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Przystanek Zalesie
B E Z P Ł A T N A
GAZETA SOŁECKA

• Na comiesięcznym spotkaniu rady 
sołeckiej omawialiśmy:
– organizację Zebrania Wiejskiego, 
na którym odbędą się wybory sołtysa 
i rady sołeckiej w dniu 26 kwietnia 
we wtorek godz 19:00
– spóźnienia autobusów – zgłosili-
śmy do Urzędu Gminy
– akcję zbierania podpisów pod pety-
cją do ZTM w sprawie przedłużenia 
linii szybkiej kolei miejskiej do Za-
lesia
– akcję sprzątania placu Duszczyka 
w dniu 23 kwietnia przez mieszkań-
ców
– działania Rady Sołeckiej w mijają-
cej kadencji 2012-2016.
• Zwróciliśmy się do Oddziału Go-
spodarowania Nieruchomościami 
PKP o podłączenie budynku do ist-
niejącej kanalizacji sanitarnej. 
• Poprosiliśmy starostwo o napra-
wę umocnień w nowo wybudowa-
nych rowach odwodnieniowych na 
ul. Wiekowej Sosny.
• Zwróciliśmy się również do staro-
stwa o poprawę organizacji ruchu 
przy sygnalizacji świetlnej przy Ba-
zarku.
• Poinformowaliśmy Pocztę Polską 
o złym funkcjonowaniu dostarcza-
nia korespondencji do mieszkań-
ców, skutkiem czego mieszkańcy 
płacą odsetki za nieterminowe 
opłaty faktur.
• Ponownie spotkaliśmy się z przed-
stawicielem Zarządu Powiatu w spra-
wie budowy chodnika od poczty do 
Ustanowa.
• Poprosiliśmy Urząd Gminy o usta-
wienie koszy ulicznych przy ul. Wie-
kowej Sosny od strony biblioteki 
i na ul. Koralowych Dębów, a także 
o ustawienie na boisku Domanka 
znaku zakazu wjazdu samocho-
dów. Obecnie boisko jest zniszczo-
ne przez auta, których użytkownicy 
robią sobie tor wyścigowy pomiędzy 
bramkami piłkarskimi.

• W dalszym ciągu kierujemy do 
sprzątania ulic osoby przysłane przez 
kuratorów do prac społecznie uży-
tecznych 

WAŻNE INFORMACJE
• Nowy numer telefonu ws, awarii 
oświetlenia ulic: 535 481 335 ważny 
od 1 kwietnia. 
• Zapotrzebowanie na kruszywo do 
zasypywania dziur w naszych uli-
cach (przewidywany termin dosta-
wy dla Zalesia to koniec kwietnia) 
prosimy zgłaszać do sołtysa, tel. 
691 500 242 lub mail: ewastroin-
ska@poczta.onet.pl

PRZydAtNE tElEFONy

Pogotowie ratunkowe Falck: 
22/535 91 93; 999; 112
Nocna pomoc lekarska Piaseczno 
ul. Pomorska1: 22/536 97 76
Nasz Ośrodek Zdrowia: 22/756 52 45
Przychodnia Piaseczno ul Fabrycz-
na: 22/756 21 11; 22/756 73 73
Szpital Św. Anny Piaseczno: 
22/735 41 00
Pogotowie gazowe: 992
Straż Pożarna: 998, 112
Awarie oświetlenia ulic: 535 481 335
Pogotowie energetyczne Jeziorna: 
22/701 32 20; 22/701 32 22
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 
PWiK: 603 309 399 
Posterunek Policji w Zalesiu: 
22/757 87 96; 997
Parafia Św Huberta w Zalesiu Gór-
nym: 22/757 86 13
Poczta Zalesie Górne: 22/756 52 48
Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu 
Górnym: 22/7565217
Klub Kultury ul. Jelonka: 500 162 
993
Urząd Gminy Piaseczno: centrala 
22/701 75 00
Urząd Gminy: Wydział Gospodarki 
Odpadami: 22/736 29 84
Nadleśnictwo Chojnów: 22727 57 52

Sołtys Ewa Molenda Stroińska

SOłtyS dZIAłA, A RAdA SOłECkA WIE … SPRAWOZDANIE
SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 

W KADENCJI 2012 -2016

W minionej kadencji Rada Sołecka 
działała w następującym składzie:
Ewa Molenda-Stroińska – sołtys
Łukasz Kamiński – przewodniczący 
rady sołeckiej
Ewa Kamińska – członek
Andrzej Szczygielski – członek
Antoni Cybulski – członek
Jacek Dulny – członek
Paweł Konarzewski- członek
Sylwester Andziak – członek
Mirosław Grzyb – członek

Rada sołecka spotykała się na zebraniach 
średnio jeden raz w miesiącu:

