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Odeszła Pani Sołtys Wanda Gajowiak
Na progu polskiej, złotej jesieni odeszła od nas na zawsze kolejna ważna postać Zalesia Górnego. Kilka tygodni
temu pożegnaliśmy Panią Sołtys Wandę Gajowiak. Bez mała lat 40 pracowała cierpliwie
i uparcie dla dobra naszej
zalesiańskiej społeczności. W
pamięci wielu mieszkańców
pozostawiła po sobie trwały
ślad. Potomkini jednego z najstarszych zalesiańskich rodów
z Domanki przez całe dziesięciolecia pomagała załatwiać
różne urzędowe sprawy ,umiała pogodzić zwaśnionych sasiadów, była także naszym reprezentantem w Gminie.
Dzisiaj wyrazem naszego
szacunku dla Jej postawy niechaj będzie Pamięć.
Sołtys i Rada Sołecka

***
Nasza Pani Sołtys
Jak wiele osób w Zalesiu
muszę przyznać samokrytycznie – niedoceniałam pani Wandy i jej pracy. dopiero wspólne
działanie w radzie uświadomiło mi jak wiele czasu, wysiłku,
dyplomacji, wybiegów, znajomości ludzi wymaga sołtysowanie. To nie tylko roznoszenie kwitów podatkowych, następnie zbieranie pieniędzy dostarczanie ich do urzędu. stali
mieszkańcy wiedzą, że można
trochę przesunąć termin płatności a pani Wanda poczeka,
przyjmie spóźnionych, czasem
założy z własnych pieniędzy,
bo jej ambicją jest “żeby Zalesie dobrze wypadło” Praca
sołtysa to praca bez wyznaczonych godzin. Bywa wieczorem godzić jakichś zwaśnionych sąsiadów, czy skłóconą

rodzinę, rankiem przyjąć spieszącego się interesanta lub iść
na drugi koniec Zalesia bo tylko o tej porze można zastać
zainteresowanego, późną nocą
udzielić informacji jak odnaleźć kogoś z naszych mieszkańców. Wspomnę również o
licznych telefonach z żądaniami interwencji – najlepiej natychmiastowej i niekoniecznie
w słusznej sprawie jak np.: żądanie posypania ulic w Zalesiu w okresie zimy, pretensjami, których adresatem niekoniecznie winna być Sołtysowa. Obowiązkiem Sołtysa jest
uczestniczenie w sesjach Rady Gminy i współpraca z
Radą Sołecką. I prawdę mówiąc obecna Rada, gdyby zabrakło jej współpracy i pomocy, znacznie dłużej uczyłaby
się swojej działalności bo nie
kto inny a właśnie “Sołtyska”
wprowadzała nas w niuanse
spraw zalesiańskich. Umiała i
umie rozmawiać z władzą i w
żadnym okresie swojego działania nie przyczyniła się do
spowodowania konfliktu – bo
dobrem dla niej najwyższym
jest dobro Zalesia. Jest to patriotyzm miejscowy wysokiej
próby, bez rozgłosu i głośnych
pokrzykiwań, jak nikt we Zale-

siu zna grzeszki i zalety mieszkańców. Z ułomności nie robi
użytku zalety stara się wykorzystać dla ogólnego dobra.
Jest wyrozumiała i mądra, mądrością osoby która dużo wie
i dużo rozumie, zaopatrzona w
wewnętrzny instynkt, który po
pierwszych emocjach, każe zastanowić się i wybrać najwłaściwsze rozwiązanie.(...) Nie
cenimy sobie cudzej pracy, nie
dostrzegamy jej, często wcale
nie ze złej woli, tempo życia,
nawał nowych wydarzeń powoduje, że zapominamy i przechodzimy do porządku nad cudzym wysiłkiem. Dopiero kiedy zabraknie ”pracusia”, jego
jakże potrzebnej pracy – wspominamy i doceniamy.
fragmenty tekstu opublikowanego w “Echa Zalesia”
Nr 2/93
Elżbieta Pietrzykowska

