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GAZETA SOŁECKA

l Podobnie jak w ubiegłym miesiącu 
braliśmy udział w koordynacji odśnieża-
nia naszej wsi. Kontaktowaliśmy się z 
Gminą i kierowcami maszyn, które spy-
chały śnieg na pobocza  z naszych zaśnie-
żonych ulic. Potem  sprawdzaliśmy czy 
spychacze przejechały po wskazanych do 
odśnieżania ulicach.
l Uzyskaliśmy z Nadleśnictwa Chojnów 
podpisane na 10 lat porozumienie w/s ko-
rzystania z leśnego placu przy ulicy Ko-
ralowych Dębów,  który  zaplanowaliśmy 
ogrodzić i wyposażyć w bramki piłkar-
skie, ławki, kosze na śmieci ze środków 
funduszu sołeckiego na 2010 rok.
l Po kilkakrotnych wizytach u Burmistrza 
uzyskaliśmy potwierdzenie, że Gmina zle-
ci właściwe  oświetlenie  tego terenu.
l Zarejestrowaliśmy naszą gazetkę sołec-
ką „Przystanek Zalesie” w sądzie w War-
szawie. Mamy więc miesięcznik z praw-
dziwego zdarzenia.
l Wysłaliśmy do Burmistrza pismo z pro-
pozycją przeprowadzenia akcji wywozu 
tzw. „gabarytów”z bezpłatnym odbiorem z  
posesji mieszkańców. Jeszcze nie otrzyma-
liśmy odpowiedzi. Akcja ta miałaby zastą-
pić tzw. „kontenery” z lat ubiegłych. Rada 
Sołecka musiała pilnować porządku, do-
chodziło do scysji z   osobami przywożą-
cymi swoje śmieci, którzy musieli długo 
czekać na zmianę kontenera. Powodem by-

ła zła organizacja wymiany pojemników 
przez firmę usługową– jeden kierowca ob-
sługiwał dwa, trzy kontenery. Przedsiębior-
stwo zajmujące się wywozem śmieci nie 
zgadzało się na  usprawnienie tej akcji. 
Rada Sołecka postanowiła dokonać zmia-
ny. Po otrzymaniu konkretnej odpowiedzi 
poinformujemy mieszkańców o terminie i 
sposobie „Akcji gabaryty” na plakatach i 
na stronie internetowej. Planujemy wiosen-
ne sprzątanie Zalesia w kwietniu.
l Występowaliśmy  do Gminy o szybkie 
udrożnienie rowu melioracyjnego na uli-
cy Leśnej z powodu wody zalewającej  
budynki mieszkańców. Przepusty zostały 
sprawnie  oczyszczone.
l Kilkakrotnie zwracaliśmy się do Gmi-
ny o wyrównanie, zniszczonej roztopami, 
ulicy Jasnej na odcinku pomiędzy Leśną i 
Kwiatu Paproci. Niestety nie udało się do-
prowadzić do naprawy. Gmina nie ma pie-
niędzy nawet na przysłanie jednej kopar-
ki. Mieszkańcy  wzywają pomoc drogową 
i sąsiedzką, żeby wyciągnąć zawieszone 
w głębokich koleinach samochody. Muszą 
sami wzywać pomoc drogową i zapłacić 
za wyrównanie tej ulicy z własnych pie-
niędzy. Gmina może pomóc dopiero pod 
koniec marca, kiedy zostaną rozstrzygnię-
te przetargi  na roboty drogowe.
l Zwróciliśmy się zapytaniem  do Starosty 
Piaseczyńskiego: czy I etap modernizacji  

ulicy Pionierów rozpocznie się w tym ro-
ku – otrzymaliśmy ustne potwierdzenie – 
czekamy na pisemną odpowiedź.

* * *
SOŁTYS przyjmuje opłaty „decyzji wy-
miarowych na 2010rok” w godzinach dy-
żurów, bądź po uzgodnieniu telefonicz-
nym, może także przyjechać do miesz-
kańców i pobrać opłaty na miejscu.

* * *
KONTAKT Z SOŁTYSEM
TELEFON 22/844 03 29; 0691 500 242, 
ul. PORANNEJ ZORZY 1;
Dyżur sołtysa i rady sołeckiej:
poniedziałek 17– 19; piątek 10–12

* * *
Dziś prezentujemy Państwu po raz 

pierwszy oficjalne logo obchodów 80-le-
cia Zalesia Górnego opracowane przez 
Julię Tabor i Agatę Duszek z Koko Studio 
w Zalesiu Górnym i zaakceptowane przez 
Komitet Organizacyjny. Red.

DZIAŁANIA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
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12 marca 2010 r. w sali teatralnej 
Kościoła pw. Św. Huberta w Za-
lesiu Górnym odbyła się konfe-
rencja nt. Wpływ transportu na 
środowisko, zorganizowana przez 
Gimnazjum w Zalesiu Górnym 
przy współudziale Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno. 

