróżewska i Dominik Mazur
byli konferansjerami – dzięki nim znaliśmy kolejne atrakcje i poznawaliśmy loteryjnych szczęśliwców. Główną nagrodę
loteryjną, 10–cio calowy tablet, wygrała
Maja. Maju napisz, jak Ci się podoba zabawa i praca z tabletem. Loteria „Szczęśliwy Las” przyniosła wielu grającym szczęśliwcom nagrody: mp3, monety 2–złotowe z limitowanych edycji NBP, rośliny,
szkło, koszulki i wiele innych wygranych.
Koleżanki ze Stowarzyszenia –Miłka Hołownia–Nowik, Jola Jarosz–Hryniewicz,
Wiesia Karasek i Majka Skorowska. świetnie poradziły sobie w gąszczu loteryjnych
fantów.
Nadleśnictwo Chojnów podarowało
hojną ręką 100 dorodnych sadzonek tui i
świerków, zawsze entuzjastycznie przyjmowanych przez uczestników Jarmarku.
Scenę, na której mogliśmy wszyscy
występować, współfinansowało Starostwo
Powiatowe. Nagrody i puchary dla zawodników ufundował Wydział Promocji
Gminy Piaseczno. Pomoc w ich przygotowaniu okazała Magdalena Markuszewska. Ewa Dudek, dyrektor Centrum Kultury w Piasecznie, udostępniła sprzęt nagłaśniający, który obsługiwali Paweł Górski i Tomasz Strzeżek.
XII Jarmark Hubertowski to już przeszłość, ale za to pozostały wspomnienia
i zdjęcia robione przez Pawła Skorowskiego i Jolantę Jarosz–Hryniewicz, które
można obejrzeć na stronie Stowarzyszenia www.zalesie–gorne.pl Zachęcamy do
odwiedzania naszej strony.
Przygotowanie Jarmarku wsparli finansowo Dobrodzieje z Zalesia Górnego i
bliskich okolic.
Praca w takim zespole była dużą przyjemnością i doświadczeniem, którego nie
można przecenić. Wiemy, że wspólnie
możemy wiele zrobić, bo usunęliśmy z naszego słownika słowa „nie da się”.
Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia
Górnego składa wielkie podziękowania
wszystkim członkom komitetu organizacyjnego XII Jarmarku Hubertowskiego,
instytucjom wspierającym, Dobrodziejom
Jarmarku i wszystkim uczestnikom. Z
wielkim zapałem i przyjemnością przystąpimy do przygotowania przyszłorocznego, XIII Jarmarku Hubertowskiego.
Jolanta Jarosz–Hryniewicz
Ewa Kozłowska
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Podziękowanie od seniorów
dla seniorów

Stowarzyszenie „Razem Lepiej”
podczas jarmarku Hubertowskiego
Tegoroczny jarmark Hubertowski był idealną okazją, aby grupa osób niepełnosprawnych, która kilka dni temu została zarejestrowana jako Stowarzyszenie
„Razem Lepiej”, mogła zaprezentować się mieszkańcom Zalesia Górnego i okolic.
Na naszym stoisku prezentowaliśmy
między innymi rzeźby, ozdoby wykonane techniką decoupage, biżuterię, kalendarz na przyszły rok, zalesiańskie pocztówki. Można było

również skosztować domowych wypieków, a także zjeść kanapkę ze
smalcem domowej roboty i ogórkiem małosolnym.
Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przygotowali stoisko dyżurowali przy
nim, a także tym, którzy tak miło
nas przyjęli, gratulowali nam działań, oraz tym, którzy nas wspierają
i zachęcają do dalszego rozwoju.
Magda Kamińska – przedstawiciel
Stowarzyszenia „Razem Lepiej”

Drużynowy Mistrz Polski
W rozgrywanej w Krakowie na
przełomie lipca i czerwca Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w tenisie stołowym drużyna
UKS Return Piaseczno wywalczyła tytuł Drużynowych Mistrzów Polski.
Złoty medal w drużynie to największy sukces założonego w 2009
roku klubu. Do tej pory pingpongiści z Piaseczna mogli pochwalić
się srebrnymi krążkami zdobytymi
w Pucharze Polski Młodzików w
latach 2010 i 2011. Drużyna prowadzona przez Michała Sawickiego i Macieja Chojnickiego w składzie Marek Badowski i Maciej Kotarski okazała się najlepsza, w finale pokonując MKS Śnieżnik Stronie Śląskie 3:1, a dwa indywidualne
mecze wygrał lider drużyny Marek Badowski. Gra podwójna również padła łupem zawodników z
Piaseczna i złoty medal stał się
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faktem. We wcześniejszych spotkaniach UKS Return Piaseczno od
początku był niezagrożony, pewnie
pokonując w turnieju grupowym
swoich przeciwników z Białegostoku (3–0), Siedlec (3–1) i Wrocławia
(3–1). Mecz półfinałowy z GLKS
Nadarzyn, w którego składzie występował wychowanek UKS Return Piaseczno, Aleksander Werecki, zakończył się pewnym zwycięstwem Returnu (3–0). Warto zaznaczyć, że Marek Badowski przez
cały turniej drużynowy nie przegrał ani jednej gry pokonując trzech
reprezentantów Polski, wspomnianego już Wereckiego oraz zawodników Śnieżnika Stronie Śląskie,
Adriana Dugiela i Szymona Burka. Był to ostatni turniej zamykający udany sezon tenisistów z Piaseczna, którzy oprócz drużynowego złota w kategorii kadeta uzyskali również awans do II ligi męskiej.
Maciej Chojnicki

