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Radosnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych! 
Wszelkiego Błogosławieństwa 

dla naszych Mieszkańców! 

życzy
Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego

Najserdeczniejsze ŻYCZENIA rodzinnych, 
zdrowych, niezapomnianych 

 ŚWIĄT WIELKANOCNYCH, by przyniosły radość, 
wzruszenie, optymizm i wzajemną życzliwość, 

smacznego jajka, delikatnego dyngusa wszystkim 
mieszkańcom, a szczególnie naszym, nie tylko 
klubowym, Koleżankom i Kolegom Seniorom 

z radosnym ALLELUJA

 składają Bogumiła Meissner i Jerzy Roman

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy życzymy 
wszystkim dużo radości, pokoju i nadziei.

Stowarzyszenie Rodziców TU

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny 

i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”

życzy Stowarzyszenie Razem Lepiej

Już niedługo przed nami ukaże się tajemnica 
Wielkiej Nocy. Każdy z nas będzie mógł przeżyć 
to „duchowe przejście” – tego życzę, w gronie 

Najbliższych: Rodziny, Przyjaciół. 
Spotkamy się pewnie przy świątecznym stole. 

Drodzy Mieszkańcy, na ten okres świąteczny życzę 
pogody ducha i nadziei płynącej 

z Bożego Przebaczenia. 
Bo święta Wielkiej Nocy to czas miłosierdzia 

dla nas ludzi. Miejmy go też dla siebie. 

Łukasz Kamiński – radny
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I. Na comiesięcznym spotkaniu rady sołe-
ckiej omawialiśmy:
– wnioski mieszkańców do projektu planu 
zagospodarowania wsi Zalesie Górne,
– lokalizację gazociągu, który będzie prze-
biegał przez las przylegający do Zalesia od 
strony rzeki Zielonej i Ośrodek Wisła.
II. Spotkaliśmy się z Komendantem Poli-
cji w Piasecznie w sprawie funkcjonowa-
nia naszego posterunku, który został nie-
dawno wyposażony w nowy samochód, 
zyskaliśmy również nowego dzielnicowe-
go. Niestety nie jest możliwe zwiększenie 
liczby policjantów u nas, tak aby posteru-
nek był czynny całą dobę.
III. Na spotkaniu z pracownikiem Nad-
leśnictwa uzyskaliśmy informację ws. 
przebiegu i terminu budowy gazociągu, 
oraz skutków w postaci wycinki pasa lasu 
o szerokości 20 metrów. Roboty mają się 
rozpocząć w przyszłym roku i zakończyć 
pod koniec 2019.
IV. Mieszkańcy są zaniepokojeni likwi-
dacją naszego oddziału Banku Spółdziel-
czego, dlatego spotkaliśmy się z dyrek-
torem Banku w Piasecznie, aby uzyskać 
informację na ten temat. Okazało się, 
że przyczyną decyzji są nieprawidłowe 
warunki lokalowe. Poradzono nam, aby 
mieszkańcy zwrócili się z pismem do 
Banku o pozostawienie tego oddziału 
w Zalesiu.

Zebraliśmy podpisy mieszkańców 
i dostarczyliśmy pismo do Banku w Pia-
secznie, prosząc jednocześnie o ustawie-
nie drugiego bankomatu, np. na stacji 
PKP – do tej pory nie mamy jeszcze od-
powiedzi.
V. Zgłosiliśmy do PWiK otwartą studzien-
kę przy ul. Kukułki oraz uszkodzony właz 
do studni z licznikiem wody na Bazarku – 
szkody zostały naprawione i nie stanowią 
już zagrożenia dla przechodniów.
VI. Na zapytanie Urzędu Gminy zgłosi-
liśmy zapotrzebowanie na kruszywo do 
zasypywania ubytków na naszych ulicach. 
Ile i kiedy dostaniemy – jeszcze nie wia-
domo.
VII. Otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu 
Gminy ws. spowalniaczy na ul. Promien-

nej i Słonecznej – będą ustawiane wiosną 
tego roku.
VIII. Braliśmy udział w konsultacjach 
społecznych zorganizowanych przez Ko-
mendę Policji w Piasecznie. Dotyczyła 
ona wdrożenia Mapy Zagrożeń, która 
powinna zaktywizować różne podmioty 
w zakresie współpracy z policją w celu 
ujawniania i przewidywania zagrożeń. 
Jest to projekt ogólnokrajowy, ale nasza 
debata dotyczyła tylko powiatu piase-
czyńskiego
IX. Uczestniczyliśmy w uroczystości 
mianowaniu na stopień kapitana naszej 
mieszkanki, pani Marii Elwertowskiej  
(rocznik 1924) za wybitną działalność 
na rzecz niepodległej Polski oraz aktyw-
ny udział w Powstaniu Warszawskim. 
Nominacji dokonał, w obecności władz 
samorządowych z burmistrzem Zdzi-
sławem Lisem na czele, przedstawiciel 
Wojska Polskiego – major Andrzej Ab-
ramczyk. Była to miła i wzruszająca uro-
czystość.
X. Wnioskowaliśmy do Urzędu Gminy 
o interwencję ws. wysypiska makulatury 
na obwodnicy Piaseczna, w pobliżu za-
kładu Dr Eris. Otrzymaliśmy odpowiedź, 
że nagromadzenie makulatury powstało 
na skutek zaplanowanej przerwy techno-
logicznej polegającej na wymianie linii 
produkcyjnej na nowocześniejszą. Dzięki 
tej modernizacji śmietnik zniknie w ciągu 
tygodnia. 
XI. Spotkaliśmy się z przedstawicielem 
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego – p. 
Ksawerym Gutem, ws. chodnika od 
poczty do Ustanowa, spowolnienia ruchu 
koło poczty i naprawy pobocza koło ap-
teki i poczty.

