B E Z P Ł AT N A
GAZETA SOŁECKA

Przystanek Zalesie
ZALESIE GÓRNE
ROK VI . No 7/2013 (53)

Sołtys wie, a rada sołecka działa…
a) Na comiesięcznym spotkaniu rady sołeckiej omówiliśmy:
– organizację Zebrania Wiejskiego w
sprawie zatwierdzenia Funduszu Sołeckiego na 2014 r.
– sołeckie propozycje do budżetu gminy i
powiatu na 2014 r.
– organizację spotkania integracyjnego
„Święto pieczonego ziemniaka”
– sprawy związane z porządkowaniem
naszej wsi (zostały wyznaczone miejsca do sprzątania dla osób skierowanych
przez sąd)
b) Uczestniczyliśmy w spotkaniu w Gminie na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.in. terenu
Ośrodka Wisła. Na spotkaniu z przedstawicielami powiatu, gminy, autorami
projektu, sołtysem Żabieńca oraz przedstawicielki Siedlisk omówiono propozycje zmian w projekcie planu, które referował starosta piaseczyński Jan Dąbek.
Na spotkaniu nie uzgodniono wspólnego
stanowiska. Rada sołecka ustosunkuje się
do propozycji starostwa na piśmie.
c) Zwróciliśmy się do Wojewódzkiego
Zarządu Dróg ws. braków w oznakowaniu drogi nr 873 dochodzącej od drogi
krajowej nr 79 do przejazdu kolejowego
w Zalesiu Górnym. Zarząd zaproponował
spotkanie w tej sprawie.
d) Zwróciliśmy się do rady powiatu o wystąpienie do Zarządu Dróg Krajowych i
Autostrad, aby przy okazji remontu drogi
krajowej nr 79 został również wyremontowany wyjazd przy światłach w Pilawie.
e) Otrzymaliśmy od Nadleśnictwa Chojnów pniaki dębowe na siedziska na plac
sportowy Domanka. Po spotkaniu integracyjnym drewno zostało przez harcerzy
przetransportowane na teren biblioteki
publicznej.
f) Zwróciliśmy się do gminy o wymianę
zbitego lustra przy wyjeździe z Jesionowej. Gmina wymieniła lustro i na naszą
prośbę zamontowała drugie dodatkowe,
poprawiające widoczność od strony stacji
PKP. Niestety zostało zniszczone. Obecnie czekamy na kolejną naprawę.

g) Na wniosek mieszkańców zwróciliśmy
się do straży miejskiej o interwencje na
działce zlokalizowanej na rogu ulicy Leśnej i Jasnej.
h) Otrzymaliśmy odpowiedź od gminy w sprawie umieszczenia na bazarku
tablic z regulaminem i cennikiem opłat
targowych. Tablice zostaną ustawione w
najbliższym czasie.
i) Kontaktowaliśmy się z kuratorami sądowymi w sprawie osób skierowanych do
wykonywania prac społecznych na terenie
naszej wsi. Sporządziliśmy i na bieżąco
kontrolowaliśmy harmonogramy prac.
Zlecaliśmy również dodatkowe i kontrolowaliśmy ich wykonanie.
j) Przeprowadziliśmy Zebranie Wiejskie
na temat zatwierdzenia Funduszu Sołeckim na 2014 r. W zebraniu uczestniczył
burmistrz Zdzisław Lis.
k) Zajmowaliśmy się organizacją spotkania integracyjnego dla mieszkańców
„Święto pieczonego ziemniaka”, Spotkanie miało miejsce w dniu 15 września na
placu sportowym Domanka.
l) Na wniosek mieszkańców Kolonii Nowinki, złożyliśmy do starostwa wniosek
do budżetu na rok 2014 dotyczący wykonania nakładki asfaltowej na drodze powiatowej od Leśniczówki Dobiesz do wsi
Krępa tzw. Trakt Warecki.
ł) Zgłosiliśmy do gminy uszkodzenie rowu odwadniającego w części ulicy Sinych Mgieł. Rów był wykonywany przez
Gminę zaledwie kilka miesięcy temu.
m) W rozmowie telefonicznej z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych panem
Antonim Kobusem poinformowaliśmy,
że została wykonana ponowna dokumentacja fotograficzna inwestycji odwodnieniowej wzdłuż ulicy Wiekowej
Sosny. Poinformowaliśmy, że mieszkańcy są zbulwersowani sposobem prowadzonych prac. Obsunięte pobocza,
poodpadane płyty, to wynik pierwszych
niedużych deszczy. O zaistniałej sytuacji
poinformowaliśmy zarówno gminę, która partycypowała w kosztach, jak i władze starostwa.

n) Na spotkaniu rady sołeckiej podziękowaliśmy Pani redaktor Ewie Kamińskiej
–Sobczak za pracę społeczną przy wydawaniu naszego Przystanku Zalesie. Pani
Ewa zrezygnowała z funkcji redaktora
naczelnego.
Nowym redaktorem naczelnym został
przewodniczący rady sołeckiej pan Łukasz Kamiński. Życzymy Mu dużo cierpliwości, siły w tej trudnej funkcji, jaką
jest praca społeczna Redaktora Naczelnego naszego pisma
Ewa Molenda–Stroińska – sołtys