Po raz trzeci – korzystając z zaproszenia popartego
przyznaniem sporej powierzchni pod dachem –
Klub Seniora zaistniał na Jarmarku Hubertowskim. Pozostawiając kompleksową ocenę organizacji i przebiegu tej imprezy bardziej do tego upoważnionym, nie możemy jednak nie podziękowa wszystkim, którzy tegoroczny Jarmark merytorycznie i
organizacyjnie przygotowali i przeprowadzili. Było
świetnie, co zresztą docenili zalesianie przez nadzwyczaj masowy udział w imprezie.
Dla nas seniorów czynny udział w Hubertusie to –
ze zrozumiałych względów – prawdziwe logistyczne,
organizacyjne i... kondycyjne wyzwanie. Bardzo serdecznie dziękuję licznej grupie koleżanek i kolegów
za spontanicznie podjęty i z uśmiechem realizowany
wysiłek. Za plastyczną oprawę stoiska,prezentację licznych własnoręcznych prac artystycznych no i cieszących się zasłużonym wzięciem smakołyków „kuchni
babuni” – od żurku i pierożków poczynając na rozlicznych ciastach kończąc. Ten szeroki udział,to najlepsze
potwierdzenie roli i miejsca klubu w życiu sporej grupy
zalesiańskich emerytek i emerytów.
Usłyszeliśmy w trakcie imprezy od naszych klientów i gości wiele ciepłych słów i o naszym stoisku i
przede wszystkim o uśmiechniętej i życzliwej „załodze”. Na tę opinię zapracowali p.p.: Basia Osełka, Ziuta Narożniak, Danusia Pluta,Maria Dąbrowska, Krysia
Słowik, Jadwiga Wachnik, Zosia Otulak, Marysia Marchlewska, Teresa Oleszek, Bożena Aleksandrowicz,
Basia Waltemberg, Mieczysław Adamczyk, Stanisław
Różanski, Władysława Bogucka, Zosia Drzewińska,
Anna Ewa Hanausek, Irma Makuła, Wiesława
Karasek, Irena Kowalska, Basia Lipiec, Katarzyna
Szot, Maria Kołacińska (na stażu kandydackim do Klubu !),Stanisław Berliński, Piotr Stańczyk, Janina Beśka,
Zuzanna Szczuka, Zosia Lubryczyńska, Zosia Siudyń.
Serdecznie dziękuję p. Bogusi Meissner, naszej koordynatorce–opiekunce z M–G Oś. Pomocy Społecznejw Piasecznie i za wielką pracę włożoną w organizację stoiska i... podejmowanie z wdziękiem licznych
lokalnych VIP–ów, zainteresowanych naszą prezentacją, m.in p. Honoraty Kalicińskiej, wiceburmistrz miasta i gminy Piaseczno, p.Hanny Krzyżewskiej – zastępcy przewodniczącego Rady Gminy, wielebnego ks. proboszcza Krzysztofa Grzejszczyka, prezesa Stow.”Ład na
Mazowszu, p. Grzegorza Kostrzewę–Zorbasa.
Dziękuję za transportową pomoc p.Justynie Mazurek z M–G OPS, a szczególnie jej nastoletniemu synowi Jakubowi (niestety to jedyny młody dżentelmen
wśród zalesiańskich młodzików), który dzielnie pomagał nam w przeniesieniu całego, całkiem sporego i
ciężkiego majdanu (np. wielkie gazowe butle i kuchenki) z samochodów do piwnicznych pomieszczeń klubu.
Dziękuję p.Marysi Skorowskiej za godne i pracowite
prezentowanie nas w i na stoisku SPZG.
Dziękuję i do spotkania na Hubertusie za rok !
Jerzy Roman – prezes Klubu Seniora.
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Nowoczesny parking Nadleśnictwa Chojnów
w pobliżu Zalesie Górnego
Na początku lipca zostanie oddany do użytku nowy parking leśny w pobliżu pomnika
„Szarych Szeregów”.
Parking zostanie zmodernizowany staraniem
Nadleśnictwa Chojnów, zarządzającego Lasami Państwowymi wokół Zalesia Górnego. 40
miejsc parkingowych, mała architektura wkomponowana w otoczenie, połączenie z istniejącymi ścieżkami, toalety oraz zagospodarowanie
najbliższego sąsiedztwa samego pomnika wyznaczają nowe trendy w sposobie przygotowywania tego typu obiektów.
Zimne Doły to jedno z najchętniej odwiedzanych przez warszawiaków leśnych miejsc biwakowych. W ciepłe, wolne od pracy dni pojawiają się tutaj tysiące piknikowiczów, co stawia wysokie wymagania gospodarzowi obiektu
– Nadleśnictwu Chojnów.Tym bardziej, że jako
opiekun lasów odpowiada ono za zabezpieczenie ich walorów ochronnych (w pobliżu znajduje się jeden rezerwat przyrody, obszar NATURA 2000, całość leży w sercu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego). Konieczne jest także przygotowanie leśnej przestrzeni dla potencjalnych gości. Udostępnienie lasów musi mieć
charakter aktywny, wymaga rozpoznania i wychodzenia naprzeciw potrzebom gości i sprostaniu tym potrzebom. Dlatego też Nadleśnictwo
Chojnów włączyło się w pilotażowy projekt Lasów Państwowych pt. „Aktywne Udostępnianie
Lasów” i wytypowało teren w pobliżu pomnika do gruntownej modernizacji. Jej efekty będą
podstawą do przeprowadzenia podobnych prac
w innych częściach naszego kraju.
Od połowy 2011 r. trwały prace projektowe,
w kwietniu roku br. prace w terenie. Usunięto

część drzew, wyrównano teren pod poszerzoną
przestrzeń parkingową oraz alejki i wygodną w
użytkowaniu pętlę do zawracania. Przyjęto zasadę maksymalnego zachowania roślinności leśnej. Ponieważ teren jest dość rozległy (około 1
ha) a ścieżki i miejsca odpoczynku zlokalizowano nieco na uboczu uzyskano w ten sposób
efekt wkomponowania całości w istniejący las.
Po utwardzeniu drogi dojazdowej, miejsc
parkingowych oraz ścieżek rozpoczęto montaż
elementów małej architektury: wiat, ławek i innych elementów wyposażenia parkingu. Zastosowano ciekawe architektonicznie połączenia
drewna i stali, co także jest nowością w polskich lasach. Aktualnie trwają prace wykończeniowe. Wraz z zakończeniem budowy nowego
parkingu dla bezpieczeństwa zostanie zamontowany monitoring telewizji przemysłowej.
Przez parking nadal będzie biegł szlak turystyczny, a z Zimnymi Dołami łączy go wygodna
ścieżka wzdłuż rzeki Zielonej. Wraz z budową
parkingu właśnie przy tym łączniku zabudowane zostaną dodatkowe urządzenia rekreacyjne.
Zmodernizowany parking przy pomniku
„Szare Szeregi” to na pewno warte odwiedzenia
miejsce. Mamy nadzieję, że nowoczesny wygląd
spotka się z sympatią odwiedzających. Pracownicy Nadleśnictwa Chojnów przewidują, że nowy obiekt częściowo odciąży same Zimne Doły.
Nadleśnictwo Chojnów serdecznie zaprasza
do odwiedzin.
Korzystając z okazji apelujemy o zgłaszanie
pod numerem telefonu (22) 756 72 75, lub bezpośrednio Policji, wszelkich przypadków niszczenia infrastruktury i niewłaściwego zachowania
na terenach leśnych.
Mgr inż. Piotr Gzowski

