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NASZE DZIAŁANIA w czerwcu 2008

OD REDAKCJI

Zwróciliśmy się do Komendy
Powiatowej w Piasecznie o zaostrzenie kontroli prędkości na ul.
Pionierów i ustawienie dodatkowych znaków ostrzegawczych.
l Wystąpiliśmy do Gminy o budowę chodnika na ul. Jesionowej.
l Prowadzimy rozmowy z PCK o
regularne sprzątanie wokół kontenerów.
l Przeprowadzamy rozmowy ws.
uszkodzeń mediów przez ekipę
zakładającą kanalizację.
l Uzyskaliśmy dodatkową mapę
Zalesia i okolic – jest umieszczona w starej ramie przy sklepie
“Mariola”– nie jest taka ładna, jak
zniszczona przy “Bazarku” czy
PKP, ale jest jednak “po drugiej
stronie torów”.
l Zorganizowaliśmy I Wiejskie
Zebranie w naszej wsi w Sali
teatralnej pod Kościołem ,którą
udostępnił nam ksiądz Proboszcz.
Były Zebrania Walne, Wyborcze, Kanalizacyjne ale Wiejskiego bardzo dawno nie było. Na
Zebranie przyszło 60 osób . Ce-

Szanowni Czytelnicy, ponieważ pierwszy numer naszej
Gazety Sołeckiej spotkał się z życzliwym przyjęciem
mieszkanców Zalesia Górnego, dołożymy wszelkich starań, aby “Przystanek Zalesie” regularnie docierał do Państwa rąk. Zachecamy równocześnie do kontaktów z naszą
redakcją. Postaramy się uwzględniać Wasze sugestie i odpowiedzieć na każde pytanie, w granicach posiadanej lub
możliwej do zdobycia wiedzy.
Jesteśmy gotowi do publikowania nadsyłanych tekstów,
szczególnie tych dotyczących naszych zalesiańskich
spraw.
Już w tym wydaniu rozpoczynamy prezentacje radnych,
naszych przedstawicieli w Radzie Miasta i Gminy Piaseczno. Chcemy, aby mieszkańcy mogli na bieżąco śledzić to,
czym zajmują się przedstawiciele lokalnego samorządu.
Strony naszej gazety są otwarte dla stowarzyszeń i organizacji społecznych. Prosimy jednocześnie instytucje i
punkty handlowe zainteresowane otrzymywaniem gazety
o zgłaszanie swoich potrzeb mailem lub telefonicznie. Od
najbliższego numeru będziemy także przyjmować lokalne
reklamy i ogłoszenia.
Z nadzieją na dobrą współpracę
Andrzej Szczygielski

l

lem Zebrania było przedstawienie
mieszkańcom naszych Radnych i
nowej Rady Sołeckiej.
Na Zebranie przyszli zaproszeni
nasi Radni, czyli pani Małgorzata
Roszkiewicz, pan Wojciech Kaczorowski i pan Andrzej Swat.
Mieszkańcy zadawali pytania dot.
nieśmiertelnych tematów naszej
wsi czyli jakości dróg, czystości i
kanalizacji.
Następne takie zebranie odbędzie się jesienią i termin podamy
później.
l Braliśmy udział w spotkaniu z
wiceministrem Infrastruktury panem Olgierdem Dziekońskim w/s
proponowanych zmian w Ustawie
o zagospodarowaniu przestrzennym.
l Podejmowaliśmy kolejne interwencje u wiceburmistrza Zdzisława Lisa w sprawie pokrywania nawierzchni wszystkich ulic
na ich szerokości i długości tłuczniem po robotach kanalizacyjnych na osiedlu Leśnik.
Ewa Molenda-Stroińska

KONFERENCJA PRASOWA W STAROSTWIE
W dniu 30 czerwca 2008 r. w
Starostwie Powiatowym w Piasecznie odbyła sie konferencja
Starosty Jana Dąbka z przedstawicielami lokalnych mediów. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu zadań roku 2007 oraz
omówieniu zadań inwestycyjnych
na rok bieżący. Po powitaniu i
krótkim wstępie na pytania kilkunastu dziennikarzy prasy i TV
Piaseczno odpowiedzi udzielali:
Starosta Jan Dąbek, Wicestarosta
Marek Gieleciński i Członek Zarządu Stefan Dunin. Ponadto goście otrzymali starannie przygotowany materiał informacyjny, a

w nim m.in. koncepcję architektoniczną nowej Biblioteki Powiatowej wraz z otaczającym ją Parkiem Miejskim. Jak zapowiedziała prowadząca spotkanie Naczelnik Wydziału Promocji – Ewa
Borkowska – taka forma kontaktów z lokalnymi mediami będzie kontynuowana. Sympatycznym akcentem spotkania była interesująca prezentacja malarstwa
Jolanty Szachbatow, co stanowi
kolejny dowód konsekwentnego
wspierania przez Starostwo Powiatowe przedstawicieli środowisk twórczych Ziemi Piaseczynskiej.
(As)

PODZIĘKOWANIE
W imieniu mieszkanców Zalesia Górnego pragnę złożyć
podziękowania Panu Wicestaroście Markowi Gielecinskiemu i Panu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych Antoniemu Kobusowi za dotrzymanie słowa i wykonanie b.
sprawnie, i w uzgodnionym terminie, naprawy ul. Pionierów
w Zalesiu Górnym. Pragnę podkreślić, że inicjatywa przeprowadzenia remontu tego ważnego odcinka drogi powstała
w Stowarzyszeniu Przyjaciół Zalesia Górnego z aktywnym
udziałem naszego ks. Proboszcza Krzysztofa Grzejszczyka.
Ewa Molenda-Stroińska, Sołtys Zalesia Górnego

KLUB SENIORA
Z udziałem p. Bogusławy Meissner z Ośrodka Pomocy
Społecznej w Piasecznie w dniu 5 czerwca br. odbyło się
spotkanie założycielskie zalesiańskiego Klubu Seniora.
Na zebraniu ukonstytuował się Zarząd Klubu w nastepującym składzie: Przewodniczący – Jerzy Roman, Sekretarz – Anna Hanausek, Skarbnik – Wiesława Karasek.
Klub liczy obecnie ok. 20 członków i zaprasza chętne
osoby do wstąpienia w swoje szeregi. Spotkania odbywają
sie w czwartki w sali Ośrodka Zdrowia przy ul. Koralowych Dębów.
Składka miesieczna-5 zł.
Ewa Szczygielska