ROk 2012
Najważniejsze realizowane zadania:
• wykonanie rowu melioracyjnego wzdłuż Si-
nych Mgieł – do lasu
• wymiana lampy przy wyjeździe z Jesionowej 
na drogę wojewódzką z jednoramiennej na 
dwuramienną
• wystąpienie o ograniczenie tonażu ciężaró-
wek na ul. Pionierów
• wymiana spowalniaczy na ul. Jesionowej
• montaż nowej tablicy z planem Zalesia na ul 
.Jesionowej
• wymiana starych ławek ulicznych na nowe
• podpisanie porozumienia z Nadleśnictwem 
w sprawie cięć drzewostanu wokół Zalesia 
w okresie lęgowym ptaków
• realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego 
• remonty, w tym odwodnienia w rejonie ulic 
Leśnych Boginek i Promiennego Słońca
• przygotowanie frontu robót i organizacja 
prac dla osób skierowanych przez kuratorów 
sądowych
• zgłoszenie Biuletynu Przystanek Zalesie do 
konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Mazo-
wieckiego na najaktywniejsze sołectwo na Ma-
zowszu.. Spośród 32 sołectw zajęliśmy I miej-
sce otrzymując nagrodę Wojewody czyli laptop 
i drukarkę dla Klubu Seniora i sprzęt nagłaśnia-
jący dla Klubu Kultury.

dokończenie na stronie 4-5
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Petycja ws. SKM

Wraz z grupą mieszkańców i Radą So-
łecką rozpoczęliśmy akcję zbierania pod-
pisów pod petycja w sprawie przedłużenia 
planowanej linii Szybkiej Kolei Miejskiej 
tak, żeby obejmowała również Zalesie 
Górne. Zbieraliśmy pod kościołem, w 
sklepach, stacji PKP, bazarku W tej chwili 
mamy już po wstępnym zweryfikowaniu 
ponad 2 tysiące podpisów. Do 30 kwiet-
nia można składać podpisy również elek-
tronicznie na www.petycje.,pl. Dziękuje 
ogromnie wszystkim, którzy przyczynili 
się do pomocy. Dochodzą mnie różne 
glosy dotyczące tej sprawy. Realizowa-
ny obecnie remont linii jest efektem prac 
projektowych z lat 2007-8. Oczywiście 
decyzją władz PKP został rozebrany tor 
odstawny w Zalesiu, który gdyby był, 
teraz ułatwiłby zawracanie pociągów w 
Zalesiu. Ale decyzji z lat minionych nie 
zmienimy. Faktem najważniejszym jest, 
że SKM jest przewoźnikiem miejskim 
i pojedzie do Zalesia Górnego po speł-
nieniu odpowiednich warunków, w tym: 
przepustowość linii na składy SKM oraz 
odpowiednie współfinansowanie lokal-
nych samorządów (w tym liczy się opła-
calność linii). Będę na bieżąco informo-
wał o dalszych losach sprawy SKM.

Oczyszczalnia ścieków 
w Ustanowie 
a Studium Gminy Prażmów

Informuję, że Wojewoda Mazowie-
cki stwierdził nieważność uchwały Ra-
dy Gminy w Prażmowie w przedmiocie 
uchwalenia studium. Co oznacza, że 

proceduralnie działka 303 w Ustanowie 
nie jest, póki co, zarezerwowana pod 
oczyszczalnie ścieków. Wojewoda wska-
zał szereg uchybień w ramach procedury 
uchwalania, jak i samej treści uchwały. 
Czekamy na dalsze decyzje władz Gminy 
Prażmów.

I etap remontu ul. Sarenki 
prawie zakończony

Do końca kwietnia ma się zakończyć 
remont ulicy Sarenki. Zostało wykona-
ne odwodnienie oraz część nawierzchni 
wraz z chodnikiem przy szkole. Myślę, że 
jeszcze w tym roku uda się zrealizowań 
etap II do ul. Wiekowej Sosny.

Remont sali sportowej

Na ukończeniu jest remont sali sporto-
wej przy naszej szkole. Sala zyskała nowa 
nawierzchnię, wentylację oraz odnowio-
na została połać dachu i konstrukcja we-
wnątrz.

Z wyrazami szacunku
Łukasz Kamiński – radny

tel. 691 015 455; kaminski@piaseczno.eu
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SAMORZAdOWE WIEŚCI MOBILNE PUNKTY 
ZBIÓRKI ODPADÓW 
Na potrzeby mieszkańców Gminy Pia-
seczno wzorem lat ubiegłych zostanie 
uruchomiony mobilny punkt zbiórki od-
padów segregowanych, wielkogabaryto-
wych niebezpiecznych i problemowych 
w miejscowości Zalesie Górne u zbiegu 
ulic Wiekowej Sosny, Koralowych Dę-
bów i Młodych Wilcząt.

Mobilny punkt będzie działał 
w okresie od kwietnia do 30 listopada 
2016r. w godzinach 9.00 – 17.00, zgod-
nie z harmonogramem przedstawionym 
w tabeli poniżej;

Dzień tygodnia  Miesiąc  Dzień     
SOBOTA  kwiecień  30     
  maj  14, 28
  czerwiec  11, 25
  lipiec  9, 23
  sierpień  6, 20
  wrzesień  3, 17
  październik  1,15, 29
  listopad  12, 26