Wydarzenie to zostało wpisane w 
kalendarz obchodów 80–lecia Zale-
sia Górnego, a zostało zaplanowane 
w ramach prac Gimnazjum w Za-
lesiu Górnym na rzecz uzyskania 
Zielonego Certyfikatu – znaku jako-
ści pracy placówki oświatowej, przy-
znawanego na 2 lata, za działania na 
rzecz zrównoważonego rozwoju.

Z ramienia Gimnazjum konfe-
rencję organizował zespół nauczy-
cieli z Panią Barbarą Karwowską na 
czele, przy życzliwej pomocy wielu 
nauczycieli i dyrekcji Gimnazjum.

W spotkaniu wzięli udział zapro-
szeni goście z różnych urzędów i in-
stytucji oraz uczniowie gimnazjów 
z gminy Piaseczno.

Gości powitała dyrektor Gimna-
zjum w Zalesiu Górnym – Marta 
Blauth oraz zastępca burmistrza Pan 
Bogdan Temoszczuk.

Prezentacje przygotowali: PP. Mi-
chał Wilczyński (członek rady ds. re-
dukcji emisji), Małgorzata Kaniew-
ska (pracownik Instytutu Ekologii i 
Bioetyki UKSW), Anna Supryniuk 
(Nadleśnictwo Chojnów), Jolanta Ka-
mieniecka ( pracownik Instytutu 
na rzecz Ekorozwoju), Przemysław 
Skrzypiec – Nowak (pracownik Ma-
zowieckiego Zespółu Parków Krajo-
brazowych), Anna Sikora (przedsta-
wicielka Międzywydziałowego Stu-

dium Ochrony Środowiska SGGW), 
Monika Pawłowska (przedstawiciel-
ka Kolegium Międzywydziałowych 
Indywidualnych Studiów Matema-
tyczno – Przyrodniczych UW).

Młodzież zaprezentowała prace 
nagrodzone w konkursie multime-
dialnym o tematyce dotyczącej wpły-
wu transportu na środowisko, zor-
ganizowanym przez Urząd Miasta i 
Gminy Piaseczno. I miejsce zdobyło 
Gimnazjum w Zalesiu Górnym, II i 
III Gimnazjum nr 1 w Piasecznie.

Pan Burmistrz wręczył nagrody 
nauczycielom ze szkół uczestniczą-
cych w kampanii Dzień Czystego 
Powietrza w Gminie Piaseczno – 
Gimnazja: nr 1 w Piasecznie, w 
Chylicach, w Józefosławiu, w Zale-
siu Górnym.

W czasie konferencji mieliśmy 
niespodziewany zaszczyt gościć bi-
skupa Tadeusza Pikusa, wizytują-
cego Parafię Św. Huberta, który w 
ciepłych słowach docenił wagę tego 
spotkania i udzielił zebranym błogo-
sławieństwa. 

Po przerwie kawowej czekała na 
uczestników konferencji miła nie-
spodzianka – ekologiczne piosenki 
w wykonaniu zespołu Mikroklimat, 
którego solistką jest

Pani Barbara Szczycińska – na-
uczycielka naszego Gimnazjum. 

W czasie konferencji uczestnicy 
mogli liczyć na pomoc wolontariu-
szy z miejscowego Gimnazjum pra-
cujących pod opieką Pani Wandy 
Szczycińskiej.

Gości pożegnała i podziękowała 
za uczestnictwo dyrektor Gimna-
zjum Pani Marta Blauth.

Organizatorzy konferencji
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Redaktor naczelny: Andrzej Szczygielski, tel. 022 756 47 61
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soltys@zalesie-gorne.eu
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.
Pr 16405. Nakład: 600 egz.
Druk i łamanie: STUDIO FURIA, www.studiofuria.com.pl

Naszą gazetę można przeczytać
również na stronach: www.zalesie-gorne.eu.

Aktualności z Piaseczna mażna obejrzeć na stronie: 
www.itvpiaseczno.pl 

Konferencja w Zalesiu Górnym

Inauguracja
roku Chopinowskiego

22  lutego minęła 100 rocznica urodzin Frydery-
ka Chopina. Na całym świecie obchodzony jest Mię-
dzynarodowy Rok Chopinowski. W Zalesiu Klub 
Seniora, chyba jako pierwszy zainaugurował świę-
towanie. W dniu 25 lutego członkowie Klubu wspól-
nie obejrzeli znany film „Chopin pragnienie miło-
ści”, a następnie wysłuchali pięknego 40–minuto-
wego koncertu muzyki chopinowskiej w wykona-
niu Stanisława Szczycińskiego. Koncertu wysłucha-
ło ok. 50 osób. Pan Stanisław nie tylko grał, ale 
również opowiadał o muzyce Chopina. Dla wszyst-
kich – nawet dla tych, którzy wcześniej nie byli 
amatorami muzyki poważnej i gry na fortepianie,  
było to wielkie i wzruszające przeżycie, a muzyka 
Chopina zyskała nowych wielbicieli.