***
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,
ewastroinska@poczta.onet.pl
***
Telefon ws. awarii oświetlenia ulic:
(22) 720 39 07 (czynny całą dobę)
Pogotowie Kanalizacyjne PWiK:
603 309 399
Pogotowie wodociągowe:
603 309 399
Pogotowie energetyczne:
(22) 701 332 20
***
Drodzy Czytelnicy,
Każdy redaktor ma swoje „słowo na dobry początek”. Ja też z niego skorzystam.
Rada sołecka powierzyła mi funkcję redaktora naczelnego. To zaszczyt być następcą Ewy Kamińskiej i Andrzeja Szczygielskiego. Czuję ogromną odpowiedzialność i mam nadzieję, że Drodzy czytelnicy, jak również Drodzy Autorzy tekstów,
wybaczycie mi, jeśli zdarzy się jakiś błąd
lub drukarski psikus.
Przy tej okazji chciałem również gorąco
zaprosić wszystkich do współpracy przy
tworzeniu naszego wiejskiego biuletynu.
Zapraszam serdecznie,
Łukasz Kamiński
691 015 455
l.kaminski@piaseczno.com.pl

Po spotkaniu
burmistrza z sołtysami
W dniu 17 września 2013 miało miejsce spotkanie burmistrza Piaseczna z sołtysami z
naszej gminy. Przedstawiciele gminy przede
wszystkim starali się przekazać informacje,
które byłyby interesujące dla więcej niż jednego sołectwa. Dowiedzieliśmy się o kilku
przedsięwzięciach ważnych i dla mieszkańców Zalesia.
1. Priorytem w budżecie na 2014 rok będą inwestycje oświatowe. W związku z tym, remont
i rozbudowa budynku szkoły podstawowej
o nową część przeznaczoną dla gimnazjum,
ma możliwość realizacji zgodnie z planem. W
najbliższym czasie (11 października 2013) będzie wybrana firma wykonawcza.
2. Z pieniędzy gminnych nie są planowane żadne inwestycje drogowe, poza wykonaniem nakładek asfaltowych. Podkreślamy, że to dotyczy
dróg gminnych.
3. Droga krajowa nr 79 Piaseczno – Góra Kalwaria nie będzie poszerzana. Poprawiono tylko
w niektórych miejscach nawierzchnię i tak na
razie zostanie.
4. Burmistrz Putkiewicz przekazał, że jest nadzieja na zmniejszenie ruchu tranzytowego
przez Piaseczno, w wyniku budowy drogi nazywanej Puławską bis. Ma ona połączyć otwartą już drogę szybkiego ruchu z okolic lotniska
Okęcie z Tarczynem. Dla mieszkańców miejscowości położonych na zachód od Piaseczna
będzie stanowiła alternatywne dla Puławskiej
połączenie z Warszawą. Według burmistrza
czas realizacji tej inwestycji to lata 2015-2018.
5. Budynek PKP w Piasecznie i część terenu w jego sąsiedztwie, zostanie jeszcze w tym roku przekazany pod opiekę Urzędu Gminy. W związku z
tym planowany jest remont budynku stacji i zagospodarowanie przylegającego do niego terenu.
Iwona Dąbrowska

Naszą gazetę można przeczytać również na stronach:
www.zalesie-gorne.eu;
www.zalesie-gorne.pl;
www.powiat-piaseczynski.info;
www.naszepiaseczno.pl
Aktualności z Piaseczna można obejrzeć na stronie:
www.itvpiaseczno.pl

Wnioski do budżetu na 2014 r.
Kaczorowski Wojciech – Radny Miasta i Gminy Piaseczno
Do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisława Lisa

1/ Wykonanie nakładki asfaltowej
na istniejącej podbudowie z tłucznia na ul.Widnej od ul.Nowinek do
ul.Południowej.
2/ Wykonanie nakładki asfaltowej w ul.Przebudzenia Wiosny od
ul.Pionierów do ul. Jastrzębi Lot na
istniejącej podbudowie z destruktu.
3/ Wykonanie nakładki asfaltowej
wraz z podbudową na ul. Poranku od
u.Jastrzębi Lot do ul.Koralowych Dębów.
4/ Wykonanie nakładki asfaltowej na
istniejącej podbudowie z tłucznia w
ul. Jasnej od ul.Leśnych Boginek do
ul.Leśnej.
5/ Wykonanie nakładki asfaltowej na
istniejącej podbudowie z tłucznia w
ul. Biedronki od ul Sinych Mgieł do
ul. Wzgórz.
6/ Wykonanie odwodnienia w ul. Piaseczyńskiej na odcinku od ul. Dzików

do ul. Koralowych Dębów/ po każdym większym deszczu jest zalewanych pięć posesji/.
7/ Budowa chodnika na ul.Jesionowej
8/ Wykonanie oświetlenia na drodze
wojewódzkiej nr.873 na odcinku od
ul.Spacerowej do ul. Jesionowej
9/ Wykonanie wjazdów asfaltowych
we wszystkich ulicach odchodzących
od ul.Granicznej.
10/ Wykonanie projektu i oświetlenia
w ul. Żbika
11/ Rozpoczęcie rozbudowy Zespołu
Szkół w Zalesiu Górnym.
12/ Wykonanie realizacji projektu zagospodarowania Klubu Sportowego
Hubertus.
13/ Wykonanie wjazdów asfaltowych
w ulicach odchodzących od ul.Dzików
na odcinku od ul. Pionierów do ul.
Granicznej.
Z poważaniem
Radny Wojciech Kaczorowski

