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Czas Wigilii
Jest taki zmierzch
wśród grudniowych szarych dni
kiedy w noc, gwiazda lśni...
Wigilii czas, każe nam u stołu stać
łamać chleb, razem trwać
Ref: A kiedy już ta pierwsza z gwiazd
Zaświeci nam spoza chmur
Dzieje się cud, co w każdym z nas
Umie zburzyć jego własny mur
Są takie łzy,
co nie wyschły z oczu gdy
W taką noc, ktoś jest sam
Wigilii czas, każe nam u stołu stać
Łamać chleb razem trwać...
Wszystkim czytelnikom, współpracownikom,
korespondentom, krytykom
i entuzjastom „Przystanku Zalesie”
życzę pogodnych, leniwych Świąt,
spełnienia mądrych życzeń
i realizacji noworocznych postanowień.
Redaktor
Ewa Kamińska-Sobczak

Mieszkańcom Zalesia Górnego
radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
obchodzonych w spokoju i z pogodą ducha,
a w nadchodzącym NowymRoku
nadziei, optymizmu powodzenia i wzajemnej życzliwości,
oraz realizacji osobistych zamierzeń i uniwersalnych pragnień
życzą
Sołtys Ewa Stroińska i Rada Sołecka
Szanowni Państwo,
Pragnę na nadchodzące święta
życzyć wszystkim Mieszkańcom Zalesia
ciepłej, rodzinnej atmosfery
przepełnionej radością Bożego Narodzenia.
Niech siła pochodząca z narodzin Zbawiciela napełni nasze domy.
Na nadchodzący nowy, 2013 rok,
życzę – nam wszystkim – wytrwałości w pozytywnej pracy.
Niech wszelkie plany się spełnią, a trudne decyzje i problemy
niech tylko chwilowo zaprzątają nasze głowy.
Życzę wszelkiej pomyślności.
Z wyrazami szacunku, Łukasz Kamiński – Radny
Stowarzyszenie „Razem Lepiej”
składa najserdeczniejsze życzenia
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim Mieszkańcom Zalesia Górnego,
Ich Rodzinom oraz wszystkim Przyjaciołom i Znajomym.
Najlepsze życzenia, zdrowia, radości
i spełnienia marzeń
z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i nadchodzącego Nowego Roku
składa wszystkim Zalesianom
Zarząd Stowarzyszenia
Przyjaciół Zalesia Górnego
Prosimy także o przyjęcie życzeń pomyślności, sukcesów w realizacji planów współpracujące z nami i wspierające nas organizacje i osoby. Wszystkim, którzy kierują swoje wysiłki na to,
by integrować i aktywizować zaleską
społeczność, działają dla poprawiania
jakości życia Zalesian oraz funkcjonowania naszej wspólnoty, a także tworzenia dobrostanu naszej małej i dużej
Ojczyzny życzymy sił i wytrwałości.
W imieniu Zarządu SPZG
Ewa Kozłowska

DZIAŁANIA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

NOWOŚCI W ZALESIU

Zwróciliśmy się do Gminy o ustawienie
przed zimą skrzyń z piaskiem. Otrzymaliśmy cztery niebieskie skrzynki, które są usytuowane przy bazarku, koło przychodni, przy
poczcie i obok przystanku L–13.
l Otrzymaliśmy z Gminy pięć dużych wywrotek kruszywa, o które zwracaliśmy się
wcześniej. Sołtys i Rada Sołecka czynnie
uczestniczyli w rozwożeniu tego kruszywa
wskazując miejsca rozładunku kierowcom.
Jedną wywrotkę wysypano na ul. Jasną, na
odcinku od Leśnej do Jagodowej i mieszkańcy sami wyrównali tę ulicę. Drugi samochód
pokierowaliśmy na parking przy PKP, trzeci
zostawił kruszywo na rogu Młodych Wilcząt
i Pionierów oraz Młodych Wilcząt niedaleko
Sarenki, czwarty koło Bazarku, na Jelenich
Rogów i Białej Brzozy koło Boiska. Ostatnią wywrotkę skierowaliśmy częściowo znowu koło PKP, częściowo na Kubusia Puchatka, na Zaczarowanej Róży i wyjazd z
ulicy Rusałek na Sinych Mgieł. Następnie
Sołtys i Rada Sołecka rozwozili w miejsca
zrzutu kruszywa osoby skierowane do pracy
przez kuratora dostarczając jednocześnie łopaty, taczki i grabie.
l Sołtys Zalesia zastała zaproszona udziału
w sympozjum zorganizowanym dla sołtysów z Wielkopolski przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. W Poznaniu przedstawiliśmy uczestnikom prezentację o zadaniach i roli „Przystanku Zalesie” w lokalnym środowisku.
l Uczestniczyliśmy z grupą mieszkańców
Zalesia Górnego w sesji Rady Powiatu Piaseczno, na której prosiliśmy radnych powiatowych i Zarząd Powiatu o umieszczenie
w budżecie na 2013 rok budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Pionierów i Wiekowej Sosny. Przypomnieliśmy
wicestaroście M. Gielecińskiemu o obietnicy złożonej nam w obecności Komendanta
Stołecznego i Wojewody Mazowieckiego w
trakcie debaty o bezpieczeństwie w powiecie piaseczyńskim. W wyniku naszego wystąpienia zostaliśmy zaproszeni na posiedzenie Komisji Strategii Gospodarczej oraz
sesję budżetową Rady Powiatu.
l W dalszym ciągu prowadzimy rozmowy
i korespondencję w sprawie monitoringu