Majowy piknik Nadleśnictwa Chojnów na Zimnych Dołach
Piknik Lasów Państwowych zorganizowany
przez Nadleśnictwo Chojnów na miejcu pikinowym, popularnie zwanym, „Zimnymi Dołami”, to jedna z wielu imprez odbywających
się w tym miejscu.
Na piknik przyjechały przedstawicielstwa wielu
regionalnie działających organizacji: kółek ekologicznych, dydaktycznych, OSP itp. Oprócz gier
i konkursów zorganizowanych przez Lasy Państwowe można było zobaczyć np. strażacki wóz
bojowy w akcji. Dziesiątkom rodzin siedzących
przy ogniskach przygrywał ludowy zespół pieśni
i tańca oraz zespół grający muzykę myśliwską.
Nie mogło oczywiście zabraknąć wojskowej grochówki z kuchni polowej oraz kiełbasek z grilla.
Nasza drużyna, 2 Mazowiecka Drużyna Harcerzy „Oleandry” im. Marszałka Józefa PiłsudCZERWIEC–LIPIEC, nr 6/2012

skiego, przygotowała wiele atrakcji, w których
można było popróbować swoich sił, sprytu i
zręczności oraz zobaczyć pewne aspekty harcerskiego życia „od podszewki”. W namiocie
zaprezentowana została przykładowa pionierka
obozowa (a dokładniej jej część), jeden z zastępów rozstawił strzelnicę z łukiem i rzutkami, a
inny zorganizował bieg na orientację.
Ogólnie impreza była ciekawa i nieźle zorganizowana. Błędem była zbyt mała akcja reklamowa przed tym wydarzeniem, przez co przyszło mniej osób niż się spodziewaliśmy. Mam
nadzieję, że takie pikniki będą się odbywać częściej, propagując ekologię, naturę i pożyteczne
ruchy społeczne jak np. harcerstwo.
Przyboczny 2 MDH
Ćwik Wiktor Maracewicz

Spotkanie
w Bibliotece

Biblioteka Publiczna w Zalesiu Górnym, Klub Myśli Politycznej oraz Klub Seniora
miały przyjemność gościć pana Grzegorza Kostrzewę–Zorbasa, znanego działacza społecznego i amerykanistę. Spotkanie odbyło się 13 czerwca
2012 roku w budynku Biblioteki Publicznej na ul. Wiekowej
Sosny 4. Oprócz zapowiedzianego wykładu na temat:
„Obama czy Romney – wybory
prezydenckie w USA, a SPRAWA POLSKA” mogliśmy dowiedzieć się jak wygląda
amerykańska ordynacja wyborcza i podyskutować na tematy
międzynarodowe. Zainteresowanie było tak ogromne, że
spotkanie przeciągnęło się
znacznie ponad przewidywany
czas. Dyskusja była burzliwa,
poruszone zostały tematy polityczne, społeczne, ekonomiczne, a nawet etyczne. Wszyscy
opuszczaliśmy bibliotekę z satysfakcją, a jednocześnie z żalem, że już się skończyło.
Kolejne spotkania dopiero
po wakacjach Kinga Przybyś
NOWOŚCI KSIĄŻKOWE
Hanna Cygler „Bratnie dusze”. Nic nie przychodzi w życiu łatwo i nic nie jest takie, jakie się nam wydaje. Skrywane
tajemnice muszą kiedyś wyjść
na jaw. Jedyną podporą staje
się bratnia dusza.
Weronika, Aldona i Miśka
– dwie malarki i dziennikarka
z działu kultury gdańskiej gazety – są bliskimi przyjaciółkami i wspierają się w codziennych sprawach. Nagle jednak
ich ustabilizowane relacje zaczynają się psuć. Czy powoduje to zawiść zawodowa i niezaspokojone ambicje, czy też może dzieje się tak za sprawą pojawienia się w ich życiu atrakcyjnego mężczyzny, który nie
wydaje się całkiem szczery.
dokończenie na str. 6
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Stare Kino w Zalesiu Górnym