Fundusz sołecki przegłosowany
Już po raz czwarty sołectwo będzie
miało prawo dysponować swoim
funduszem.
Głosowanie nad projektem funduszu, przygotowanym przez radę sołecką, odbyło się 8 września 2013 r. Ten
dobry obywatelski obyczaj decydowania o własnym podwórku na stałe
zagościł w kalendarzu naszego sołectwa. Zebranie wiejskie przebiegło
bez większych emocji, chociaż obec-

ność burmistrza prowokowała mieszkańców do zadawania trudnych pytań.
Rada sołecka również wywiązała się
ze swojego zadania. Zaproponowany
podział środków zostal jednogłośnie
zatwierdzony przez obecnych na zebraniu mieszkańców.
Poniżej prezentujemy zatwierdzony
Fundusz sołecki wsi Zalesie Górne
na rok 2014:

Lp.
ZADANIE	
1.
Druk biuletynu „Przystanek Zalesie”
2.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
3.
Wsparcie dla Klubu Kultury w Zalesiu
4.
Zakup i montaż elementów drobnej architektury
5.
„Kulturalne Zalesie”
6.
Promocja Zalesia Górnego
7.
Zakup nagród na turnieje sportowe i kulturalne
8.
Porządkowanie Zalesia
9.
Obsługa monitoringu
10
Zakup rzutnika dla Klubu Kutury
	RAZEM

Kwota
7.000 zł
2.000 zł
3.475 zł
6.000 zł
8.000 zł
2.000 zł
2.000 zł
1.000 zł
1.000 zł
1.050 zł
33.525 zł
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Wnioski do budżetu gminy na rok 2014 r.
Na prośbę kontaktujących się ze mną
mieszkańców i w porozumieniu z radą
sołecką złożyłem poniższe wnioski budżetowe:
1.	Inwestycje
a) Zespół szkół w Zalesiu Górnym –
środki na kontynuację prac według harmonogramu
b) KS Hubertus w Zalesiu Górnym –
środki na budowę zaplecza
c) ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym –
środki na wykonanie chodnika wzdłuż
ulicy, zgodnie z wykonanym w 2013 r.
projektem.
d) ul. Sarenki w Zalesiu Górnym – środki na projekt i budowę
e) Chodnik w ciągu ulic Parkowa i Pionierów w Zalesiu Górnym – środki na
współfinansowane ww. zadań z powiatem
piaseczyńskim
2.	Remonty dróg oraz zadania
w trybie remontowym
a) Parking przy PKP Zalesie Górne (teren
wokół dworca + parking przy OW „Wisła”) – środki na utwardzenie powierzchni
parkingu płytami lub tłuczniem
b) Teren bazarku w Zalesiu Górnym
– środki na utwardzenie i rewitalizację
bazarku, zgodnie z projektem sołeckim
(wiaty, lady), przy współpracy z kupcami
handlującymi na bazarku
c) ul. Poranku w Zalesiu Górnym – środki na podbudowę z tłucznia i nakładkę
asfaltową.
d) ul. Biedronki w Zalesiu Górnym –
środki na nakładkę asfaltową na istniejącej podbudowie
e) ul. Leśnych Boginek w Zalesiu Górnym – środki na przełożenie i wymianę
w części nawierzchni (wraz z parkingiem
przed kościołem) z kostki na odcinku od
kościoła do ul. Świetlanej.
f) ul. Jasna w Zalesiu Górnym – środki
na odwodnienie i nawierzchnię z tłucznia w części od ul. Północnej do Jagodowej
g) ul. Zaczarowanej Róży w Zalesiu Górnym – środki na podbudowę z tłucznia na
odcinku od ul. Jesionowej do ul. Słowików
h) ul. Przebudzenia Wiosny w Zalesiu
Górnym – środki na podbudowę z tłucznia na odcinku od ul. Jastrzębi lot do ul.
Pionierów
i) ul. Konika Polnego w Jesówce – środki
na korytowanie i utwardzenie tłuczniem
ul. Leśnej Polany w Jesówce – środki na
korytowanie i utwardzenie tłuczniem
nr 7/2013, WRZESIEŃ

j) Środki na profilowanie dróg gruntowych w gminie – pozwalające na profilowanie 2 razy w roku
k) Parking przed bramą cmentarza w
Zalesiu Górnym – środki na wykonanie
remontu ww.
l) Rozbudowa oświetlenia wokół stacji
PKP w Zalesiu Górnym – środki na projekt i wykonanie oświetlenia przy zejściu
z peronu od strony Radomia i w ciągu pieszym od budynku stacji ww. zejścia.
m) Środki na dodatkową ilość tłucznia do
wykorzystania dla sołectw
n) Klub Kultury w Zalesiu Górnym –
środki na dalszą adaptację strychu i doposażenie placówki
o) Odwodnienie – dodatkowe środki na
prace remontowe: czyszczenie i odtwarzanie istniejących rowów i kanałów
– środki na oczyszczenie koryta rzeki
Jeziorka (przy współpracy z WUM i okolicznymi gminami)
– środki na oczyszczenie koryta rzeczki
Czarna od granicy gminy do ujścia do Jeziorki
Zalesie Górne (pilne):
– środki na dalsze prace remontowe, zgodnie z koncepcją zlewni, zwłaszcza dla północnej części wsi oraz środki na odpowiednie utrzymanie istniejącej infrastruktury
p) Oświetlenie uliczne – środki na uzupełnienie braków w oświetleniu, zgodnie
wnioskami sołtysów.
3. Zadania inne
a) Zagospodarowanie
tzw.
Placu
Duszczyka w Zalesiu Górnym – środki na
sprzątanie i czyszczenie terenu oraz ław-