Nowa apteka
Otwarta została w listopadzie tuż przy
Ośrodku Zdrowia. Obok standardowych usług poleca ultranowoczesny
sprzęt do wykonywania leków na zamówienie oraz dowóz zakupów do
domu dla osób tego potrzebujących.
Farmaceutki mają najwyższe z możliwych kwalifikacje fachowe, a jedna
z nich związana jest z naszą wsią od
dzieciństwa.

l

na budynku PKP. Mamy nadzieję, że w
tym roku system będzie zamontowany.
l Odbyliśmy dwa spotkania rady sołeckiej
– pierwsze dotyczyło m. in. realizacji zakupów z Funduszu Sołeckiego w 2012 r. oraz
udziału w sesji Rady Powiatu, drugie dotyczyło przygotowania do zimy i sprawozdania z udziału w seminarium dla sołtysów w
Poznaniu. Aktualnie dokonujemy ostatnich
tegorocznych zakupów sprzętu do utrzymania czystości w Zalesiu.
l Podpisaliśmy z Nadleśnictwem Chojnów
porozumienie w sprawienie cięć drzewostanu
wokół Zalesia w okresie lęgowym ptaków.
l Przyjęliśmy zaproszenie do udziału w spotkaniu wigilijnym i mszy w intencji Związku
Pszczelarzy z powiatu piaseczyńskiego. Złożyliśmy pszczelarzom życzenia świąteczne i
wpisaliśmy się do ich pięknej kroniki.
l Na bieżąco kierujemy osoby do prac społecznie użytecznych zlecając im sprzątanie
ulic ze śmieci, liści i czyszczenie tablic ogłoszeniowych. Następnie sporządzamy sprawozdania i harmonogramy prac, które dostarczamy kuratorom w Piasecznie.
Sołtys Ewa Molenda-Stroińska

***
Telefon ws. awarii oświetlenia ulic:
(22) 720 39 07 (czynny całą dobę)
Pogotowie Kanalizacyjne PWiK:
603 309 399
Pogotowie wodociągowe:
601 333 353
Pogotowie energetyczne:
(22) 701 332 20
***
Kontakt z sołtysem:
tel. 691 500 242; 22/844 03 29
ul. Porannej Zorzy 1;
dyżur sołtysa:
poniedziałek g. 17–19 i piątek g. 10–12
***
Kontakt z redakcją: 791–860–914
***
Stały apel do mieszkańców i gości: zostawiajmy nasze śmieci w domowych pojemnikach, nie wieszajmy na ulicznych
koszach, nie rzucajmy na niezamieszkałe
działki, lub do lasu – dbajmy o czystość
naszego Zalesia.

