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

I. Na comiesięcznym spotkaniu rady sołe-
ckiej omawialiśmy:
– szczegółową organizację spotkania inte-
gracyjnego mieszkańców Święto Pieczo-
nego Ziemniaka,
– realizację Funduszu Sołeckiego 2015,
– wydanie albumu „Ulicami Zalesia”.
II. Braliśmy udział w uroczystości roz-
poczęcia roku szkolnego w naszej nowej 
Szkole
III. Zwróciliśmy się do burmistrza o pil-
ne spowodowanie zabezpieczenia wyjaz-
du z ulicy Jesionowej. Jest to jedyny wy-
jazd dla mieszkańców z tej strony Zalesia 
w stronę centrum i Warszawy. Wyjazd bar-
dzo niebezpieczny z powodu ograniczenia 
widoczności zarówno od strony torów – za-
kręt i ogrodzenie działki przylegającej, jak 
i od strony Pilawy – zakręt i las. Stłuczki 
zdarzają się z tego powodu bardzo często.
IV. Braliśmy udział w posiedzeniu komisji 
założeń planu na lata 2018-2027 w Nadleś-
nictwie Chojnów. W tym tygodniu na stro-
nie Nadleśnictwa w zakładce BIP ukaże się 
ten plan. Tam będziemy mogli się dowie-
dzieć, co będzie się działo w następnych 
latach z lasem, który nas otacza.
V. Spotkaliśmy się z panem Ksawerym 
Gutem, członkiem Zarządu Powiatu. 

Otrzymaliśmy zapewnienie, że w tym ro-
ku na pewno będzie chodnik od bazarku 
do Top Marketu oraz postawione słupki 
drogowe, zabezpieczajace chodnik na-
przeciwko bazarku. Prosiliśmy o umiesz-
czenie w budżecie Powiatu na 2016 rok 
budowy chodnika do Ustanowa.
VI. Spotkaliśmy się z Klubem Seniora – 
podziękowaliśmy paniom za wielką pomoc 
w przygotowaniu poczęstunku dla miesz-
kańców na naszym spotkaniu integracyj-
nym na placu Domanka, 13 września.
VII. Mamy oczyszczony rów melioracyj-
ny przy Pionierów/Droga Dzików. Był za-
rośnięty gęstymi krzakami, z działki są-
siadującej z rowem. Gmina udrożniła rów.
VIII. Zlecamy prace porządkowe osobom 
skierowanym do nas przez kuratorów. 
W dalszym ciągu prosimy o zgłaszanie do 
sołtysa miejsc szczególnie zaśmieconych. 
Postaramy się usunąć te śmieci.

Kon takt z soł ty sem:
tel. 691 500 242; 22/844 03 29, 
ul. Po ran nej Zo rzy 1; dy żur soł ty sa: 
po nie dzia łek g. 17–19 i pią tek g. 10–12, 
ewa stro in ska@pocz ta.onet.pl

Sołtys Ewa Molenda-Stroińska

 * * *
PRZYPOMI-
NAMY – 6 PAŹ-
DZIERNIKA 
ODBIÓR GA-
BARYTÓW
W tym dniu firma 
Lekaro zapew-
nia odbiór śmieci 
wielkogabaryto-
wych sprzed po-
sesji.
Śmieć gabaryto-
wy musi być :
– wystawiony 
przed posesję od 
godz. 6.00
– możliwy do za-
ładowania ręcznie.

Co można oddać:
Meble i elementy wyposażenia wnętrz, 
w tym meble ogrodowe, dywany, zużyte 
urządzenia elektryczne i elektroniczne.
Czego nie można oddać:
– zużytych opon, karoserii i tapicerek 
samochodowych, szyb, płyt gipsowych, 
odpadów komunalnych, odpadów biode-
gradowalnych (trawy, liści, gałęzi),
– odpadów poremontowych (gruzu, pia-
sku, ziemi, kafelków, okien, paneli, desek, 
palet, armatury łazienkowej itp.,
– odpadów niebezpiecznych: olejów, sma-
rów, rozpuszczalników, środków ochrony 
roślin, nawozów, opakowań po nich, az-
bestu, papy, wełny mineralnej, lepiku itp.,
– padliny, płodów rolnych, popiołu, żużlu 
itp.
– wykładzin PCV