ki, nowe nasadzenia i utwardzenie ścieżek
dla pieszych
b) Sygnalizacja świetlna w Zalesiu Górnym – środki na dofinansowanie zadania
powiatowego na skrzyżowaniach z ulic
Koralowych Dębów i Wiekowej Sosny z
ul. Pionierów
c) Monitoring wiejski – środki na rozbudowę istniejącej sieci monitorującej (4
kamery CCTV wraz z rejestratorem) o
punkty na stacji PKP i przy bazarku
d) Kulturalne Zalesie – środki na organizację dwóch koncertów – realizatorem
zadania będzie Parafia Św. Huberta w Zalesiu Górnym
4. Programy gminne
a) Karta Dużych Rodzin 3+ – środki na
dalszą promocję oraz poszerzanie oferty
gminnej.
b) Świetlica tzw. „Socjo–terapeutyczna”
w Zalesiu Górnym – środki na realizację
poprzez jednostki gminne lub poprzez
zlecone zadanie publiczne dla podmiotu
zewnętrznego
c) Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi, w tym z klubami sportowymi – środki na realizację zadań publicznych w tym zakresie na poziomie co
najmniej roku 2013 (ze wzrostem środków
na zadania z zakresu szkoleń młodzieży i
kształtowania postaw obywatelskich i wyłączeniem z tego zakresu zadań pt. sport)
Powyższe zadania uważam za konieczne do realizacji w ramach budżetu
gminy na rok 2014.
Z wyrazami szacunku
Łukasz Kamiński – radny

ZAPROSZENIE
Organizatorzy XXI Wieczoru Słowno–Muzycznego pt. „Nadzieja, miłość, wiara” zorganizowanego dla
oddania hołdu powstańcom w 69.
rocznicę Powstania Warszawskiego
zapraszają w niedzielę 29 września
br. o godz. 19.00 do kościoła św. Huberta w Zalesiu Górnym. W trakcie
Wieczoru wystąpią Państwo: Małgorzata Ostrowska – Królikowska,
Agnieszka Gamdzyk, Laura Berszka, Antoni Królikowski i inni. Scenariusz przygotowała p. Małgorzata
Szamocka a plakat p. Wiesław Szamocki. Konsultacja p. Barbara Tokarska. Zapraszamy serdecznie.

Red.
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Samorządowe wieści

Miejscowy plan
dla Ośrodka Wisła
9 września 2013 r. odbyło się spotkanie na temat opracowania planu przestrzennego dla terenów m.in. byłego
Ośrodka Wisła.
Na spotkaniu obecny był zarząd powiatu piaseczyńskiego. Starosta Jan Dąbek zaprezentował decyzję starostwa o
nieuzgodnieniu ww. planu według zapisów proponowanych
przez gminę. Starosta zaprezentował uwagi do planu, które
według niego są konieczne dla możliwego zagospodarowania terenu ośrodka. Uwagi dotyczyły: rozszerzenia granic
nieprzekraczalnych zabudowy, zwiększenia powierzchni
zabudowy oraz wskaźnika intensywności zabudowy.
Propozycje starosty wykraczają po za program, jaki został uzgodniony na spotkaniach w ramach konsultacji projektu planu. Uczestniczyłem od początku w spotkaniach
konsultacyjnych. Za priorytetowe zadania planu uważam:
zachowanie rekreacyjnego i ogólnodostępnego dla mieszkańców charakteru terenu, bez dominant architektonicznych, z zabudową mieszczącą się powierzchnią w istniejących rejonach. Nie stoi to w sprzeczności z możliwym
inwestowaniem w teren. Wspólnie z radą sołecką takie
stanowisko przedstawiliśmy na spotkaniu.
Interwencja w sprawie dachu w szkole podstawowej
Wrześniowe deszcze pokazały wadliwość wykonanych
prac na dachu szkoły podstawowej. Według informacji, jakie otrzymałem ZEAS rozpoczął procedurę egzekucji zapisów umowy z firmą wykonującą remont. Bez względu na
finał formalnych przepychanek, ponowny remont zostanie
wykonany w trybie pilnym ze środków bieżących.
Wszyscy mamy nadzieję, że starzejący budynek szkoły
doczeka się kapitalnego remontu. Przetarg na remont i budowę zespołu szkół ma się rozstrzygnąć do końca września.
Tor monobajkowy na Hubertusie
Dzięki zaangażowaniu lokalnej grupy jednośladowych
zapaleńców, przy udziale środków gminnych, powstał na
terenie boiska KS Hubertus tor monobajkowy. Inauguracja
uświetniła impreza „Monomania” – ogólnopolskiej zawody monocyklowe. Gratuluję wykonawcom i uczestnikom.
Teraz ul. Tęczowa a zaraz ul. Piękna
Zakończyły się prace związane z odwodnieniem zalesiańskich ulic. Można zatem przystąpić do prac drogowych
na remontowanych ulicach. Na pierwszy ogień poszła ulica Tęczowa. Pracę niedługo się zakończą. Przy tej okazji
dziękuję Magdzie Kamińskiej i Piotrowi Marczakowi za
koordynację akcji zbierania podpisów pod wnioskiem o
remont tej ulicy.
W najbliższym czasie rozpocznie się remont ul. Pięknej.
To pierwszy przypadek, gdy to mieszkańcy w demokratyczny sposób zdecydowali o nawierzchni drogi. Czekamy
na efekty.
Łukasz Kamiński – radny
tel. 691-015-455, kaminski@piaseczno.eu
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INFORMACJE UMiG