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

Fitness
Nie trzeba już jeździć do Piskurki
czy Żabieńca –Aloha Fitness Club w
Zalesiu (Wiekowej Sosny 59) prowadzi zajęcia dla pań panów i dzieci.
Oferta jest bardzo różnorodna i będzie poszerzana. Więcej informacji na
www.fitnessaloha.pl.
Kłopot z prezentem?
W piątek, 14 grudnia możesz własnoręcznie wykonać artystyczne gadżety z ceramiki adresowane do Twoich bliskich. Wystarczy zadzwonić i
zgłosić taką potrzebę do Oli (numer
697–595–127), a znajdzie się i glinka i
fachowa pomoc i piec do wypalania.
Po Nowym Roku planowane są stałe
warsztaty ceramiki (mniej lub bardziej) użytkowej dla dorosłych. Kontakt jak wyżej.
eks
Chwalą naszych
Pani Justyna Mazurek, pracownica
OPS w Zalesiu otrzymała wyróżnienie i list gratulacyjny od ministra Pracy i Polityki Socjalnej za niestandardowe działania w pomocy społecznej.
My tez jesteśmy bardzo dobrego zdania o jakości pracy tej placówki, więc
gratulujemy i – Tak trzymać Drogie
Panie.
eks
Co się działo
Stowarzyszenie TU zorganizowało w
Zalesiu warsztaty partnerstwa lokalnego. Szkoliły się lokalne działaczki,
liderki i animatorki (same panie). Mamy nadzieję ,że zdobyte wiadomości
pomogą nam skuteczniej walczyć o
dobra i beneficja dla naszych miejscowości i środowisk.
eks
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ODZNACZENIE
DLA ZALESIANINA
W trakcie XIX sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego mieszkaniec Zalesia Górnego Stanisław Szczyciński został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdana Zdrojewskiego.
Stanisław Szczyciński to kompozytor, pianista, śpiewak i inicjator wielu znaczących
przedsięwzięć artystycznych. Od 15 lat
prowadzi Zalesiańskie Towarzystwo Śpiewacze, jest także współzałożycielem zespołu „Mikroklimat” promującego poezję
śpiewaną i członkiem zespołu „Bornus
Consort”, który specjalizuje się w muzyce dawnej. Stanisław Szczyciński jest
znanym i cenionym animatorem ważnych
przedsięwzięć muzycznych, m.in. autorem
oratorium „Chwalebna Droga Krzyżowa”,
której prawykonanie odbyło się 14 listopada 2010 r. w kościele parafialnym w Zalesiu Górnym. Ten ceniony powszechnie autor uzyskał w 2008 roku Nagrodę Kulturalną Powiatu Piaseczyńskiego, a w 2009
roku wraz z Rodziną – piaseczyńską Nagrodę Kisiela. Gratulujemy serdecznie kolejnego ważnego wyróżnienia.
Indywidualne wyróżnienie w postaci
odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
otrzymała ponadto Małgorzata Szanduła,
dyrektor Szkoły Muzycznej z Konstancina, a zbiorowe: stowarzyszenia z Zalesia
Dolnego, Góry Kalwarii, Konstancina –
Jeziorny i TOnZ o. Czersk.
Red.

Piaseczno nie podnosi podatków
Burmistrz wycofał z porządku sesji Rady Miejskiej uchwałę dotyczącą zmian
podatku od nieruchomości w roku 2013.
– Chcę pozostawić podatek na dotychczasowym poziomie. To krok w kierunku naszych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy i tak wystarczająco odczuwają skutki kryzysu gospodarczego –
komentuje swoją decyzję burmistrz Zdzisław Lis. – Przygotowaliśmy projekt budżetu skrojony na miarę, zakładający wzrost dochodów, oparty na optymistycznych prognozach. Musimy mieć jednak
świadomość, że jeśli nastąpią niesprzyjające okoliczności zewnętrzne, załamie się
koniunktura czy pojawi konieczność nieprzewidzianych wydatków, to będziemy
musieli sobie z tym poradzić, dysponując
tym, co mamy – dodaje.
BPiIGP
GRUDZIEŃ, nr 9/2012

SAMORZĄDOWE WIEŚCI:
Zalesie będzie monitorowane
W związku z zgłoszeniami mieszkańców, o licznych aktach wandalizmu, kradzieżach samochodów i napadach rabunkowych Gmina Piaseczno sfinansowała zakup i montaż kamer monitoringu wiejskiego dla naszej miejscowości.
Zasięgiem monitoringu zostaną na razie
objęte dwa miejsca: rejon stacji PKP
oraz rejon boiska sportowego Domanka.
W przypadku drugiego miejsca kamery
będą mobilne, co umożliwi w przyszłości przenoszenie kamer w inne newralgiczne miejsca Zalesia.
Podziękowania należą się Komendantowi Straży Miejskiej w Piasecznie panu
Mariuszowi Łodydze, za priorytetowe
potraktowanie sprawy.
Zalesie Górne jednym okręgiem
w wyborach samorządowych w 2014
Rada Miejska, zgodnie z reżimem nowego Kodeksu wyborczego, uchwaliła podział gminy na okręgi jednomandatowe.
Zalesie Górne, zgodnie z uchwałą staje
się jednym okręgiem, w którym wybierać będziemy jednego radnego.
Z powyższej treści płynie wniosek,
który powinien zmotywować nas mieszkańców. Zgodnie z wyliczeniami Urzędu
Gminy norma przedstawicielska dla terenu Gminy Piaseczno wynosi w przybliżeniu 3.000 wyborców. Według tych samych wyliczeń w Zalesiu uprawnionych
do głosowania jest niewiele ponad tę liczbę. Czy zatem dotychczasowa siła głosu
zalesiańskiego wyborcy była przeszacowana? Niestety w 1/3 tak. Jednak gołym
okiem np. na podstawie nakazów podatkowych widać, że mieszka nas pełnoletnich Zalesian więcej. Wniosek nasuwa
się sam – to apel do mieszkańców o dopisywanie się do stałej listy wyborców lub
meldowanie się w miejscu zamieszkania.
Nie wybierajmy prezydentów i radnych
Warszawy, czy innych wielkich metropolii. Zmieniajmy naszym głosem tę rzeczywistość, która nas otacza. Jeżeli mamy głos – to mamy również wybór. Głosujmy w Zalesiu!
Zmiany Planu przestrzennego
dotyczące szkoły i odprowadzenia
wód deszczowych uchwalone!
Na październikowej sesji Rada Miejska
przyjęła jednogłośnie uchwałę zmieniającą zapisy planu przestrzennego dla
wsi Zalesie Górne. W ten sposób znik-