Ponownie uzyskaliśmy zapewnienie, 
że dokumentacja chodnika do Ustano-
wa będzie zrobiona do maja br., również 
w bieżącym roku Starostwo poprawi po-
bocze przy aptece.
XII. W dalszym ciągu kierujemy do 
sprzątania ulic osoby skazane przez 
sąd na prace społeczne. Dzięki temu 
jest mniej śmieci na poboczach naszych 
ulic.

Przypominamy:
Usterki oświetlenia ulic zgłaszamy całą 
dobę pod numer telefonu 22/ 20 11 901
Oglądamy wydarzenia w naszej wsi na 
stronie www.tvzalesie.pl.
Korzystamy z regału na „Drugie życie 
czasopism” na stacji PKP zgodnie z regu-
laminem wiszącym nad regałem. 

 * * *

Wnioski do projektu Miejscowego 
Planu Zagospodarowania 

przestrzennego wsi Zalesie Górne
W związku z przystąpieniem przez Gmi-
nę Piaseczno do sporządzenia MPZP te-
renu wsi Zalesie Górne w imieniu Rady 
Sołeckiej składamy następujące wnioski 
do projektu planu:

1. Proponujemy przeznaczenie nowych 
terenów pod funkcję Usług Publicznych:
Lokalizacje:
– Teren zlokalizowany w trójkącie pomię-
dzy ulicami Pionierów i Zajęczy Trop.
– Teren zlokalizowany w trójkącie pomię-
dzy ulicami Młodych Wilcząt i Wiekowej 
Sosny.
– Teren zlokalizowany pomiędzy ulica-
mi: Przeskok, Leśny Zaułek, ul. Fiołków 
(dawny teren firmy DOMONT).
– Teren zlokalizowany pomiędzy ulica-
mi Leśnych Boginek i Sarenki, tzw. Plac 
Duszczyka.

2. Proponujemy przeznaczenie terenu boi-
ska, tzw. Domanka, pod Usługi Sportu.

3. Proponujemy wprowadzenie zakazu 
lokowania reklam (także banerów) wolno-
stojących na płotach, z wyłączeniem szyl-
dów firmowych.

4. Proponujemy wprowadzenie nakazu 
lokowania pawilonów i budynków usłu-
gowo-handlowych nawiązujących swoją 
architekturą do charakteru leśnego wsi 
Zalesie Górne oraz zakaz lokowania pa-
wilonów z blachy.

 Sołtys 
i Rada Sołecka Zalesia Górnego
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Aktualności z Piaseczna można obejrzeć na stronie: itvpiaseczno.pl. Informacje z Zalesia również na www.tvzalesie.pl

SoŁTyS DZiaŁa, a RaDa SoŁecKa Wie …
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Przystąpienie do zmiany planu 
przestrzennego Zalesia

W związku z pojawieniem się ogło-
szenia o możliwości składania wniosków 
do miejscowego planu dla Zalesia Gór-
nego oraz wątpliwościami mieszkańców, 
informuję, że zgodnie z uzasadnieniem 
do uchwały o przystąpieniu zmiana pla-
nu odbywa się na wniosek właścicieli 
działek leśnych, które nie posiadają pra-
wa zabudowy.

Wniosków jest dużo. Żeby nie mnożyć 
procedur Gmina Piaseczno postanowiła 
połączyć wszystkie razem, jak również dać 
szansę pozostałym wnioskodawcom. Ska-
la zjawiska jest spora, zatem konieczne jest 
„hurtowe” uporządkowanie sytuacji.

Oczywiście w procedurze planistycznej 
każdy może składać wnioski. Niemniej ja 
nie przewiduję większych zmian poza upo-
rządkowaniem reklam oraz usankcjono-
waniem istniejących terenów publicznych 
i rekreacyjnych (dot. zgodności z obecnym 
studium uwarunkowań). Stosowny wnio-
sek wspólnie z Radą Sołecką złożyliśmy 
w przewidzianym terminie. 

Zaproponowaliśmy przeznaczenie 
nowych terenów pod funkcję Usług Pub-
licznych.

Wspólnie z urzędnikami gminy pla-
nujemy również przeprowadzenie ankiety 
we współpracy z Wydziałem Geografii 
i Studiów Regionalnych UW ww. sprawie. 

To unikatowa inicjatywa. Wreszcie będzie 
można ją realizować. Informowałem już 
o takim projekcie społecznym na łamach 
Przystanka Zalesie. Chodzi to projekt: 
„Statuty Zalesiańskie”. Obronę charakteru 
naszej wsi uważam za moje zobowiązanie. 

Co dalej z oczyszczalnią 
w Ustanowie?

