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Sołtys działa, a rada sołecka wie …
1. Na kolejnym spotkaniu Rady Sołeckiej
omówiliśmy organizację imprezy Majówka z „Wisłą” – podsumowaliśmy poszczególne konkurencje, oraz jakie nagrody
zostały zamówione dla wygranych; nagrody zostały opłacone z zadania 7/zakup
nagród na turnieje sportowe i kulturalne–
Fundusz Sołecki 2014/
2. Na spotkaniu sołtysów, w którym
uczestniczyliśmy zostały przedstawione
przez nas następujące zagadnienia:
– czy został przez Starostwo zaakceptowany Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego Ośrodka Wisła
opracowany przez Gminę. Plan nadal jest
w konsultacji.
– jaka jest możliwość podłączenia do kanalizacji Kolonii Nowinki. Zadanie jest
elementem powstającej dopiero koncepcji.
– zadaliśmy pytanie dlaczego w dalszym
ciągu po naszej miejscowości jeżdżą
szambiarki, mimo obowiązującej ustawy
oraz dlaczego mieszkańcy wieszają swoje odpady na koszach ulicznych mimo
konieczności podpisywania deklaracji
śmieciowych. Otrzymaliśmy odpowiedź,
że Gmina wysyła wezwania do złożenia
deklaracji w/s odbioru odpadów, a PWiK
monity indywidualnie do mieszkańców.
– Czy Gmina uchwałą Rady Miejskiej
może w ramach Funduszu Sołeckiego,
wyjątkowych przypadkach, przenieść
brakującą kwotę z jednego zadania na
drugie. W odpowiedzi otrzymaliśmy nową Uchwałę w/s Funduszu Sołeckiego,
która pozwala poprzez uchwałę Zebrania
Wiejskiego zmienić zadanie na nowe, czego nie było w dotychczasowo obowiązującej Uchwale o Funduszu Sołeckim.
3. Napisaliśmy ponownie do PKP w/s
remontu zadaszenia peronu i schodów
– pomimo naszego kolejnego pisma nie
uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi.
4. Rozwoziliśmy kruszywo, kierując w godzinach nocnych 10 samochodów 30tonowych do zgłoszonych przez mieszkańców
ulic (artykuł n/t w następnym numerze)
5. Zlecamy i kontrolujemy prace osób
skierowanych do prac społecznie użytecz-

nych przez kuratorium. Dzięki tym pracom zostały wywiezione liście z placyku
koło stacji PKP. Niestety otrzymany dzięki Gminie kontener musiał być pilnowany
przez nas od wczesnych godzin rannych,
aby nie został napełniony przypadkowymi liśćmi i odpadami. Uprzednio oznaczyliśmy miejsce, aby samochody nie
zatarasowały wyładunku kontenera.
6. Nie bieżąco kosimy trawę z pobocza
ulicy Pionierów podkaszarką kupioną
z Funduszu Sołeckiego w 2012 r. Sukcesywnie będą porządkowane pobocza pozostałych głównych ulic.
7. Został posprzątany Plac zabaw z chwastów i śmieci, jak również teren wokół.
8. Zostały zamalowane po zimie słupy
podtrzymujące zadaszenie peronu. Niestety musimy powtórzyć malowanie. znowu jakiś „zalesiański matejko” zostawił
swój malunek.
9. Osoby sprzątające otrzymują od nas
worki i rękawice i napełniając worki
zostawiają je w wyznaczonych przez nas
miejscach, które zgłaszamy do Gminy.
Prosimy o zgłaszanie do sołtysa miejsc
szczególnie zaśmieconych, bądź zachwaszczonych. W miarę możliwości będziemy posyłać tam osoby skierowane do
takich prac.
10. Kilkakrotnie dzwoniliśmy do Starostwa w/s sygnalizacji przy skrzyżowaniu
Pionierów i Wiekowej Sosny. Ostatnio
otrzymaliśmy odpowiedź, że 27 maja
będzie wyłoniony wykonawca, a swiatła
będą z końcem sierpnia.
11. Wysłaliśmy pismo do Gminy ze zdjęciem w/s usunięcia jeziora na ulicy Jastrzębi Lot.
12. Zwróciliśmy się do Burmistrza o rozpoczęcie procedury wyłączania z produkcji leśnej lasów – fragmentu działki
leśnej należącej do Lasów Państwowych
w celu wyprostowania drogi wojewódzkiej nr 873 od ulicy Jesionowej do przejazdu kolejowego. Brak chodnika, zakręt
powoduje wiele kolizji i brak bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników
tej drogi.