***
Pani Wandzie Gajowiak w
dowód uznania za wieloletnie
“Sołtysowanie” w Zalesiu Górnym, został w 1999 r. nadany
przez Radę Miejską w Piasecznie zaszczytny tytuł “Honorowy Obywatel Gminy Piaseczno”, wraz z okolicznościowym medalem. Z wnioskiem
o nadanie takiego tytułu wystąpili radni.
Zachowamy Panią Wandę
we wdzięcznej pamięci
Andrzej Swat

NASZE DZIAŁANIA
we wrześniu 2008 r.
Zwróciliśmy się do Burmistrza o pomalowanie pasów postojowych na ul. Białej Brzozy.
Zostały wykonane – może trochę “za szeroko”, ale są.
l Po kolejnej kolizji samochodowej na skrzyżowaniu ul.
Pionierów i Wiekowej Sosny
zwróciliśmy się do Gminy o
wprowadzenie zakazu handlu
na tym skrzyżowaniu. W odpowiedzi dostaliśmy informację, że całkowity zakaz wydawania zezwoleń na handel w
tym miejscu obowiązuje od 1
października 2008 roku.
l Poprosiliśmy Gminę o wybudowanie nowych spowalniaczy na nowej ul. Jesionowej. Otrzymaliśmy odpowiedź, że to firma realizująca
kanalizację winna odtworzyć
progi zwalniające ruch samochodowy.
l W ramach interwencji o
utrzymanie czystości wokół
kontenerów “PCK”, dowiedzieliśmy się w Gminie ,że
kontenery należą obecnie do
firmy prywatnej ze Skarżyska.
Wobec niewywiązywania się
z obowiązku utrzymywania w
należytym porządku tych pojemników – Gmina wystosowała pismo do właścicieli o
usunięcie kontenerów z terenu
całej Gminy. Wg oświadczenia pracowników Gminy – pismo zostało wysłane pod koniec września.
W przyszłości zwrócimy się
do Polskiego Czerwonego
Krzyża o powrót do akcji “żółtych worków, które PCK zostawiało pod posesjami i w
określone dzień były one odbierane od mieszkańców.
cd. na str. 2
l

Zatrzymaj się i pomyśl
Żyjemy w czasach ogólnoświatowego niepokoju i napięć spowodowanych konfliktami zbrojnymi czy wręcz
wojnami.
A dodatkowo od września
2008 r. jesteśmy świadkami
kryzysu finansowego i gospodarczego w Stanach Zjednoczonych, co może pociągnąć za sobą wielorakie skutki dla pozostałych części naszego globu.
Pomimo narastającego kryzysu jednocześnie obserwujemy w Rosji nasilenie budowy
nowej generacji atomowych łodzi podwodnych oraz proces
wdrażania nowego typu głowic nuklearnych dalekiego zasięgu. Do czego to prowadzi?
W obecnej sytuacji militarnej naszej planety jedyną nadzieję niesie najwieksze doświadczenie w dziejach kosmosu,które pozwoli odkryć
nowe elementarne czastki tworzywa rzeczywistości materialnej,z których zbudowane jest
otoczenie wyłaniające istoty
gatunków roślinnych i zwierzecych współczesnego świata.Być może niedostatecznie
rozwinięty umysłowo świat
ludzi tzw. wielkiej polityki
potrafi zrozumieć istotę istnienia wszechświata i wejść na
drogę pokojowego współżycia
i współistnienia narodów.
Zgodnie z możliwościami,
jakimi obdarza nas – ludzi, rajska planeta Ziemia. “Ludzkość
pragnie wiedzy i chce zrozumieć swoje otoczenie” twierdzi profesor Tejinder Virdee,
kierownik naukowy wielu do-