Wszystkich kinomanów zapraszamy na kolejną edycję „Filmowego Wehikułu Czasu”. W tym roku prezentujemy najważniejsze przełomowe momenty w historii filmu i drogę,
jaką musiała pokonać kinematografia, aby dojść do dzisiejszej postaci. O tym, jak to się stało, że stare, naiwne, czarno–białe nieme filmiki przerodziły się w pełnometrażowe,
kolorowe, muzyczne widowiska o głębokim przesłaniu opowiada Michał Pieńkowski z Filmoteki Narodowej. Seanse
odbywają co miesiąc (z wyjątkiem sierpnia) w świetlicy
przy ul. Jelonka w Zalesiu Górnym o godzinie 18.00.
Daty i szczegółowe informacje podawane są na stronie
www.dkf.tu.edu.pl.
16 czerwca miał miejsce pierwszy pokaz obrazujący historię
pierwszych polskich filmów animowanych. Obejrzeliśmy m.in.
fragmenty unikatowych filmów pioniera animacji lalkowej
Władysława Starewicza, „Czarne czy białe”w reżyserii Wacława Wajsera 1967 oraz „Smoka Barnabę” reżyserii Tadeusza
Wilkosza 1977.
Nie zabrakło „występów gościnnych” największych gwiazd
lat trzydziestych: Myszki Miki i Betty Boop. Sala była pełna
widzów w każdym wieku i każdy znalazł cos dla siebie.
W sobotę 7 lipca miał miejsce kolejny seans, oczywiście, w
świetlicy przy ul. Jelonka w Zalesiu Górnym. Mówiliśmy o początkach kina, pokazaliśmy fragmenty najstarszych filmów, a
także opowiedzieliśmy o pierwszym wielkim wynalazku, który zrewolucjonizował kinematografię: o montażu. Filmom niemym towarzyszyła muzyka tworzona na żywo przez tapera –
Stanisława Szczycińskiego.
Tematy kolejnych planowanych pokazów:
Wrzesień 2012 – Jak oglądać filmy nieme.
Zapoznamy widzów z językiem filmu niemego, pokażemy przykładowe środki którymi się posługiwano, przedstawimy niektóre
tricki filmowe i wyjaśnimy ich znaczenie. Ilustracją wykładu będzie wyświetlony niemy film z towarzyszeniem tapera.
Październik 2012 – Kolor w filmie
Przedstawimy drugą rewolucję w kinematografii: wprowadzenie koloru do filmu. Będzie można dowiedzieć się o różnych
technikach barwienia filmu i zobaczyć fragmenty najstarszych
filmów kolorowanych i kolorowych, m.in. jeden z pierwszych
filmów w Technikolorze: „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”.
Listopad 2012 – Dźwięk w filmie
Kolejny wynalazek, który zrewolucjonizował kinematografię –
dźwięk. Historia filmu dźwiękowego w skrócie. Na podstawie
musicalu „Deszczowa piosenka” zobaczymy, z jakimi trudnościami mierzyli się pierwsi twórcy filmów dźwiękowych.
Grudzień 2012 – Wersje językowe filmów
Opowiemy w jaki sposób produkowano filmy w różnych wersjach językowych zanim wymyślono dubbing. Szykujemy specjalną filmową niespodziankę dla dzieci!
Spotkania organizuje Stowarzyszenie Rodziców TU. Koszty kopii i licencji na pokazy finansowane są z funduszu gromadzonego z 1 proc. od podatku dochodowego przez Stowarzyszenie Mieszkańców Kozodawski Sad. Serdecznie dziękujemy
Klubowi Kultury za użyczenie miejsca i sprzętu, wolontariuszom za nieocenioną pomoc, a uczestnikom za żywą dyskusje,
ciepłą atmosferę i wyrozumiałość dla naszych trudności technicznych:).
Monika Ebert
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NOWOŚCI KSIĄŻKOWE
Bratnie dusze to powieść o
przyjaźni i miłości, zazdrości
o talent i powodzenie, powieść
o niełatwych relacjach rodzinnych i o zwykłej codzienności,
która czasem przerasta nawet
najsilniejszych.
Avery Claire „Ukryte żony”.
Piętnastoletnia Sara marzy o
tym, by uciec z domu. Uciec
przed gwałtownym ojcem i jego czterema żonami. Chciałaby iść na studia, pracować,
wyjść za mąż za kogoś, kogo
pokocha. Tego samego pragnie
dla swojej pięknej siostry Rachel. Ale nie to jest przeznaczeniem sióstr. Uwięzione w
surowej, praktykującej wielożeństwo sekcie, muszą poddawać się woli Proroka. To on
decyduje, że Sara wyjdzie za
mąż za swojego dużo starszego i już żonatego wujka. To on
wybierze Rachel męża spośród
szesnastu wpływowych kandydatów. Zrozpaczona Sara zaczyna planować ucieczkę. Rachel, dotąd posłusznie spełniająca nakazy Proroka, poznaje
kogoś, dla kogo będzie musiała wybierać pomiędzy wiarą, a
miłością.
Sophie Hannah „Zabójcze
marzenia”. Jest kwadrans po
pierwszej w nocy. Connie Bowskill powinna spać, ale zamiast
tego odwiedza stronę internetową agencji nieruchomości, by
znaleźć pewien dom w Cambridge. Wie, że jest na sprzedaż, bo w ogródku stoi znak
z logo agencji. Niedługo później Connie uruchamia wirtualne zwiedzanie, by zajrzeć do
wnętrza domu i raz na zawsze
rozwiać wątpliwości, ale jej
oczom ukazuje się scena jak z
koszmaru: na dywanie w dużym pokoju leży kobieta w
ogromnej kałuży krwi. Wstrząśnięta Connie budzi męża, lecz
gdy on siada przy komputerze,
nie widzi żadnych zwłok, tylko
nieskazitelnie czysty, beżowy
dywan w zwyczajnym pokoju.

dokończenie ze str. 5
Elizabeth Chandler „Potęga
miłości”. Druga część czterotomowego cyklu, kontynuacja
„Pocałunku anioła”.
Tristan po śmierci powraca
na ziemię, by jako Anioł Stróż
opiekować się swoją dziewczyną, Ivy. Odkrywa przy tym,
że wypadek samochodowy, w
którym zginął, wcale nie był
nieszczęśliwym zrządzeniem
losu, a osoba za to odpowiedzialna usiłuje teraz zabić jego ukochaną. Tristan spróbuje
uchronić Ivy przed niebezpieczeństwem i sprawić, by uwierzyła w to, co wydaje się niewiarygodne – że anioły istnieją naprawdę.
Tess Gerritsen „Osaczona”.
Miranda właśnie zakończyła
romans ze swoim pracodawcą, Richardem Tremainem,
właścicielem lokalnej gazety.
Dumny mężczyzna nie umie
się jednak pogodzić z jej decyzją. Zadręcza ją telefonami
i nieustannie próbuje namówić
na spotkanie. Pewnego dnia
uparty Richard, nie zważając
na protesty Mirandy, niespodziewanie zapowiada, że odwiedzi ją za kilkanaście minut. Miranda nie ma jednak
ochoty spotkać byłego kochanka i, chcąc uniknąć konfrontacji, szybko opuszcza mieszkanie. Liczy na to, że Richard
odjedzie, gdy jej nie zastanie.
Niestety po powrocie dostrzega przed swym domem jego
auto. Decyduje się wejść i nieoczekiwanie znajduje w swojej sypialni zabitego Richarda.
Obok łóżka leży zakrwawiony
nóż kuchenny. Miranda automatycznie staje się główną podejrzaną w śledztwie. Nikt nie
wierzy w jej niewinność do
czasu, kiedy sama staje się celem tajemniczych ataków. Seria nieudanych zamachów na
Mirandę wzbudza podejrzenia
brata zamordowanego, który
zaczyna wątpić w jej winę i
postanawia pomóc w rozwiązaniu krwawej układanki.
nr 6/2012, CZERWIEC–LIPIEC