nęły przeszkody dla kontynuowania prac
nad projektowaniem II etapu rozbudowy
szkoły.
Zmiana objęła również system odprowadzenia wód deszczowych. Dopuszczona została sieć – kanalizacja deszczowa.
Jest to ważna zmiana dla kluczowych
i zagrożonych corocznie podtopieniami
rejonów Zalesia Górnego. Dzięki temu,
rozpoczęte w 2012 roku prace odwodnieniowe będą mogły się bez problemów zakończyć.
„Plac Duszczyka”
czeka na gospodarza
Plac pomiędzy ulicami Sarenki i Leśnych
Boginek od lat straszy bałaganem i zagrażającymi bezpieczeństwu drzewami.
Gmina Piaseczno podjęła starania, aby
teren ten uporządkować. Na wiosnę zniknęło zagrażające zdrowiu przechodniów
ogrodzenie. Aby podjąć się gospodarowania ww. terenem potrzebny jest tytuł
prawny. Gmina wystąpiła do wojewody
o komunalizację działek i uzyskała zgodę. W tej chwili czekamy na uprawomocnienie się decyzji. Mam nadzieję, że
już na wiosnę 2013 roku rozpoczną się
prace porządkowe. Zniknie blaszana wiata, wysypisko śmieci i składowisko liści,
a mieszkańcy będą mogli korzystać z
uroków tego miejsca bez przeszkód.
Światła na Pionierów
Główna ulica naszej miejscowości to bardzo niebezpieczne miejsce. Przy dwóch
skrzyżowaniach: z ulicą Koralowych Dębów i Wiekowej Sosny dochodziło w
przeszłości do wielu wypadków, także
z udziałem dzieci. Ulica Pionierów jest
drogą powiatową, jej remont ciągnie się
już drugi rok. II etap remontu został przez
powiat odłożony w czasie. Na razie brak
jest jakichkolwiek konkretów z powiatu
dotyczących świateł, mimo wizyt mieszkańców na sesji Rady Powiatu. Niemniej
Gmina Piaseczno, działając w interesie
mieszkańców, stara się pomóc Staroście
w podjęciu „dobrej decyzji”. Burmistrz
Zdzisław Lis zdeklarował w projekcie budżetu na 2013 rok współfinansowanie budowy świateł na Pionierów przy skrzyżowaniu z Koralowych Dębów. Zadeklarowana jest kwota 50.000 zł – jeżeli więc w
Grójcu zamontowano światła za 80.000
zł., to większość kwoty już jest. Czekamy
na decyzję Pana Starosty…
Łukasz Kamiński – radny
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Sołtys Zalesia Górnego
na konferencji
zorganizowanej
przez Zarząd Głównego Krajowego
Stowarzyszenia Sołtysów
Konferencja dotyczyła spraw edukacji, komunikacji interpersonalnej
i promocji w odnowie wsi. Konferencję otworzył prezes Krajowego
Stowarzyszenia Sołtysów – senator
Ireneusz Niewiarowski.
Wykładowcy omawiali bloki tematów:
Edukacja na obszarach wiejskich, tj.
wychowanie przedszkolne, małe szkoły, dodatkowe programy wyrównujące
start młodzieży wiejskiej, edukację dorosłych oraz inne projekty edukacyjne
dla mieszkańców wsi w tym projekty:
Fundusz Sołecki, Odnowa Wsi, Leader.
Ponadto prezentowano działy: Komunikacja interpersonalna i promocja sołectwa poprzez:
Internet szerokopasmowy jako narzędzie rozwoju obszarów wiejskich,
wykorzystanie internetu do prezentacji
dobrych praktyk na wsi czyli Witryna
Wiejska Witryna Obywatelska, Fundusze Sołeckie, Sołeckie strony internetowe, Portale społecznościowe czyli np.
blog sołtysa, wykorzystanie internetu i
telefonu komórkowego do komunikowania się z mieszkańcami.
Gazetki Sołeckie: w tym punkcie
Sołtys Zalesia Górnego wystąpiła jako
prelegent. Na podstawie opracowanej
z radą sołecką prezentacji, zawierającej
charakterystykę naszej miejscowości,
informacje o „Przystanku Zalesie” oraz
zdjęcia przygotowane przez stowarzyszenie ”Razem lepiej”, Sołtys opisała
sposób kontaktowania się z mieszkańcami, zwracając szczególną uwagę na
funkcje informacyjną naszej gazetki.
Na wstępie została zaprezentowana historia powstania naszego biuletynu, następnie opis jego stałych rubryk, sposób zbierania materiału, gdzie i w jakiej formie jest on dostępny dla czytelników.
Prezentacja „Przystanku Zalesie”
została odebrana przez uczestników
konferencji z dużym zainteresowaniem.
Za udział w konferencji otrzymaliśmy
pisemne podziękowania od prezesa
Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów
Ireneusza Niewiarowskiego.
Sołtys Ewa Molenda–Stroińska
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Dzień Niepodległości 2012