świadczeń z zakresu atomistyki,którego prace śledzi tysiące
naukowców z całego świata.Albowiem fizyka cząstek elementarnych “służy wysiłkom zrozumienia praw natury”.
Lepsze zrozumienie praw,
które rządzą światem pozwala
nam skuteczniej wpływać na
to,co sie dzieje w naszym otoczeniu.
Czy w związku ze wspólnym pragnieniem lepszego bytu, nasza społeczność może
określić pojęcie czy też definicję SENSU?
Możemy spróbować! SENSEM jest zgodne z naturą działanie, tworzenie, myślenie i
prawidłowe postępowanie w
każdych okolicznościach.
Podejmujemy więc działania zmierzające do sensownego ukształtowania naszej przyszłości i otoczenia w którym
żyjemy.
Także tego najbliższego: domu, w którym mieszkamy, ulicy po której chodzimy, Zalesia,
które jest naszym miejscem na
Ziemii.
Jeśli będziemy przestrzegać na co dzień dobrych obyczajów, jeśli zadbamy o ład i
bezpieczeństwo wokół nas, jeśli porządek, czystość i święte
prawo własności będą stanowić kanon naszych działań –
to wszyscy odczujemy zasadniczą poprawę warunków codziennego życia.
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Stanisław Berliński

P.S. W kolejnym odcinku o odczuciach i oczekiwaniach naszych radnych, dyrektorów i
nauczycieli.

Bezpłatny odbiór złomu:
pan Tomek,
tel. 0504-525-457

NASZE DZIAŁANIA we wrześniu 2008 r.
cd. ze str. 1
Zwróciliśmy się o utwardzenie ulicy Kaczeńców przy
której znajduje się Fundacja
“Podaruj Dzieciom Radość”,
gdzie przebywają dzieci po leczeniu onkologicznym i chemioterapii. Korzystając z drogi w okresach suchych dzieci
te są narażone na wdychanie
pyłów unoszących się z tej
ulicy.
l Zwróciliśmy się do Burmistrza o wprowadzenie harmonogramu realizacji utwardzania dróg w Zalesiu Górnym.
Zaznaczyliśmy, że jako sołtys
i rada sołecka chętnie weźmiemy udział w konsultacjach dotyczących opracowania wieloletniego planu utwardzania
dróg w nasze wsi.
l Złożyliśmy do Gminy wniosek o kontrolę przestrzegania
zasad czystości i porządku w
naszej wsi przez Straż Miejską. Mamy obawy, że nie
wszyscy nasi mieszkańcy pozbywają się odpadów w sposób zgodny z prawem.
l Złożyliśmy wniosek o realizację Sportowego Placu Zabaw na terenie Klubu Sportowego “Hubertus”. Od wielu
lat istnieje ogromna potrzeba
placu zabaw – miejsca, gdzie
dzieci mogłyby rozwijać się
sportowo i towarzysko.
l

Dostaliśmy pismo z Urzędu
Miasta, że na rok 2009 w budżecie zostały zaplanowane
środki w wysokości 1,5 mln
zł na place zabaw dla dzieci
na terenie naszej Gminy. Mamy nadzieję, żez tych pieniędzy będziemy mieli wreszcie
nasz Plac Zabaw.
l Złożyliśmy pismo o zapewnienie środków finansowych
na 2009 rok na remont budynku na ul. Jelonka, który będzie Filią Domu Kultury w
Piasecznie czyli naszym Zalesiańskim Domem Kultury.
l Otrzymaliśmy pozytywną
odpowiedź z Narodowego Banku Polskiego, do którego swego czasu zwracaliśmy się o nieodpłatne przekazanie sprzętu
komputerowego wycofanego z
eksploatacji w NBP.
Departament Informatyki Telekomunikacyjnej przekaże
nam 3 komputery, które będą
służyć mieszkańcom małym i
dużym w nowo powstającym
Zalesiańskim Domu Kultury.
***
Przypominamy, że 15 października mija termin III raty
podatku od nieruchomości.
Zapominalscy mogą dokonać
opłat u Sołtysa po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu bądź w godzinach 17–19 poniedziałek i
10–12 w piątek.
l