DZIĘKUJEMY  PANIE STANISŁAWIE.
w imieniu wszystkich członków

Klubu Seniora  B. Meissner

Z okazji Świąt Wielkanocnych Mieszkańcom Za-
lesia Górnego życzę wszystkiego dobrego, dużo 
zdrowia, pomyślności i samych pogodnych dni, 
pełnych radości, spędzonych z rodziną

Andrzej Swat – radny

* * *

Drodzy mieszkańcy Zalesia Górnego i okolic
Pragnę Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia
z okazji Świąt Wielkiej  Nocy.
Życzę Wam przede wszystkim dużo zdrowia.

Bo zdrowie nie jest wszystkim.
Lecz wszystko jest niczym
Jak zdrowia nie ma.

Z wyrazami szacunku
Małgorzata  Roszkiewicz – radna

* * *

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wszyst-
kim mieszkańcom Zalesia Górnego i okolic życzę 
wesołego jajka i mokrego dyngusa, oraz żeby przy 
każdym rodzinnym stole nie zabrakło świątecznych 
potraw, a także wszystkim samotnym, aby w tych 
dniach czuli więź z otaczającymi ich ludźmi i Pa-
nem Bogiem.

Wojciech Kaczorowski – radny. Alleluja !!!

Świetlica w Zalesiu Górnym poszukuje Pani
z przygotowaniem pedagogicznym do zajęć opiekuńczo-wychowawczych
w wymiarze 20 godz. tygodniowo w okresie od kwietnia do czerwca br.

Informacje: tel.0 609 456 120.
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INFORMACJE
UMIG PIASECZNO

Dot. połączenia autobusowego
Zalesia Górnego z Piasecznem

Trwają uzgodnienia między Urzę-
dem Miasta i Gminy Piaseczno a 
Zarządem Transportu Miejskiego na 
temat uruchomienia od 1 września 
2010 w ramach wspólnego biletu 
linii łączącej Zalesie Górne przez 
Wólkę Kozodawską, Jesówkę, Ja-
zgarzew do Piaseczna (stacja PKP 
Piaseczno). Linia ta, w założeniu, 
obsługiwana ma być przez busy 40 
miejscowe z min. 15 miejscami sie-
dzącymi. Trasa zostanie zapropono-
wana przez ZTM po przeprowadze-
niu analizy trasy przejazdu. Przetarg 
na obsługę tej linii przeprowadzony 
zostanie przez ZTM po zakończe-
niu wszelkich uzgodnień oraz ich 
akceptacji przez obydwie strony.

Informacja dot. wniosku rad-
nych: M. Roszkiewicz i W. Kaczo-
rowskiego o uruchomienie podmiej-
skiej linii tzw. „czerwoniaków” do 
Zalesia.

* * *

Burmistrz Miasta i Gminy Pia-
seczno uprzejmie informuje o moż-
liwości skorzystania z bezpłatnych 
porad prawnych. Udzielane są one: 
l w Urzędzie Miasta i Gminy Pia-
seczno w pokoju obok sali konferen-
cyjnej na półpiętrze, do 15 czerwca 
2010 r., w środy w godzinach 13 
– 16 przez studentów ostatnich lat 
Wydziału Prawa Uniwersytetu War-
szawskiego, pod opieką naukowych 
autorytetów. Pomoc polegać będzie 
na sporządzaniu opinii prawnych, 
na podstawie przedstawionych przez 
mieszkańców stanów faktycznych, 
pism procesowych. Opinie i pisma, 
zanim trafią do osób, których doty-
czą, podlegają zatwierdzeniu przez 
koordynatorów programu. 
l w Domu Parafialnym w Piasecz-
nie przy Pl. Piłsudskiego 10 przez 
prawników Fundacji Ius Pro Publico 
we wtorki w godzinach 16 - 18 oraz 
w środy w godzinach 16 - 19 (wyjaz-
dowe).

W środy prawnicy mogą doje-
chać do osób starszych i niepełno-
sprawnych. n

Jest w Zalesiu Górnym kilka ulic preten-
dujących do tytułu „Niemożliwa do prze-
jechania”. Jedną z nich jest ulica Poran-
ku, którą czasem trudno jest nawet poko-
nać na piechotę.

Od wielu lat mieszkańcy toczyli w po-
jedynkę, często składając sprzeczne wnio-
ski, nierówną walkę z machiną urzędniczą. 
Zniechęcenie powodowane bezczynnością 
urzędu w sprawie rozwiązania problemu 
zrodziło wiele nieporozumień.

Niemniej jak mawia pewien klasyk ga-
tunku: Konflikty są po to żeby je rozwiązy-
wać. 

W dniu 3 marca 2010 roku, z inicjatywy 
mieszkańców, w budynku Świetlicy przy 
Jelonka miało miejsce spotkanie mieszkań-
ców ulicy Poranku. Jego celem było podsu-
mowanie dotychczasowych starań o polep-
szenie stanu nawierzchni ulicy oraz wypra-
cowanie jednolitego stanowiska mieszkań-
ców w tej sprawie. W spotkaniu uczestni-
czył przedstawiciel Rady Sołeckiej.