Zmiana lokalizacji dwóch wydziałów
Od 2 września 2013 r. Wydział Gospodarki Odpadami, a od 3 września 2013 r. Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, mieścić się będą w budynku MGOPS
przy ul. Wojska Polskiego 54. Wejście znajduje się od strony ul. Kniaziewicza. Dojść do wejścia można zarówno od strony ul. Wojska Polskiego jak i od strony ul. Kniaziewicza.
(źródło: www.piaseczno.eu)

Mobilne punkty zbiórki odpadów w Zalesiu Górnym
Wzorem lat ubiegłych dla mieszkańców Zalesia Górnego od 1
września zostaną uruchomione mobilne punkty zbiórki odpadów segregowanych.
Mobilne punkty będą działać w okresie od 1 września do 30 listopada 2013 r. oraz od 1 marca do 30 listopada 2014 r. wg następującego
harmonogramu:
• Zalesie Górne – 2 i 4 sobota miesiąca (u zbiegu ulic Wiekowej Sosny, Koralowych Dębów i Młodych Wilcząt – Domanka)
Punkty będą czynne w godzinach 9.00 – 17.00. Z punktów mogą
korzystać mieszkańcy gminy Piaseczno.
W mobilnych lokalizacjach można bezpłatnie oddać następujące
odpady pochodzące z gospodarstw domowych:
• odpady ulegające biodegradacji (liście, trawa, rozdrobnione gałęzie)
• złom stalowy i metali kolorowych
• puszki po napojach i żywności (tylko opróżnione z zawartości)
• butelki po napojach (PET) oraz butelki po chemii gospodarczej,
kosmetykach itp.
• opakowania szklane: butelki, słoiki, itp.
• makulatura: gazety, czasopisma, książki, papier biurowy itp.
• karton i tektura
• zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw
domowych w tym zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne
Na potrzeby mieszkańców gminy Piaseczno działa również stały
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie, który jest czynny
pon – pt. w godz. 9.00 – 18.00, sob. w godz. 9.00 – 17.00. Punkt przyjmuje: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, termometry rtęciowe,
świetlówki i żarówki energooszczędne, zużyty olej silnikowy, filtry
olejowe, stare farby i rozpuszczalniki, baterie i akumulatory, środki i
odczynniki chemiczne, przeterminowane leki, odpady zielone, gruz,
opakowania styropianowe, folię i inne materiały budowlane z drobnych remontów, szyby okienne, zużyte opony, a także tzw. odpady
wielkogabarytowe, np. meble, duże zabawki czy rowery. Punkt nie
przyjmuje: popiołu z palenisk domowych (wkładamy do pojemnika
na odpady zmieszane) i szyb samochodowych (odwozimy na szrot).
(źródło: www.piaseczno.eu)

KLUB KULTURY ZAPRASZA
W Klubie Kultury przy ul. Jelonka 2 prowadzone są zajęcia plastyczne (w poniedziałki i piątki) oraz szachowe ( we wtorki i środy).
W soboty odbywają się zajęcia modelarskie w budynku przedszkola
przy ul. Sarenki 11. W pażdzierniku planujemy rozpoczęcie zajęć teatralnych i komputerowych. Oferta zajęć komputerowych skierowana
jest do osób dorosłych i czlonków Klubu Seniora. Zajęcia odbywać
się będą w Klubie przy ul. Wiekowej Sosny 4. Wszelkie informacje
można uzyskać pod nr telefonu: 500 162 993.
A.Szczygielski
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Zalesie Górne – wioska festiwali
To prawda, bo jesteśmy uwikłani w
wiele wydarzeń artystycznych, muzycznych i kulturalno-sportowych.
Kolejnym ważnym wydarzeniem stał się
Festiwal Piosenki Dołującej na Zimnych
Dołach o, jak się okazało, zasięgu ogólnopolskim. Jego historia sięga zamierzchłych czasów opisywanych przez Stanisława Szczycińskiego. Przypadek sprawił,
że i ja usłyszałam anegdotę o tym, że
Zimne Doły, piękne miejsce w lesie, do
takiego festiwalu są stworzone. I był to
koniec żartów, zaczął się festiwal, choć
początek stanowiły głównie niepewność
i wątpliwości. Opisując ideę zwracałam
uwagę, że festiwal ma mieć formę kabaretową, nieco absurdalny charakter i
pokazywać niezwykłe poczucie humoru
jakim dysponujemy wbrew zarzucanemu
nam malkontenctwu i narzekaniu „Na
Świat Wokół Nas” Jedno ustaliliśmy od
razu – festiwal poprowadzi Andrzej Poniedzielski. Sam artysta zadeklarował, że
wystąpi także w kolejnych edycjach ujęty
ideą i miejscem znacznie przewyższającym walorami Operę Leśną w Sopocie.
Był z nami także nasz sąsiad Kuba Sienkiewicz, który przyjął moje zaproszenie
już w czerwcu.
Realizację festiwalu rozpoczęliśmy
pod skrzydłami Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego jako jego członkowie. Na wstępie podzieliliśmy się kompetencjami. Stanisław został dyrektorem
artystycznym, a ja miałam to wyprodukować. Dwuosobowy zespół to za mało.
Istnieje jednak wokół Zalesia wiele instytucji które doskonale rozumieją potrzeby
lokalnych społeczności i zawsze wspierają ich inicjatywy. Chętnie przyjęły naszą
propozycję współorganizowania Festiwalu Piosenki Dołującej na Zimnych Dołach. Projekt festiwalu przedstawiliśmy w

