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Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu,
radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Życzy Stowarzyszenie Przyjaciół
Zalesia Górnego

„O gwiazdo betlejemska zaświeć na mym niebie,
Ja szukam Cię wśród nocy, ja tęsknię do Ciebie...”
Na to Boże Narodzenie, najpiękniejsze święta świata,
życzymy wszystkim dużo radości, pokoju,
rodzinnego szczęścia i Wielu łask Bożych
w 2017 roku
Stowarzyszenie Rodziców „TU

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu,
aby wszystkie chwile
spędzone w rodzinnym gronie
były radosne i spokojne,
a każdy dzień Nowego, 2017 Roku
był pełen szczęścia i nadziei.
Sołtys i Rada Sołecka
Zalesia Górnego

Drodzy Mieszkańcy,
Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia życzę
nam wszystkim wszelkiej radości i prawdziwego, rodzinnego skupienia, pochodzącego wprost
ze Żłóbka. Niech nowonarodzony Chrystus wlewa w nasze serca pokój, zgodę i pojednanie oraz
prawdziwe szczęście, abyśmy nie zapominali o ludziach i sprawach, które są naprawdę istotne. Na
Nowy Rok życzę samych spełnionych marzeń oraz
dobrej lokalnej współpracy dla nas wszystkich.
Łukasz Kamiński – radny

W dniu Bożego Narodzenia;
Dziś składamy Wam życzenia,
Aby raźniej w duszy było,
Aby Wam się dłużej żyło,
Aby szczęścia i radości,
Pomyślności i miłości
Z życia nigdy nie ubyło,
Aby Wam się lepiej żyło.
Wesołych Świąt i Szczęśliwego
Nowego Roku wszystkim Czytelnikom
Wasze Bibliotekarki:
Danusia i Karolina

Pamiętaj

o bezpieczeństwie!
Jesień zagościła na dobre, godziny na
zegarkach przesunięte, zmrok zapada
coraz szybciej, a warunki pogodowe
nie sprzyjają bezpieczeństwu pieszych
na drodze. Dni są coraz krótsze, wieczory dłuższe, a do tego mgła i opady.
To znak, że należy jeszcze bardziej zadbać o swoje bezpieczeństwo.
Jesienią należy szczególnie zwrócić
uwagę na to, aby zwiększyć swoją widoczność przez zastosowanie elementów
odblaskowych i tym samym dać się zauważyć kierowcom. Każdy ma obowiązek stosowania odblasków po zmroku,
ale to dorośli są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci.
Na rynku dostępne są różne rodzaje
odblasków. Dla najmłodszych przedszkolaków rewelacyjnym rozwiązaniem
są miniszelki. Dostępne w czterech różnych kolorach – żółtym, pomarańczowym, różowym i niebieskim. Szelki nie
krępują ruchów, a wgrzane pasy odblaskowe znacznie zwiększają widoczność
dziecka po zmroku.
Kamizelki odblaskowe, to uniwersalne rozwiązanie dostępne w kilku rozmiarach i modelach – od wkładanych
przez głowę, po te zapinane z przodu.
Dodatkowo warto też do plecaka naszej pociechy doczepić zawieszkę miękka lub twardą. Kolorowe zwierzątka,
owoce i inne kształty z pewnością przypadną do gustu zarówno młodszym, jak
i tym starszym.
Na rękę dostępne są opaski samozaciskowe w różnych kolorach i z różnymi
motywami.
Pamiętajmy! Po zmroku pieszy
ubrany w ciemny strój jest widziany
przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba
piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry
pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.
Magdalena Kamińska

PODSUMOWANIE ROKU 2016

Remonty dróg
W mijającym roku zostały wyremontowane ulice: Sarenki (od kościoła do ul.
Wiekowej Sosny, Jastrzębi Lot, Złotej
Jesieni oraz Koralowych Dębów (od Wiekowej Sosny do ul. Malinowej). Ulice
zyskały nawierzchnie asfaltowe wraz ze