Najkrócej można stwierdzić: Stało 
się… Wójt Gminy Prażmów, pomimo na-
szych protestów, doprowadził do uchwa-
lenia Studium uwarunkowań dla gminy, 
które zakłada rezerwę pod oczyszczalnie 
na działce ewidencyjnej 303 w Ustano-
wie. To bliskie sąsiedztwo Zalesia, a prze-
de wszystkim mieszkańców Nowinek. 
Oczyszczalnia w tym miejscu to zagro-
żenie powodziowe, o bliskości parku 
krajobrazowego i komforcie rdzennych 
mieszkańców już nie wspominam. Nie 
wystarczyła dobra wola, deklaracje na 
spotkaniu wspólnym w Urzędzie Gminy 
Piaseczno o przychylnym potraktowaniu 
sprawy odbioru ścieków z terenu Gminy 
Prażmów przez spółkę PWiK w Piasecz-
nie, aby przekonać włodarzy Prażmowa. 
A szkoda, bo partnerstwo gmin w tego ty-
pu sprawach, uważam za dobrą praktykę. 
A negocjacje z „maczugą w reku” nigdy 
dobrze nie wróżą. Dziękuję panu Mirosła-
wowi Zegadle – radnemu z Ustanowa, za 
zrozumienie i pomoc. Informuję, że wy-

stąpiłem w trybie dostępu do informacji 
publicznej o materiały dotyczące proce-
dury uchwalania Studium. Jednocześnie, 
działając w imieniu mieszkańców, złoży-
łem wniosek do wojewody mazowieckie-
go o zbadanie poprawności procedury 
oraz skargę do Rady Gminy Prażmów.

Spotkanie z dyrekcją 
Poczty Polskiej

Na prośbę mieszkańców wspólnie 
z pozostałymi radnymi zorganizowaliśmy 
spotkanie z dyrekcja regionalna Poczty 
Polskiej. Problemy z terminowością prze-
syłek, pomyłki w doręczeniach to tylko 
nieliczne problemy zgłaszane do mnie 
przez mieszkańców. Na szczęście skargi 
nie dotyczą obsługi klienta w naszej filii, 
która uważam, że jest wzorowa. Obraz, 
jaki się wyłonił z tego spotkania, nie napa-
wa optymizmem. Niestety podstawowym 
problemem, za jakim borykamy się na na-
szym terenie, to wakaty na stanowiskach 
listonoszy. W tej chwili na terenie ob-
sługiwanym przez filię poczty w Zalesiu 
Górnym brakuje 1,5 etatu doręczycieli. To 
poważny problem, który potęgowany jest 
również przez dużą rotację pracowników. 
Niemniej dyrekcja zobowiązała się do jak 
najszybszego rozwiązania problemu.

Z wyrazami szacunku
Łukasz Kamiński – radny

tel. 691 015 455, kaminski@piaseczno.eu 

SaMoRZaDoWe WieŚci

Pani Maria elwertowska została uho-
norowana za zasługi z tytułu udziału 
w walkach o niepodległość państwa 
polskiego mianowaniem na stopień ka-
pitana.

Choć Minister Obrony Narodowej 
mianował panią Marię na kolejny stopień 
oficerski z dniem 3 maja 2015 r., to uro-
czystość odbyła się 19 lutego. Wręczenia 
mianowania dokonał Komendant Woj-
skowej Komendy Uzupełnień Warszawa 
– Mokotów ppłk Mariusz Muskus. Gra-
tulacje i najlepsze życzenia pani kapitan 
złożyli Burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis 
i Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr 
Obłoza, a także mieszkający w Zalesiu 
Górnym radny Łukasz Kamiński wraz z 
panią Sołtys Ewą Molenda-Stroińską.

Pani Maria została wyróżniona za wy-
bitną działalności na rzecz niepodległości 

państwa polskiego, aktywny udział w 
walkach podczas Powstania Warszaw-
skiego oraz za nadzwyczajną aktywność 

w organizacjach działających na rzecz 
kombatantów.

info: piaseczno.eu

MIESZKANKA ZALESIA WYRÓŻNIONA
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15 kwietnia i 14 maja mieszkan-
ki Gminy Piaseczno będą mogły 
skorzystać z bezpłatnego badania 
mammograficznego w mammobu-
sie, ulokowanym przy ul. Sierakow-
skiego 1.

15 kwietnia 2016 bezpłatnie przeba-
dać się będą mogły Panie w wieku 
40-49 lat oraz 70-75 lat.

Badania wykonywane są w ra-
mach Projektu „Poprawa dostępno-
ści i jakości usług medycznych w 
ramach Populacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania Raka Pier-
si” współfinansowanego z funduszy 
EOG i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego. Wymagane jest skiero-
wanie lekarskie od lekarza dowolnej 
specjalizacji. Więcej Informacji o 
badaniach oraz wzór skierowania na 
stronie: mammo.pl.
14 maja 2016 bezpłatnie przebadać się 
będą mogły Panie w wieku 50-69 lat.

Badanie w ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego Wykrywania 

Raka Piersi jest bezpłatne, refundo-
wane kobietom co 2 lata przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 
miesięcy dla kobiet, które w ramach 
realizacji Programu otrzymały odpo-
wiednie pisemne wskazanie). Nie jest 
wymagane skierowanie lekarskie.

Na badania w ramach obu pro-
gramów prosimy o wcześniejszą re-
jestrację pod nr tel. 58 666 2 444 lub 
nawww.mammo.pl/formularz. Call 
Center czynne jest 7 dni w tygodniu. 
Badania prowadzi LUX MED Diag-
nostyka.

Mammografia trwa jedynie kilka 
minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć 
rentgenowskich – dwóch projekcji 
każdej piersi. Pozwala na rozpozna-
nie i wykrycie tzw. zmian bezobja-
wowych (guzków oraz innych nie-
prawidłowości w piersi) w bardzo 
wczesnym etapie rozwoju – wtedy, 
kiedy nie są one wyczuwalne przez 
kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie 
zwiększa szansę wyleczenia.