* * *
PRZYDATNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe FALCK 
22 535 91 93,  999,  112
Nocna pomoc lekarska Piaseczno 
ul.Pomorska 1, tel.22/5369776
Nasz Ośrodek Zdrowia 
22 7565245
Przychodnia Piaseczno, ul Fabryczna 
22 7562111, 22 7567373
Szpital Św.Anny Piaseczno 
22 735 41 00
Pogotowie gazowe 992
Straż Pożarna 998; 112
Telefon ws. awarii oświetlenia ulic 
881 551 551
Pogotowie energetyczne Jeziorna 
22 7013220, 22 7013222
Pogotowie wodno-kanalizacyjne PWiK 
603 309 399
Posterunek Policji w Zalesiu 
22 757 87 96, 997
Parafia św. Huberta w Zalesiu Górnym 
22 757 86 13
Poczta Zalesie Górne 22 756 52 48
Dom Kultury ul. Jelonka  500 162 993
Gmina Piaseczno- centrala 22/7017500
Gmina -Wydział Gospodarki Odpadami 
22 736 29 84
Nadleśnictwo Chojnów 22727 57 52

SOłTYS DZIAłA, A RADA SOłECKA WIE …

Rodzinne stoisko handlowe na Pieczonym Ziemniaku
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WNIOSKI 
DO BUDŻETU 
NA ROK 2016

Szanowny Panie Starosto, 
pragnę przedstawić następujące 
wnioski do budżetu 
na rok 2016:

1. Remont ulicy Pionierów – 
etap drugi
2. Wykonanie chodnika wzdłuż 
ulicy Parkowej na odcinku od 
Poczty w Zalesiu Górnym do 
granicy miejscowości z Ustano-
wem, odkąd chodnik już jest
3. Remont nawierzchni ulicy 
Wiekowej Sosny oraz ulicy Par-
kowej na odcinku od ulicy Pio-
nierów do granicy miejscowości 
z Ustanowem
4. Projekt i budowa ronda u zbie-
gu ulic Wiekowej Sosny, Parko-
wej, Leśnych Boginek, Młodych 
Wilcząt, Złocistych Łanów, Leś-
ny Zaułek. Jest to szczególnie 
ważny punkt ze względu na bez-
pieczeństwo mieszkańców
5. Budowa chodnika przy ulicy 
Wiekowej Sosny na odcinku od 
ulicy Pionierów do Koralowych 
Dębów
6. Remont ulicy Koralowych 
Dębów na odcinku od ulicy 
Wiekowej Sosny do przejazdu 
kolejowego w Żabieńcu
7. Realizacja projektu rewita-
lizacji Ośrodka Wisła (remont 
dróg dojazdowych z nawierzch-
ni asfaltowej wraz ze skablowa-
niem linii energetycznej i tele-
komunikacyjnej, posadowienie 
ławek i koszy, oświetlenie ulicz-
ne, instalacja urządzeń sporto-
wych i rekreacyjnych).
Z wyrazami szacunku i podzię-
kowaniem za dotychczasową 
współpracę,

Paweł Szczyciński
radny powiatu piaseczyńskiego

19 września 2015 roku uczniowie naszej 
szkoły uczestniczyli w II Festiwalu Piosen-
ki Dziecięcej „Piosenka, uśmiech i my”. 

Nasze dzieci rozpoczęły oraz zakończyły 
festiwal, śpiewając piosenkę tytułową. Z całej 
Polski przybyło około 200 wykonawców. Wa-
gę tego wydarzenia podkreśliła obecność wie-
lu znamienitych gości i wysokich urzędników 
państwowych na czele z Panią Premier Ewą 
Kopacz, Panią Minister Edukacji Narodowej 
Joanną Kluzik-Rostkowską oraz Rzeczni-
kiem Praw Dziecka, Panem Markiem Micha-
lakiem. W czasie festiwalu został  wręczony 
kolejny Order Uśmiechu, jedyne odznaczenie 
przyznawane na wniosek dzieci. Otrzymał 
je Pan Piotr Fronczewski- znakomity aktor 
teatralny i filmowy, który na oczach dzieci 
musiał wypić sok z cytryn i jeszcze musiał się 
przy tym uśmiechać!!! Udało się. 