Szanowni Dobrodzieje XII Jarmarku Hubertowskiego,
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego składa Państwu serdeczne podziękowania za finansowe
wsparcie przygotowań XII Jarmarku
Hubertowskiego, ważnego dla mieszkańców wydarzenia integracyjnego.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za Państwa wsparcie finansowe i materialne. Przyczyniło się ono do podniesienia jakości wielu oferowanych atrakcji, z których mogło skorzystać ponad
tysiąc mieszkańców Zalesia Górnego
i okolic. Dzięki Państwa pomocy Jarmark, będący jeszcze przed miesiącem projektem, został zrealizowany w
całości i przyniósł wiele radości jego
uczestnikom i organizatorom. Mogliśmy ufundować nagrody dla dzieci i
młodzieży biorącej udział w turniejach
sportowych i konkursach oraz zorganizować cieszącą się ogromnym zainteresowaniem loterię fantową, a także
zaproponować dwa koncerty muzyczne i pokaz pojazdów filmowych. Jednocześnie miło mi zawiadomić Państwa, że od tej chwili, aż do końca maja 2013, mają Państwo pełne prawo
do używania zaszczytnego tytułu

„Dobrodzieja XII Jarmarku
Hubertowskiego”.
Stali się Państwo współtwórcami tego
wydarzenia wspólnie z wieloma ludźmi, którzy także doceniają potrzeby
integracji społeczności lokalnej przez
radosną zabawę z dobrą muzyką.
Serdecznie dziękujemy w imieniu
swoim i mieszkańców Zalesia Górnego. Zapraszamy także do stałej współpracy w Stowarzyszeniu Przyjaciół Zalesia Górnego, gdzie realizować rozpoczniemy długofalowe plany, wykorzystując niezwykły i cenny potencjał
intelektualny i kapitał społeczny Zalesia Górnego. Państwo także mogliby
przyczynić się swoimi pomysłami do
rozwoju naszej miejscowości. Możemy
zapewnić, że czeka na Państwa ciężka praca w gronie kreatywnych, niezwykle zaangażowanych i zdeterminowanych do działania ludzi. Mamy wiele dobrych pomysłów, wśród których
zmieści się też Państwa projekt. Zapraszamy do naszego grona.
Ewa Kozłowska
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Przyjaciół Zalesia Górnego

Dobrodziejami XII Jarmarku Hubertowskiego są również
AJM Teletech Andrzej Mogielnicki,
KAWA.SKA Sp. z o.o. oraz Sklep Beata
KLUB GAZETY POLSKIEJ ZALESIA GÓRNEGO
Zapraszamy na cykl pokazów filmów dokumentalnych, których nigdy nie zobaczymy na ekranach polskiej telewizji.
8 lipca (niedziela) został wyświetlony film „Kolumbia – świadectwo dla świata”
reż. Dominika Tarczyńskiego. Film został nagrodzony I nagrodą na tegorocznym XVI Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów w
Niepokalanowie, za pokazanie prawdziwego oblicza dzisiejszej Kolumbii, gdzie
wiara katolicka i odważne wyznawanie jej przez rządzących prowadzi do eliminowania przestępczych marksistowskich mafii narkotykowych.
Następnymi filmami będą: „Pogarda” reż. Marii Dłużewskiej i Joanny Lichockiej oraz „ Odkryć Prawdę” reż. Aliny Czerniakowskiej.
Filmy będą wyświetlane w każdą drugą niedziele miesiąca o godzinie 16.00 w
sali parafialnej dolnego kościoła św. Huberta–wejście od ul. Leśnych Boginek.
WSTĘP WOLNY
Prezes Klubu Gazety Polskiej w Zalesiu Górnym
Grzegorz Fryszczyn
CZERWIEC–LIPIEC, nr 6/2012

Spotkanie z Dobrodziejami
22.06.2012

W pięknym i historycznym domu Rodziny
Wisłockich, Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego gościł ważne osoby – Dobrodziejów XII Jarmarku Hubertowskiego.
Gości przywitała prezes Ewa Kozłowska. Powodem spotkania było, przede wszystkim, podziękowanie Dobrodziejom za pomoc finansową przy organizacji Jarmarku, ale również
była to okazja do bliższego poznania się. Historyk, profesor Grzegorz Nowik, opowiedział
zebranym o historii domu i początkach Stowarzyszenia, gdyż właściciel domu u zbiegu ulic
Pionierów i Wiekowej Sosny, był założycielem
Zalesia i pierwszym prezesem Stowarzyszenia.
Na początku Ewa Kozłowska i Tadeusz Browarek przedstawili obecnych członków Stowarzyszenia, jak również opowiedzieli o planach
i zamierzeniach na najbliższe lata. Następnie
Dobrodzieje przedstawili się zebranym opowiadając o sobie i swojej działalności. W salonie Pani Zofii, przy ciastku i kawie, zapanowała miła atmosfera. Rozmawialiśmy o ważnych
zalesianskich wydarzeniach, wspominaliśmy
książkę wydaną z okazji 70–lecia Zalesia Górnego i planowaliśmy uzupełnienie wydawnictwa na 80–lecie Stowarzyszenia. Zaprosiliśmy
wszystkich Dobrodziejów do współpracy w
przygotowaniach obchodów tej rocznicy, którą
będziemy świętować za 2 lata. Przedstawiciele
Stowarzyszenia odpowiedzieli na pytania o finanse organizacji, oraz o możność dołączenia
do Przyjaciół Zalesia.
Dyplomy z podziękowaniami osobiście odebrali: Irena Kaszewska i Joanna Koszewska z
Klubu Wellness „Pistacja”, Łukasz Żaczek z
„LTB Solution”, Monika Zacharkiewicz i Magda Zdrojewska ze Studia „Furia”, Krystyna i
Krzysztof Zajkowscy z serwisu samochodowego „Kazet”, Monika Wyrzykowska Fundacja
„Alabaster”, Mirosława Hołownia–Nowik agent
ubezpieczeniowy „Aviva”, Sławomir Kozłowski
Biuro Doradcze „Kos–Technika”.
Pozostali Dobrodzieje i współorganizatorzy
otrzymają dyplomy w najbliższym czasie.
Było to pierwsze, z planowanych przez Stowarzyszenie, spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami, które mamy nadzieję, zaowocuje
współpracą. Zdjęcia ze spotkania na www.zalesie–gorne.pl
Jolanta Jarosz–Hryniewicz
Ewa Kozłowska

Naszą gazetę można przeczytać również
na stronach: www.zalesie-gorne.eu,
www.zalesie-gorne.pl;
www.powiat-piaseczynski.info

Aktualności z Piaseczna można obejrzeć na stronie:
www.itvpiaseczno.pl
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Rodzinne Śpiewanie

Uff.... I PPR, czyli pierwszy Przegląd
Piosenki Rodzinnej przeszedł do historii.