źródło: piaseczno.eu

RODZINA 500+ 
w Piasecznie

Piaseczno już od lutego przygotowuje się do 
programu wypłat świadczenia wychowawcze-
go. aby umożliwić sprawne działanie systemu, 
do Wydziału Świadczeń Społecznych, odpowie-
dzialnego za wdrażanie projektu, zatrudnio-
nych będzie czworo nowych pracowników 

Przede wszystkim wnioski będzie można skła-
dać bezpośrednio w Wydziale Świadczeń Spo-
łecznych. Zostaną przygotowane trzy stanowiska, 
wejście od ul. Fabrycznej 2 oraz dwa lokale na ul. 
Szkolnej – wejścia od strony ulicy Puławskiej. Po-
nadto wnioski będzie można składać w kancelarii 
Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 5, której go-
dziny pracy w kwietniu zostaną wydłużone. Aby 
rozładować spodziewane kolejki, planowane jest 
też utworzenie „lotnych” punktów w największych 
placówkach oświatowych. Rodzice zostaną wcześ-
niej poinformowani, w jakich dniach w danej pla-
cówce urzędnicy gminni będą zbierać wnioski.

Świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł 
będzie wypłacane co miesiąc rodzicom lub opie-
kunom na dziecko do ukończenia przez nie 18 
lat. Co roku trzeba będzie aktualizować wniosek 
w miejscu zamieszkania.
osoby uprawnione do świadczenia 500 +:
• Matka lub ojciec. W przypadku rozwodu – 
świadczenie wychowawcze będzie wypłacane 
temu rodzicowi, pod którego opieką znajduje się 
dziecko. Jeśli rozwiedzeni rodzice sprawują opie-
kę naprzemiennie, wsparcie będzie między nimi 
proporcjonalnie dzielone.
• Opiekun prawny dziecka.
• Opiekun faktyczny dziecka. Jest nim ta osoba, 
która faktycznie opiekuje się dzieckiem i wystąpi-
ła do sądu o przysposobienie dziecka.
Podstawowe zasady otrzymania świadczenia wy-
chowawczego:
• Na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, 
które nie skończyło 18 lat, bez kryterium docho-
dowego.
• Na jedyne lub pierwsze dziecko w rodzinie, które 
nie skończyło 18 lat, gdy rodzina spełnia kryte-
rium dochodowe, tzn. dochód nie przekracza 800 
zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku 
dziecka niepełnosprawnego.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do 
świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się od 
1 kwietnia 2016 roku i trwa do 30 września 2017 
roku. Po tym czasie złożyć trzeba będzie wniosek 
aktualizujący.

Świadczenie wychowawcze nie będzie wlicza-
ne do dochodu przy ustaleniu prawa do innych 
świadczeń, m.in.: z pomocy społecznej, świadczeń 
rodzinnych, z Funduszu Alimentacyjnego lub sty-
pendiów dla uczniów i studentów. info: piaseczno.eu

W dniu 3 marca 2016 roku policjanci 
z naszego miejscowego posterunku 
byli gośćmi w Klubie Seniora. Liczna, 
bo czteroosobowa grupa policjantów 
z Kierownikiem Robertem Walosem 
na czele, podzieliła się swoimi spo-
strzeżeniami na temat bezpieczeństwa 
w Zalesiu Górnym, Jesówce, Wólce 
Kozodawskiej, Nowinkach, Pilawie, 
Orzeszynie i Chojnowie. Taki rejon 
działania obejmuje nasz posterunek. 
Policjanci poinformowali o udanych 
akcjach policyjnych, o działaniach 

profilaktycznych. Zgodnie stwierdzi-
li, że Zalesie Górne jest miejscowoś-
cią bezpieczną. W czasie spotkania 
znalazł się czas na zadawanie pytań 
i omawianie konkretnych niepokoją-
cych sytuacji i zdarzeń. Zaproponowa-
no kolejne spotkanie.

Ważnym elementem spotkania 
była możliwość bezpośredniego kon-
taktu z dzielnicowymi, poznania ich 
nazwisk, twarzy, uzyskania numerów 
telefonów.

B.Meissner

Policja bliżej mieszkańców

MAMMOBUS W PIASECZNIE
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Miło nam poinformować, że centrum Kultury w Piasecznie 
zostało jednym z beneficjentów ogólnopolskiego programu 
Dom Kultury + inicjatywy Lokalne 2016, organizowanego 
przez narodowe centrum Kultury. Wspólnie z mieszkańca-
mi gminy Piaseczno będziemy realizować projekt: „Razem 
dla kultury – inicjatywy lokalne”

Ideą programu jest inicjowanie działań służących wzmocnie-
niu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokal-
nej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego 
jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Dzięki temu programowi mieszkańcy naszej gminy będą mie-
li możliwość bezpośrednio uczestniczyć w planowaniu i realiza-
cji działań kulturalnych.

Pierwszym etapem projektu będzie opracowanie diagnozy 
identyfikującej potrzeby, zasoby oraz potencjał mieszkańców 
w zakresie podejmowania samodzielnych inicjatyw oddolnych.

W okresie od marca do maja przeprowadzona zostanie ankie-
ta oraz spotkania warsztatowe i rozmowy z osobami, które mają 
ciekawe pomysły na inicjatywy kulturalne - chciałyby je zreali-
zować, ale do tej pory nie miały na to możliwości oraz środków. 
Będzie to również doskonała okazja aby osoby zainteresowane 
uczestnictwem we współtworzeniu kultury lokalnej zdobyły 
wiedzę jak skutecznie zaplanować realizację takich działań.