Biblioteka w Zalesiu Górnym zaprasza w piątek, 17.X.2008 r.
o godz. 18.30 na otwarcie wystawy Tamary Maj ”Krajobrazy
Wspomnień”.
UWAGA
W Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 3 działa Biuro Porad Obywatelskich Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej CIS.
Biuro udziela porad i informacji osobom, które znalazły się w
trudnej sytuacji życiowej. Porady dotyczą spraw: mieszkaniowych, spadkowych, rodzinnych, zakresu ubezpieczeń społecznych, zasiłków, prawa pracy itp.
Godziny pracy biura: poniedz. w godz: 14-18,
wtorki i środy w godz. 9-13,
czwartki w godz. 12-16.
Na wizytę należy umówić się telefonicznie: 022/828 12 95.
PORADY SĄ BEZPŁATNE, POUFNE, DOSTĘPNE DLA
WSZYSTKICH.
(Red.)
nr 4/2008, PAŹDZIERNIK

Blisko, coraz bliżej świetlicy ...

Nareszcie dobre wieści w
sprawie lokalu dla Świetlicy
Kulturalnej
w
Zalesiu
Górnym pod patronatem
Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury w Piasecznie.

chowska, której udało się zjednać do tego przedsięwzięcia
sporą grupę osób między innymi Grażynę Sęk, Agnieszkę
Bulską, Wandę Szczycińską,
Grażynę Mogielnicką, Stani-

Policja i Starostwo przekazują budynek Gminie
Budynek po posterunku Policji przy ul. Jelonka został
przekazany przez władze powiatu naszej gminie i już
wkrótce będzie można przeprowadzić pierwsze prace remontowe. Na dobry początek
mamy do wykorzystania jeszcze w tym roku 20 tys. złotych
na najpilniejsze naprawy. Nie
wiadomo jeszcze jaka suma
zostanie uchwalona na remont
w budżecie na rok 2009. Niemniej jednak mamy nadzieję,
że będzie to kwota wystarczająca na dostosowanie stanu
technicznego obiektu do potrzeb dzieci i młodzieży.
Ten pierwszy mały sukces
poprzedzony był latami starań
naszej społeczności o zaspokojenie potrzeby istnienia miejsca w którym dzieci i młodzież
znalazłyby ciepły kąt, opiekę i
ciekawe zajęcia.
W oczekiwaniu na spełnienie marzeń o świetlicy kilkoro
zapaleńców wspólnymi siłami
powołało do życia świetlicę środowiskową zwaną “Świetlicą
w Lesie”, która z przeszkodami
lokalowo–finansowymi działała blisko 2 lata (2002–2004).
Prowadzącą i dobrym duchem
świetlicy była pani Irena GroPAŹDZIERNIK, nr 4/2008

sława Szczycińskiego, Leszka
Zadrąga, Małgosię Salawę, Dorotę Kobalańską, Anię Kamińską, Beatę Jasińską... W świetlicy dzieci mogły liczyć na
opiekę, dobre słowo i ciepły
posiłek codziennie w godzinach od 13 do 18. Prowadzone
były zajęcia muzyczne, plastyczne, fotograficzne. Dzieci
jeździły na wycieczki, organizowane były ogniska, prowadzone były indywidualne zajęcia reedukacyjne...
Z braku środków finansowych i miejsca, w sferze marzeń prowadzących pozostawało stworzenie klubu dla starszej młodzieży.
Mimo przychylności wielu
dodatkowo wspomagających i
życzliwie kibicujących osób
problemy finansowe (niezbyt
dobrze układająca się współpraca z gminą) a także brak lokalu, który spełniałby obowiązujące normy i przepisy spowodowały, że świetlica przestała funkcjonować. Potrzebujące dzieci i młodzież zostały
pozostawione same sobie – bez
wsparcia...
Od listopada 2006 roku idea
utworzenia świetlicy kulturalnej w Zalesiu Górnym na no-