Wykonawcy otrzymali upominki od 
Rzecznika Praw Dziecka oraz od Pani Mini-
ster Edukacji Narodowej. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali także dyplomy z podziękowaniem 
od Przewodniczącej   Rady Programowej Fun-
dacji Muzyczny Krąg, Pani Barbary Kolago, 
która była także dyrektorem festiwalu, oraz od 
Prezesa Fundacji Muzyczny Krąg, Pana Tade-
usza Belerskiego. Naszą szkołę reprezentowały 
„Zalesiańskie Nutki”, w którym śpiewają:
Soliści: Marcelina Czublun, Marysia Kwiat-
kowska, Piotrek Ryżak, Oliwia Tomczak.

Zespół: Zuzia Chmielarczyk, Piotrek Chmie-
lewski, Rafał Królikowski, Karolina Leppin, 
Asia Makowska, Daria Maleszewska, Zuzia 
Poncyliusz, Zuzia Rędzioch, Justyna Stare-
cka, Zosia Taper, Wojtek Telakowiec, Marysia 
Usiądek.

    Jednocześnie chcielibyśmy podziękować 
Państwu Grażynie i Fryderykowi Babińskim 
za nieocenioną pomoc w przygotowaniu dzie-
ci do festiwalu. Pragniemy wyrazić ogromną 
wdzięczność za poświęcenie swojego czasu i 
umiejętności, które zaowocowały profesjonal-
nym nagraniem piosenki w studiu w Laskach, 
jak również świetnym występem na żywo.

Niech o jakości występu naszych uczniów 
świadczy fakt, że zostaliśmy zaproszeni na III 
Festiwal za rok.

Natalia Szymaszek

MŁODZI ZALESIANIE 
NA FESTIWALU
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Turniej Drużyn 
Puszczańskich 2015

Turniej Drużyn Puszczańskich to zlot 
drużyn z organizacji ZHR które zdobyły ka-
tegorię drużyny puszczańskiej. Walczą one 
o miano najlepszej drużyny w Polsce, zwanej 
Drużyną Rzeczpospolitej. W tym roku TDP 
odbyło się w Pionkach (miejscowości 20 km 
od Radomia) w dniach 4-6 września.

My jako 2 Mazowiecka Drużyna Har-
cerzy z Zalesia Górnego braliśmy udział 
w turnieju po raz 5. W tym roku zajęliśmy 
miejsce 7 na 18 drużyn.

Wyjechaliśmy w piątek o godzinie  4:30 
rano, na miejsce dojechaliśmy około godzi-
ny 7 rano.

Pierwsza gra zaczęła się około godziny 
10. Była to gra miejska dla zastępowych, 
w tym samym czasie reszta drużyny przy-
gotowywała występ o naszej drużynie. 

Gdy przedstawiliśmy swoje występy, 
udaliśmy się na apel rozpoczynający turniej, 
a tuż po apelu rozpoczął się pokaz musztry 
paradnej. Następnie kolumną udaliśmy się 
na miejsce obozowania zjedliśmy kolację 
i poszliśmy na ognisko. W nocy odbyła się 
gra nocna dla zastępowych i kadr drużyn. 
Następnego dnia, w sobotę odbyła się głów-
na gra zastępów, która polegała na tym, aby 
odwiedzić jak najwięcej punktów i jak naj-
lepiej wykonać zadania, które się tam dosta-
wało. W między czasie drużynowi i przy-
boczni mieli swoja grę, ich zadaniem było... 
ugotowanie obiadu dla swojej drużyny! Oce-
niana była estetyka podania, smak i wygląd 
potraw. Po obiedzie zostało wybranych kilku 
reprezentantów, aby razem z kadrą wzięli 
udział w zawodach sportowych, a reszta dru-
żyny wróciła na grę zastępów. Po grze zjedli-
śmy kolację i udaliśmy się na ognisko.

W niedzielę odbył się apel kończący 
i ogłoszenie wyników. W tym roku TDP 
wygrała  63 Gdyńska Drużyna Harcerzy im. 
mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. 
Mimo tego, że nie udało nam się zająć miej-
sca na podium, uważam to TDP za udane. 