Obrady były rzeczowe, a dzięki życzli-
wości uczestników szybko zrodził się kon-
sensus. Mieszkańcy wspólnie postanowili 
wystąpić do władz gminy o udzielenie in-
formacji na jakim etapie znajduje się proce-
dura remontowa ulicy oraz zaproponowali 
konkretne rozwiązania prac remontowych – 
odwodnienia i utwardzenia nawierzchni.

W ten sposób ulica Poranku przemówiła 
głosem jednolitym, którego urząd już nie 
może lekceważyć. Co ważne wniosek został 
podpisany przez wszystkich mieszkańców 
ulicy.

Dla pozostałych mieszkańców naszej 
miejscowości płynie jedna, ale ogromnie 
ważna nauka. Głos zwartej społeczności 
(ulicy, osiedla, miejscowości) jest głosem li-
czącym się ! Urzędnicy i lokalni włodarze 
boją się tylko „ludzi z kartkami” –  swoich 
wyborców. Warto o tę jedność się spierać, 
a czasem walczyć. Po prostu warto rozma-
wiać. Mieszkańcy ulicy Poranku właśnie to 
zrobili. Łukasz Kamiński

Świetlica w Zalesiu Górnym rozpoczęła 
działania we własnym lokalu we wrze-
śniu 2009 r. po adaptacji lokalu nad bi-
blioteką przy ul. Wiekowej Sosny.

Następnie w pażdzierniku i listopadzie  
wyremontowany został budynek przy ul. 
Jelonka 2. Uroczyste otwarcie Filii Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury nastąpiło 
w końcu stycznia br.

Szybko okazało się, jak potrzebna była 
taka placówka w Zalesiu. W krótkim czasie, 
w stałych formach działalności, ilość uczest-
ników przekroczyła 100 osób. Nasza dzia-
łalność finansowana jest ze środków budże-
towych Gminy Piaseczno w ramach Ośrod-
ka Kultury. Roczny budżet obu naszych pla-
cówek /świetlic/ wynosi około 70 tys. zł 
przeznaczonych na wszystkie formy dzia-
łań programowych i imprezy. To stosunko-
wo niewiele jak na potrzeby tak dużego i 
aktywnego środowiska jakim jest Zalesie. 
Aby zwiększyć nasze zdolności organiza-
cyjne ciągle prowadzimy poszukiwanie no-
wych zródeł finansowania. Pragniemy pod-
kreślić ogromną pomoc i zaangażowanie 
osób prywatnych i stowarzyszeń lokalnych, 
które od poczatku naszego działania wspie-
rały nas materialnie i finansowo.

Szczególnie pragniemy podziękować Sto-
warzyszeniu Mieszkańców Osiedla „Ko-
zodawski Sad”, Stowarzyszeniu Rodziców 

„TU” i administratorom strony internetowej 
www.zalesie-gorne.eu za przeprowadzenie i 
rozpropagowanie akcji przekazywania 1 % 
odpisu od podatków na rzecz działań spo-
łeczno-kulturalnych. Dzięki pomocy w/w 
nasza placówka uzyskała możliwość zaku-
pu materiałów do zajęć i akcji plastycznych 
w wysokości: 4329.62 zł. To wielka i nie-
oceniona pomoc, za którą serdecznie dzię-
kujemy.

Wsparcie uzyskaliśmy także z Urzędu 
Gminy (GKRPA), dzięki czemu otrzymali-
śmy 2 nowe zestawy komputerowe. Dodat-
kowe środki z MGOK i ofiarność osób pry-
watnych oraz Rady Sołeckiej pozwoliła nam 
uruchomić w świetlicy 6 stanowisk kompu-
terowych, z których dziś korzystają miesz-
kańcy Zalesia i okolic. Bartek i Monika Soć-
ko udostępnili nam 11 kompletów szachow-
nic, 6 kompletów przekazało nam SPZG a 
gry świetlicowe i drobne wyposażenie oso-
by prowadzące wcześniej „Świetlicę w Le-
sie”. Nie sposób wymienić tu wszystkich, 
którzy wspomagają naszą działalność. Cza-
sem jest to pomoc rzeczowa, czasem pomoc 
w codziennych pracach, a czasem podpo-
wiedż, co nowego możemy jeszcze zapro-
ponować  mieszkańcom. Doceniamy każdy 
gest, dar i każdą chwilę poświęconą naszej 
świetlicy. Po prostu dziękujemy wszystkim 
za wsparcie. Andrzej Szczygielski 

Warto rozmawiać – nie tylko w telewizji

Podziękowanie za wsparcie świetlicy
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Bardzo prężnie działający 
Klub Seniora z przewodniczą-
cym Jerzym Romanem i Bi-
blioteka Publiczna zaprosili 
12 lutego na kolejne, drugie 
już, „spotkanie autorskie w 
bibliotece”, zorganizowane w 
ramach obchodów  80–lecia 
powstania Zalesia Górnego.

W zamyśle organizatorów 
jest to cykl spotkań, w czasie 
których autorzy, mieszkańcy 
Zalesia prezentują swoją twór-
czość i ofiarowują egzemplarze 
swoich dzieł „na półkę” aby in-
ni mieszkańcy mogli się z nimi 
zapoznać.