W mobilnym punkcie mieszkańcy 
Gminy Piaseczno mogą bezpłatnie od-
dać następujące odpady pochodzące 
z gospodarstw domowych: 
– odpady wielkogabarytowe (np. stare 
meble, duże elementy metalowe, drew-
niane lub z tworzyw sztucznych) 
– gałęzie (drobne i wymagające rozdrob-
nienia), trawa, liście 
– zużyte urządzenia elektryczne i elek-
troniczne, m.in. świetlówki i żarówki 
energooszczędne, sprzęt AGD, audio-
-video, komputerowy, elektronarzędzia, 
zabawki elektryczne i elektroniczne 
– zużyte baterie i akumulatory 
– przeterminowane leki 
– termometry i inne odpady zawierające 
rtęć 
– zużyte oleje w opakowaniach 
– środki ochrony roślin i opakowania po 
tych substancjach 
– resztki farb i rozpuszczalników w opa-
kowaniach 
– opony max. 4 szt. od jednego miesz-
kańca 
– frakcje surowcowe opakowaniowe 

– odpadowe środki chemiczne 
– frakcje surowcowe 

Katarzyna Jawoszek (UG)
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W pierwszą sobotę kwietnia do 
klubu Seniora przy ul.Złotej Je-
sieni zmierzało wiele osób na spot-
kanie z artystą malarzem Adamem 
tyszeckim. Ach, kogo tam nie było:
– dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej pani Barbara 
Klukiewicz-Matuszczak
– sołtys Zalesia Górnego pani Ewa 
Stroińska
– koordynator działań społecznych 
i gospodyni Klubu pani Bogusia Me-
issner
– kierujący Klubem Kultury pan An-
drzej Szczygielski
– artyści malarze panowie Marco Ja-
xa i Paweł Bera
– dyrektor PCK pan Dariusz Malar-
czyk
– kronikarz Piaseczna pan Jerzy Du-
sza.

No i my Zalesianie – rodzina, 
przyjaciele, znajomi, sasiedzi i wszy-
scy ci, którzy chcieli zobaczyć obrazy 
Adama. Było nas naprawdę dużo. Tak 
dużo, że młody artysta był nieco stre-
mowany.

Byliśmy oczarowani jego dzieła-
mi – barwne, kolorowe ptaki, takie, 
które są w naszych ogrodach, lasach 
lub na polach wokół nas. Były tam: 
dudek, rudzik, zimorodek, czapla bia-
ła, nuro-tracz, sikorka, sójka, dzięcioł 
zielony, bocian czarny.

Adam Tyszecki jest młodym, 
29-letnim mężczyzną. Jest uczestni-
kiem Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Zalesiu Dolnym, a dokładnie Pra-
cowni Plastycznej, gdzie pod okiem 
instruktorów rozwija swój talent. 
Piszę talent, bo parę miesięcy temu 
Adam miał wspólną wystawę z ar-
tystami malarzami, panami Pawłem 
Berą i Marco Jaxą.

Od dzieciństwa miał zaintere-
sowania plastyczne – lubił rysować 
i malować. Interesuje się przyrodą, 
a przede wszystkim ptakami, co ma 
odbicie w jego pracach. Fotografuje 
świat wokól siebie, ale również pocia-
ga go historia i geografia. Jego hobby 
to zbieranie magnesów (takich na lo-
dówkę).

Jest bardzo skromny i niewiele 
mówi o swojej twórczości, to obrazy 
mówią za niego. Udzielił wywiadu 
dla tvzalesie.pl i opowiedział o swojej 
pasji, o tym że maluje od paru lat i że 
najbardziej inspirują go ptaszki. 

Wielu gości gratulowało Adamowi 
pasji, były przemowy, kwiaty, upo-
minki  i pytanie: czy można kupić 
jego dzieła. Niesteyt nie (bo są włas-
nością WTZ), a szkoda.

Adasiu, życzymy ci dalszych suk-
cesów, mamy nadzieję, że niedługo 
będziemy gośćmi następnej wystawy.

enwu

Czytamy 
z Rodzinami

Bez literatury nie ma życia. Może to truizm, 
ale ja w to wierzę. Statystyka czytelnictwa 
jest porażająca – w ubiegłym roku ani jednej 
książki nie wzięło do ręki aż 63% Polaków. 
Oczywiście statystyka nie obejmuje podręcz-
ników.

W moim uchu odezwał się dzwonek alarmu. 
Trzeba zacząć działać, ba – stać się nawet pozy-
tywistką.

To zatem pierwszy powód, dla którego pomy-
ślałam o projekcie „ Czytamy z rodzinami”.

21 maja zapraszam na widowisko, podczas 
którego dzieci wraz ze swoimi najbliższymi bę-
dą czytały bajki Ignacego Krasickiego. Dlaczego 
wybrałam tego autora? Odpowiedź prosta – wy-
bitny poeta, mądre teksty, uniwersalne w dodat-
ku, spisane najpiękniejszą 18 wieczną polszczy-
zną. Jeśli więc sięgać – to po najlepsze wzorce.

Wspólne czytanie jest psychologicznie nie-
ocenione. 

W czasie takiego wspólnego składania liter 
i światów rodzą się więzi, powstają kody, po 
które sięga się całe życie i wspomina przez ca-
łe życie. Jest wspólna zabawa i nauka, podczas 
których rodzą się tożsame emocje, które wiążą 
ludzi na zawsze. To piękny przykład rodzenia 
się wzajemnych dojrzałych relacji między dzie-
ckiem a rodzicami.

Na razie na warsztatach „Sztuki czytania” 
pokonujemy bariery techniczne, interpretacyjne. 
Próbujemy przybliżać świat poetycki poprzez za-
bawę i rozmowę. Kto jeszcze nie był na warszta-
tach, to zapraszam. Jeszcze będą 23 i 30 kwietnia 
(godz. 11.15 Klub Kultury przy ul. Jelonka).