13. Zwróciliśmy się do Gminy o ustawienie tablicy ogłoszeniowej w Kolonii Nowinki oraz do Starostwa o usytuowanie na
początku i końcu wsi Kolonia Nowinki jej
nazwy..
***
Do mieszkańców
Prosimy zgłaszać do sołtysa zapotrzebowanie na kruszywo na nasze dziurawe
ulice. Jest szansa otrzymania może w III
lub IV kwartale tego żwiru. Zgłoszenie
powinno być konsultowane z sąsiadami,
aby nie nieporozumień.
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

Goście z Armenii
i Ukrainy
Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu
Inicjatyw Społecznych BORIS wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Piasecznie i Centrum GURT z Kijowa,
w dniu 15.05.2014 r. zorganizowało w
Zalesiu Górnym wizytę studyjną dla 11
przedstawicieli samorządu i społeczności
lokalnych z Ukrainy i z Armenii.
Obecni byli zarówno liderzy lokalni jak
i radni oraz urzędnicy. Naszą Gminę
w pierwszej części spotkania, które miało
miejsce w Klubie Seniora, reprezentowali – Burmistrz Pani Honorata Kalicińska,
dokończenie na s. 5

Informacja

Samorządowe wieści

Szkoła

– w sprawie nawierzchni ulicy Wzgórz
oraz Szerokiej
– w sprawie budynków komunalnych
przy ul. Jelonka
– w sprawie dzików na naszym terenie.

Podaję informację:
W tej chwili trwają prace konstrukcyjne przy budowie nowego skrzydła,
prace tynkarskie i dekarskie w starej
części oraz rozpoczęły się prace przy
ogrodzeniu i budowie łącznika. Zabezpieczono fundamenty przed przemarzaniem. Mimo początkowych problemów, prace posuwają się planowo i
bez opóźnień. Realne jest oddanie w
nowym roku szkolnym stołówki oraz
w stanie surowym nowej Sali gimnastycznej. Pozostałe prace mają się zakończyć do maja 2015 r.
W imieniu wykonawcy proszę
mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość. Wszelkie zastrzeżenia proszę
zgłaszać do kierownika budowy lub za
moim pośrednictwem.
Informuję również, że sprzęt ciężki będzie poruszał się ulicą Leśnych
Boginek do czasu rozpoczęcia prac remontowych na tej drodze.
Źródło:
piaseczno.eu

Remonty drogowe

– ul. Leśnych Boginek – został wyłoniony wykonawca. Prace rozpoczną się
z początkiem lipca.
– ul. Poranku – trwa procedura przetargowa. Prace ruszą prawdopodobnie
w lipcu.
– ul. Piękna etap II – Został ogłoszony
przetarg na wykonawcę drogi
– ul. Jesionowa – powstaje projekt
chodnika. Zostały również przesunięte
dodatkowe środki na odwodnienie w
ramach zadania dot. ulic Zaczarowanej
Róży i Biedronki.

Interwencje:

– w sprawie oznakowania naszej miejscowości
– w sprawie nawierzchni ulicy Przebudzenia Wiosny i Jastrzębi Lot

Gdzie zgłosić spotkanie
z dzikim zwierzęciem:
W godzinach pracy urzędu
(poniedziałek 8.00–18.00,
wtorek–piątek 8.00–16.00)
• Straż Miejska: tel. 22 750 21 60,
22 70 17 695, 22 70 17 690
• Referat Zarządzania Kryzysowego,
Spraw Obronnych i Ochrony
Przeciwpożarowej:
tel. 22 70 17 680, 22 70 17 625
• 24h/dobę – Straż Miejska
– tel. alarmowy 986
– w sprawie Świetlicy przy ul. Sarenki
– w sprawie równania ulic
– w sprawie niesprawnych autobusów
L19 i zachowania kierowców

Spotkania:

– w sprawie projektu Monomania
2014. Został złożony wniosek, który
będzie realizowany przez KS Hubertus
– z gośćmi z Armenii i Ukrainy w ramach wizyty studyjnej w Zalesiu Górnym
– w sprawie projektu Fundacji „Bonum
et Sapientia. Fundacja otrzymała środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania „My, Wy,
Oni projekt społeczny”. Projekt będzie
realizowany przez naszą młodzież.
– w sprawie zmiany miejscowego planu w zakresie wyprostowania drogi
wojewódzkiej od ul. Jesionowej do stacji PKP. Wyprostowana droga została
wrysowana w projekt planu i przesłana
do uzgodnień. Czekamy na pozytywna
opinię.
W sprawach mieszkańców:
kamiński@piaseczno.eu,
Tel. 691 015 455
Łukasz Kamiński – radny