wo zyskała nowych społecznie łosników Filmu. Po kilku miedziałających zwolenników. Ich siącach udało się zapewnić
inicjatywa spotkała się z wiel- finansowanie tych zajęć w rakim zrozumieniem Dyrektor mach działalności Miejsko–
MGOK w Piaseczenie – Pani Gminnego Ośrodka Kultury w
Ewy Dudek, której bardzo po- Piasecznie.
zytywne nastawienie i poparSzkoda, że została zaprzecie odczuwali przez cały okres paszczona szansa na prawdzistarań o świetlicę.
wy Dom Kultury z małą salą
Działania na rzecz powsta- widowiskową na 100 osób, prania filii Domu Kultury w Pia- cowniami komputerową, cerasecznie zjednoczyły przedsta- miczną, plastyczną i muzyczwicieli lokalnych instytucji, ną (szkic projektowy autorstwa
oraganizacji, stowarzyszeń a Państwa Kozińskich z firmy
także osoby prywatne. Wspól- “Dworek Polski”).
nie podpisywali pisma udoBudynek “po Adextrze”
wadniając, że Zalesie może przy ul. Młodych Wilcząt, bęprzemawiać jednym głosem, dący własnością gminną, w
uczestniczyli w obradach Ko- którym świetlica miała znaleźć
misji Oświaty przekonując o miejsce docelowe jako część
konieczności powołania do ży- Domu Kultury w Zalesiu Górcia placówki kulturalnej w na- nym, uległ rozkradzeniu w kilszej miejscowości, organizo- ka dni po tym jak Komisja
wali spotkania i prowadzili Oświaty orzekła o jego przyrozmowy w sprawie możli- datności na w/w cele.
wych lokalizacji...
Rozebrano i wywieziono
W krytycznych momentach metalową konstrukcję dachu...
zapaści na linii oczekiwania
Mimo wstępnych obietnic,
społeczności – realizacja od- ze budynek zostanie odbudodolnych inicjatyw przez gminę, wany podjęto decyzje o rozwystosowali apel do Rzeczni- biórce tego co zostało.
ka Praw Obywatelskich i wzięJuż niedługo zapadną decyli udział w krótkim reportaż zje dotyczące wysokości kwozrealizowanym przez TVP3.
ty, która zostanie przeznaczoSpołeczność czekając na na na remont budynku przy ul.
świetlicę nie pozostawała bier- Jelonka. Czy będzie wystarna.
czająca na pokrycie wszyst“Stowarzyszenie Mieszkań- kich koniecznych napraw i reców Kozodawski Sad” jako or- montów? O tym zadecyduje
ganizacja pożytku publiczne- Rada Miasta i Gminy Piaseczgo dwukrotnie zorganizowała no a my Was, drodzy czytelnizbiórkę pieniędzy pod hasłem: cy, poinformujemy : )
“Pomóż w utworzeniu świeAnna Wyżykowska
tlicy Kulturalnej w
Zalesiu Górnym”
(zebrano ok. 8 tys.
złotych).
“Stowarzyszenie Rodziców TU”
zorganizowało na
zasadach wolontariatu od jesieni
2007 r. zajęcia modelarskie, plastyczne z ceramiki, teatralne oraz DysTu będzie Dom Kultury
kusyjny Klub Mi3

INTERPELACJE RADNEGO ANDRZEJA SWATA
INTERPELACJA (29.09.08)
W związku ze skargami Pani Magdaleny Słodzinka z
dnia 10 i 15 września 2008 roku (kopie obu skarg w załączeniu) zwracam się do Pana Burmistrza z interpelacją o:
1) wstrzymanie wszelkich robót drogowych na ul. Poranku,
2) dokończenie przerwanych w
2006 r robót odwodnieniowych
– wykonano studzienki i zakopano część rur. W przypadku braku odwodnienia wydatki na poprawienie nawierzchni poprzez wysypanie żwirem,
nie mają sensu, ponieważ podnoszenie poziomu ulicy tylko
pogorszy sytuację na niektórych działkach.
Przypominam, że kilku
mieszkańców, jak pisze Pani
Słodzinka wniosło wkład finansowy w odwodnienie ulicy,
zapłaciły za prace, które nie
zostały wykonane.
Proszę o wyjaśnienie sprawy i informację na piśmie o
sposobie załatwienia.