Zdobywca Grand Prix
– Andrzej Poniedzielski
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Próby zdołowania publiczności nie powiodły się
Biurze Promocji Gminy licząc na wsparcie, które otrzymaliśmy. Pierwsze kroki
skierowaliśmy jednak do gospodarza terenu, czyli pana Sławka Mydłowskiego,
Nadleśniczego lasów chojnowskich. Zyskaliśmy zaangażowanego i kompetentnego współorganizatora. Nadleśnictwo to
partner wspierający wiele przedsięwzięć
Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego i zaleskich środowisk. Piaseczyńskie Centrum Kultury zawsze chętnie
przykłada rękę, a w tym wypadku wiele
rąk do realizacji zalesiańskich pomysłów.
Dzięki działaniom dyrektor CK pani Ewy
Dudek powiększyliśmy liczbę sponsorów.
Pozyskaliśmy grupę znakomitych wykonawców, którymi opiekowała się Kasia
Hernik, która jest doświadczonym i niezwykle skutecznym organizatorem życia
kulturalnego w Gminie Piaseczno. Stronę
artystyczną perfekcyjnie przygotowała
rodzina Szczycińskich i grupa współpracujących z nimi muzyków.

Żywiołowe show Kuby Sienkiewicza
oraz Stanisława Szczycińskiego z zespołem

Festiwal jest dowodem na to, że zespołowa praca kompetentnych i solidnych ludzi prowadzi do znakomitych rezultatów.
Podparta zaś zasobami instytucji, które
bardzo dobrze pojmują swoją rolę w środowisku i chętnie włączają się w oddolne
działania aktywnych grup i mieszkańców
stanowi przykład skutecznego partnerstwa
i budowania zaufania społecznego. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Nadleśnictwu
Chojnów, Centrum Kultury w Piasecznie
i Klubowi Kultury z Zalesia, panu Burmistrzowi i władzom Gminy oraz innym
instytucjom, za tak chętne włączenie się w
realizację naszego przedsięwzięcia. Dziękujemy także prywatnym sponsorom dzięki którym nasza praca dała piękne efekty.
Dziękujemy też festiwalowej publiczności
licznie przybyłej na Zimne Doły. Dziękujemy za miłe słowa, komentarze na fejsie i
życzliwe artykuły w lokalnej prasie
Dzięki ogromnemu zainteresowaniu
odważnie myślimy o Drugim Festiwalu
Piosenki Dołującej, na który zapraszamy
za rok w drugą sobotę września na Zimne
Doły.
Wszelkie informacje znajdziecie na
www.zalesie-gorne.pl oraz naszym fejsbukowym profilu.
Nadsyłajcie swoje fotograficzne wspomnienia z festiwalu. Przypominam, że
został ogłoszony konkurs na najciekawsze zdjęcia. Nagrodami są festiwalowe
koszulki okolicznościowe i znaczki.
Ewa Kozłowska
Fot. Studio Furia
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Szanowni Rodzice,
W związku ze zmianą ustawy o systemie
oświaty od 1 września 2013 roku ograniczone
zostały opłaty pobierane przez gminę od rodziców do 1 zł za każdą dodatkową godzinę ponad 5 bezpłatnych godzin podstawy programowej. Równocześnie wprowadzony został
zakaz pobierania od rodziców opłat za zajęcia dodatkowe.
Mając na uwadze potrzeby i Państwa duże zainteresowanie
możliwościami pełniejszego rozwoju dzieci zdecydowałem o
przesunięciu dodatkowych środków budżetowych i sfinansowaniu
przez gminę Piaseczno dwóch godzin zegarowych dodatkowych
zajęć dla każdego dziecka przebywającego w przedszkolu po zrealizowaniu podstawy programowej.
O rodzaju tych zajęć oraz ich kształcie zdecydują dyrektorzy
poszczególnych Przedszkoli po zasięgnięciu Państwa opinii. Tak
więc możliwe będzie zorganizowanie kilku różnych zajęć w tygodniu. Wiemy z praktyki, że zajęcia które są w stanie przyswoić
dzieci trwają z reguły 30 lub 15 minut. Tak więc będzie możliwość
zorganizowania od 4 do 8 różnych dodatkowych zajęć w tygodniu,
które ruszyć mają już od października.
Mam nadzieję, że zaproponowane przeze mnie rozwiązanie
jest dla Państwa satysfakcjonujące, zwłaszcza, że w myśl nowych
przepisów, znacznemu obniżeniu uległy koszty ponoszone przez
rodzica, w związku z przebywaniem dziecka w przedszkolu.
Pragnę też wytłumaczyć, że zgodnie z interpretacją Ministerstwa Edukacji Narodowej Dyrektor przedszkola może wynająć
podmiotowi zewnętrznemu pomieszczenie na prowadzenie działalności edukacyjnej. W tym przypadku działalność ta powinna
być prowadzona po zakończeniu zajęć wychowania przedszkolnego oferowanych przez przedszkole.
Z poważaniem,