 W majowym wspólnym czytaniu weźmie 
udział Rodzina Państwa Królikowskich – wspa-
niałych aktorów. Otrzymamy zatem w darze naj-
piękniej podane słowa. To Mistrzowie, od któ-
rych uczę się ja i Wy możecie się uczyć. Łapmy 
okazję!

Widowisko „Czytamy z Rodzinami” odbę-
dzie się w sobotę 21 maja w ogrodzie naszej bi-
blioteki. Będą prócz czytania inne atrakcje. Psst 
– to tajemnica. Niespodzianka.

 Drugi powód, dla którego powołałam ten 
projekt, jest wiara, że literatura wpływa na ży-
cie, odkrywa ludzkie charaktery, motywacje, jest 
wzorcem, choć czasami pokazuje brzydki i bru-
talny świat. Uczy pięknej polszczyzny, wzbogaca 
nas w słowa i uczy empatii, także tej społecznej, 
bez której nie wyobrażam sobie współczesnego 
człowieka.

Do zobaczenia na warsztatach i podczas wi-
dowiska „Czytamy z Rodzinami”.

Magda Olszewska

ADAM TYSZECKI 
– młody artysta malarz
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dokończenie ze strony 1
Wybór ważniejszych wniosków skiero-
wanych do władz:
• do starostwa – o sygnalizację przy 
skrzyżowaniu ul. Pionierów/Wiekowej 
Sosny, o chodnik do Ustanowa, o spowol-
nienie ruchu koło poczty, o odwodnienie 
ul. Wiekowej Sosny
• do Urzędu Gminy i Nadleśnictwa 
o przekształcenie działki leśnej koło PKP 
na parking
• do Urzędu Gminy o opracowanie wie-
loletniego planu prac remontowanych ulic
• do starostwa o przesunięcie ogrodzenia 
koło basenu Wisła celem umożliwienia 
przejścia wokół stawu
• wnioski do projektów budżetu Urzędu 
Gminy i Powiatu
• propozycje podziału Funduszu Sołe-
ckiego na rok 2013

ROk 2013
Najważniejsze realizowane zadania:
• montaż tablicy z nazwą Zalesie Górne 
na budynku PKP
• likwidacja szpecących reklam koło PKP
• lodowisko na boisku Hubertus
• uporządkowanie terenu leśnej działki za 
PKP poprzez zrobienie ścieżki, ustawie-
nie ławek koszy na śmieci, lamp oświetla-
jących ten teren, ustawienie przez Nadleś-
nictwo tablic informacyjnych
• organizacja imprez integracyjnych 
Święta Pieczonego Ziemniaka i współor-
ganizacja Jarmarku
• przekazanie wsi Nowinki do sołectwa 
Zalesia Górne
• wnioskowanie o naprawę i montaż no-
wych znaków drogowych między innymi 
ul. Sinych Mgieł
• koordynacja rozwozu kruszywa
• przygotowanie dekoracji obok dworca 
PKP (choinka)
• realizacja Funduszu Sołeckiego.

Wybór ważniejszych wniosków skiero-
wanych do władz:
• wnioski do projektów budżetu Urzędu 
Gminy i Powiatu
• wnioski do Funduszu Sołeckiego
• wnioski o oświetlenie parkingu 
OW„Wisła”
• wnioski o ustawienie luster drogowych 
przy Leśnej, Słonecznej, Jesionowej, Leś-
nych Boginek
• uporządkowanie terenu na ścieżce sołe-
ckiej
• wystąpienia o umocnienie rowu melio-
racyjnego na ul. Sinych Mgieł od tunelu 
pod torami do lasu

• wniosek do Komendy Powiatowej Poli-
cji o wzmożenie kontroli na stacji PKP, na 
przejściu przez tory przy ul Nowinki, na 
boiskach Hubertus i Domanka
• przygotowanie uwag do jakości wyko-
nanych rowów odwodnieniowych przy ul. 
Wiekowej Sosny
• wnioski do Zarządu Dróg Wojewódz-
kich o właściwe oznakowanie drogi 873 
– słupki i zakręty
• wniosek do Urzędu Gminy o przystanek 
autobusowy na ul. Parkowej przy ul. No-
winki
• ustawienie znaków zakazu parkowania 
na ul. Młodych Wilcząt po stronie zabu-
dowanej
• wniosek odwodnienie rejonu kościoła 
i ulic: Leśnych Boginek, Poranku, Kora-
lowych Dębów, Wiekowej Sosny, 

ROk 2014
Najważniejsze realizowane zadania:
• Uruchomienie sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ulic Pionierów i Wiekowej 
Sosny
• akcja wydawania worków do segregacji 
śmieci
• wniosek o remont ul. Tęczowej
• wniosek o parking dla samochodów 
przy PKP
• naprawa schodów zejściowych z peronu
• zamontowanie uchwytów do flag na 
głównych ulicach Zalesia
• ustawienie słupków drogowych przy ro-
wach na ul. Wiekowej Sosny
• usunięcie kręgów betonowych przy bi-
bliotece
• montaż tablicy z właściwą nazwą wsi 
Nowinki
• kierowanie akcją rozwożenia kruszywa
• spotkania integracyjne z okazji otwarcia 
Ośrodka Wisła oraz organizacja Święta 
Pieczonego Ziemniaka i współorganiza-
cja Jarmarku Hubertowskiego
• realizacja Funduszu Sołeckiego
 wnioski o odwodnienie i remont ulic.