Na moje wnioski, złożone w ciągu kilku
ostatnich miesięcy, wykonano zjazdy z ul.
Granicznej w ulice Krótką, Środkową i Leśnej
Polany. Będą zrobione jeszcze dwa zjazdy w
ulice Owsianą i Żytnią.
Wykonano również nakładkę asfaltową na mój
wniosek z przed roku, w ul. Kasztanów i część
ul. Polnej. Niestety, znów zabrakło paru metrów, żeby to przedłużenie miało sens. Ale może szefostwo Gminy to poprawi. Będę się o to
starał. Została też wykonana nakładka asfaltowa na odcinku 50 m od ul. Koralowych Dębów
do końca ogrodzenia Ośrodka Zdrowia. Jestem
umówiony na dalsze rozmowy w sprawie wykonania oświetlenia na drodze Gościniec Warecki
w Nowinkach. O rezultatach rozmów powiadomię.
Wojciech Kaczorowski - radny

Laureaci Kuratoryjnego
Konkursu Informatycznego
W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie
szkół podstawowych podległych Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty zmagali się z rozwiązywaniem zadań w programach: Logomocja – Imagine i Python.
Naszą szkołę reprezentowało dwóch
uczniów:
Miło mi poinformować, że wyżej
wymienieni uczniowie otrzymali 100%
punktów i uzyskali
Maciej Orsłowski
tytuł laureata Kuratoryjnego Konkursu
Informatycznego.
W imieniu Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Szkoły
Podstawowej
im.
Wspólnej
Europy
Antoni Puch
w Zalesiu Górnym
składam serdecznie gratulacje najlepszym informatykom w naszej szkole.
Marta Ryżak
Naszą gazetę można przeczytać
również na stronach: zalesie-gorne.eu;
zalesie-gorne.pl; powiat-piaseczynski.info;
naszepiaseczno.pl.
Aktualności z Piaseczna można obejrzeć na stronie:
itvpiaseczno.pl
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XIV Jarmark Hubertowski, motto „Szlachetne zdrowie”
Wszystko będzie dobrze – rok temu obiecywał Kuba Sienkiewicz i słowa dotrzymał. XIV Jarmark Hubertowski udał
się dzięki gościom, którzy dopisali, artystom, którzy się popisali, dobrodziejom, którzy wspierali oraz organizatorom, którzy się napracowali.
W niedzielę, 15. czerwca 2014 na Placu
Sportowym odbył się tradycyjny XIV Jarmark Hubertowski. zorganizowany przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego, Klub Sportowy Hubertus, Radę Sołecką, Radę Parafialną, ZHR Watrę, Klub
Kultury, Stowarzyszenie Razem Lepiej,
Klub Seniora, Stowarzyszenie Rodziców
TU, młodzież i nauczycieli Gimnazjum
oraz Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy Szkołę Muzyczną Maestro,
Młodzieżowy Klub Wolontariusza oraz
Przedszkole Zegar Słoneczny tworzących
nieformalny Komitet Zaleski, zwany KOZĄ. Przedstawicielom tych organizacji
i instytucji udzielił się entuzjazm Ewy
Kozłowskiej, która kierowała całością
przygotowań.
Oficjalne otwarcie Jarmarku miało
miejsce o 11:30, a przemówienia z tej okazji Prezeski Stowarzyszenia Ewy Kozłowskiej i Sołtyski Zalesia Ewy Molendy–
Stroińskiej były niezwykle zwięzłe. Słów
S. Wyspiańskiego „Niech na całym świecie wojna, byle polska wieś zaciszna, byle
polska wieś spokojna” jednak zabrakło.
Wspólne wykonanie Kupletów o Zalesiu
Stanisława Szczycińskiego mogłoby być
jeszcze milszym akcentem towarzyszącym otwarciu, gdyby więcej osób znało
ich słowa, publicznie dostępne na stronie
internetowej Stowarzyszenia http://zalesie-gorne.pl.
W tym roku przesunęliśmy akcenty
Jarmarku, mniej był stoisk komercyjnych,
natomiast więcej uwagi poświęciliśmy
osiągnięciom społeczności lokalnych oraz
zdrowiu. Motto tegorocznego Jarmarku
brzmiało „Szlachetne zdrowie”. Zrezygnowaliśmy również z loterii. Już od rana
trwały rozgrywki sportowe, tak by po
południu mógł zostać rozegrany mecz finałowy. Młodzi sportowcy wzięli udział
w tradycyjnym Biegu Św. Huberta, Turnieju Łuczniczym „Sokole oko” i Turnieju Szachowym. O ile łucznictwo zostało
zdominowane przez ród Ebertów i Kamińskich, to szachowa dynastia państwa
Soćków trafiła na godnych przeciwników
w Uczniowskim Klubie Sportowym Szanr 4/2014, CZERWIEC