Biblioteka i Klub Kultury
w nowej lokalizacji

Długo czekaliśmy, ale dzięki uporowi
wielu osób udało się doprowadzić do otwarcia filii Centrum Kultury oraz filii
Biblioteki Publicznej w nowej lokalizacji przy ul. Białej Brzozy. Przeprowadzka obeszła się bez większych przeszkód
technicznych. Długo trwały prace nad
dokumentacją. Biblioteka zyskała nowoczesne oblicze – sprzęt i wyposażenie.
Klub Kultury natomiast po wielokroć
zwiększył powierzchnię możliwą do wypełnienia działalnością kulturalną. Na
ukończeniu jest przeprowadzka Klubu
Seniora jak również grupy skupiającej
osoby niepełnosprawne Razem Lepiej.
W klubie odbywają się różne zajęcia od
zajęć chóralnych, przez plastyczne, po
gimnastykę. Zapraszam do wspólnego
animowania tego miejsca.

Raport z badań ankietowych
– nowe światło

spowalniaczami. W przypadku ul. Sarenki nawierzchnia pokryta została kostką.
Dodatkowo został opracowany projekt
remontu i przebudowy ulicy Wiekowej
Sosny oraz Parkowej od ul. Pionierów do
granicy Zalesia Górnego. Projekt przewiduje remont nawierzchni wraz z realizacją chodnika oraz rondem przy poczcie.
Czekamy na potwierdzenie finansowania
ze strony powiatu piaseczyńskiego na
2017 rok. Nie udało się wykonać remontu
ul. Biedronki – zabrakło środków niestety. Remontu tej ulicy jest priorytetem na
rok 2017.

W czerwcu 2016 na terenie Zalesia grupa
studentów Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr
Doroty Mantey przeprowadził pogłębione
badania ankietowe wśród mieszkańców.
Badania dotyczyły szeroko pojętej przestrzeni publicznej w tym zagospodarowania miejsc wspólnej rekreacji np. Ośrodka
Wisła oraz reklam. Wyniki badań zostaną wzięte pod uwagę przy opracowywaniu zmian w planach przestrzennych
oraz przy opracowywaniu pierwszego
w naszej gminie kodeksu reklamowego.
Badania rzuciły również nowe światło na
możliwości zagospodarowania Ośrodka
Wisła. Wieloletni pat samorządowy, jaki
miał miejsce między gminą a powiatem
ma szansę wreszcie się zakończyć.

SKM a remont torów
Długo oczekiwany remont torów do Radomia wreszcie się rozpoczął. Przyniósł
i nadal będzie, póki co, przynosił wiele
uciążliwości naszym mieszkańcom. Niemniej remont, mimo opóźnień, posuwa
się do przodu. Czeka nas jeszcze jedno,
dłuższe niestety zamknięcie przejaz-

Naszą gazetę można przeczytać również na stronach: zalesie-gorne.eu; zalesie-gorne.pl; powiat-piaseczynski.info; naszepiaseczno.pl,
piaseczno4u.pl. Aktualności z Piaseczna można obejrzeć na stronie: itvpiaseczno.pl. Informacje z Zalesia również na www.tvzalesie.pl
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du w przyszłym roku. Wszelkie skargi
i wniosku starłem się przekazywać na
bieżąco – z różnym skutkiem. Niewyjaśniona pozostaje sprawa południowych
zejść z peronów. Czekamy na ostateczne
zakończenie prac.
W tym miejscu składam ogromne podziękowania wszystkim mieszkańcom,
którzy zaangażowali się w akcję zbierania
podpisów pod petycja ws. SKM do Czachówka. Rozmowy cały czas trwają. Na razie wszelkie wyroki i te pesymistyczne i te
optymistyczne są przedwczesne, ponieważ
docelowa perspektywa rozwiązania komunikacji kolejowej wobec remontu dworca
zachodniego oraz linii średnicowej odsuwa
się niestety na lata 2020. Wspólnie z całym
samorządem Gminy Piaseczno walczymy
o jak najlepsze rozwiązania komunikacyjne. Wobec ostatnich informacji 4 pociągi
na wspólnym bilecie (co 15 min.) w szczycie ze stacji Zalesie Górne po remoncie linii do realna perspektywa.

