
WSTĘPNE PROPOZYCJE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZALESIA GÓRNEGO 
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK 

 

1. Rozpoczęcie przygotowań do 80-lecia Stowarzyszenia (2014) 
a. Wydawnictwa- wznowienie książki Zalesie Górne wydanie poprawione 
b. Przygotowanie albumu Twarze Zalesia na 80-lecie (Jola Jarosz prowadziła już negocjacje 

z Panem Krzysztofem Merskim) 
c. Wydanie Drogi Krzyżowej wraz z Płytą Stanisława Szczycińskiego i obrazami Leszka Za-

drąga 
d. Galeria Stadion - ekspozycje na parkanie KS Hubertus Dzieła Zalesian. 
e. Cykliczny (miesiąc) konkurs „Moja historia Zalesia” (do druku w książce) wspomnienia cie-

kawe, na początek nadsyłane do Stowarzyszenia na stronę www i drukowane w Przystanku 
- nagradzane !!!  Współpraca. 

f. inne 

2. Uniwersytet Każdego Wieku, raz w miesiącu spotkanie, wykład tematyczny np. Historia Ma-
zowsza najbliższej okolicy, energetyka odnawialna, GPW jak to działa, Fundusze Europejskie 
itp. Tematy do uzgodnienia. 

3. Festiwal Piosenki Ponurej na Zimnych Dołach 13. 09. 2013 w piątek ze spektaklem Opowieści 
z Krypty, projekt wspólny. 

4. Raz w miesiącu wynajęcie Sali widowiskowej pod kościołem (z biletami lub bez) na: 
a. spektakl, 
b. koncert, 
c. inne zadanie. 

5. uruchomienie lansu młodzieży uzdolnionej przez Finansowy Mechanizm Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego (FM EOG - http://www.eog.pl), wymiana chórów, teatrów i sportowców, 
solistów. 

6. Spotkania dla przedsiębiorców z Zalesia i okolic wymiana doświadczeń, pomysłów, nowe pro-
jekty, cykliczne 

7. Spotkania z Pieśnią. Jak dotąd cztery razy do roku. 

8. Lekcje Tańca Różnego zaangażowanie szkoły- są chętni po Jarmarku Hubertowskim. 

9. PRĄD NA TERENIE KS HUBERTUS I INNE SPRAWY KS KTÓRE UTKNĘŁY 
a. INFRASTRUKTURA STADIONU – łazienki, szatnie 
b. MIEJSCE SPOTKAŃ – Miła i ciekawa POCZEKALNIA DLA RODZICÓW KAWIARENKA, 

FITNESS etc 

10. Uruchomienie projektu METROPOLIA NIE MIASTO silny ośrodek kulturalny przyciągający 
okoliczne mniejsze i większe miejscowości ze względu na atrakcyjność oferty kulturalnej, edu-
kacyjnej, sportowej – SPZG 

11. Ścieżka rowerowa, chodnik bezpieczny do Ustanowa, Wólki Kozodawskiej i Jesówki, współ-
praca z okolicą bliską. 

12. Wymuszanie w lokalnym samorządzie ogłaszanie konkursów na zadania publiczne, dopaso-
wanych do wymagań i potrzeb społeczności. 

13.  Wieczory poezji Pani Barbary Tokarskiej cykliczne niestałe. 

14. Jerzyki – instalacja wież lęgowych najbardziej komarożernych ptaków. Stworzenie ornitolo-
gicznego centrum kompetencyjnego dla innych gmin nękanych plagą komarów. 

15. Odnowienie kamienia leśnika pochodzenia węgierskiego z przełomu XIX i XX w. Wiktora Ste-
phana w Lesie Chojnowskim oraz grobu na cmentarzu piaseczyńskim. Uporządkowanie tere-
nu wokół kamienia. 

16. Uruchomienie kolejowej przeprawy pieszej, rowerowej, a nawet samochodowej w ciągu ulicy 
Nowinek, być może w tunelu. 

17. Instalacja luster drogowych poprawiających bezpieczeństwo jazdy. 

 Zalesie Górne, 20.06.2012 
Ewa Kozłowska 
Prezes Zarządu 