Zdzisław Lis - Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Parkingi przy stacji PKP
Po długich negocjacjach udało się podpisać umowę na dzierżawę
parkingu przy stacji PKP. Parking będzie bezpłatny i ogólnodostępny. Także w ciągu najbliższego miesiąca zostanie uporządkowany
teren u wylotu ul. Sarenki. Wkrótce pojawia się znaki i ulotki informujące o miejscach postojowych. Szanownych kierowców prosimy
o korzystanie z wyznaczonych miejsc. Pozwoli to trochę uporządkować przestrzeń wokół dworca i rozpocząć pracę nad dalszych zagospodarowaniem placu sołeckiego i ciągu ulicy Pionierów.
Ł.K.
Kulturalne Zalesie – nasze zapowiedzi
29.09.	godz. 19.00 – XXI Wieczór Słowno – Muzyczny „Nadzieja,
miłość, wiara” , kościół w Zalesiu Górnym.
5.10.	godz. 10.00 – leśny spacer z dr Mirosławem Grzybem –
spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Lasu.
10.10.	godz. 18.00 – spotkanie autorskie z Tadeuszem Rossem, zalesiańska filia biblioteki publicznej.
11.11.	„Spotkania z Pieśnią” – 95 rocznica odzyskania niepodległości.
23 lub	30.11. – koncert finałowy VI Festiwalu Poezji Śpiewanej
„Sztukatorzy”.
Szczegółowe informacje będziemy zamieszczać na plakatach i na
stronach internetowych.
Red.
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Strach ma wielkie oczy
Poczucie bezpieczeństwa lub jego brak, często bardziej
jest związane ze stanem ducha niż istnieniem realnych
zagrożeń. Tak czy inaczej warto jednak być ostrożnym,
uwzględniać zagrożenia i umiejętnie je minimalizować.
Na podstawie wiadomości z zalesiańskiego posterunku
policji krótko informujemy, co rzeczywiście nam grozi.
Kradzieże samochodów
Pomimo poczucia, że średniej klasy samochód osobowy stał
się mało atrakcyjnym towarem dla złodziei, trzeba się jednak
liczyć z ryzykiem kradzieży. Od początku tego roku skradziono w Zalesiu dwa samochody. Były to auta 5-6 letnie,
marki Seat. Zostały zaparkowane przez właścicieli w pobliżu
stacji PKP.
Kradzieże rowerów
Dworzec kolejowy to też miejsce skąd najczęściej giną rowery. Oficjalnie zgłoszono na policję dwie kradzieże, choć policjanci wiedzą, że było ich jednak w tym roku o kilka więcej.
Włamania do domów
Statystyka dotycząca włamań wykazuje 7 takich zdarzeń.
Najwięcej, bo aż 3 włamania miały miejsce w styczniu.
Okres wakacyjny, wbrew największym obawom był spokojny
– nie miało miejsca żadne włamanie.
Co można zrobić, by zwiększyć
bezpieczeństwo naszego mienia?
Pewne metody są oczywiste – mieć porządne zamki, stosować systemy alarmowe, zostawiać rower bądź samochód tylko w dobrze oświetlonym miejscu. Ale warto też wziąć pod
uwagę jeszcze inne rozwiązania.
W przypadku kradzieży roweru, nawet o niskiej wartości, koniecznie należy zgłosić to na policję. Roweru już nie
mamy, ale dzięki przekazaniu tej informacji policji, dajemy
sobie jakąkolwiek szansę na to, że rower kiedyś odzyskamy.
Jeżeli policja trafi na złodzieja, który ma taką „specjalizację”
znajduje zwykle u niego nie jeden rower. Aby jednak mogła
zwrócić go właścicielowi, musi wiedzieć, kto nim jest. Dlatego koniecznie sfotografuj swój rower i spisz numery ramy,
jeśli takie zostały przez producenta naniesione. Poza tym,
zgłoś się do Powiatowej Komendy Policji w Piasecznie, gdzie
możesz umówić się na bezpłatne oznakowanie roweru.
Dla osób pozostawiających rowery przed budynkiem stacji PKP, mamy dobrą wiadomość. Za pieniądze rady sołeckiej
został tam zainstalowany monitoring. Dzięki temu pojawia
się możliwość rozpoznania złodzieja i odzyskanie roweru.
Pod warunkiem jednak, że zgłosimy kradzież na policję.
Wtedy dopiero policja wystąpi o udostępnienie nagrania,
które może być podstawą do wskazania podejrzanego i stać
się dowodem w sprawie.
Również kamery założone na prywatnych posesjach mogą
bardzo pomóc we wskazaniu przestępcy i jego zatrzymaniu.
Nie jest to obecnie kosztowna inwestycja, warto więc rozważyć zainstalowanie kamery. Niech złodziej się boi, nie my.
Iwona Dąbrowska
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Piekliśmy ziemniaki już po raz czwarty

starych jazzowych, ale bardzo rytmicznych przebojów. Muzyka podrywała niektórych mieszkańców do tańca. W przerwie koncertu wystąpiła trenerka Fitness
Klubu i zorganizowała konkurs tańca
Zumby. Oczywiście były nagrody dla
najmłodszych zwycięzców.
W namiocie Rady Sołeckiej pani Ewa
Szczygielska częstowała smalcem z cebulką, który od początku historii spotkań
na Domance, jest hitem. Osiem kilogramów smalcu szybko znalazło uznanie.
Również pani Marysi Skorowskiej ze
Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego należą się ogromne podziękowania
za pomoc w krojeniu słoniny i całodzien-