Ćw. Jakub Adamczyk, zastępowy 2 MDH –y

Wspomnienia z obozu…
W tym roku szczep „Watra” pojechał na 

obóz wędrowny. Pojechały trzy drużyny: 
2 Mazowiecka Drużyna Harcerzy „Olean-
dry” im. Józefa Piłsudskiego, 3 Mazowie-
cka Drużyna Harcerzy z Czachówka oraz 4 
Mazowiecka Drużyna Harcerek „Połoniny” 
im. Haliny Konopackiej. Razem około stu 
osób pod wodzą Janka Kamińskiego.

Obóz odbył się w terminie 28.06-17.07 
w Bieszczadach. Bazy były zmieniane co 
ok. trzy dni. Były to miejscowości: Sered-
nie Małe, Krywe, Nasiczne oraz Procisne, 
a pod koniec obozu także Wałcz (gdzie od-
bywał się obóz 22 szczepu „Watra”.)

Pierwsze trzy dni spędziliśmy w Sered-
nie Małe w gospodarstwie agroturystycz-
nym „Serednie”. W Serednie odbywały 
się m.in. zajęcia z rozpalania ognisk dla 
najmłodszych zastępów, podczas których 
doszło do pożaru wielkiego spróchniałego 
drzewa, ale dzięki współpracy szybko je za-
gaszono i nikomu nic się nie stało. W tym 
czasie najstarsze zastępy wędrowały po gó-
rach i poznawały ich nowe zakątki.

Cztery najstarsze zastępy wybrały się na 
dwudniową wędrówkę do chaty „Socjolo-
ga” schroniska, gdzie w zeszłym roku sta-
cjonowaliśmy podczas zimowiska. 

Następną bazą było Krywe. Znajdowa-
ło się tam gospodarstwo agroturystyczne 
„U Tośki”. W tej okolicy znajdowało się 
wiele ruin np. klasztorów. Poznaliśmy tam 
także przemiłych ludzi z Domu Dziecka, 
którzy przyjeżdżali w to miejsce co roku 
na wakacje. Ostrzegali nas przed wilkami 
i niedźwiedziami, które podobno chodziły 
po tej okolicy. Jak się później okazało nie 
na darmo nam to mówił, ponieważ jeden ze 
starszych harcerzy widział w nocy wilka.

Następnie wybraliśmy się do Nasiczne-
go, gdzie znajdowała się stanica Gdańskie-
go ZHP. W tej bazie odbył się bieg na sto-
pień Ochotniczki i Młodzika. Podczas gdy 
najmłodsi z nas zdobywali stopnie, reszta 
poszła na wędrówkę na połoninę Caryńską. 

Ostatnią bazą w Bieszczadach była po-
lana w Procisne. Podczas wędrówki z bazy 
z Nasicznego do Procisnego zwiedziliśmy 
jaskinie. Niestety jedna harcerka zraniła so-
bie dłoń, ale na szczęście to nie było nic po-
ważnego. Dwa dni później odbył się bieg na 
Tropicielkę i Wywiadowcę. W tym samym 
czasie trwał bieg na Samarytankę i Ćwika, 

a dzień później na Starszą Tropicielkę. 
Po zakończeniu wszystkich biegów poje-

chaliśmy do Piły. Nasz pociąg przejeżdżał 
przez Warszawę, gdzie rozstaliśmy się z kil-
koma obozowiczami, którzy musieli wrócić 
wcześniej. Z Piły przyjechaliśmy autoka-
rami do Wałcza do obozu naszego bliź-
niaczego szczepu – 22 Szczepu „Watra” na 
„Watrzańskie Jamboree”. Podczas pobytu 
u „22” obyła się m.in. olimpiada sportowa 
i gra o historii Wałcza.