chylice. Szachiści grali pod czujnym oczkiem dobrego ducha Jarmarku p. Andrzeja Szczygielskiego i Tadeusza Różyckiego
z UKS Szachylice.
Zmagania sportowe trwały przez cały
dzień, a zwycięzców honorowano medalami, pucharami fundowanymi przez organizatorów oraz nagrodami rzeczowymi
ufundowanymi przez Dobrodziejów Jarmarku – firmę Top Market oraz Oriflame.
Słynny zaleski leśnik pan dr Mirosław Grzyb ufundował dla zwycięzców
własnoręcznie zrobione budki lęgowe dla
ptaków, które na dodatek wyposażył w instrukcję lęgową. Tym strzałem w dziesiątkę znakomicie wpisał się w tradycję miejscowości położonej wśród chojnowskich
lasów pod znakomitą pieczą Nadleśnictwa Chojnów – Dobrodzieja Jarmarku.
Począwszy od tegorocznej edycji Jarmarku Komitet Zaleski postanowił nadawać osobom szczególnie zasłużonym dla
Zalesia Górnego i okolic, powszechnie
lubianym i cenionym, zaszczytny tytuł
„Twarz Zalesia”. W tym roku tytuł ten uzyskała jednogłośnie Pani Zofia Lubryczyńska. Laureatce serdecznie gratulujemy.
Magda Olszewska i Tadeusz Browarek
poprowadzili Jarmark ściśle wg programu, co dzięki energicznej inspicjentce
Marzenie Soleckiej było stosunkowo łatwe do osiągnięcia mimo dużej liczbie
młodych wykonawców. Na scenie swoje
osiągnięcie prezentowały Grupy Parafialne, młodsza i starsza młodzież zaleskich szkół – Podstawowej, Gimnazjum
i Muzycznej. Ksiądz Proboszcz Krzysztof
Grzejszczyk zaszczycił Jarmark podczas
występu Grup Parafialnych.
Sceną zawładnęła muzyka i i taniec
prezentowane przez Szkołę Muzyczną
Maestro pod kierunkiem Andrzeja Go-

zdeckiego, przeplatane występem znakomitego Chóru Parafialnego Accentus
prowadzonym przez Jacka Soleckiego.
Gimnastyczki z KS Hubertus, występy
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalistów dopełniły całości.
Występ zespołu Kultywacja grającego Rock Chrześcijański, pozostającego
również przez Jacka Soleckiego, poprzedził gwóźdź wieczoru, jakim był koncert
Kuby Sienkiewicza. Artysta, który jest
jednocześnie autorem tekstów, muzyki
oraz wykonawcą potrafi zawładnąć wyobraźnią słuchaczy. Tym razem zapewnił
gościom Jarmarku przybycie jednego miliona euro. Uczynił tak zapewne z powodu braku kluczy do kasy Stowarzyszenia,
z której miano zapłacić artystom.
Atrakcją Jarmarku był samochody
z okresu PRLu pana Wojciecha Brzozowskiego. Harcerze z ZHR Watra zorganizowali I Olimpiadę wiedzy o Zalesiu oraz
częstowali grochówką z kuchni polowej.
Harcerze to dobry duch Jarmarku, szybcy,
skuteczni i efektywni. Nie ma Jarmarku
bez harcerzy, podobnie jak nie ma lepszej
metody hartowania młodych charakterów
jak harcerstwo. Jurorami Olimpiady byli
ludzie, którzy o Zalesiu wiedzą wszystko
– Jolanta Jarosz–Hryniewicz i Grzegorz
Nowik.
Najlepiej zorganizowanymi, a w związku z tym również obleganymi, były stoiska Klubu Seniorów i Stowarzyszenia
Razem Lepiej. Działacze tych organizacji
mogliby w szkołach biznesu uczyć adeptów trudnej sztuki sprężystej organizacji
z sympatycznym uśmiechem.
Jarmark odbył się praktycznie bez strat
w sile żywej. Nad zdrowiem gości czuwali
dr Marian Karwowski, dr Grażyna Stefura–Kostrzyńska oraz dr Wojciech Wą3