Wybór ważniejszych wniosków 
do Urzędu Gminy i Powiatu:
• wnioski do projektów budżetu Urzędu 
Gminy i Powiatu
• opracowanie wniosków do Funduszu 
Sołeckiego
• wnioski do Powiatu o budowę sygnali-
zacji przy Bazarku
• wniosek o dostosowanie rozkładu jazdy 
autobusów do rozkładu PKP
• wniosek o ustawienie skrzyń z piaskiem
• wniosek o usunięcie rozlewiska przy ul. 
Jesionowej i Jastrzębi Lot

ROk 2015
Najważniejsze realizowane działania:
• przygotowanie do wydania albumu „Uli-
cami Zalesia”
• współorganizacja uroczystości z okazji 
85-lecia Zalesia Górnego
• uruchomienie sygnalizacji przy Bazar-
ku
• organizacja kącika Zalesian w poczekal-
ni PKP (zawieszenie kopii obrazu L. Za-
drąga i ustawienie regału „Drugie Życie 
Czasopism”)
• budowa przystanku autobusowego na ul. 
Parkowej
• uczestnictwo w organizowaniu miejsc 
na ustawienie odłowni dzików
• kierowanie akcją rozwożenia kruszywa
• uczestnictwo w otwarciu nowej Szkoły 
i przekazanie obrazu L. Zadrąga
• budowa chodnika od Bazarku do Top 
Marketu
• przygotowanie wniosków o przekazanie 
budynku byłego Gimnazjum na Centrum 
Kultury Zalesia
• zabezpieczenie słupkami chodnika 
przy przystanku autobusowym przy ba-
zarku
• organizacja Święta Pieczonego Ziem-
niaka
• realizacja Funduszu Sołeckiego

Wybór ważniejszych wniosków 
do władz:
• wnioski do projektów budżetów Urzędu 
Gminy i Powiatu
• wnioski do Funduszu Sołeckiego
• wnioski o zagospodarowanie budynku 
po gimnazjum

ROk 2016
Najważniejsze obecnie realizowane 
działania i wnioski przekazywane 
do władz:
• opracowanie wniosków do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Zalesia
• o pozostawienie Filii Banku Spółdziel-
czego w Zalesiu (petycja mieszkańców)
oraz dodatkowy bankomat
• o spowalniacze na ul. Promiennej i ul. 
Słonecznej
• o usprawnienie sygnalizacji świetlnej 
przy Bazarku 
• o bezpieczny wyjazd z ul. Jesionowej
• o uporządkowanie składu makulatury na 
drodze 79 w Piasecznie
• o rozbudowę monitoringu 
• o zlikwidowanie nieaktualnych znaków 
na drodze 873 dotyczących noclegów 
w OW Wisła
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• o umieszczenie rozkładu jazdy autobu-
sów na peronie PKP
• do Urzędu Pocztowego w Piasecznie ws. 
opóźnień w dostarczaniu przesyłek pocz-
towych

Prace porządkowe w Zalesiu 
w latach 2012-2016 
Nasze sołectwo jako pierwsze w gmi-
nie Piaseczno przystąpiło 5 lat temu 
do programu sprzątania miejscowości 
przy pomocy osób skierowanych przez 
kuratorów sądowych. Takie działania 
przynoszą widoczne efekty. Na terenie 
Zalesia jest czyściej niż kilka lat temu. 
Za organizację i realizację tego przed-
sięwzięcia odpowiedzialny jest sołtys. 
Praca ta odbywa się w zasadzie codzien-
nie, z Funduszu Sołeckiego kupowany 
jest sprzęt potrzebny do tych robót, tj. 
grabie, łopaty, taczki, worki, rękawice. 
Sprzęt przechowywany jest u sołtysa 
i wydawany osobom sprzątajacym. Soł-
tys jest odpowiedzialny za organizację 
prac porządkowych, ocenę i wykonanie 
harmonogramu przepracowanych go-
dzin. Zestawienie wykonanych prac jest 
sporządzane i przekazywane do Sądu 
Rejonowego i Urzędu Gminy. 
Akcją sprzątania Zalesia sołtys i rada 
sołecka zajmuje w ramach obowiązków 
– społecznie. O skali przedsięwzięcia 
świadczy fakt, że w czasie bieżącej ka-
dencji pracowało u nas prawie 60 osób, 
przepracowując około 6000 godzin

PONAdtO:
do stałych zadań sołtysa i rady sołe-
ckiej należało również:
1. Korespondencja i interwencje w spra-
wach mieszkańców
2. Cykliczne spotkania z władzami samo-
rządowymi na temat problemów Zalesia
3. Koordynacja prac: naprawa i profilowa-
nie dróg gminnych
4. Zapewnienie frontu pracy osobom skie-
rowanym przez kuratorów

5. Zgłaszanie awarii
6. Zgłaszanie suchych drzew
7. Współpraca przy organizacji imprez 
kulturalnych
8. Reprezentowanie sołectwa w mediach 
publicznych
9. Comiesięczne organizowanie spotkań 
rady sołeckiej 
10. Organizowanie Zebrań Wiejskich 
w celu podjęcia uchwał dotyczących prob-
lemów i zagadnień naszej wsi