W tym roku obóz harcerski był inny niż 
w poprzednich latach. Nie budowaliśmy 
pionierki, nie spaliśmy w dużych namio-
tach i nie siedzieliśmy w tym samym miej-
scu przez trzy tygodnie. Choć obóz był inny, 
będziemy go tak samo miło wspominać jak 
poprzednie lata. st. trop. Hania Całka

Obóz Harcerski
W tym roku pojechaliśmy drużyną na 

obóz harcerski w Bieszczady. Nasz obóz pod 
względem pomysłu był wyjątkowy. Obozy 
harcerskie mogą być rowerowe, stałe lub 
wędrowne. My jednak nie pojechaliśmy na 
żaden z nich. Obóz był koczowniczy to zna-
czy, że na początku wędrowaliśmy, aby po-
tem zostać w wyznaczonym miejscu pewien 
okres czasu, po którym znowu wyruszali-
śmy na szlak. Podczas jednej z takich podró-
ży musieliśmy przekraczać San, co nie było 
łatwe jeśli miało się na plecach cały swój do-
bytek. Udało się to nam bez większych strat, 
ale zdarzyło się parę przypadków, z których 
ledwo udało się wybrnąć. W czasie posto-
jów na miejscach noclegowych każdy zastęp 
musiał sobie rozbić namiot. Może wydawać 
się to łatwe, ale często zdarzało się, że źle 
naciągnięty namiot przeciekał i rano budzi-
ły cię kropelki wody spadające na twarz. 
W ciągu dnia dzielono nas na grupy. Szliśmy 
wtedy, z którymś ze starszych harcerzy do 
lasu, żeby się czegoś nauczyć o otaczającej 
nas faunie i florze albo wyruszaliśmy na pa-
ro godzinną wędrówkę, by obejrzeć którąś 
z połonin. Kiedy wspinaliśmy się na gra-
nie mogliśmy zaobserwować tropy różnych 
zwierząt (wilków, niedźwiedzi i jeleni). Kie-
dy dochodziło się na grań lub szczyt można 
było zobaczyć olśniewające widoki. Potem 
znów schodziło się w doliny popijając zimną 
wodę z górskiego potoku.

Uważam, że ten obóz to była świetna 
przygoda. Poznałem wielu fajnych ludzi 
i posmakowałem przygody. Polecam har-
cerstwo każdemu kto lubi czasami wyjść na 
powietrze, zagrać w gry terenowe i survival.

Krzysztof Ołdakowski, zastępowy 2 MDH -y

NA HARCERSKIM SZLAKU
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Na prośbę kontaktujących się ze mną 
mieszkańców i w porozumieniu z Radą 
Sołecką składam poniższe wnioski bu-
dżetowe:
1. Inwestycje
a) KS Hubertus w Zalesiu Górnym:
– środki na budowę zaplecza, po uregulo-
waniu spraw własnościowych
– środki na wykonanie punktu zasilania 
energetycznego na terenie boiska
b) ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym – 
środki na wykonanie chodnika wzdłuż 
ulicy, zgodnie z wykonanym w 2014 r. 
projektem.
c) ul. Sarenki w Zalesiu Górnym – środki 
na dokończenie remontu ulicy
d) Chodnik wraz ze ścieżkami rowerowy-
mi w ciągu ulic Wiekowej Sosny i Parko-
wej oraz Pionierów i źródlanej w Zalesiu 
Górnym – środki na współfinansowane 
ww. zadań z powiatem piaseczyńskim
r) Chodnik w ciągu ulicy Młodych Wil-
cząt w Zalesiu Górnym od przedszkola do 
ul. Pionierów
f) Oświetlenie uliczne:
– Budowa oświetlenia ulicznego na ul. 
Złocistych Łanów na wysokości nr 16A 
i 46 w Zalesiu Górnym
– Budowa oświetlenia ulicznego na ul. 
Leśny Zaułek w Zalesiu Górnym
– Budowa oświetlenia ulicznego na odcin-
ku drogi wojewódzkiej od ul. Jesionowej 
do ul. Spacerowej w Zalesiu Górnym.
– Modernizacja/poprawienie jakości lamp 
w obrębie przejść dla pieszych przy skrzy-
żowaniach ul. Leśnych Boginek z Wieko-
wej Sosny oraz ul. Parkowej z Nowinek.
– Rozbudowa oświetlenia wokół stacji 
PKP w Zalesiu Górnym – środki na pro-
jekt i wykonanie oświetlenia przy zejściu 
z peronu od strony Radomia i w ciągu pie-
szym od budynku stacji ww. zejścia.
2. Remonty dróg oraz zadania w trybie 
remontowym
a) Parking przy PKP Zalesie Górne (teren 
wokół dworca + parking przy OW „Wi-
sła”) – środki na kontynuację zagospoda-
rowania parkingu przy ośrodku (montaż 
opraw na istniejącej linii)
b) Teren bazarku w Zalesiu Górnym – 
środki na rewitalizację bazarku etap II, 
zgodnie z projektem sołeckim (wiaty, la-
dy), przy współpracy z kupcami handlują-
cymi na bazarku
c) ul. Biedronki w Zalesiu Górnym – środ-
ki na nakładkę asfaltową na istniejącej pod-
budowie oraz wykonanym odwodnieniu.