W czasie „II spotkania”  
przedstawiono i ustawiono na 
półce, dwie książki: Zofii Wi-
słockiej (1922– 2008) „Zza krat”, 
wydanej przez autorkę pod pseu-
donimem Zofia Radwan i „Za-
lesie Górne 1930 – 2000”, wyda-
nej przez Stowarzyszenie Przy-
jaciół Zalesia Górnego a przygo-
towanej przez: Wiktora Ojrzyń-
skiego, Grzegorza Fryszczyna i 
Andrzeja Swata.

Pani Zofia Wisłocka, znana 
większości mieszkańców Zale-
sia, córka założyciela Zalesia 
J.W. Wisłockiego, żołnierz AK, 
więzień polityczny okresu sta-
linowskiego w swojej książce, 
dzienniku, zawarła przeżycia 
i wspomnienia z kilkuletniego 
pobytu w komunistycznym wię-
zieniu. Traumatyczne doświad-

czenia, życie na więziennym be-
tonie, utrata zdrowia wryły się 
bardzo głęboko w psychikę. Pa-
miętała o tym do końca życia.

Treść książki „Zza krat” 
przedstawili przewodniczący Je-
rzy Roman i Wiesława Karasek.

Większość obecnych na spo-
tkaniu znała Panią Zofię więc 
rozmowa na temat książki prze-
kształciła się w chwilę wspo-
mnień i zakończyła urokliwym 
wierszem p. Hanny Pawłow-
skiej.

Druga książka zaprezentowa-
na tego wieczoru „Zalesie Gór-
ne 1930–2000” –  to zbiór wspo-
mnień, dokumentów i fotografii 
przygotowany na 70 urodziny 
Zalesia. O pracy nad książką, 
formie i treści opowiadali Grze-
gorz Fryszczyn i Andrzej Swat. 
Cały nakład został już wyczer-
pany ale jest szansa na II uzu-
pełnione i poprawione wydanie 
. Oczywiście jak znajdą się 
nowe  materiały i środki na 
sfinansowanie druku. Wszyst-
kich mieszkańców Zalesia, któ-
rzy mają zdjęcia, dokumenty, na-
piszą wspomnienia o sobie lub 
swojej rodzinie, które nie były 
wykorzystane w I wydaniu, za-
praszamy do współpracy.

W tak krótkiej notce celowo 
nie omówiłem treści książek po-
nieważ liczę, że Państwo odwie-
dzicie bibliotekę przy ul. Wie-
kowej Sosny.

Andrzej Swat

II SPOTKANIE AUTORSKIE W BIBLIOTECE

Panią Zofię wspomina Barbara Stańczyk

KOLEJNA WYSTAWA
W BIBLIOTECE

12 marca br. w naszej bibliotece przy ul.Wiekowej Sosny 4 
odbył się wernisaż wystawy Krystyny Ludmiły Słowikowej 
„Zalesie i nie tylko...” Autorkę i zaproszonych gości powita-
ła wicedyrektor Ośrodka Kultury Marzena Styczeń.

Akwarele, rysunki i obrazy namalowane na przestrzeni wie-
lu lat przedstawiają głównie Zalesie. Te prace to często zapis 
miejsc, których dzisiaj już nie ma, albo zmieniły się nie do 
poznania. Namalowane lekkimi 
pociągnięciami pędzla pejzaże 
przywołują nostalgiczny klimat 
czasów, w których dominantą 
krajobrazu były polne drogi i 
leśne ścieżki. Wystawa ukazu-
jąca fragment twórczości wielo-
letniej mieszkanki Zalesia i na-
uczycielki w naszej szkole pod-
stawowej pięknie wpisuje się w 
obchody 80-lecia naszej miej-
scowości. Po otwarciu wysta-
wy, przy tradycyjnej kawie i cia-
steczkach, potoczyły sie długie 
rozmowy i wspomnienia Pani 
Krystyny o każdej z prezento-
wanych prac. Mamy nadzieję, 
że wystawa będzie służyć także 
licznym czytelnikom odwiedza-
jącym naszą bibliotekę. Red.

MECZ SZACHOWY
W dniu 19 lutego reprezentacja naszego klubu szachowe-

go działającego w świetlicy przy ul.Wiekowej Sosny zmierzy-
ła się w meczu towarzyskim z silnym zespołem SZACHY-
LICE z Chylic. Po interesującej walce nasze orlęta wygrały 
niespodziewanie mecz z wynikiem: 8 - 4.Zawodnicy obu dru-
żyn otrzymali okolicznościowe dyplomy i gratulacje za spor-
tową walkę od sędziego głównego zawodów arcymistrza Bar-
tosza Soćko. Gratulujemy naszym młodym zawodniczkom i 
zawodnikom pierwszego sportowego sukcesu, którego współ-
twórcą jest Bartek Soćko prowadzący społecznie klub szacho-
wy w naszej świetlicy. A.Szczygielski

 Reprezentacje Chylic i Zalesia Górnego
na wspólnej fotografii.
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Jest wiele rocznic, które warto ob-
chodzić. Ale niewiele z nich jest okazją 
do pozytywnego patrzenia w przyszłość. 
Obchody 80–lecia Zalesia Górnego to 
idealna okazja do pozytywnej przemia-
ny naszej miejscowości i nas – miesz-
kańców. 