11 Listopada 2012 roku po raz kolejny
świętowaliśmy odzyskanie niepodległości. W całej Polsce odbyło się wiele
uroczystości, spotkań, marszów, biegów.
Mieszkańcy Zalesia Górnego również
świętowali ten ważny, historyczny
Dzień.
Szczególnym zaangażowaniem wykazali
się członkowie Zalesiańskiego Klubu Seniora. Uczestniczyli w wyjeździe do Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku, byli znaczącym głosem we wspólnym śpiewaniu
pieśni patriotycznych w Domu Rodziny Wisłockich. Przygotowali własny program artystyczny i 13 listopada zaprezentowali go
na spotkaniu okolicznościowym zorganizowanym w Złotokłosie, w którym uczestniczyli Seniorzy ze Złotokłosu i Gołkowa,
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, Druhowie z OSP, dzieci z Klubu Kulturyw Złotokłosie. Obecne były – Dyrektor Centrum

Kultury Pani Ewa Dudek i Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie Pani
Barbara Klukiewicz–Matuszczak.
Uroczystość rozpoczęła się wspólnym
odśpiewaniem hymnu. Następnie swój program przedstawiły dzieci z Klubu Kultury.
Kolejnym punktem spotkania był występ
dwóch seniorek ze Złotokłosu – zaprezentowały wiersze.
Klub Seniora z Zalesia Górnego przedstawił autorski program Pani Danuty Kroc.
Była to opowieść o historii żołnierskiego
kubka. Indywidualny występ sześciorga seniorów–aktorów wspierał chór, w którym
zaśpiewali prawie wszyscy członkowie Klubu. Oficjalną część uroczystości zakończyło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
przez ponad 100–osobową grupę seniorów
należących do Klubów Seniora działających w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej.
B. Meissner

„KOCIE SPRAWY” – ZAPROSZENIE
Wszystkich miłośników kotów zapraszamy na Międzynarodową Wystawę Kotów Rasowych, która odbędzie się w dniach 12 i 13 stycznia w Piasecznie w Salach Konferencyjnych DeSilva, ul. Puławska 45 (vis a vis szkoły policyjnej). Będzie to bardzo szczególna wystawa dla naszego klubu IBSCC. Po pierwsze będzie to pierwsza wystawa w roku
2013 i pierwsza wystawa kotów w Piasecznie. Po drugie organizacja pod auspicjami której działamy w roku 2013 obchodzi 25 lecie działalności. Po trzecie na tej wystawie będą mogli Państwo zobaczyć piękne zwierzęta, porozmawiać z hodowcami i miłośnikami
kotów, zrobić pamiątkowe zdjęcia, a może i niektóre koty pogłaskać. Dodatkowo w trakcie wystawy chcemy wspomóc kocie schronisko w Konstancinie. Jeśli mieliby Państwo
ochotę, chętnie przyjmiemy i przekażemy do Azylu karmy, żwirki, koce, itp.
Serdecznie zapraszamy w imieniu klubu IBSCC – Alicja Biadasz