d) ul. Jasna w Zalesiu Górnym – środki 
na odwodnienie i nawierzchnię z tłucznia 
w części od ul. Północnej do Jagodowej 
oraz budowę nakładki asfaltowej.
e) ul. Jelenich Rogów – środki na nakład-
kę asfaltową na istniejącej podbudowie
f) ul. Widna – środki na nakładkę asfalto-
wą na istniejącej podbudowie na odcinku 
od Nowinek do Południowej
g) ul. Jastrzębi Lot – środki na nakładkę 
asfaltową na istniejącej podbudowie na 
odcinku od Poranku do Zagajników i ul. 
Złotej Jesieni
h) ul. Złotej Jesieni – środki na nakładkę 
asfaltową na istniejącej podbudowie na 
odcinku od Koralowych Dębów (do po-
prawy jest wylany w 2014 wjazd od ulicy) 
do Zagajników
i) ul. Zagajników – środki na nakładkę 
asfaltową i podbudowę z tłucznia na od-
cinku od Złotej Jesieni do Pionierów
j) ul. Leszczynowa – środki na nakładkę 
asfaltową na istniejącej podbudowie 
k) ul. Złocistych Łanów – środki na re-
mont ulicy na istniejącej podbudowie (do 
konsultacji z mieszkańcami – Hanse Gran 
lub asfalt) 
l) ul. Świetlana – środki na nakładkę 
asfaltową na istniejącej podbudowie
ł) ul. Polna – środki na remont ulicy na 
istniejącej podbudowie na odcinku od ul. 
Pięknej do Południowej (do konsultacji 
z mieszkańcami – Hanse Gran lub asfalt) 
m) ul. Zaczarowanej Róży – środki na na-
kładkę asfaltową na istniejącej podbudowie 
na odcinku od Jesionowej do Słowików
n) Środki na profilowanie dróg grunto-
wych w gminie – wnioskuję o przesunię-
cie tych środków na utwardzenie i wyko-
nanie nawierzchni tłuczniowej lub Hanse 
Gran dla ulic w Zalesiu Górnym (np. ul. 
Echa Leśne, Środkowa, Krótka, Owsiana, 
Żytnia, Malinowa).
o)Parking przed kościołem w Zalesiu 
Górnym – środki na powiększenie o 2 
miejscach po wyciętych drzewach
p) Środki na dodatkową ilość tłucznia do 
wykorzystania dla sołectw
3. Odwodnienie:
a) dodatkowe środki na prace remontowe: 
czyszczenie i odtwarzanie istniejących ro-
wów i kanałów 
b) środki na oczyszczenie koryta rzeki 
Jeziorka (przy współpracy z WUM i oko-
licznymi gminami) środki na oczysz-
czenie koryta rzeczki Czarna od granicy 
gminy do ujścia do Jeziorki