Świętowanie jest hołdem składanym 
przeszłości, ale również powinno dawać 
impuls dla przyszłych działań. Warto przy 
tej okazji pochwalić się osiągnięciami Za-
lesian, ale również pokazać możliwości, 
jakie przed nami stoją.

Powstały Komitet Obchodów od począt-
ku 2010 roku wytyczył sobie dwie ścieżki 
działania. Pierwsza dotyczy przeszłości Za-
lesia Górnego. Komitet skupił się nie tylko 
na dokumentowaniu przeszłości, ale rów-
nież na aktywnej edukacji historycznej. 
Warto wspomnieć, że pisanie historii z po-
wodów naturalnych staje się coraz trud-
niejsze. Wiele materiałów, będących w na-
szych domach, ulega zniszczeniu. To ostat-
nia chwila, żeby gromadzić źródła. W ra-
mach tych działań przygotowywana jest 
poprawiona i uzupełniona wersja książki 
o Zalesiu Górnym; już wkrótce Harcerze 
wraz z Klubem Wolontariusza i szkołami 
opracują relacje mieszkańców i inne źró-
dła w ramach projektu „Historia mówio-
na”. Powstałe w ten sposób materiały będą 
podstawą do trwałej budowy historycznej 
tożsamości naszej miejscowości. Na jesień 
zaplanowana jest prezentacja materiałów. 
Szczególną i ciekawa formą zaznaczenia 
jubileuszu będzie druk okolicznościowego 
znaczka pocztowego. Dodatkowym ele-
mentem będzie wizualizacja i logo obcho-
dów oraz opracowywana przez lokalnych 
artystów Panorama Zalesia. Warto chwalić 
się Zalesiem i jego mieszkańcami.

Druga ścieżka działań Komitetu do-
tyczy przyszłości naszej miejscowości. 
Wszyscy widzimy, jakie wady ma Zale-
sie. Chcemy, przy okazji rocznicy, wspól-
nie zmienić naszą miejscowość. 

Warto przy okazji jubileuszu wzmóc 
starania o poprawę czystości i wyglądu 
naszej okolicy. W związku z tym wspól-
nie z Radą Sołecką w kwietniu planowane 
jest przeprowadzenie akcji wywozu śmie-
ci– tzw. „Gabarytów” według zasady in-
dywidualnego zgłoszenia. 

W ekologii bardzo ważna jest eduka-
cja. W ramach obchodów  80–lecia za-
lesiańskie gimnazjum zorganizowało w 

piątek 12 marca proekologiczną konfe-
rencję na temat: „Wpływ transportu na 
środowisko”. 

Nadleśnictwo Chojnów, na wniosek 
Komitetu, wskazało również miejsce dla 
społecznej akcji sadzenia drzew tzw. 
„Gaju 80–lecia”, która planowana jest w 
kwietniu. 

Ponadto wspólnie z Sołtysem Komitet 
prowadzi rozmowy ze starostwem i gmi-
ną w sprawach patronatu władz oraz zaan-
gażowania lokalnych samorządów w za-
lesiańskie obchody. Mamy nadzieję, że 
uda się wspólnymi siłami, przy okazji, po-
prawić komunikacyjny i infrastrukturalny 
wizerunek naszej miejscowości. 

W tej chwili w ramach współpracy z 
organizacjami pozarządowymi Stowarzy-
szenie Przyjaciół Zalesia Górnego przy-
stąpiło do konkursu ofertowego na za-
danie publiczne z programem obchodów 
80–lecia Zalesia Górnego. 

Szczegółowy i stale uaktualniany o no-
we wydarzenia program, znajduje się na 
stronie: www.zalesie–gorne.eu oraz bę-
dzie sukcesywnie i z wyprzedzeniem pu-
blikowany w Przystanku Zalesie.

Wiele inicjatyw: prac porządkowych, 
koncertów, wystaw, spotkań tematycz-
nych, projekcji filmowych jest realizowa-
nych przez życzliwe osoby i organizacje 
(wszyscy je znamy) w ramach bezintere-
sownie poświęconego czasu – bez wyna-
grodzenia. 

Wiele inicjatyw np. książka o Zalesiu, 
koncert gwiazdy, coroczny jarmark, aby 
uzyskać swoją rangę organizacyjną, wy-
maga wkładu finansowego z zewnątrz. 
Część kosztów pokryją środki samorządo-
we. Jednak na wszystkie imprezy nie wy-
starczy pieniędzy publicznych. Potrzebna 
jest  także pomoc prywatna.

Łukasz Kamiński

Komitet Organizacyjny Obchodów 80–le-
cia Zalesia Górnego zwraca się z ape-
lem:

Zapraszamy gorąco osoby zaintereso-
wane kształtem obchodów do wspólnej 
pracy przy organizacji imprez. Rąk do do-
brej pracy nigdy za dużo. 