PŁYNIE WODA
Jest na ukończeniu odwodnienie południowej części Zalesia na granicy z gminą Prażmów.
Do rzeki Zielonej przez tory i dalej koło cmentarza, pod ulica Parkową i aż z końca Zalesia woda będzie odprowadzana systemem rowów odkrytych i rurociągów. Wielką elastyczność wykazało Nadleśnictwo pozwalając by nowe rowy przebiegały przez tereny leśne i częściowo finansując odcinek rurociągu. Te prace zakończą się do końca roku. Na
rok przyszły planowane jest odwodnienie okolic kościoła.
eks
DOBRODZIEJE XII JARMARKU HUBERTOWSKIEGO

Dobrodziejami XII Jarmarku Hubertowskiego są również
AJM Teletech Andrzej Mogielnicki, KAWA.SKA Sp. z o.o. oraz Sklep Beata
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Przybyli zalesianie pod okienko…
dworku w „Milusinie”
Już po raz trzeci uczciliśmy Święto Niepodległości wspólnym
śpiewaniem pieśni patriotycznych z cyklu „Spotkania z Pieśnią” w Milusinie. Czyż może być lepsze miejsce dla obchodów
tego święta, niż dom, w którym mieszkał wraz z rodziną marszałek Józef Piłsudski? Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa będzie się cieszyć coraz większą popularnością.
Nazwa willi „Milusin”, która została zbudowana ze składek żołnierzy i weteranów, pochodzi od posesji, na której powstała. Żołnierze ufundowali dom swemu ukochanemu marszałkowi, ponieważ
on sam swoje pobory przekazywał na potrzebujących, Uniwersytet
w Wilnie oraz na wdowy i sieroty po żołnierzach, utrzymując swoją rodzinę jedynie z honorariów za napisane książki. Pozwalało to
na bardzo skromne życie. Neoklasycystyczną willę w stylu dworkowym zaprojektował wybitny architekt Kazimierz Skórewicz, twórca projektu gmachu Sejmu. Marszałek Józef Piłsudski mieszkał tu
wraz z rodziną w latach 1923–1926.
Zwiedzając dawny dom Piłsudskich, a obecnie Muzeum Józefa
Piłsudskiego, trudno oprzeć się wrażeniu, że zwiedzamy sanktuarium. Nie da się opisać magii tego miejsca, tego po prostu trzeba
doświadczyć samemu. O historii dworku i ciekawostkach związanych z życiem Józefa Piłsudskiego i jego najbliższych można było
dowiedzieć się z prezentacji multimedialnych, przedstawionych w
poszczególnych pomieszczeniach. Narratorką tych opowieści była
Jadwiga Jaraczewska, młodsza córka Piłsudskiego. Życie marszałka wypełnione było pracą, dyktował swoje wypowiedzi, które notowała jego żona Aleksandra. W Milusinie powstały prace dotyczące
Powstania Styczniowego i wojny 1920 r. W wolnych chwilach bawił
się z córkami i opowiadał im o swoich wojennych przygodach.
Choć większość oryginalnego wyposażenia została wywieziona przez komunistyczne władze w 1947 r., w muzeum zachowały
się cenne pamiątki związane z marszałkiem, m.in. oryginalny stolik szachowy, dar żołnierzy dla Wodza Naczelnego. Na uwagę zasługuje też monumentalna głowa gospodarza Milusina mieszcząca
się w saloniku. Pierwotnie był to element pomnika autorstwa Alfonsa Karnego, który stanął w 1936 r. w Brasławiu na Białorusi. W
1939 r. pomnik został zniszczony przez czerwonoarmistów. Ocalała tylko głowa, którą ukryli miejscowi Polacy. Ta niezwykła pamiątka po marszałku powróciła do Sulejówka dopiero w 2003 r.
Warto zwrócić uwagę na talię kart, którymi gospodarz stawiał pasjansa. Marszałek był wielbicielem tej gry, mocnej herbaty oraz papierosów.
Po ukończeniu zwiedzania rozpoczęło się wspólne śpiewanie
pieśni patriotycznych. Była to już jedenasta edycja „Spotkań z Pieśnią”, a trzecia w Sulejówku. Honorowym gościem był dyrektor
muzeum Krzysztof Jaraczewski. Była to niezwykła lekcja historii
ilustrowana muzyką oraz barwnymi komentarzami historycznymi
profesora Grzegorza Nowika. Pieśni patriotyczne miały ogromny
wpływ na kształtowanie świadomości narodowej w okresie powstań, zaborów i wojen, miały za zadanie „krzepić serca”. Śpiewy
historyczne rozpoczęliśmy od Hymnu do miłości Ojczyzny Ignacego Krasickiego, a zakończyliśmy wykonaniem „Murów” Jacka
Kaczmarskiego. Nasz zapał udzielił się zgromadzonym przy ognisku mieszkańcom Sulejówka oraz gościom odwiedzającym muzeum, którzy z ochotą włączyli się do zabawy. Mamy nadzieję, że
za rok w Milusinie będzie jeszcze więcej osób, które zechcą w ten
sposób uczcić Święto Niepodległości.
Piotr Marczak
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WERNISAŻ
Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego
wraz ze Stowarzyszeniem Razem Lepiej
zapraszają na wernisaż wystawy
„Człowiek bez pasji nudzi swoją duszę”
który odbędzie się 15 grudnia 2012 r. o godz. 15:00
w Zalesiu Górnym, w Gimnazjum przy ul. Białej Brzozy 3
Wernisaż będzie uwieńczeniem cyklu warsztatów fotograficznych oraz rękodzielniczych, którego inicjatorem i koordynatorem było Stowarzyszenie Razem Lepiej we współpracy
ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zalesia Górnego, a współfinansowała gmina Piaseczno. Przez dziewięć sobót uczestniczyliśmy w zajęciach, podczas których zrobiliśmy mnóstwo
niesamowitych fotografii oraz wiele prac takich jak artystyczna biżuteria, świeczniki, kartki świąteczne.
Na spotkanie z autorami prac zaproszeni zostali przedstawiciele władz gminy oraz mieszkańcy Zalesia Górnego i
okolic. Podczas wernisażu będzie można wesprzeć Stowarzyszenie Razem Lepiej, które działa na rzecz osób niepełnosprawnych. W podzięce Darczyńcy otrzymają przedmioty
ręcznie wykonane przez członków stowarzyszenia, a zebrane
fundusze przeznaczone będą na potrzeby członków SRL.
Mamy nadzieję rozpocząć akcję zbierania funduszy na zakup specjalnego pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy.
Magda Kamińska
Przedstawiciel Stowarzyszenia Razem Lepiej
i koordynator wernisażu „Człowiek bez pasji nudzi swoją duszę”
tel.: +48 729 148 683, e–mail: magdakaminska@z.pl
Ewa Kozłowska
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego
e–mail spzg@zalesie–gorne.pl