c) Zalesie Górne (pilne): środki na dalsze 
prace remontowe, zgodnie z koncepcją 
zlewni, zwłaszcza dla północnej części 
wsi oraz środki na odpowiednie utrzyma-
nie istniejącej infrastruktury
4. Zadania inne:
a) Zagospodarowanie tzw. Placu Duszczy-
ka w Zalesiu Górnym – środki na sprząta-
nie i czyszczenie terenu oraz ławki, nowe 
nasadzenia i utwardzenie ścieżek dla pie-
szych
b) Modernizacja sieci wodociągowej prze-
kazanej do PWIK pod kątem przemarza-
nia i spadków ciśnień oraz rozbudowa 
sieci wodociągowej w Nowinkach zgodnie 
z wnioskiem mieszkańców (w załączeniu).
c) Środki na pokrycie kosztów opracowa-
nia koncepcji Społecznego Zagospodaro-
wania wsi Zalesie Górne
d) Kulturalne Zalesie – środki na orga-
nizację dwóch koncertów – realizatorem 
zadania będzie Parafia Św. Huberta w Za-
lesiu Górnym
e) Środki na II wydanie w liczbie 2000 
egzemplarzy książki–albumu „Ulicami 
Zalesia”. 
f) Środki na wykonanie siłowni plenero-
wej na terenie boiska KS Hubertus.
5. Programy gminne
a) Karta Dużych Rodzin 3+ – środki na 
dalszą promocję oraz poszerzanie ofer-
ty gminnej (w tym obsługę zwrotów za 
transport).
b) Świetlica tzw. „Socjo–terapeutyczna” 
w Zalesiu Górnym – środki na realizację 
poprzez jednostki gminne lub poprzez 
zlecone zadanie publiczne dla podmiotu 
zewnętrznego
c) Program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, w tym z klubami spor-
towymi – środki na realizację zadań pub-
licznych w tym zakresie na poziomie co 
najmniej roku 2015 (ze wzrostem środków 
na zadania z zakresu szkoleń młodzieży 
i kształtowania postaw obywatelskich i wy-
łączeniem z tego zakresu zadań pt. sport)
d) Zmiana sposobu finansowania dopłat 
do biletów ZTM – przykład gmina Marki
e) Lobbing samorządowy: 
– dot. zwiększenia liczby pociągów (oraz 
pojazdów komunikacji kołowej na czas 
remontu linii kolejowej); 
– dot. budowy trasy S7 
Powyższe zadania uważam za konieczne 
do realizacji w ramach budżetu gminy na 
rok 2016.

Łukasz Kamiński – radny Gminy Piaseczno

WNIOSKI BUDŻETOWE NA ROK 2016
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To mogła być taka zwyczajna niedziela 
jak zawsze. Rodzinny obiad: rosół z ma-
karonem, schabowy z kapustą, pomido-
rowa z ryżem lub pieczony kurczak.

Jednak była to zupełnie inna niedziela, 
zamiast pieczonego, niedzielnego kurcza-
ka, było Święto Pieczonego Ziemniaka 
i inne atrakcje o czym informowały plakaty 
(a raczej plakaciki).

Pani Ewa Stroińska, nasza sołtys, oraz 
jej wspaniali pomocnicy i darczyńcy za-
częli dużo wcześniej przygotowania do 
tego ważnego dla Zalesian dnia. Dwa dni 
wcześniej seniority z Klubu Seniora wyta-
piały smalec i zawijały w folię aluminiową 
kartofle. 

13 września niedzielny poranek był lek-
ko pochmurny, ale już od rana grupa zapa-
leńców rozstawiała namioty, dowoziła sto-
ły, ławki, krzesła. I oczywiście rozpalono 
ognisko. Wiele osób brało udział w przygo-
towaniach, by ten nasz specjalny, bo mają-
cy nas zintegrować jeszcze bardziej dzień, 
wypadł wspaniale.

Punktualnie o godzinie 14.00 pani Ewa 
Stroińska przywitała mieszkańców Zalesia 
(i nie tylko), i podziękowała wszystkim, 
dzięki którym mogliśmy się spotkać.

Było nas bardzo dużo, widać że z każ-
dym rokiem jest nas coraz więcej – ta forma 
integracji mieszkańców bardzo się spraw-
dza, utrwalają się kontakty sąsiedzkie i mię-
dzyludzkie – a jest to nam bardzo potrzebne, 
by czuć się bezpiecznie w tym świecie targa-
nym konfliktami i i migracjami.

Aby było nam jeszcze milej, przygrywał 
nam profesjonalny i sympatyczny zespół 
muzyczny panów Ryszarda i Zbigniewa 
(zespół RZ), który żywiołową muzyką po-
rwał wiele osób do tańca.

Ognisko płonęło, piekły się ziemniaki 
a smakosze pochłaniali kanapki ze smal-
cem. Przedsiębiorcze dziewczynki i chłop-
cy przechodzili szybki kurs ekonomii i han-
dlu, gdy sprzedawali swoje niepotrzebne 
już zabawki, książki i filmy.