ne czuwanie w naszym namiocie. Z nieskrywanym profesjonalizmem częstowała
kiełbaskami. Panie Wiesia Karasek, Zosia
Lubryczyńska i Basia Lipiec z Klubu Seniora przez cały czas spotkania smarowały chleb smalcem i wydawały kiełbaski do
nadziania na patyki. Wszystkim zaangażowanym rada sołecka bardzo dziękuje.
O ognisko, ławki, pniak, namioty zadbali nasi harcerze, za co organizatorzy
imprezy dziękują.
Dobra zabawa i pozytywne opinie
uczestników powodują, że za rok znowu
pewnie spotkamy się by trochę sobie pojeść przy dobrej muzyce
Ewa Molenda-Stroińska

fot. Ryszard Tyszecki

Święto Pieczonego Ziemniaka na stałe zagościło w zalesiańskim Funduszu
Sołeckim. Celem imprezy jest nie tylko samo spotkanie mieszkańców. Przy
smacznej sołeckiej kiełbasie można było
porozmawiać o swoich pasjach, problemach, a także posłuchać dobrej muzyki.
Atrakcją spotkania była również wyprzedaż z „co komu już niepotrzebne”. Nawet
kiepska pogoda nie odstraszyła amatorów
domowych okazji. Do południa padało i
samochodów było mało. Na szczęście o
godzinie 12-tej deszcz deszcz „odpuścił”.
Harcerze ustawili namioty i rozpalili ognisko. Nadleśnictwo podarowało na spotkanie drewno do palenia oraz duże pniaki
dębowe, które posłużyły jako siedziska.
Serdecznie dziękujemy Panu Nadleśniczemu Sławomirowi Mydłowskiemu za
ten podarunek.
Cały czas towarzyszyła nam dobra muzyka. Mieszkańcy mogli posłuchać tradycyjnego jazzu w wykonaniu zespołu The
Warsaw Dixilanders z Konstancina, którzy
już tradycyjnie uświetnili nasze spotkanie.
Blisko 6 godzin siedzieliśmy wspólnie
przy ognisku, przegryzając chlebem ze
smalcem domowej roboty. Słuchaliśmy

fot. Ryszard Tyszecki

W niedzielę 15 września odbyło się kolejne, już czwarte spotkanie integracyjne mieszkańców na naszym placu sportowym Domanka.
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Byłam – Wjechałam!

Bliżej Europy
problemu wjeżdżam wózkiem. Odwiedzam sklepy, aptekę, pocztę, bibliotekę,
bary oraz te miejsca, które są przyjazne
dla osób niepełnosprawnych. Następnie
zdjęcia z krótkim opisem publikowane są
na stronie Stowarzyszenia Razem Lepiej
(www.razemlepiej.ubf.pl) oraz w Wieściach Zaleskich.
Do tej pory udało mi się wjechać do
nowo otwartej apteki przy ul. Złotej Jesieni, gdzie bardzo mile zaskoczyły mnie
automatycznie otwierane drzwi. Lada niska, dzięki czemu bez problemu mogłam
porozmawiać z panią farmaceutką, a nie
jak do tej pory ze ścianą. Sklepy „9” i
„Viola” też zaliczam do przyjaznych dla
osób niepełnosprawnych. Brak progów,
niskie regały pozwalają bez problemu
zrobić zakupy osobie na wózku inwalidzkim. Także salon urody „Kaprys” przeszedł pozytywny test. Dość niewielkie,
ale dostosowane pomieszczenie pozwala
na skorzystanie z usług fryzjerskich, jak
i kosmetycznych.

Ze względu na letni, wakacyjny klimat
wybrałam się do obiektu turystycznego
„Zimne Doły”. Jeżeli chodzi o samą podróż, to tylko fragment między stawami
a Traktem Wareckim uważam za niebezpieczny. Na miejscu miłe zaskoczenie.
Wszędzie mogłam dojechać! Pomimo że
obiekt znajduje się w lesie, to nawet nie
natknęłam się na korzenie. Bardzo przyziemnym, ale jakże miłym zaskoczeniem
były przenośne toalety, które również są
dostosowane do potrzeb osób na wózkach.
Kolejne obiekty, bariery, albo ich brak,
przede mną.
Jestem osobą otwartą, dlatego też chętnie przyjmę zaproszenie do miejsca, które
Państwo chcą przetestować, sprawdzić,
czy jest ono dostępne dla osób niepełnosprawnych.
Magda Kamińska
– przedstawiciel Stowarzyszenia Razem Lepiej
Tel. +48 729 148 683
e-mail: magdakaminska@z.pl

fot. Katarzyna Jasińska

Akcja społeczna „Byłam – Wjechałam! Bliżej Europy” powstała z mojej
inicjatywy we współpracy z wolontariuszem Stowarzyszenia Razem Lepiej
– Katarzyną Jasińską.
Jestem osobą niepełnosprawną, od
wielu lat poruszającą się na wózku inwalidzkim (rdzeniowy zanik mięśni). Jako
osoba, która ma w głowie pełno pomysłów,
wymyśliłam tę akcję, ponieważ chcę pokazać sobie i innym, że niepełnosprawny nie
zawsze oznacza osobę zamkniętą w sobie,
nieaktywną społecznie. Każdego dnia pokonuję setki barier, aby samodzielnie móc
zrobić zakupy, spotkać się w przyjemnym
miejscu ze znajomymi, wypożyczyć w lokalnej bibliotece książkę czy skorzystać z
usług medycznych w Ośrodku Zdrowia.
Często spotykam się z bardzo negatywnymi opiniami, które dotyczą Zalesia.
Ja jednak chciałabym pokazać naszą
miejscowość w pozytywnym świetle.
Na bieżąco stwarzam fotorelacje z każdego miejsca w Zalesiu, do którego bez
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