Najważniejsze, naszym zdaniem, zada-
nia zrealizowane w kadencji 2012-2016:
• Budowa sygnalizacji świetlnych,
• Budowa chodnika od Bazarku do Top 
Marketu
• Budowa systemu odwodnienia wsi
• I nagroda Wojewody Mazowieckiego za 
najaktywniejsze sołectwo na Mazowszu
• Wydanie albumu Ulicami Zalesia 
• Promocja Zalesia w mediach publicz-
nych

kierunki działania SIRS
• Działania statutowe czyli m.nin. wy-
stępowanie z wnioskami dotyczącymi 
potrzeb mieszkańców do Urzędu Gminy, 
inicjowanie działań mających na celu po-
prawę porządku we wsi
• Planowanie i realizacja Funduszu Sołe-
ckiego 
• Składanie wniosków do budżetu Urzędu 
Gminy i Powiatu 
• Dalsze próby zorganizowania miejsca 
uporządkowanego na tzw. placu Duszczy-
ka
• Dalsze uporządkowanie działki leśnej 
przy PKP (druga ścieżka, tablice eduka-
cyjne z Nadleśnictwa, nowa ławka)
• Współorganizacja filii Centrum Kultury 
w budynku przy ul. Białej Brzozy
• Kontynuacja działań integracyjnych
• Dalsze porządkowanie Zalesia 

Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego
 Ewa Molenda Stroińska

Nowy kierownik 
posterunku policji

Od kilku miesięcy funkcję kierownika 
posterunku policji w Zalesiu Górnym 
pełni aspirant sztabowy Robert Walos.

W policji pracuje od 1993 r. Jest do-
świadczonym policjantem, który karierę 
zawodową rozpoczął w Ośrodku Szkole-
nia Policji w Poznaniu. Kolejne szlify za-
wodowe zdobywał: w Komendzie Powia-
towej w Kozienicach, potem jako kierow-
nik posterunku w Grabowie a następnie 
w Komendzie Powiatowej w Piasecznie. 
W międzyczasie odbywał specjalistycz-
ne szkolenia  podnoszące kwalifikacje 
zawodowe. Posiada odznaczenia za poli-
cyjne osiągnięcia w służbie. Telefoniczny 
kontakt służbowy: 22 60 45 292.

Jednocześnie podajemy numery te-
lefonów do dzielnicowych posterunku 
w Zalesiu Górnym: sierż. Robert Sybi-
cki – tel. 600 997 044. Rejon służbo-
wy to  Zalesie Górne. Kolejny dzielni-
cowy: sierż. sztab. Robert Bereś – tel. 
600 997 730, a rejon służbowy obejmuje: 
Jesówkę, Chojnów,  Nowinki, Pilawę, 
Orzeszyn i Wólkę Kozodawską. Red.

Kierownik posterunku policji 
asp.sztab.Robert Walos

6 kwietnia 2016 roku w Bibliotece 
Publicznej w Zalesiu Górnym zagościła 
Wioletta Piasecka autorka książek dla 
najmłodszych.

Dzieci z zalesiańskiego przedszkola 
publicznego spędziły czas na rozmowie 
oraz wspólnym rozwiązywaniu zagadek 
piłkarskich. Następnie uczestnicy wy-
słuchali opowieści o życiu i twórczości 
Hansa Christiana Andersena. Spotkanie 
odbyło się w miłej atmosferze.

14 kwietnia 2016 Biblioteka 
w Zalesiu Górnym obcho-
dziła 1050 rocznicę Chrztu 
Polski. O wydarzeniach 
z 966 r. opowiadał uczniom 
szóstej klasy Piotr Marczak 
historyk oraz autor książek. 
Młodzież z zaciekawieniem 
wysłuchała wykładu pana 
Piotra, a także zadała wiele 
ciekawych pytań. 
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Z brązowym dyplomem wróciło Za-
lesiańskie towarzystwo Śpiewacze 
z festiwalu muzyki chóralnej Cantat vi-
WAt. to pierwszy i od razu nagrodzo-
ny udział zalesiańskich (i okolicznych) 
śpiewaków w wysokiej rangi konkursie 
chóralnym.

Tematem przewodnim festiwalu, or-
ganizowanego przez Chór Wojskowej 
Akademii Technicznej, była pieśń pa-
triotyczna ze szczególnym uwzględnie-
niem wątku wojskowego. Dwudwniowy 
konkurs (16-17 kwietnia) zgromadził 16 
chórów z całej Polski. Zostaliśmy nagro-
dzeni „brązowym dyplomem” w kategorii 
chórów mieszanych, w której jednak nie 
przyznano dwóch pierwszych nagród. 

Przygotowany repertuar wykonaliśmy 
(dosłownie) z przytupem i bez fałszywej 
skromności twierdzę, że nasza propozy-
cja repertuarowa była jedną z najciekaw-
szych, choć mogła wywołać sporo kontro-
wersji. O ile pierwsze dwa utwory nie bu-
dziły wątpliwości, o tyle trzecia i czwarta 
propozycja lekko zdziwiły i skonfundo-
wały jury konkursu.