kieś pieniądze, bo impreza nie była ujęta w rocznym budżecie. Ale dla Andrzeja nie ma rzeczy niemożliwych.
Tu przyznam, że podziwiam go, bo w pracę
angażuje się bez reszty,
często poświęcając swój
prywatny czas, o wszystkim myśli i wszystko dopina na ostatni guzik, pozostawiając jednak miejsce na sporą dozę improwizacji. Jest osobą po
prostu niezastąpioną.
Im bardziej zbliżał się
termin Przeglądu, tym
bardziej się martwiłam.
Rodziny Soleckich i Czublunów
Bo potencjalnych wykonawców było wielu, lecz
Ale zacznijmy „ab ovo”. Pomysł na- powoli zaczęli się wykruszać. Pocierodził się podczas naszych rodzinnych szałam się, że na pewno wystąpi Basia
przygotowań do festiwalu poezji śpie- Martynowicz z rodziną. Jej entuzjazm
wanej „Sztukatorzy”. Od trzech lat Ma- od początku dodawał nam wiary w sens
ciek bezskutecznie namawiał mnie na przedsięwzięcia. No, i niezawodna jak
występ. No, pomyślałam, tym razem zawsze rodzina Szczycińskich (Stanimuszę się przemóc, bo nie mogę po sław przy tym pomagał nam od strony
raz kolejny zawieść. A nie należę do muzycznej i nagłośnieniowej). Na pewosób chętnie wychodzących na scenę. no jeszcze ktoś się znajdzie. A w ostaUległam pod warunkiem, że wystąpi- teczności, myślałam, namówię do wymy razem. We dwójkę zawsze raźniej. stępu swoją rodzinę, mimo sesji na
Rodzinne śpiewanie sprawiało nam za- uczelni i tysiąca innych pilnych zajęć.
wsze przyjemność. Muzyka zresztą ma Początki zawsze bywają trudne. Ale
niezwykłe właściwości. Jak powszech- moje obawy okazały się nieuzasadnionie wiadomo – łagodzi obyczaje. Ale ne. Ostatecznie wystąpiło 8 odważnych
też daje niezwykły odpoczynek, od- zespołów, złożonych z przedstawicieli
rywa od codzienności, jednoczy we 12 rodzin. Różnorodność w składach i
wspólnym działaniu i wiąże tajemni- w repertuarach była ogromna. Publiczczymi, trudnymi do opisania więzami. ność też nie zawiodła. Koncert prowaW Zalesiu i okolicach muzykujących, dziła para przemiłych konferansjerów –
czy śpiewających osób jest niemało. W Merial i Dominik Mazurowie. Atmoskońcu działają tu dwa chóry, a wiele fera była ciepła, a zabawa doskonała.
dzieci uczęszcza do szkoły muzycznej. Na koniec pozostało wręczyć skromne
Może by tak zaprosić do wspólnego nagrody. Nagrodę publiczności, przyśpiewania inne rodziny? Niech też ma- znaną w głosowaniu, otrzymała trzyją frajdę.
pokoleniowa rodzina Martynowiczów.
Ale trzeba było temu pomysłowi Jej też przypadła nagroda dla najlicznadać jakieś ramy. Zgłosiłam się więc niejszego zespołu (8 osób). Nagrodę
do Andrzeja Szczygielskiego, kierow- dla najmłodszego wykonawcy otrzynika Klubu Kultury w Zalesiu Górnym. mała 4–letnia Gabrysia Ciesielska. ByWcale nie musiałam go przekonywać – ły też słodycze, kawa, herbata i domonatychmiast podchwycił pomysł i tak we wypieki. A wszystko to działo się
zapadła decyzja, że tworzymy przegląd w przytulnym wnętrzu domu państwa
piosenki rodzinnej.
Wisłockich, udostępnionym nam przez
Teraz trzeba było pokonać liczne fundację Odrodzenie. Mamy nadzieję
trudności organizacyjne. Znaleźć lokal, powtórzyć takie wydarzenie za rok, na
ustalić termin (co nie jest łatwe, bo w co już teraz zapraszamy i wszystkich
Zalesiu bez przerwy coś się dzieje), a do uczestnictwa namawiamy.
przede wszystkim wygospodarować jaAnna Kamińska
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III Międzyszkolny
Konkurs Poezji Śpiewanej
15 czerwca 2012 r. w Zespole Szkół Publicznych w Józefosławiu odbył się III Międzyszkolny Konkurs Poezji Śpiewanej.
W konkursie tym, w kategorii Szkoła Podstawowa wzięło udział 18 uczestników. Reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym to pięcioro uczniów:
Natalia Turowska kl.III B, Julia Skurczyńska kl. III D, Jagoda Wichowska kl. III D, Monika Walczak kl. IV B i Anna Wawro kl.V B.
Występ zaowocował następującymi nagrodami;
I miejsce zajęła Monika Walczak z kl. IV B,
za utwory; „Między ciszą a ciszą” i „Dni których jeszcze nie znamy”.
II miejsce zajęła Ania Wawro z kl. V B za
utwory; „Pierrot” i „Opowieść o Kopciuszku”.
III miejsce zajęła Jagoda Wichowska z kl.III
D za utwory; „Muzyczna Królewna” i „Śpij,
bajki śnij”.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów w następnych konkursach muzycznych. Gorące podziękowania składam Rodzicom, którzy towarzyszyli swoim dzieciom i
wspomagali ich podczas eliminacji.
Grażyna Babińska

Chodnik

My, piesi i zmotoryzowani mieszkańcy wschodniej części Zalesia Górnego korzystający z ulicy Jesionowej, jako jedynej drogi dojazdowej,
wnioskujemy o wykonanie chodnika dla ruchu pieszego wzdłuż wyżej wymienionej ulicy. Nie przyjmujemy wymówek,że brak na to
środków, skoro znalazły się pieniądze na zupełnie niepotrzebne nowe spowalniacze.
Wiemy, że przed kilku laty projekt chodnika był oprotestowany przez kilku Zalesian, ale
skoro protest był skuteczny to znaczy, że projekt nie był zgodny z normami. Teraz słyszymy,
że chodnika nie będzie, bo mieszkańcy go nie
chcą. Mamy zamiar odczarować ten zamknięty
krąg, bo dlaczego kilkaset osób ma cierpieć za
dwie rodziny i błąd projektanta.
Jeśli chcesz chodzić Jesionową bezpiecznie
i suchą nogą, jeśli nie chcesz ryzykować rozjechania samochodem niefrasobliwego pieszego
PODPISZ
Powyższy tekst podpisany przez ponad 150
osób i przekazany przez radnego Łukasza Kamińskiego do odpowiedniej komórki w gminie wzbudza nasze nadzieje na bezpieczny
ciąg pieszy wzdłuż ulicy Jesionowej.
Nota bene nowe spowalniacze są bardzo
udane.
eks
nr 6/2012, CZERWIEC–LIPIEC

„Już za parę dni, za dni parę …”

Wszyscy czekamy z utęsknieniem na
wakacje. Już tylko kilkanaście lekcji i
będzie można oddać się słodkiemu lenistwu. Koniec czerwca to chyba dobra
pora na podsumowanie mijającego roku szkolnego.