Wolontariat – sposób na wychowanie

Już po raz piaty 5 grudnia wolontariusze z Zalesiańskiego Gimnazjum świętowali Dzień Wolontariusza.
Młodzież z Klubu wolontariusza świadczy dobrowolną, nieodpłatną pracę na rzecz społeczności nie tylko naszej miejscowości, uczestniczy w wielu akcjach na terenie gminy i powiatu. Młodzi Wolontariusze są wszędzie tam gdzie mogą
pomóc i gdzie są potrzebni.
Wiele imprez i spotkań odbywających się w Zalesiu bez
ich udziału nie przebiegałoby tak sprawnie. W ostatnim roku młodzi Wolontariusze uczestniczyli w obsłudze Jarmarku
Hubertowskiego , Festiwalu „Sztukatorzy”, Radosnej Wigilii
i gry terenowej „Gra na 4 Koła”.
Na stałe współpracują ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Razem Lepiej”, odwiedzają osoby starsze
w Domu Opieki „Matuzalem” oraz niepełnosprawne dzieci
i młodzież w Szkole w Łbiskach. Pewnie nie wymieniłam
wszystkich działań , ale za wszystkie dziękuję w imieniu odbiorców pomocy. Tak znaczące i wielorakie działania Młodzieżowego Klubu Wolontariusza są możliwe, dzięki zaangażowaniu Pani Wandy Szczycińskiej, która w kwietniu 2008
roku podjęła się roli opiekuna Klubu i poprzez wolontariat
uczy młodzież odpowiedzialności, wrażliwości, wytrwałości, szacunku dla innych.
B.Meissner
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TEGOROCZNE OBCHODY ŚWIĘTA
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W ZALESIU GÓRNYM
Sulejówek
Piękna pogoda pomimo listopada sprzyjała radosnym obchodom Święta Niepodległości. U nas wiąże się to z kilkoma wydarzeniami, ponieważ grupa zapaleńców
do zainicjowanych już w latach ubiegłych
wciąż dokłada nowe wydarzenia. Zalesianie już od trzech lat rozpoczynają swe
uroczystości w przeddzień rocznicy tradycyjnym wyjazdem do Sulejówka z kolejna edycją „Spotkań z Pieśnią”, Z radością budujemy tam tradycję śpiewania
pięknych pieśni żołnierskich przy ognisku w ogrodzie Milusina. Na zaproszenie
wnuka Marszałka, Pana Krzysztofa Jaraczewskiego coraz większa grupa mieszkańców Józefowa a także Warszawy przyłącza się do „Spotkań..”. W tym roku obchody rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęło śpiewaniem w Sulejówku
około trzystu osób.
Jak zawsze zwiedzaliśmy dworek z
przewodnikiem. O tym wyjeździe pisze
więcej Pan Piotr Marczak w artykule
„Przybyli zalesianie pod okienko” (polecam ciekawą lekturę).
Warszawa
Już następnego dnia 11 listopada na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego Stanisław i Marcin Szczycińscy oraz Sławek
Kozłowski śpiewająco zainaugurowali
prezydencki marsz „Razem dla Niepodległej”. Przy pomniku Marszałka zaraz po złożeniu kwiatów przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego zaintonowali „Pierwszą Brygadę”, a do śpiewu dołączyła para Prezydencka, Marszałkowie Sejmu i Senatu oraz zgromadzeni na uroczystościach goście
i mieszkańcy Warszawy. Śpiewała także
młodzież, która na te uroczystości przyjechała wraz z nauczycielem z Torunia.