dołowski, za co im serdecznie dziękujemy.
Jedynymi ofiarami Jarmarku były fantomy
Latającego Doktora Piotra Łukiewicza, który
na nich wraz z zespołem prezentował sposób udzielania pierwszej pomocy. Goście po
prezentacji ratownika pojawiającego się dosłownie z nieba, owszem, doszli do siebie, ale
dopiero w Karczmie Stara Chata i prędziutko
oznaczyli w swoich telefonach ratunkowy numer osoby bliskiej międzynarodowym skrótem ICE.
Żelazną organizację na placu zaprowadzili ludzie, zasługujący na miano swoistych instytucji – Miłka Hołownia–Nowik oraz Jerzy
Ostrowski. Nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Sympatię gości budziły dziewczyny ze
Stowarzyszenia – Wiesia Karasek i Marysia
Skorowska, zawsze chętnie służące gościom
swoją wiedzą i radą, niezmordowane na swoim stanowisku w namiocie Stowarzyszenia.
Zaszczytny tytuł Dobrodzieja XIV Jarmarku Hubertowskiego dzierżą: A–Z English
– Angielski w Zalesiu, Agencja Ubezpieczeniowa Sławomir Majewski, AiKS Biuro
Rachunkowe Kamil Słoniewski, Auto Kazet
Krzysztof Zajkowski, Aviva Konsultant Ubezpieczeniowy Mirosława Hołownia–Nowik,
Fundacja Alabaster, Hula–Hop Przedszkole
Niepubliczne, Karczma Stara Chata, KAWA.
SKA Sp. z o.o., KOS–Technika. Biuro Doradcze, LTB Solutions, Maria–Dent Gabinet
Dentystyczny, Mikroklimat, Nadleśnictwo
Chojnów – Lasy Państwowe, Ogrody Niwa,
Oriflame, Pistacja Klub, Salon Urody Clarena, Sklep Grajdomek, Stajnia Delfin, Studio
Furia, Teatr Ab Ovo, Teleradiomechanika
– domofony Zdzisław Matus, Top–Market,
Zakład Blacharstwo i Lakiernictwo Wiesław
i Mariusz Stankiewiczowie.
Jak widać dobrodziejem Jarmarku jest
dobrym przedsiębiorca o dużej wrażliwości
społecznej. Serdecznie Dobrodziejom dziękujemy, a nasze PT. sąsiadki i sąsiadów zachęcamy do korzystania z ich usług, bo warto.
Patronem medialnym Jarmarku był Kurier Południowy oraz Telewizja Zalesie, nowy nadawca obrazu na światowym rynku
telewizyjnym, powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego pod
fachowym kierunkiem Magdy Olszewskiej.
Opinia zasłyszana podczas Jarmarku
„Jest u nas kilka wspaniałych okazji w roku
do sąsiedzkich spotkań, ale Jarmark jest niepowtarzalny”. Kto nie był, niech żałuje, a kto
był, niech się czem prędzej do Stowarzyszenia [Przyjaciół Zalesia Górnego] zapisuje,
bowiem Stowarzyszenie broni, Stowarzyszenie radzi oraz nigdy Was nie zdradzi.
Tadeusz Browarek, 15.06.2014
Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego
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Ślady I Wojny Światowej
w Zalesiu Górnym
Zbliżająca się setna rocznica wybuchu I Wojny Światowej jest okazją do
refleksji. Sprawia, że mamy potrzebę
przypomnienia walk stoczonych na
przedpolach Piaseczna, upamiętnienia tych co polegli i kultywowania
pamięci.
Piaseczno i okolice stały się we
wrześniu i październiku 1914 roku terenem zaciętych walk niemiecko–rosyjskich o Warszawę. Bitwy toczone
jesienią na linii rzeki Jeziorki, dzięki
związaniu żołnierzy walką ocaliły
prawdopodobnie Warszawę a wraz
z nią przyniosły Polsce długo oczekiwaną niepodległość w 1918 roku.
Mimo upływu 100 lat ślady tych bitew są wciąż widoczne.
Na skraju lasu Lasów Chojnowskich,
między rzeczką Zieloną a Traktem Wareckim, idąc w kierunku stawów hodowlanych w Żabieńcu zachowały się
liczne fortyfikacje w postaci okopów.
Na nowym parkingu im. „Szarych
Szeregów”, na wysokości Ośrodka
Wisła Dyrekcja Lasów Chojnowskich
oznakowała fragment okopu z okresu
I Wojny Światowej. Długo by jednak
szukać na planach lasów śladów tych
fortyfikacji a ciągną się
one aż do Żabieńca! To
tutaj oddziały rosyjskie
okopały się wzdłuż rzeczki Zielonej, która wpada
później do Jeziorki. Okopy
najlepiej widoczne jesienią
lub wczesną wiosną, porosłe lasem są sporymi wykopami ziemnymi o głębokości chroniącej przed
ostrzałem nieprzyjaciela,
który okopał się na wprost,
na terenie wsi Jazgarzew.
Linie tych okopów mają charakter łamany z ciągami komunikacyjnymi zapewne dla organiczenia skutków ostrzałów.
Ofensywa przeprowadzona z użyciem
ognia artyleryjskiego spowodowała
wiele szkód w okolicznych miejscowościach. Zniszczeniu uległy budynki przy
rynku w Piasecznie a w Jazgarzewie
spłonął jeden z najstarszych kościołów
(druga połowa XIVw) na Mazowszu.
O bitwie jaka się rozegrała, świadczą
groby w Wólce Pęcherskiej, Żabieńcu,