Jak połączyć przyjemne z pożytecznym?
W ciągu całego roku uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć dodatkowych, wyjeżdżać na wycieczki, uczestniczyć w różnych projektach. Od kilku lat w
Gimnazjum w Zalesiu Górnym tradycyjnie odbywa się w maju lub czerwcu Festiwal Nauki.
W tym roku spotkanie z nauką i kulturą przypadło na 15 maja, czyli Dzień Niezapominajki. W szkole zrobiło się niebieściutko dzięki nauczycielskim i uczniowskim
strojom, dekoracjom i bukietom niezapominajek. Przed budynkiem zaparkował oryginalny pojazd przyozdobiony modrymi
kwiatkami i pieszczotliwie zwany „Złomusiem”. Jego zdjęcia (podobnie jak fotografie z innych wydarzeń szkolnych) można
obejrzeć na stronie internetowej Gimnazjum w Zalesiu Górnym.
Po oficjalnym otwarciu Festiwalu
rozpoczęły się prezentacje, konkursy,
doświadczenia. Jako pierwsi wystąpili
uczniowie z IIIc i opowiedzieli o historii
łucznictwa. Jakub Kowalski, który regularnie trenuje i bierze udział w zawodach,
pokazał, jak strzela się z łuku sportowego. Być może po tym atrakcyjnym pokazie znajdą się naśladowcy Kuby.
Dzięki projektowi edukacyjnemu na temat zdrowego odżywiania uczniowie mo-

gli dowiedzieć się, co zrobić, aby zadbać o
zdrowie i szczupłą sylwetkę. Była też prezentacja zwracająca uwagę na coś ważnego dla ducha, a mianowicie na czytanie
książek.
W tym dniu przeprowadzano różne doświadczenia, uczniowie bawili się w naukowców.
Odbyły się też konkursy np. poprowadzony po angielsku konkurs wiedzy o katastrofie Titanica. Dużo radości dostarczyła międzyklasowa rywalizacja w jak
najlepszym zaśpiewaniu piosenki o miłości. Może poziom wykonania nie był najwyższy, ale zabawa za to przednia.
Spotkanie z nauką i kulturą zakończyło się koncertem muzyki operowej w
wykonaniu artystów scen warszawskich.
Gimnazjaliści mieli okazję wysłuchać
fragmentów „Halki”, „Strasznego dworu”,
„Carmen”. Dla niektórych było to pierwsze w życiu spotkanie z muzyką tak inną
od tej słuchanej przez nich na co dzień.

Lubimy wyjeżdżać
21 maja kolejna grupa wyjechała na wycieczkę. Tym razem pierwszoklasiści z
wychowawczyniami udali się do Wrocławia, Karpacza i Pragi. Obejrzeli Panoramę Racławicką, spacerowali Złotą Uliczką, zrobili zdjęcia na Moście Karola. Ku
zaskoczeniu opiekunów okazało się, że
większość uczniów chciała wejść na Śnieżkę. Nikt nie narzekał, że daleko, wysoko,
ciężko.
Tu znowu jest okazja do pochwalenia
gimnazjalistów. Potrafią zachować się wzorowo i w szkole, i podczas wycieczek. Słowa uznania należą się również uczniom

INFORMACJE UMiG

Wyróżnieni sportowcy
Na sesji 20 czerwca burmistrz Zdzisław Lis wyróżnił dwóch sportowców reprezentujących dyscypliny karate i kulturystykę.
Dyplom gratulacyjny i upominek w postaci odtwarzacza Blue Ray otrzymał Krzysztof
Markowski, prezes, instruktor i zawodnik Klubu Sportów Walki UKS Bushi Piaseczno.
Od września 2002 r. prowadzi on sekcję w Piasecznie, gdzie obecnie trenuje kilkadziesiąt osób w różnym wieku. Pan Krzysztof wyróżniony został za zdobycie złotego medalu
na międzynarodowym turnieju w Tokio „International Karate Friendship” w dyscyplinie karate kyokushin w kategorii kumite w kwietniu 2012 r. W sobotę 23 czerwca organizuje I Piaseczyński Turniej Karate Kyokushin IKO dla dzieci w GOSiR Piaseczno.
Burmistrz pogratulował też Hubertowi Wasilewskiemu, instruktorowi kulturystyki,
który na Mistrzostwach Polski w Kulturystyce i Fitness Federacji NAC Polska uzyskał
tytuł II Wicemistrza Polski w kulturystyce w kategorii Athletic I. Mistrzostwa odbyły
się w Świeciu w maju 2012 r. W przygotowaniach do Pucharu Polski pomóc mu mają
upominki od burmistrza w formie suplementów i odżywek sportowych.
CZERWIEC–LIPIEC, nr 6/2012