Zaczęliśmy od klasycznych pieśni pa-
triotycznych: „Święta miłości kochanej 
Ojczyzny” do słów biskupa Ignacego Kra-
sickiego oraz „Poloneza Trzeciego Maja”. 
Zalesiańskie Towarzystwo Śpiewacze 
wykonuje głównie muzykę religijną, jed-
nak od kilku lat poszerza też repertuar 
patriotyczny biorąc udział w Spotkaniach 
z Pieśnią. Tym razem przedstawiliśmy 
parę z tych utworów w czterogłosowym 
opracowaniu mojego autorstwa. Aranżacje 
te zostały przygotowane na potrzeby kon-
certu zespołu Bornus Consort, który zor-
ganizowano w Hiszpanii dla korpusu dy-
plomatycznego z całego świata w rocznicę 
uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.

Kolejny utwór mojego autorstwa (do 
słów Jolanty Mąkosy), pod tytułem „Śpie-
waj w chórze”, był naszym nawiązaniem 
(nieco przewrotnym i z przymrużeniem 
oka) do celu festiwalu, czyli misji propa-
gowania muzyki chóralnej. Blisko mu by-
ło do piosenki kabaretowej, co zaskoczyło 
przesłuchujące nas jury. 

Ostatnia propozycja, „Rosną w mia-
stach domy”, przypomniała patriotyczną 
twórczość z lat pięćdziesiątych. Dla mnie 
stanowi ona świadectwo ratowania jako-
ści sztuki połączone z pełnym humoru 
zdystansowaniem się do trudnego okre-

su w historii naszej Ojczyzny. Tekst tej 
pieśni pióra Jerzego Jurandota jest istnym 
majstersztykiem. A my wykonaliśmy go 
z należną brawurą, na co mamy dowód 
– zapraszamy do obejrzenia filmiku 
z przesłuchania dostępnego na YouTube 
(szukajcie nagrania: „Zalesiańskie Towa-
rzystwo Śpiewacze- 16.04.2016”) https://
youtu.be/bxRz3rxeu6Y. Na tle niezwykle 
poważnego i wzniosłego repertuaru po-
zostałych chórów nasza propozycja była 
oddechem i muzyczną ciekawostką.

Jako zwieńczenie festiwalu zaplano-
wano galowy koncert w Katedrze Polowej 
Wojska Polskiego na Starym Mieście, na 
którym nasz chór wykonał (zgodnie z wy-
borem organizatorów) pieśń „Święta mi-
łości kochanej Ojczyzny”. Festiwal Cantat 
viWAT był dla nas ciekawym doświad-
czeniem i myślę, że dał chórowi impuls do 
dalszego rozwoju… oraz po wielu latach 

zmotywował piękniejszą część chóru do 
wybrania jednolitych strojów, co nie było 
– rzecz jasna – prostą decyzją.

Warto nadmienić o znaczącym wspar-
ciu ze strony Centrum Kultury, Gminy 
Piaseczno, Rady Sołeckiej i naszego opie-
kuna Andrzeja Szczygielskiego, którzy 
ogromnie pomogli nam w działaniach 
związanych z udziałem w Festiwalu Can-
tat viWAT. 

Przyznana naszemu chórowi nagro-
da to nie tylko efekt wielu godzin prób 
w ostatnich tygodniach, ale duża satysfak-
cja i przyjemność, którą już blisko 20 lat 
czerpiemy ze wspólnego śpiewu.

Przy okazji ponawiam zaproszenie dla 
wszystkich miłośników śpiewu chóralne-
go - kto tylko miałby ochotę - przybywaj-
cie i śpiewajcie z nami!

Stanisław Szczyciński
Chórmistrz

Zalesiańscy śpiewacy nagrodzeni

Duo z Zalesia Górnego
W sobotę 9 kwietnia w Zespole Szkół 
Publicznych w Zalesiu Górnym odbył 
się przedpremierowy koncert pieśni 
z towarzyszeniem fortepianu, a okazją 
było rozpoczęcie trasy koncertowej no-
wo powstałego zalesiańskiego duetu.

Usłyszeliśmy pieśni o wiośnie, miłości 
i podróży. Utwory: P. I. Czajkowskiego, S. 
Moniuszki, F. Schuberta oraz R. V. Wil-
liamsa wykonali: Zuzanna Całka – forte-
pian i Rafał Kucharski – baryton. 

Szkoda, że informacja o koncercie była 
dość późno, bo dopiero w piątek, w Wieś-

ciach Zaleskich. W ostatniej niemal chwi-
li pojawił się też post na FB.

Mam nadzieję, że po udanej trasie kon-
certowej, a może na jej zakończenie, na-
si młodzi artyści wystąpią w Zalesiu raz 
jeszcze. Wszak zaraz po występie dało się 
słyszeć głosy, by Klub Kultury zorganizo-
wał koncert uroczego i niezwykle utalen-
towanego duetu.

Na razie mogę jedynie zaprosić do 
tvzalesie.pl, gdzie można posłuchać kilku 
fragmentw utworów.

 Magda Zdrojewska
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Sukcesy zalesiańskiej młodzieży
W sobotę, 16 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyły 
się Szachowe Mistrzostwa Gminy  Szkół Podstawowych o puchar brmi-
strza Gminy Piaseczno. W  zawodach wzięła udział liczna grupa zawodni-
ków ze szkół podstawowych naszej gminy, licząca ponad 90 osób. 