Następnie ogłoszony zostanie konkurs na najciekawsze dzia-
łanie związane z szeroko rozumianą kulturą i edukacją artystycz-
ną. Zasady wyboru inicjatyw będą przygotowane z uwzględnie-
niem informacji uzyskanych w ramach realizowanej wcześniej 
diagnozy.

W konkursie będą mogły uczestniczyć osoby indywidual-
ne, grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe. Konkurs 
przeznaczony będzie dla wszystkich grup wiekowych: również 
młodzież poniżej 18 roku życia, pod pieczą doświadczonych ani-
matorów, będzie mogła spróbować swoich sił w realizacji projek-
tów kulturalnych.

Po rozstrzygnięciu konkursu, w okresie od 1 sierpnia do 15 
listopada 2016 r. najlepsze projekty będą realizowane przez ich 
autorów, we współpracy z Centrum Kultury w Piasecznie i przy 
wsparciu Narodowego Centrum Kultury.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i udziału w badaniach. 
Informacje na ten temat będą publikowane już wkrótce na stro-
nie Centrum Kultury w Piasecznie www.kulturalni.pl oraz na 
tablicach informacyjnych naszych placówek. Więcej szczegółów 
można uzyskać u koordynatora projektu pod adresem mailo-
wym: inicjatywy@kulturalni.pl

RAZEM DLA KULTURY
– inicjatywy lokalne w Piasecznie

Jeśli chcesz sprawdzić, jaką radością jest wspólne czytanie
Jeśli chcesz nauczyć się interpretowania tekstów

Jeśli chcesz pięknie czytać na głos
– to koniecznie przyjdź na warsztaty

ze sztuki czytania
Warsztaty będą się odbywać w każdą sobotę kwietnia w Domu 
Kultury przy ulicy Jelonka w Zalesiu Górnym od godz. 11.15 
do 12.45.
A kiedy już osiągniesz doskonałość, masz szansę sprawdzić się 
podczas widowiska „Czytamy z Rodzinami”, na które zapraszam 
21 maja. Szczegóły wkrótce.

Zgłoszenia na bezpłatne warsztaty pod nr telefonu: 608 87 32 92
oraz mailem: zalesie@tvzalesie.pl

Zapraszam rodziny
na wspólne czytanie – Magda Olszewska

Zima „TU” w Zalesiu 
Ferie bez nart też mogą być super. Przekonali się o tym 
uczestnicy zimowych półkolonii zorganizowanych przez Sto-
warzyszenie Rodziców „TU” w Domku na Sarenki. 

Przez pierwsze tygodnie lutego dzieci z Zalesia Górnego, Je-
sówki, Wólki Kozodawskiej, Ustanowa, Gabryelina a nawet Suł-
kowic „zaliczyły”: 
– warsztaty malarskie Macieja Zadrąga (monotypie i prace za 
pomocą gąbkowych stempli), 
– ceramiczne Oli Grzyb (lepienie i szkliwienie na mokro), 
– kulinarne Danuty Potocznej (kolonijnej wychowawczyni); dzie-
ciaki gotowały zupę pomidorową, robiły naleśniki, sałatkę jarzy-
nową, ryż z jabłkami, kolorowe kanapki i jarzynowe szaszłyki, 
– cztery wycieczki do Warszawy – w każdym tygodniu ferii po 
dwie. 

Byliśmy na „Belli i Sebastianie” oraz „Fistaszkach” i „Misiu 
w Nowym Jorku” (do wyboru). Taka filmowa uczta była możliwa 
dzięki zniżce przyznanej nam przez KINOTEKĘ (bilety koszto-
wały nas tylko 10 zł od osoby), za którą b. dziękujemy.

Zwiedziliśmy Muzeum Techniki, wystawę dinozaurów 
w Muzeum Paleontologii, wystawę pająków, Muzeum Narodowe 
(podczas warsztatów dzieci zobaczyły, jak znane miejsca Stolicy 
wyglądały w czasach saskich albo Króla Stasia). W Manufaktu-
rze Cukierków podziwialiśmy ręczny wyrób łakoci, a podczas 
pobytu w Wilanowie – pałacowe wnętrza i stroje z epoki Sobie-
skich (na warsztatach „Z wizytą u królowej Marysieńki) i Park 
Świateł. Na koniec tej wyprawy posililiśmy się (za zgodą rodzi-
ców) w Mac Donaldzie. 

Mimo że paskudny wirus atakował zajadle, z oferty Stowa-
rzyszenia „TU” skorzystało blisko 30 dzieciaków. Taki wypo-
czynek (w takiej czy innej formie) „TU” organizuje już po raz 
kolejny. W 2012 i 2013 sponsorowała go gmina Piaseczno. W na-
stępnych latach „TU” finansowało go z opłat rodziców (w tym 
roku tydzień kosztował 200 zł), wpłat sponsorów i tzw. 1 proc. 
zbieranego na zajęcia dla dzieci z Zalesia i okolic (wspieramy 
się też wolontariate,m głownie harcerzy ze szczepu WATRA). 
Wszystkim darczyńcom, wolontariuszom i sponsorom z całego 
serca dziękujemy. 

Agnieszka Gutkowska, kierowniczka wypoczynku
dzieci i młodzieży, koordynatorka Domku na Sarenki



nr 2/2016, MARZEC6

Koleje Mazowieckie informują, że 
w okresie od 13 marca do 11 czerwca 
2016 r., w związku z pracami moder-
nizacyjnymi prowadzonymi przez za-
rządcę infrastruktury PKP Polskie Li-
nie Kolejowe S.a., będzie obowiązywał 
zmieniony rozkład jazdy pociągów. 