Najważniejsze, że spotkaliśmy się przy 
ognisku, fajnej muzyce, przy kocykach, 
gdzie można było COŚ sprzedać/kupić 
i wrócić do domu z uczuciem, że był to do-
bry, miły dzień, i z przekonaniem, że za rok 
będzie nas na tej imprezie jeszcze więcej.

W imieniu Zalesian – pani Ewo, bardzo, 
bardzo dziękujemy.

enwu

Integracyjny ziemniak
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5 września w całej Polsce miała miejsce 
akcja Narodowe Czytanie, zainicjowa-
na przez byłego prezydenta, Bronisła-
wa Komorowskiego.

W tym roku można było posłuchać 
fragmentów jednej z piękniejszych powie-
ści pozytywistycznych, jaką jest „Lalka” 
Bolesława Prusa.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Piaseczno po raz pierwszy podjęła się 
zorganizowania tej akcji. Ponieważ Prus 
był zwolennikiem jazdy rowerem, organi-
zatorzy postanowili połączyć akcję Naro-
dowe Czytanie z rajdem rowerowym. Tak 

zrodził się pomysł na Odjazdowe Czy-
tanie. W rajdzie wzięło udział 21 osób, 
a łącznie w całej akcji 43 osoby. W trakcie 
przejazdu można było podziwiać uroki 
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. 
Metą rajdu była filia Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Piaseczno mieszcząca się 
przy ulicy Wiekowej Sosny 4 w Zalesiu 
Górnym.

O godzinie 11 nastąpiło uroczyste roz-
poczęcie imprezy. Dyrektor Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno, Łu-
kasz Załęski, odczytał list od prezydenta, 
Andrzeja Dudy. 

Przygotowano krótką informację nt. 
Bolesława Prusa i jego dzieła, a potem za-
proszeni goście odczytali fragmenty lektu-
ry. W czytaniu wzięły udział osoby zwią-
zane z życiem kulturalnym Zalesia Górne-
go, Piaseczna i Góry Kalwarii. Odczyt był 
przeplatany odcinkami adaptacji lektury 
w reżyserii Ryszarda Bera, a w tle słysze-
liśmy wspaniały utwór Kurylewicza „Lal-
ka” skomponowany na potrzeby serialu. 

Po oficjalnej części spotkania, uczestni-
cy wzięli udział w quizie. Pytania dotyczy-
ły treści „Lalki”. Wspólnym siłami udało 
się odpowiedzieć na wszystkie z nich. 

W trakcie akcji podziwialiśmy wy-
stawę pięknych, porcelanowych lalek. 
Znalazła się tam nie tylko panna Łęcka, 
ale również pojawiły się bohaterki takich 
dzieł, jak „Noce i dnie” Marii Dąbrow-
skiej oraz „Pani Bovary” Gustawa Flau-
berta. Obok wystawy znajdowało się sta-
nowisko bookcrossing, na którym można 
było wymienić swoje przeczytane książki 
na inne. Każdy, kto chciał, przywiózł ze 
sobą własny egzemplarz „Lalki”, na który 
została złożona pamiątkowa pieczęć. A na 
zakończenie zrobiono pamiątkowe zdję-
cie uczestników spotkania.

Anna Wojtyńska

Tajemnice radosne

– radosne spotkania

Narodowe Czytanie w Zalesiu Górnym

XXVI WIECZÓR SłOWNO-MUZYCZNY

sobota, 3 października 2015 r.
o godzinie 18.00

Dom Rodziny Wisłockich
ul. Pionierów 11/13

Na program złożą się utwory poetyckie in-
spirowane pięcioma radosnymi tajemni-
cami Różańca. Będą to utwory Romana 
Brandstaettera i Siostry A.K. Emmerich (pro-
za poetycka), a także wiersze Karola Wojtyły,
Adama Mickiewicza, Kamila Baczyńskiego
Znaczną część naszego Wieczoru poświęcimy, 
jak zwykle, muzyce.

Scenariusz: Barbara Tokarska
Recytacje: Agnieszka Gamdzyk,

Bernadetta Machała-Krzemińska, 
Magda Olszewska, Marzena Solecka,
Jan Ebert

Śpiew: Marcin Szczyciński, Rafał Kucharski
Słowo wiążące: Marzena Solecka
Reżyseria: Magda Olszewska
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