Zalesie Górne reprezentowała silna, bo 16-osobowa grupa dziewcząt i chłop-
ców. Po raz kolejny nasi reprezentanci odnieśli ogromny sukces wygrywając 
w trzech z sześciu kategorii wiekowych – zdobyli 3 tytuły Mistrza Gminy Pia-
seczno i puchary burmistrza. Są to: Julia Soćko w kategorii klas: 3-4 dziewcząt, 
Gustaw Karzel w kategorii klas: 3-4 chłopców i Ludwik Karzel w kategorii klas: 
5-6 chłopców. Ponadto II miejsca zajęli: Irena Karzel (kl. 1-2) i Kacper Zaręba 
(kl. 5-6). Na miejscach trzecich uplasowali się: Kazimierz Wojciechowski (kl. 
1-2) i Marysia Kwiatkowska (kl. 5-6). W każdej z 6 kategorii wiekowych na-
si zawodnicy stawali na podium. Bardzo dobrze spisali się także pozostali nasi 
reprezentanci zajmując wysokie miejsca w tabelach. Ten wynik sportowy to zna-
komita wizytówka pracy naszych instruktorów w zalesiańskim Klubie Kultury: 
Moniki i Bartosza Soćko oraz Marcina Bajkowskiego. Aktualnie w zajęcia sza-
chowych w Klubie Kultury uczestniczy ponad 50 osób. Składamy instruktorom 
zasłużone gratulacje. Ten wynik ma także wymiar nie tylko sportowy, ale przede 
wszystkim  wychowawczy.  Opiekunem naszej drużyny na turnieju była p. Jo-
anna Kwiatkowska ze Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy. Funkcję Sę-
dziego Głównego  turnieju bardzo sprawnie wykonywał p. dr Dariusz Różycki, 
a organizatorem zawodów była p. Iwona Rejdak ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Ewy Krauze. Andrzej Szczygielski

MONIKA SOĆKO W KORONIE
W zakończonych 7 kwietnia br. w Poznaniu Indywidualnych Sza-
chowych Mistrzostwach Polski kolejny tytuł mistrzowski zdobyła 
mieszkanka Zalesia Górnego arcymistrzyni Monika Soćko. To 
siódmy indywidualny tytuł mistrzowski, po który sięgnęła po 
emocjonującej walce nasza mieszkanka. Tegoroczne mistrzostwa 
były bardzo ciekawe i obfitowały w liczne niespodzianki, a przez 
obserwatorów zostały ocenione jako bardzo interesujące. Warto 
dodać, że trzecie miejsce w mistrzostwach zajęła kolejna miesz-
kanka naszej gminy, arcymistrzyni Iweta Rajlich. Wśród męż-
czyzn zwyciężył arcymistrz Radosław Wojtaszek, tu także losy 
tytułu ważyły się do ostatniej partii. Serdecznie gratulujemy p. 
Monice kolejnej mistrzowskiej korony i pięknego pucharu, który 
zaprezentowała swoim młodszym szachowym koleżankom i kole-
gom w Klubie Kultury. Andrzej Szczygielski

SZACHOWE 
MISTRZOSTWA

2 kwietnia br. w Sali Teatralnej Zespołu Szkół 
Publicznych odbyły się Szachowe Mistrzostwa 
Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w 
Zalesiu Górnym. W zawodach wystartowało 
łącznie 24 uczestników. W kategorii dziewcząt 
zwyciężyła zdecydowanie Julia Soćko, która 
wygrywając wszystkie 6 partii zdobyła tytuł 
Mistrzyni Szkoły. W kategorii chłopców naj-
lepszy okazał się Kacper Zaręba, który tytuł 
mistrzowski zdobył uzyskując 5 pkt. Organiza-
torem mistrzostw była Szkoła Podstawowa im. 
Wspólnej Europy w Zespole Szkół Publicznych 
w Zalesiu Górnym i zalesiański Klub Kultury, 
który ufundował nagrody rzeczowe dla najlep-
szych zawodników i zapewnił profesjonalne 
sędziowanie imprezy przez Marcina Bajkow-
skiego. Za przygotowania ze strony Szkoły 
odpowiadała p. Joanna Kwiatkowska. Pucha-
ry i medale dla najlepszych ufundowała Rada 
Rodziców przy Szkole Podstawowej. Bardzo 
dziękujemy w imieniu zawodników i organi-
zatorów.  Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
mistrzostw, które dostarczyły naszym młodym 
szachistom wiele emocji.

końcowe wyniki turnieju mistrzowskiego:
dziewczęta:
1) Julia Soćko
2) Maria Kwiatkowska
3) Maria Ostrowska
Chłopcy:
1) Kacper Zaręba
2) Kazimierz Wojciechowski
3) Gabriel Jeżewski

Szczegółowa tabela wyników znajduje się na 
stronie Szkoły Podstawowej.

Zapraszamy za rok na kolejne mistrzostwa.
Andrzej Szczygielski

Wspólne zdjęcie zawodników z zastępcą burmistrza 
p. Hanną Kułakowską-Michalak

Monika Soćko - Siedmiokrotna indywidualna 
Mistrzyni Polski w Szachach. Puchar trzyma córka 

Julia Soćko, tegoroczna mistrzyni SP w Zalesiu Górnym