Największe zmiany wystąpią na liniach: 
nr 8 Warszawa – Skarżysko Kamienna, nr 
6 Warszawa – Małkinia oraz nr 9 Warsza-
wa – Działdowo.

Linia nr 6 Warszawa – Małkinia
Na linii nadal będą prowadzone pra-

ce modernizacyjne. Na odcinku Tłuszcz 
– Wołomin – Zielonka pociągi będą kur-
sować po jednym czynnym torze. Dodat-
kowo od 1 czerwca 2016 r. planowane jest 
wydłużenie zamknięcia jednego z torów 
o odcinek Zielonka – Warszawa Wileń-
ska Marki, co zwiększy skalę utrudnień. 
Wciąż nie jest znana data zakończenia 
prac na odcinku Warszawa Rembertów – 
Zielonka, dlatego na tym odcinku nadal 
będzie kursowała zastępcza komunikacja 
autobusowa.
Linia nr 8 Warszawa – Skarżysko Ka-
mienna

Na linii nadal będą trwały prace mo-
dernizacyjne. Od 13 marca nastąpi wy-
dłużenie zamknięcia odcinka Warszawa 
Okęcie – Piaseczno aż do Czachówka Po-

łudniowego. Ponadto z ruchu zostanie wy-
łączona także łącznica kolejowa Czachó-
wek Wschodni – Czachówek Południowy. 
W związku z tym wystąpią duże utrud-
nienia w ruchu pociągów. Cześć połączeń 
będzie odwołana, a niektóre pociągi będą 
kursować w skróconej relacji. Na odcin-
ku Czachówek – Góra Kalwaria nastąpi 
całkowita przerwa w ruchu a za odwoła-
ne pociągi będzie uruchomiona zastępcza 
komunikacja autobusowa.

Ponadto pociąg „Radomiak” będzie 
kursować drogą okrężną przez Centralną 
Magistralę Kolejową. 

Dla zmniejszenia uciążliwości zwią-
zanych z prowadzonymi pracami, spółka 
zaplanowała zwiększone zestawienie (3 
EZT) wybranych pociągów.
Linia nr 9 Warszawa – Działdowo

Na linii nadal będą trwały utrudnienia 
związane z remontem Mostu Gdańskiego. 
Ponadto w związku z budową trasy świę-
tokrzyskiej w dniach 27 maja – 11 czerw-
ca na linii zostaną zamknięte obydwa tory 
na odcinku Warszawa Wschodnia – War-
szawa Praga. Spowoduje to konieczność 
odwołania części pociągów, a pociągi lot-
niskowe będą kursowały objazdem przez 
Warszawę Wschodnią Towarową. Część 
pociągów będzie kursowała w skróconej 
relacji Warszawa Wschodnia – Warszawa 
Lotnisko Chopina.

Dodatkowo, w związku z kursowa-
niem pociągów dalekobieżnych przez 
Warszawę Gdańską, wystąpią istotne 
zmiany w kursowaniu pociągów osobo-
wych Kolei Mazowieckich do/z Warsza-
wy Gdańskiej.

Ponadto w związku z bieżącymi praca-
mi utrzymaniowymi infrastruktury kole-
jowej wystąpią utrudnienia: na linii nr 29 
Tłuszcz – Ostrołęka, gdzie w wybrane dni 
będą odwołane pociągi na odcinku Prze-
tycz – Ostrołęka i Mostówka – Wyszków 
oraz na linii nr 33 Kutno – Sierpc (31 maja 
do 11 czerwca) na odcinku Sierpc – Płock 
Trzepowo oraz Kutno – Strzelce Kujaw-
skie. W zamian za odwołane pociągi na 
ww. odcinkach będzie uruchomiona za-
stępcza komunikacja autobusowa. 

Na linii nr 1 Warszawa – Skierniewice, 
w związku z przebudową stacji Skiernie-
wice, wystąpią niewielkie przesunięcia 
w godzinach odjazdów pociągów.  
 „Słoneczny” i „Dragon” 

Na linii Warszawa – Gdańsk, na szlaku 
Gdańsk Wrzeszcz – Sopot, PKP PLK S.A. 
zaplanowały prace modernizacyjne, które 
spowodują poważne utrudnienia w kur-
sowaniu pociągów. Dodatkowo sytuację 
utrudni, planowane w maju 2016 roku, 
całkowite zamknięcie odcinka Warszawa 
Praga – Warszawa Wschodnia. W związ-
ku z powyższym znacznie (o blisko 102 
minuty) wydłużyłby się czas jazdy pocią-
gu „Słoneczny”, dlatego spółka podjęła 
decyzję o tymczasowym odwołaniu po-
ciągu w okresie od 13 marca do 19 czerw-
ca. Pociąg wróci na tory od 25 czerwca 
i w okresie wakacji będzie kursował co-
dziennie. 

Pociąg „Dragon” do Krakowa będzie 
kursował tak jak do tej pory, w weekendy 
ale będzie miał zmienione godziny kurso-
wania. Odjeżdża z Warszawy Wschodniej 
o godzinie 6:59, a do stacji Kraków Głów-
ny dociera o 9:54. W drogę powrotną wy-
rusza o godzinie 16:10 i dowozi podróż-
nych do Warszawy Wschodniej na 19:05.

Szczegółowy rozkład jazdy pocią-
gów jest dostępny na stronie internetowej 
www.mazowieckie.com.pl w zakładce 
„Tabele rozkładów jazdy”. Wszelkie in-
formacje dostępne są także pod numerem 
całodobowego call center: (22) 364 44 44.

Donata Nowakowska, rzecznik prasowy 
„Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o.