Gołkowie, Głoskowie. W Jesówce,
dzięki staraniom mieszkańców i harcerzy, zadbano o cmentarz z I Wojny
Światowej, gdzie pochowano 76 żołnierzy niemieckich i 124 żołnierzy rosyjskich. Cmentarz wart jest odwiedzenia
(łatwo trafić). Położony jest w lasku
przy skrzyżowaniu leśnej drogi z ul.
Dzikich Gęsi.
Wśród grobów żołnierzy Armii
wielkich mocarstw można odnaleźć
groby Polaków wcielonych do zaborczych armii, którzy w okopach stali naprzeciw siebie.
Fragment wiersza z tego okresu, Edwarda Słońskiego „Ta, co nie zginęła”:
Rozdzielił nas, mój bracie
zły los i trzyma straż,
w dwóch wrogich sobie szańcach
patrzymy śmierci w twarz
W okopach pełnych jęku,
wsłuchani w armat huk,
stoimy na wprost siebie
ja – wróg twój, ty – mój wróg!
Spacerując w ciekawym krajobrazowo miejscu (Ośrodek Wisła w Zalesiu

Górnym, stawy w Żabieńcu, nurt rzeki
Zielonej, „Zimne Doły”) warto zastanowić się nad wydarzeniami, towarzyszącymi temu miejscu.
Wydaje się, że epizod związany
z walkami I Wojny Światowej na terenie
Zalesia Górnego i okolic, wart jest solidnego opracowania historycznego. Artefakty dokumentujące operacje wojskowe na naszym terenie powinny podlegać
rekonstrukcji dla zachowania pamięci
o tamtych czasach.
Hanna Całka
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Piosenka
Rodzinna

W kwietniu br. w Domu Rodziny
Wisłockich Fundacji „Odrodzenie”
odbył się 3 zalesiański Przegląd Piosenki Rodzinnej.