Akcja przeciw oczyszczalni
ścieków
Wspólnie z mieszkańcami Nowinek
osiągnęliśmy w roku 2016 sukces, który
w swej wymowie jest gorzki ale... Udało się
zablokować budowę oczyszczalni ścieków
u granic naszych wsi. Dziękuję serdecznie
wszystkim za okazaną pomoc i wsparcie.
Mam nadzieję, ze włodarze gminy Prażmów wezmą pod rozwagę nasze wnioski.

gażowaniem został uprzątnięty dawny
żużlownik oraz usunięte zostały krzaki.
W nowym roku pojawią, mam nadzieję,
alejki oraz ławki. Pojawiły się ławki przy
ul. Pionierów przy stacji TRAFO. Czekamy na ostateczna regulację działki przy
ul. Zajęczy Trop. Wtedy rozpoczniemy
realizację przestrzeni rekreacyjnej. Reguluje się również sprawa działki boiska
sportowego przy ul. Pionierów. Niestety na realizację muszą jeszcze poczekać
wiaty na naszym bazarku. W tym roku
zabrakło już środków.

Aktywnie – sport, rekreacja
Rok 2016 to również okres rozwoju różnych inicjatyw lokalnych o charakterze
społecznym. Szczególnie sobie cenię
współpracę przy realizacji zajęć sportowych KS Hubertus, nordic-walking, gimnastyki. Wspólnie udaję się aktywizować
wszystkie pokolenia naszej miejscowości.

Świetlica środowiskowa
Po latach udało się uruchomić świetlicę
z odpowiednim programem i stabilnym
finansowaniem. Jak zwykle Zalesie Górne okazało się pionierem. Po zmianach
ustawowych, jako pierwszą w gminie

Piaseczno uruchomiono świetlicę na nowych zasadach. Naszym śladem podążają
następni. Dziękuje przy tej okazji za zaangażowanie i merytoryczna współpracę
Stowarzyszeniu Rodziców TU oraz pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej
z panią Bogusią Meissner na czele.
Szczególnie cenię sobie współpracę
z mieszkańcami przy realizacji ich pomysłów. Szczególne gratulacje i podziękowania składam realizatorom projektów:
Akademia Zakodowanych, Nordic-walking, Stowarzyszeniu TU, Zalesiańskiemu Towarzystwu śpiewaczemu, Chórowi Accentus, Klubowi Seniora, Razem
Lepiej. Związkowi Dużych Rodzin 3+,
Szczepowi ZHR Watra, Stowarzyszeniu
Przyjaciół Zalesia Górnego, KS Hubertus, Radom Rodziców oraz ich dyrekcjom
placówek oświatowych. Dziękuję również
wszystkim mieszkańcom za uwagi, krytykę i chęć współpracy na rzecz naszej lokalnej społeczności. Pozostaję do Państwa
dyspozycji i liczę na dalszą współpracę.
Zapraszam do współpracy!
Łukasz Kamiński – radny
Tel. 691-015-455 lub kaminski@piaseczno.eu

Remont sali sportowej w szkole

Z opóźnieniem i klimatyzacyjnymi perturbacjami zakończył się długo oczekiwany remont sali sportowej przy naszej
szkole. Dawny „ sportowy hangar” zyskał
mowa nawierzchnię, wyposażenie oraz
dach i elewację. Mam nadzieję, że posłuży
co najmniej kolejne 20 lat.