Warszawa, 23.02.2016 r.

KoMUniKaT PRaSoWy

Zmiana rozkładu jazdy pociągów Kolei Mazowieckich

 W związku z modernizacją 
linii kolejowej w poniedzia-
łek 14 marca generalny wy-
konawca zamyka wiadukt 
drogowy w alei Kalin.

Dotychczasowy przejazd 
będzie rozebrany i zbudowa-
ny zostanie nowy wiadukt 
dostosowany do potrzeb mo-
dernizowanej linii kolejowej 
nr 8 na odcinku Warszawa 
Okęcie-Czachówek Połu-
dniowy. Prace realizowane 
przez generalnego wykonaw-
cę Trakcja PRKiI S.A potrwać mają ok. 6 
miesięcy, ich zakończenie planuje się na 
wrzesień.

– Zdajemy sobie sprawę jak dużą nie-
dogodnością będzie ta inwestycja dla oko-
licznych mieszkańców, dlatego na bieżąco 

będziemy informować o terminach i za-
kresie utrudnień w związku z moderni-
zacją linii kolejowej Warszawa-Radom – 
informuje Łukasz Wyleziński, kierownik 
Biura Promocji i Informacji Gminy Pia-
seczno. źródło: piaseczno.eu

ZAMKNIĘCIE WIADUKTU
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Kilka tygodni temu w Klubie Kultury 
w Zalesiu Górnym gościliśmy wybitne-
go szachistę młodego pokolenia, Kamila 
Draguna.

Kamil to zdobywca tytułów: Mistrza 
Europy w 2009 r. w Fermo (Włochy) 
i wkrótce potem tytułu Wicemistrza Świa-
ta w kategorii do 14 lat w Antalyi (Turcja) 
oraz w 2010 r. tytułu Szachowego Mistrza 
Świata juniorów w kategorii do lat 16. Po-
nadto Kamil w 2012 r. zdobył w Pardubi-
cach Drużynowe Mistrzostwo Europy do 
lat 18 i sukces ten powtórzył z naszą repre-
zentacją w 2013 r. w Mariborze.

Klub Kultury w Zalesiu Górnym pro-
wadzi obecnie zajęcia szachowe w pięciu 
grupach, na czterech poziomach zaawan-
sowania. W zajęciach, które prowadzą: 
arcymistrzowie międzynarodowi: Monika 
i Bartosz Soćko oraz instruktor Marcin 
Bajkowski (I+) uczestniczy łącznie ponad 
50 adeptów i zawodników z kategoriami 
szachowymi. Dzięki wieloletniej, społecz-
nej pracy Moniki i Bartosza Soćko, Zalesie 
Górne staje się „miejscowością 
szachową”. Jednym z ważnych 
elementów naszego szkolenia 
szachowego jest możliwość 
spotykania w trakcie zajęć wy-
bitnych polskich szachistów 
młodego pokolenia. Ich wizyty 
w naszej placówce to wielka 
zasługa Bartosza Soćko, który 
jako jeden z liderów polskiego 
środowiska szachowego jest 
w stałym kontakcie z grupą naj-
lepszych polskich szachistów.

Niezwykle istotne w rozwo-
ju sportu szachowego jest także 
zaangażowanie naszej Szkoły 

Podstawowej, która przystąpiła do realizo-
wanego przez Polski Zwiazek Szachowy 
programu: „Edukacja przez szachy w szko-
le”. Dzięki udziałowi w tym nowatorskim 
programie nasze dzieci od najmłodszych 
lat mogą w poznawać podstawowe tajniki 
„królewskiej gry”. Dobitnym dowodem 
prawidłowego rozwoju szachów w Zalesiu 
są kolejne awanse naszych dzieci i zdo-
bywane kategorie szachowe. W ostatnim 
roku szkoleniowym kategorię V uzyskali: 
Aleksander Antos, Gabriel Jeżewski, Alek-
sander Iwanowski, Gustaw Napieralski, 
Piotr Olszak i Andrzej Rączka, a kategorię 
IV: Tymon Każmierowski, Kacper Soćko 
i Kazimierz Wojciechowski. 

Systematycznie bierzemy udział w tur-
niejach z cyklu „Grand Prix”, współorga-
nizowanych przez wiodący w gminie klub 
szachowy Laura Chylice. Dzięki dobrej 
współpracy z Zespołem Szkół Publicznych 
w Zalesiu Górnym mamy nadzieję na kolej-
ne sportowe sukcesy naszych zawodników.

A.Szczygielski 

10 IV – ZNICZE
PAMIĘCI

W niedzielę 10 kwietnia minie 
6 rocznica katastrofy lotniczej pod 
Smoleńskiem. Zginęło w niej 96 osób. 
W tym prezydent Najjaśniejszej Rze-
czypospolitej, prof. Lech Kaczyński 
z żoną Marią, ostatni prezydent RP 
na Uchodźstwie dh Ryszard Kaczo-
rowski, wielu wybitnych polityków, 
dowódcy rodzajów Sił  Zbrojnych WP, 
liczni działacze społeczni, polonijni, 
duchowni, ludzie nauki i kultury, żoł-
nierze BOR, załoga.

Lecieli do Katynia, by w 70 rocz-
nicę zbrodni ludobójstwa, popełnionej 
przez Rosję Sowiecką na  pond 25 ty-
siącach polskich oficerów – jeńcach 
wojennych, oddać hołd pomordowa-
nym. Złożyć u stóp katyńskiego Me-
moriału kwiaty, zapalić znicze pamię-
ci. Chwilą ciszy, zadumy, modlitwy 
uczcić też pamięć setek tysięcy na-
szych Rodaków – cywilów, mężczyzn, 
kobiet i dzieci poległych i pomordowa-
nych na „nieludzkiej ziemi” w latach 
1936-56.