IIIc, którzy 19 czerwca wraz z nauczycielkami pojechali do kina na film pt. „Nietykalni”. Wyjazd to nagroda za zwycięstwo
w ubiegłorocznym „Turnieju klas”. Warto
było się starać i czekać na nagrodę.
Nie samą nauką żyje uczeń
W krótkim tekście nie sposób wspomnieć
o wszystkim, co wydarzyło się w ciągu
ostatnich dwóch miesięcy, a naprawdę dużo się działo. Był kolejny „Mam talent”,
Dzień Sportu połączony z Dniem Dziecka, kiedy zajadając lody, znów mogliśmy
poczuć się dziećmi.
Gimnazjaliści zaprezentowali podczas
Hubertusa swe talenty wokalne. Przy okazji dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili „słodkie stoisko” Gimnazjum i kupili ciasto, bo dzięki nim na konto szkoły
wpłynęło prawie 600 zł.
Godzina prawdy
Z drżeniem serca czekaliśmy na 22 czerwca, kiedy miały pojawić się wyniki egzaminów gimnazjalnych. Gdy na tablicy
ogłoszeń zawisły tabele z punktami, trzecioklasiści rzucili się, aby sprawdzić, jak
im poszło. Okazało się, że obawy były
niepotrzebne.
Jak zwykle nasi uczniowie wypadli
bardzo dobrze. Po wstępnej analizie zestawień już można stwierdzić, że osiągnęli wyniki dużo lepsze niż przeciętny polski uczeń, np. z języka polskiego średnia
szkoły to 73,3% (średnia w kraju to 65%),
z matematyki 64% (średnia w kraju to tylko 47%). Pozostałe wyniki są również doskonałe. Możemy być dumni z naszych
wychowanków, bo świetnie wypadli na tle
gminy i powiatu. Tak jak co roku niektórzy z nich byli zaskoczeni dużą liczbą
zdobytych punktów, inni pewnie poczuli
niedosyt, ale jako zespół zasługujemy na
uznanie. Gratulacje należą się nauczycielom, którzy kolejny raz doskonale przygotowali młodzież.
Po czasie niepewności, po wystawieniu ocen trzecioklasiści wraz z nauczycielami świetnie bawili się 25 czerwca
na wyjątkowo udanym balu. Rodzicom
dziękujemy za zorganizowanie zabawy.
Za parę dni rozstaniemy się na dwa
miesiące. Mam nadzieję, że pogoda będzie
piękna, a wakacyjny czas spędzimy ciekawie, mądrze, a przede wszystkim bezpiecznie. Obyśmy cali, zdrowi i wypoczęci spotkali się we wrześniu.
Anna Kołodziejska
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Osiągnięcia matematyczno–informatyczne
uczniów klas 4–6 Szkoły Podstawowej
im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym
Laureaci Kuratoryjnego
Konkursu Informatycznego
„miniLOGIA”
W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie
szkół podstawowych podległych Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty zmagali się z rozwiązywaniem zadań w
programie „Logomocja”.
Naszą szkołę reprezentowało dwoje
uczniów: Marysia Mierzejewska – kl.5a
i Mateusz Ziemła – kl. 5b.

Gminny Konkurs Matematyczny
„SUPERRACHMISTRZ”
Od kilku lat w naszej gminie organizowany jest konkurs sprawdzający
umiejętność szybkiego liczenia pamięciowego.

MŁODE ZALESIE
W 25 czerwca, w poniedziałek, w Klubie
Kultury przy ul. Jelonka 2 odbył się wernisaż wystawy „Młode Zalesie” stanowiący podsumowanie rocznej działalności sekcji plastycznej prowadzonej przez
Macieja Zadrąga.
W otwarciu wystawy obejmującej ponad
50 najlepszych prac plastycznych uczestniczyły dzieci i ich rodzice. Otwarcia wystawy
dokonał kierownik Klubu Kultury Andrzej
Szczygielski, który powitał zebranych i krótko opowiedział o rocznej pracy z dziećmi i
zasadach prowadzenia zajęć. Następnie głos
zabrała sołtys Ewa Stroińska dziękując autorom za piękne prace, a Maciejowi Zadrągowi za prowadzenie zajęć i przygotowanie wystawy. Pani sołtys wyraziła uzna-

Marysia Mierzejewska
zajęła II miejsce ww. konkursie
Marysia Mierzejewska z klasy 5a
zajęła II miejsce w tym konkursie.

Mateusz Ziemła znalazł się
w gronie laureatów
Miło nam poinformować, że Marysia i Mateusz znaleźli się w gronie
laureatów, najlepszych informatyków w
województwie mazowieckim.
Gminny Konkurs Matematyczny
„KWADRAT”
Dnia 12.04.2012roku został rozstrzygnięty Gminny Konkurs Matematyczny
„KWADRAT”, w którym nasi uczniowie zaprezentowali swój wysoki poziom. Nagrody wywalczyli: Antek Puch, Marysia Mierzejewska, Adam Jankowski, Mateusz Zemła, Piotr Jędryszek i Michał Godlewski

Programowanie w Logo
dla uczniów szkół podstawowych
Uczniowie naszej szkoły, pracujący z
programem „Logomocja”, ukończyli
szkolenie na platformie e–learningowej
organizowane przez Ośrodek Edukacji
Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Ich zadaniem było
samodzielne zapoznanie się z zadanym
zakresem materiału i rozwiązaniem zadań w wyznaczonym terminie.
Marysia Mierzejewska – kl.5a i Michał Kowalski – kl. 5c wykazali się
wiedzą i dyscypliną, dzięki czemu z
powodzeniem ukończyli w/w kurs online.
Serdeczne gratulacje dla wszystkich
wyżej wymienionych uczniów. Życzę
kolejnych sukcesów w następnym roku
szkolnym.
Marta Ryżak

PODZIĘKOWANIA DLA PAŃSTWA SOĆKÓW
W trakcie I Przeglądu Piosenki Rodzinnej, który odbywał się w Domu Rodziny Wisłockich Fundacji Odrodzenie miało miejsce bardzo znamienne
podziękowanie.
Działania społeczne rodziny Państwa Soćków związane z upowszechnianiem i
promowaniem szachów na terenie Zalesia Górnego zostały docenione przez burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisława Lisa, który ufundował okolicznościowy upominek w postaci obrazu w technice decupage. Podziękowania w imieniu burmistrza wraz z obrazem przekazała sołtys Zalesia Górnego Ewa Stroińska.
Red.
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nie dla wysiłku uczestników zajęć podkreślając wysoki poziom prac i wysiłek włożony w ich przygotowanie. Następnie Maciej
Zadrąg, artysta – grafik, jako instruktor prowadzący zajęcia, opowiedział uczestnikom
wernisażu o wszystkich pracach i wręczył
ich autorom pamiątkowe katalogi wystawy,
podkreślając elementy charakterystyczne dla
każdego z autorów takie jak symbolikę, kolorystykę czy perspektywę. Wśród uczestników spotkania często słychać było głosy podziwu podkreślające wysoki poziom i niezwykłą kreatywność naszych najmłodszych
adeptów sztuk plastycznych. Wernisaż zakończył się pytaniami o dalsze losy wystawy
i możliwość zakupu prezentowanych prac.
Ze względu na duże zainteresowanie wystawą mamy deklarację kierownika Klubu Kultury, że będzie ona powtórzona we wrześniu, po wakacjach.
Red.
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