Zapraszamy również osoby lub firmy 
chętne wspomóc obchody finansowo do 
współpracy w tym zakresie. Z naszej stro-
ny proponujemy pełne profesjonalizmu 
zaangażowanie przy współpracy.

Dla zainteresowanych poniżej podaje-
my numer specjalnie na ten cel utworzo-
nego subkonta:

Stowarzyszenie Przyjaciół
Zalesia Górnego

05–540 Zalesie Górne,
ul. Białej Brzozy 23

95 8002 0004 0230 2115 2023 0101
Komitet Organizacyjny

SKŁAD KOMITETU ORGANIZA-
CYJNEGO OBCHODÓW

LXXX–lecia ZALESIA GÓRNEGO
Marta Blauth– Gimnazjum, Ewa Monika 
Ebert– Stow.Rodziców „TU”, Grzegorz 
Fryszczyn– SPZG, Ks.Krzysztof Grzejsz-
czyk– Parafia Św.Huberta, Marek Iwań-
ski– SPZG, Jolanta Jarosz–Hryniewicz– 
SPZG, Łukasz Kamiński– Rada Sołecka, 
ZHR, Sekretarz Komitetu, Marian Mar-
czyński– SPZG, Stanisław Szczyciński– 
KS Hubertus, Wanda Szczycińska– Klub 
Wolontariusza, Ewa Szczygielska– Rada 
Sołecka, Andrzej Szczygielski– Filia 
Ośrodka Kultury, Hanna Sierant– Szkoła 
Podstawowa, Maria Skorowska– 
SPZG,Klub Seniora, Ewa Stroińska– Soł-
tys, Wiceprzewodnicząca Komitetu, An-
drzej Swat – radny, Krzysztof Toruński– 
SPZG, Przewodniczący Komitetu

* * *
PROGRAM IMPREZ 80–LECIA

na najbliższy miesiąc:
„Czysta okolica w kwietniu”
6 – 18 kwietnia 
Akcja Gabaryty 
Trwają jeszcze szczegółowe ustalenia z 
Urzędem Gminy
17 lub 24 kwietnia 
„Gaj 80–lecia Zalesia Górnego” – sadze-
nie drzew
Trwają jeszcze szczegółowe ustalenia z 
Nadleśnictwem Chojnów.
17 kwietnia 
XVI Watrzańska Wiosna – 15–lecie Szcze-
pu ZHR „Watra”
30 kwietnia
Festiwal Nauki „Fascynujące podróże” w 
Gimnazjum w Zalesiu Górnym.

W I majowy weekend – otwarcie boiska 
na Domance.
oraz w każdy weekend:
Prace przy uporządkowaniu placu sporto-
wego na Domance. n

80 lat Zalesia Górnego!  
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W ramach pracy w Radzie Sołeckiej 
widzimy wiele problemów społecznych 
naszej miejscowości. Wiele z nich wyni-
ka z wieloletnich zaniedbań infrastruk-
turalnych. Największą bolączką są dro-
gi i nad tym pracujemy najwięcej.

Drugim problemem jest ciągły brak 
miejsc do miłego i rodzinnego spędzania 
czasu dla mieszkańców Zalesia Górnego. 
Wolno przebudowywane boisko szkolne, 
czy próby aranżacji miejsc wzdłuż ulicy 
Pionierów, nie spełniają swojej funkcji 
wystarczająco dobrze. Rada Sołecka spró-
bowała zmierzyć się z tym problemem. 
Omawiąjąc problem doszliśmy do wnio-
sku, że nie warto tworzyć czegoś sztucz-
nie od nowa należy poprawiać te miejsca, 
które już funkcjonują. Dlatego naszą uwa-
gę przykuły samoistnie powstające boiska 
w lesie. Jest ich kilka. Rada Sołecka nie 
ma wielu argumentów w ręku. Najważ-
niejszymi są chęci i ręce gotowe do pracy. 
Zdecydowaliśmy, że zaczniemy porządko-
wać boiska zaczynając od tego na Doman-
ce nazywanego „Zalesiańskim Wembley”. 

W zeszłym roku bezskutecznie (przeszko-
dy formalne) staraliśmy się o fundusze eu-
ropejskie na ten cel.

Dzięki ustawie o Funduszu Sołeckim 
mamy wreszcie formalną i finansową 
możliwość, niewielką w skali proble-
mów, ale realną, by sprawę zainicjować. 
W zeszłym roku, dzięki Wam Szanowni 
Mieszkańcy, Zebranie Wiejskie przegło-
sowało proponowany przez Radę Sołec-
ką plan wydatkowania Funduszu na rok 
2010. 

W ramach Funduszu wyodrębniona zo-
stała kwota pieniędzy na uporządkowanie 
terenu placu sportowego na Domance. W 
ramach tych pieniędzy zostanie zakupio-
ny: komplet bramek, ogrodzenie zabez-
pieczające, kosze na śmieci, ławki.