Znicze, które 10.04.2016  o godzi-
nie 10.00 zapalimy po raz piąty u stóp 
zalesiańskich Memoriałów – Katyń-
skiego i Smoleńskiego, na przykościel-
nym dziedzińcu, będą też symbolicz-
nym wyrazem naszej pamięci o kilku-
dziesięciu tysiącach (według różnych 
źródeł – od 70 do pona100 tys.) na-
szych Rodaków (głównie bezbronnych 
starców, kobiet  i dzieci) bestialsko 
torturowanych i zamordowanych przez 
ukraińskich faszystów spod znaku Ste-
fana Bandery na Wołyniu, Podolu, Po-
kuciu i Wschodniej Galicji.

Tę zbrodnię ludobójstwa zwaną 
u nas powszechnie „rzezią wołyńską” 
(trwającą pond rok z kulminacją w lip-
cu 1943 r.) zapoczątkował zbiorowy, 
bestialski mord polskich mieszkańców 
małej wsi Bilce, gmina Boremel, po-
wiat Dubno, w nocy z 13 na 14 kwiet-
nia 1943 r.

Zapalając ZNICZE PAMIĘCI, 
skłaniając głowy w modlitwie i za-
dumie powtórzmy za Mickiewiczem: 
„Jeśli o nich zapomnę, Ty Boże na nie-
bie zapomnij o mnie”.

Grzegorz Fryszczyn 
– KLUB GAZETY POLSKIEJ 

Jerzy Roman – ZALESIAŃSKIE 
TOWARZYSTWO PATRIOTYCZNE

Szachowy mistrz świata w Zalesiu

Pamiątkowe zdjęcie z Kamilem Dragunem (w górnym rzędzie, z prawej)

Patryk Chylewski gra z Kamilem Dragunem



nr 2/2016, MARZEC8

9 marca 2016 roku w Klubie Kultury w Zalesiu Górnym, dzięki 
uprzejmości p. Andrzeja Szczygielskiego, grupa II „Wiewiórki” 
z Przedszkola Państwowego nr 7 w Zalesiu Górnym uczestniczyła 
w warsztatach plastycznych, które poprowadził p. Maciej Zadrąg. 
Po obejrzeniu galerii prac plastycznych, wykonanych przez  uczest-
ników zajęć klubowych, nasze dzieci, pod okiem Pana Macieja 
przystąpiły do wykonania pracy pt: „Mały Rowerzysta”. Technika 
pracy to kombinacja rysunku, wycinania i wklejania elementów. 
Wykonane prace zostały wyeksponowane na ścianach przedszko-
la. Dzięki tym warsztatom każde dziecko mogło się poczuć jak 
prawdziwy mały artysta. Był to z pewnością dobrze i pożytecznie 
wykorzystany czas przeznaczony na kontakt ze sztuką malarstwa, 
plastyki i tworzenia. Agnieszka Kusztal

GIMNASTYKA w Zalesiu
Już trwa druga edycja projektu Gimnastyka w Zalesiu Górnym.  
Projekt jest finansowany przez Gminę Piaseczno. Regularnie, dwa 
razy w tygodniu, w domku na Sarenki ćwiczy około trzydziestu 
pań. Zajęcia prowadzi magister rehabilitacji Agnieszka Sierpińska. 
Po porannych ćwiczeniach czujemy przypływ endorfin i dobrego 
samopoczucia na cały dzień. Zapisy i pytania na temat gimnastyki 
proszę wysyłać na adres e-mail: aktywne.zalesie@gmail.com

Julita Gopsz-Stasiak

WARSZTATY DLA RODZICÓW!
Rusza 8 edycja wiosennych warsztatów dla rodziców i wycho-
wawców.

Wszystkich chętnych zapraszamy do 
kontaktu z Miejsko-gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w Piasecz-
nie, ul. Wojska Polskiego 54

Ilość miejsc ograniczona!!!
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 22 756 72 63 wew.110
Warsztaty startują 05.04.2016

źródło: MGOPS Piaseczno

Teatrzyk „CHRABĄSZCZYK”
Babciom i Dziadkom

Miłą niespodziankę i wielką przyjemność sprawił licznej 
grupie zalesiańskich babć i dziadków teatrzyk „cHRa-
BĄSZcZyK”, działający w zalesiańskim Przedszkolu 
nr 7 przy ul. Młodych Wilcząt.

Ta nowa i nowoczesna placówka oświatowa dla najmłod-
szych, energicznie zarządzana przez panią dyrektor Elżbie-
tę Włodarczyk zaprosiła 24 lutego Klub Seniora na przed-
stawienie muzyczne w wykonaniu dzieci zatytułowane „LA, 
LA, LA – KATARYNKA PIĘKNIE GRA...”. Okazją do 
spotkania były Dni Babci i Dziadka

Śpiewogra przygotowana i prowadzona przez panią Jo-
annę Stok-Stokowiec i mamę jednego z talentów aktorskich, 
panią Gabrielę Konarzewska (oprawa muzyczna) bardzo 
rozbawiła i wzruszyła widzów, którzy po gromkich owa-
cjach podziękowali i dzieciom, i opiekunom wielkim ko-
szem... słodyczy.

Jerzy Roman
Zdjęcia Agnieszka Stefańska

WARSZTATY 
DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Wspólne zdjęcie z p. Maciejem