Impreza zainicjowana 2 lata temu przez
Anię Kamińską gromadzi śpiewające
Rodziny ze znaczącym udziałem dzieci,
choć nie tylko. Dzięki przychylności p.
Krystyny Staweckiej z Fundacji Odrodzenie możemy spotykać się w klimatycznych wnętrzach Domu Wisłockich
W tegorocznej edycji wystąpili: Miłka
i Dominik Księscy - goście ze Żnina,
Gabrysia, Julcia, Tereska i Adam Ciesielscy, Kasia Chenczke -Woźniak z Zosią,
Jankiem, Tereską i Tosią, Jagoda Jaskot
z Julką Królikowską (w zastępstwie chorych rodziców Jagody) oraz Zofka, Wojtek, Maja, Ania i Maciek Starck - goście
z Warszawy. Śpiewanie rodzinne to w
Zalesiu i okolicy sprawa tak naturalna
jak zielone liście na wiosnę. Spotkanie
przebiegło w sympatycznej, i dosłownie,
rodzinnej atmosferze. I chociaż z powodu planowanego opóżnienia przyjazdu jednej z Rodzin tegoroczna edycja
Przeglądu znacznie się przedłużyła, to
dobre klimaty pozostały z nami. Na zakończenie „śpiewanek”, dzięki naszym
Gościom ze Żnina, Miłce i Dominikowi
Księskim oraz Ani Kamińskiej przeprowadziliśmy mini warsztaty muzyczne,
na których uczyliśmy się ludowej piosenki ukraińskiej. Był to nasz symboliczny
ukłon dla ludzi na kijowskim Majdanie.
Na zakończenie spotkania wszystkie występujące Rodziny otrzymały serdeczne
podziękowania i symboliczne upominki
ufundowane przez organizatora Przeglądu, Klub Kultury w Zalesiu Górnym.
Dziękujemy Fundacji Odrodzenie za
gościnę zapraszamy za rok.
Andrzej Szczygielski
Ania Kamińska
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Goście z Armenii i Ukrainy
Dokończenie ze str. 1
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Pani Barbara Matuszczak, Radny Pan Łukasz Kamiński, pracownicy socjalni OPS
Bogusława Meissner i Justyna Mazurek,
oraz przedstawiciele społeczności lokalnej – seniorzy Ewa Hanausek i Jerzy Roman i młodzi wolontariusze z Młodzieżowego Klubu Wolontariusza z Gimnazjum.
Celem wizyty było pokazanie różnych wymiarów społecznej aktywności
w Gminie Piaseczno, a zwłaszcza w Zalesiu Górnym i dwóch przyległych miejscowościach tj. Jesówce i Wólce Kozodawskiej. Główny akcent położony został na
pokazanie działań, które zmieniają szarą
rzeczywistość i czynią życie naszej społeczności lepszym, łatwiejszym, bogatszym i wartościowszym.
W pierwszej części spotkania przedstawiciele naszych władz przekazali ogólne
informacje o gminie i o zasadach funkcjonowania pomocy społecznej. Pokazane
zostały praktyczne przykładów projektów
i działań realizowanych w naszej miejscowości z inicjatywy i przy współudziale
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Łukasz Kamiński przedstawił jak
działają, z jakich środków finansowych
mogą korzystać organizacje pozarządowe, częścią wystąpienia były informacje
o naszej drużynie ZHR.
Prezentacje multimedialne pokazujące sieć wspólnych wielorakich i wielopłaszczyznowych działań zaprezentowali pracownicy socjalni i wolontariusze
podkreślając, jak ważna jest współpraca
wszystkich instytucji, organizacji, osób
prywatnych. Zapoznaliśmy naszych Gości
jak zmiana społeczna się zaczyna, rozwija się ale także co ją wspiera a co blokuje i utrudnia zmianę. Ważnym efektem
wizyty była refleksja i podziw dla naszej
społeczności w związku z pokazywanymi
przykładami.
Popołudniu Goście spacerem, podziwiając uroki Zalesia, udali się do Klubu
Kultury aby zapoznać się z kolejnymi
działaniami.

W Klubie Kultury nasi goście mogli
poznać, jak wiele ciekawych inicjatyw jest
realizowanych w naszej wsi. Pani sołtys
Ewa Stroińska przedstawiła projekty zrealizowane z Funduszu Sołeckiego, a także
wyzwania z jakimi borykają się nasi samorządowcy. Samorządowcy z Ukrainy
i z Armenii z wielką uwagą dopytywali
się o projekty realizowane przez Radę
Sołecką.
Kierownik Klubu Kultury Andrzej
Szczygielski z dumą prezentował naszą
gazetę „Przystanek Zalesie”, tworzoną
przez mieszkańców. Warto podkreślić, że
ta jedyna na Mazowszu gazeta sołecka,
cieszy się ogromną popularnością nie tylko w Zalesiu.
Przedstawiciel Stowarzyszenia Razem
Lepiej Magda Kamińska przedstawiła
prezentację multimedialną dotyczącą działalności osób niepełnosprawnych. Prezentacja ukazująca w dowcipny sposób nasze
osiągnięcia, spotkała się z uznaniem zagranicznych gości, którzy byli pod wrażeniem naszej aktywności. Wywiązała się
dyskusja na temat problemów, z jakimi
problemami borykamy się na co dzień.
Tadeusz Browarek wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego
w swym wykładzie prowadzonym po
rosyjsku, przedstawił ideę samorządu
terytorialnego oraz historię działalności
SPZG. Z pasją opowiadał o swoich przemyśleniach na temat podatków lokalnych.
Nasi goście zarówno w pierwszej jak
i drugiej części spotkania brali czynny
udział w dyskusji, zadawali szczegółowe
pytania i byli bardzo zainteresowani naszymi doświadczeniami
i chcieliby część z nich przenieść
na swój teren.
Wszystkim uczestnikom spotkania składamy serdeczne podziękowania.
Bogusława Meissner i Piotr Marczak
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Złote medale