Wszystkim towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego. To niezwykłe wydarzenie mogliśmy śledzić na
ekranach telewizorów.
Piaseczno
Kolejnym punktem programu była piaseczyńska edycja „Spotkań z Pieśnią”.
Zgodnie ze znaną już formułą w sali
„Przystanku Kultura” zgromadzili się
Ci, którzy oprócz wspólnego śpiewania
pieśni chcieli wysłuchać ciekawej jak
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zawsze gawędy historycznej profesora
Grzegorza Nowika. Jest on jednym z
najwybitniejszych w Polsce historyków,
przed którym nie mają tajemnic czasy
Marszałka.
Coraz większa grupa mieszkańców
Piaseczna w ten sposób chce świętować
rocznicę odzyskania niepodległości.
Zalesie
Z Piaseczna przenieśliśmy się do gościnnego domu założycieli Zalesia Górnego – państwa Wisłockich, gdzie przyjęła nas jak zawsze serdecznie opiekująca się domem Krysia Stawecka. Od
niedawna mieści się tu część robocza
i reprezentacyjna siedziby Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego.
Tegoroczne „Spotkania z Pieśnią”
wypełniły dom po brzegi. Stanisław
Szczyciński i Grzegorz Nowik stanowią
niezastąpiony duet edukacyjno–rozrywkowy. Specjalnością Grzegorza są piękne lekcje historii, opowieści o nieznanych wydarzeniach, o których nie usłyszymy w oficjalnych przekazach, czy
wykładach szkolnych. Natomiast Stanisław jako wytrawny muzyk wprowadza
gości w niezapomniany nastrój. Do tego zacnego duetu dołączył dziesięcioletni Jurek Gamdzyk, który wraz z rodzicami zawsze uczestniczy w śpiewaniu. Tym razem pięknie i wzruszająco
recytował dla nas wiersz „Orlątko”. Jurek już wygrywa konkursy recytatorskie,
a my dziękując mu za wzruszenia życzymy dalszych sukcesów. Z radością wita-

my na naszych spotkaniach coraz większą grupę młodzieży i dzieci. Liczymy
jak zawsze, że grono śpiewacze będzie
się powiększać. Tym razem także śpiew
był i radosny, i refleksyjny. W przygotowaniu „Spotkania z Pieśnią” z okazji 11
listopada wsparły nas finansowo: Gmina, Starostwo i Centrum Kultury. Dzięki nim na każdym spotkaniu mamy specjalną edycję śpiewnika natomiast prywatni sponsorzy zapewniają okolicznościowe znaczki.
Wieczorne śpiewanie nie wyczerpało
jednak możliwości twórczych Zalesia i
już na 17 listopada przygotowany został
II Dobroczynny Bal Niepodległości. Organizatorami byli Fundacja Odrodzenie
oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia
Górnego. Zainteresowanych odsyłamy
po szczegóły na stronę Stowarzyszenia :
www.zalesie–gorne.pl .
Ewa Kozłowska

Najlepsze życzenia
Świąteczne i Noworoczne
śpiewającym z nami Zalesianom
i gościom „Spotkań…”
składają
Sławek i Ewa Kozłowscy
Grzegorz i Miłka Nowikowie
Stanisław i Basia Szczycińscy
Zapraszamy na kolejne, kolędowe
„Spotkanie z Pieśnią” 6 stycznia 2013
roku o 16.30 w domu Wisłockich.
Na stronie www.zalesie-gorne.pl znajdziecie w najbliższym czasie więcej informacji
oraz śpiewnik.
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