Przestrzeń publiczna
Po wielu rozmowach m.in. z Lasami
Państwowymi, wojewodą rozpoczęliśmy wreszcie porządkowanie tzw. Placu
Duszczyka. Na razie, społecznym zaannr 10/2016, GRUDZIEŃ
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Działo się „TU”, działo
Sześć projektów, ok. czterystu uczestników w wieku od 3 do 80 lat, współpraca z lokalnymi ngo-sami i instytucjami
oraz apetyt na dalszy rozwój, to tegoroczny bilans Stowarzyszenia Rodziców „TU”.
Domek na Sarenki (ten sam, w którym
16 lat temu „TU” założyło jedno z pierwszych społecznych przedszkoli w Polsce),
tętni życiem. W nim dzieje się większość
naszych projektów i inne lokalne aktywności.
Akademia Zakodowanych, Gimnastyka w Zalesiu, Historie Odnalezione, Klub
Profilaktyki Środowiskowej „Sarenka”,
Przeżyj Polską Historię (wszystkie projekty finansowane przez gminę Piaseczno),
półkolonie „Zima/Lato „TU” w Zalesiu”,
warsztaty ceramiczne, spotkania młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego,
wykłady Uniwersytetu Każdego Wieku
SPSG, konsultacje antyprzemocowe, I
Zalesiański Turniej Scrabbla - to wszystko działo się w Zalesiu za sprawą lub przy
wsparciu „TU”.
Nie byłoby to możliwe bez wolontariu-

Nasze inicjatywy
Powstała nieformalna grupa wolontariuszek z Zalesia Górnego, które w
ramach projektu „Seniorzy z Inicjatywą
2” Mazowieckiej Fundacji na Rzecz Projektów Społecznych, starają się zapewnić
aktywne formy spędzenia wolnego czasu
mieszkańcom naszej miejscowości.
Po bardzo udanym marszu Nordic
Walking poprowadzonym przez trenerkę,

Klub Profilaktyki Środowiskowej „Sarenka”. Przedświąteczne lepienie
ozdób choinkowych i prezentów., fot. D. Chmielewski
szy, m.in. Agnieszki Gasper i Krzysztofa
Woźniaka (opiekunów DKF-u), cudownych pań (z projektu Seniorzy z Inicjatywą 2), które jak najcierpliwsze ciocio-babcie odrabiają codziennie lekcje z dziećmi
z Klubu, harcerek i harcerzy z zalesiańskiego szczepu WATRA. Rola tych ostatnich jest nie do przecenienia, bo trzech

panią Agnieszkę Sierpińską, zorganizowałyśmy wraz z Fundacją „Umysł” i zalesiańską szkołą turniej gry w Scrabble.
Odbył się w kameralnej atmosferze,
ale uczestnicy bawili się bardzo dobrze i
chcielibyśmy, aby wpisało się na stałe w
kalendarz zalesiańskich imprez. Nagrody
dla uczestników i zwycięzców ufundowało piaseczyńskie biuro Europe Direct.
Ewa Kamińska

lat są dla sarenkowiczów jak starsze rodzeństwo – pomagają w nauce, ganiają po
ogrodzie, organizują zabawy. Warto bowiem przypomnieć, że od 2014 roku do 1
września br. „TU” prowadziło w Domku
(ze środków własnych, wpłat rodziców,
sponsorów i tzw. 1 proc.) zajęcia dodatkowe dla dzieci z Zalesia i okolic, mylnie
zwane „świetlicą”. (Szczęśliwie od września Klub jest w 85 proc. finansowany
przez gminę Piaseczno). Stowarzyszenie
kontynuuje też swoją pierwszą misję. Prowadzimy punkty przedszkolne w Mysiadle, Gabryelinie i Ustanowie (do września
ten punkt działał w Jeziórku, zaś od stycznia, będzie przedszkolem publicznym). To
tyle. Przynajmniej w mijającym roku…
Agnieszka Gutkowska,
koordynatorka działań Domku na Sarenki

więcej o naszych działaniach na stronie
www.tu.edu.pl
Serdecznie zapraszamy Rodziców
dzieci od 1,5 roku do 3 lat do skorzystania z ośmiogodzinnej opieki nad nimi w budynku naszego przedszkola w
Ustanowie przy ul. Głogowej 6 (dawne
Pikkolo).
Kontakt: 692 421 479
***
Stowarzyszenie Rodziców „TU” szuka opiekuna dziennego (z kwalifikacjami) do opieki nad grupą dzieci w
wieku od 1,5 do 3 lat oraz nauczyciela
wychowania przedszkolnego.
Szczegóły pod nr. tel. 692 421 479
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