Dąb naszych harcerzy w finale konkursu na „Drzewo
Roku”

Głosujmy!
Stary dąb, niedaleko osiedla Nowinki, przy moście na
rzeczce, przeszedł do ostatniego etapu konkursu na
„Drzewo Roku” organizowanego przez Klub Gaja.
Dla wielu z nas to miejsce wycieczek, spotkań na trawie, pikników. Dla harcerzy ze Szczepu „Watra” to miejsce szczególne. To właśnie tu został odczytany rozkaz powołujący Szczep, tu odbyła się pierwsza zbiórka, i nadal
w tym miejscu spotykają się harcerze na ogniska, biegi,
zbiórki, apele. Gdy harcerz mówi „zbiórka pod Dębem”,
nic więcej nie musi tłumaczyć. Każdy wie, o które drzewo
chodzi. Wygrana w konkursie zależy od liczby oddanych
przez internautów głosów. W tej chwili Dąb został w tyle,
dlatego harcerze ogłaszają powszechną mobilizację i głosowanie! Z 1 maila można oddać 1 głos, a większość z nas ma
kilka adresów. Głosujmy na nasz harcerski zalesiański Dąb.
głosowanie pod adresem: www.drzeworoku.pl
Agata Kamińska

dla badmintonistów KS Hubertus Zalesie Górne
na Mistrzostwach Polski
Zawodnicy sekcji badmintona Klu- Mistrzyni Polski Wiktorii Dąbbu Sportowego Hubertus z Zalesia czyńskiej.
W Mistrzostwach brało udział
Górnego osiągnęli wielki sukces
na Indywidualnych Mistrzostwach 8 zawodników naszej sekcji badPolski Młodzików rozegranych w mintonowej co świadczy o tym, że
mamy szeroką kadrę zawodników
Kępnie w dniach 16-18 maja.
Adam Szolc został podwójnym o dużych możliwościach.
Wielkie gratulacje należą się
Mistrzem Polski nie mając sobie
równych zarówno w grze pojedyn- nie tylko zawodnikom, ale i prowadzącej sekcję trenerce Katarzyczej jak i podwójnej.
Dorota Matysiak została Wicemi- nie Garbackiej.
strzynią Polski w grze podwójnej.
Stanisław Szczyciński
Zawodnicy KS
Hubertus byli o
krok od zdobycia
6 medali, jako że
Michał Matysiak
grał ćwierćfinały
w grze pojedynczej i podwójnej,
jak również jego
siostra
Dorota
Matysiak uległa
jedynie przyszłej

Rodzicu,
zapisz swoje dziecko do szkoły
W związku z nowelizacją przepisów ustawy o systemie oświaty
dzień 1 września 2014 r. jest datą
wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków oraz obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich.
Zgodnie z powyższym:
1. Rodzice dzieci 5-letnich (rok
urodzenia 2009) mają obowiązek
zapisać je na zajęcia rocznego
przygotowania przedszkolnego.
2. Rodzice dzieci 6-letnich (urodzone od 1 stycznia do końca
czerwca 2008 r.) mają obowiązek zapisać je do klasy pierwszej
szkoły podstawowej. Natomiast
dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 r. będą mogły rozpocząć
naukę w szkole na wniosek rodziców lub uczęszczać na zajęcia
rocznego przygotowania przedszkolnego.
3. Rodzice dzieci 7- letnich (rok
urodzenia 2007) mają obowiązek
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zapisania dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
Na dzień dzisiejszy, z przeprowadzonej analizy danych pochodzących z publicznych szkół podstawowych wynika, iż nie wszystkie dzieci zameldowane w ich
rejonach zostały do nich zgłoszone.
W związku z tym Zespół Ekonomiczno – Administracyjny
Szkół w Piasecznie zwraca się z
uprzejmą prośbą do Rodziców
dzieci z roczników: 2009, 2008 i
2007, którzy nie zapisali swoich
dzieci do szkoły lub przedszkola
aby niezwłocznie dokonali obowiązku zgłoszenia dziecka do
szkoły rejonowej.
Zbyt późne zgłoszenie dziecka
do szkoły rejonowej skutkować
może kłopotami związanymi z
organizacją pracy szkół w nowym roku szkolnym i tym samym
utrudnieniami dla dzieci (np.:
wprowadzenie zmianowości pracy szkoły).
(piaseczno.eu)
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