INTERPELACJA (29.09.08)
Po spotkaniu z Sołtysem
Panią Morawską i Radą Sołecką Wólki Kozodawskiej, po
wizji w terenie zwracam się z
uprzejmą prośbą
O wykonanie:
1) w trybie pilnym naprawy nawierzchni ul. Herbacianej Róży, najgorsza sytuacja jest na
odcinku od Drogi Dzików do
Porannej Rosy, olbrzymie kałuże i wyboje zwłaszcza w warunkach zimowych uniemożliwią praktycznie ruch kołowy,
2) opracowanie koncepcji i
wykonanie odwodnienia terenu i osiedli wzdłuż ul. Źródlanej. Stare, nie konserwowane
rowy nie zapewniają odpływu
wody.
Punkt drugi proszę potraktować jako wniosek do budżetu na rok 2009.
INTERPELACJE (15.09.08)
1) W trakcie robót kanalizacyjnych ul. Spacerowa, przy
zablokowanej ul. Jesionowej,
była objazdem i jednocześnie

traktem, po którym poruszał
się ciężki sprzęt i dowożono
wszystkie materiały. Po zakończeniu robót wykonawcy nie
przywrócili jej do poprzedniego stanu. Największą kałużę
tuż przy drodze wojewódzkiej
skasowały drogi mazowieckie, które wykonały zjazd ze
swojej drogi, część dziur załatali mieszkańcy, ale pozostały jeszcze odcinki, po których,
zwłaszcza po deszczu, nie da
się przejść. Ul. Spacerowa jest
nieutwardzonym ciągiem pieszym – dojście do stacji kolejowej. Na równoległej do niej
Jesionowej nie ma chodnika
więc jest to jedyna możliwość
bezkolizyjnego poruszania się
pieszych w tym rejonie.
2) Na ul. Jesionowej przed robotami kanalizacyjnymi było
zamocowanych kilka plastykowych spowalniaczy. Po robotach i położeniu asfaltu wrócił tylko jeden. Proszę wyegzekwowanie od wykonawcy
przywrócenie do poprzedniego stanu.

3) Niedawno drogi mazowieckie w tempie ekspresowym naprawiły nawierzchnię na swojej drodze przy dojeździe do
przejazdu kolejowego. Ten odcinek drogi w granicach miejscowości, jest bardzo wąski
praktycznie bez pobocza. Czyli ruch pieszy odbywa się po
jezdni. Często zdarzają się tam
kolizje co widać na ogrodzeniach, na szczęście bez ofiar.
Należałoby rozważyć:
a) przesunięcie jezdni o kilka
metrów w kierunku terenu
“Wisły”, wybudowanie chodnika i w tej sprawie należy porozumieć się z “drogami mazowieckimi”. Z rozeznania Pani Sołtys wynika, że zarządca
drogi dopuszcza takie rozwiązanie. Proszę o wystąpienie Gminy do zarządcy drogi.
b) i doraźnie w celu poprawy
bezpieczeństwa na odcinku
gdzie zdarzają się kolizje wykonać oświetlenie – piesi będą
widoczni dla innych uczestników ruchu.
Anrzej Swat – Radny

Drodzy Zalesianie prosimy o NIEZADYMIANIE
Znów przyszła jesień i liście lecą z drzew. Po raz kolejny
zauważamy w jak pięknym miejscu przyszło nam mieszkać.
Niestety powraca stary problem. Zaczyna się palenie liści
i zadymianie okolicy. Snujący się godzinami dym śmierdzi,
zatruwa okolicę,osadza się w płucach, działa alergizująco,
stwarza zagrożenie dla dzieci, osób starszych i wszystkich
chorych na astmę. Gromadźmy liście w kompostownikach,
wywoźmy w workach.
Bądźmy dobrymi sąsiadami – nie szkodźmy innym!
Nie palmy liści!
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