Staraniem Pani Sołtys i Rady Sołec-
kiej zostało podpisane trójstronne Porozu-
mienie z Nadleśnictwem Chojnów i Gmi-
ną Piaseczno, regulujące zasady korzysta-
nia  z terenu boiska. Inicjatywa jest całko-
wicie społeczna i będzie czynnie wspiera-
na przez mieszkańców z okolicy boiska. 
Ponadto będzie montowane dodatkowe 

oświetlenie dla boiska oraz miejsca do sie-
dzenia.

Czy warto to robić? – OCZYWIŚCIE 
TAK!

W trakcie planowania boiska pojawiło 
się wiele wątpliwości co do projektu zago-
spodarowania terenu na Domance. Te wąt-
pliwości są często nieadekwatne i krzyw-
dzące zarówno pomysłodawców, jak ewen-
tualnych użytkowników boiska. Rada So-
łecka wychodzi jednak z założenia, że 
wszyscy mieszkańcy Zalesia Górnego ma-
ją tylko dobre intencje. Nie ma powodu by 
sądzić inaczej. 

Osobiście uważam, że tylko oddzia-
ływanie pozytywne jest w stanie sku-
tecznie zmieniać nasz sposób myślenia i 
przyzwyczajenia. Boisko na Domance bę-
dzie wspólna próbą możliwości takiego 
oddziaływania. Tylko wspólnie możemy 
zdać ten egzamin. Jeśli uda się nam zre-
alizować  projekt, będą możliwe także in-
ne działania. Czekają kolejne  miejsca wy-
magające uporządkowania na place zabaw 
i inne, warte zaangażowania, inicjatywy.

 Łukasz Kamiński

Piłka  jest okrągła, a bramki są dwie

W bieżącym roku przypada 80. rocz-
nica utworzenia Zalesia Górnego. Dla 
podkreślenia rangi obchodów i zazna-
czenia obecności artystów plastyków w 
zalesiańskim krajobrazie zaprosiliśmy  
miejscowch twórców do stworzenie ko-
lekcji 12 wielkoformatowych obrazów 
przedstawiających miejsca i obiekty w 
Zalesiu lub najbliższej okolicy widzia-
ne oczami artystów związanych emo-
cjonalnie z naszą miejscowością.

Pragniemy stworzyć w ten sposób 
swoisty „zapis” różnych miejsc w Zale-
siu,ważnych lub charakterystycznych dla 
autorów prac, pokazujących urodę i kolo-
ryt naszej wsi.

Miejsc, o których można powiedzieć: 
to jest mój przystanek, to jest ten kawałek 
Zalesia, który chcę pokazać innym, bo 
warto zachować go dla przyszłych po-
koleń. A być może dlatego, że stanowi 
dla mnie swoistą wartość, inspirację albo 
skłania do refleksji.  Wybór tematyki każ-
dego obrazu zależy od  indywidualnej de-
cyzji autora i jest niepodważalny.

Prace w ramach projektu powinny po-
wstać do dnia 31 maja 2010 roku. Pierw-
sza prezentacja oraz wernisaż planowane 

są na 5 czerwca 2010 r. w trakcie oficjal-
nej inauguracji Obchodów 80–lecia Za-
lesia Górnego. W dniu 19 lub 20 czerwca 
br. planujemy prezentację „Panoramy” w 
Piasecznie, na skwerze przed Ratuszem, 
obok Muzeum Regionalnego.

Zgodnie z założeniem kolekcja obra-
zów pod nazwą „Panorama Zalesia” bę-
dzie stanowić własność społeczności Za-
lesia Górnego w dyspozycji zalesiańskiej 
filii Ośrodka Kultury. Nie może zostać 
sprzedana ani podzielona.

Zaproszenie do udziału w projekcie 
przyjęli: Grażyna Doba–Wolska, Jacek 
Ebert, Anna Marczewska, Bogdan Moj-
kowski, Magda Raczko–Pietraszek, Irena 
Sadkowska, Danuta Szymczak, Wiesław 
Szamocki, Krystyna Zabuska–Łopatek, 
Leszek Zadrąg, Maciej Zadrąg, Julia Ta-
bor, Aleksandra Grzyb.

W dniach: 5 – 26 czerwca br. planu-
jemy wystawę zbiorową w Muzeum Re-
gionalnym w Piasecznie autorów, którzy 
biorą udział w projekcie „Panorama Za-
lesia” , prezentującą ich wcześniejszy do-
robek  artystyczny. Wernisaż tej wystawy  
zaplanowany jest  5 czerwca  w godzinach 
przedpołudniowych. A.Szczygielski 

Projekt plastyczny „Panorama Zalesia”Modelowe zajęcia

W dniu 19 marca zalesiańska filia 
Ośrodka Kultury zorganizowała pokazo-
we zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzie-
ży ze świetlic z terenu Gminy Piaseczno. 
Zadaniem zajęć było przedstawienie efek-
tywnego modelu pracy instruktora plasty-
ki. W tej roli skutecznie zaprezentował się 
Leszek Zadrąg.  red.


