B E Z P Ł AT N A
GAZETA SOŁECKA

Przystanek Zalesie
ZALESIE GÓRNE
ROK II . No 5/2009 (11)

NASZE DZIAŁANIA W MAJU 2009 r.
Zwróciliśmy się z prośbą o interwencję
do naszego Komisariatu Policji o spowodowanie częstych kontroli prędkości na
ulicy Wiekowej Sosny w kierunku Ustanowa. Samochody jadące w obu kierunkach rozwijają nadmierną prędkość powodując zagrożenie dla niezmotoryzowanych mieszkańców. Nadmieniliśmy, że
wystąpimy o stałą kontrolę radarową na
tej ulicy.
l

Braliśmy udział w spotkaniu z burmistrzem Zalewskim wspólnie z dyrektorem MGOK panią E.Dudek, naszym radnym A. Swatem i kierownikiem Świetlicy w Zalesiu Górnym – A.Szczygielskim. Tematem spotkania był zakres i
sposób realizacji prac adaptacyjno–remontowych obydwu budynków tzn. przy
ulicy Wiekowej Sosny – piętro biblioteki
i w budynku po policji na ulicy Jelonka.
Obie lokalizacje Świetlicy mają charakter
tymczasowy. W przyszłości siedzibą naszej Świetlicy – Filii Ośrodka Domu Kultury w Piasecznie będzie budynek Gimnazjum po utworzeniu Zespołu Szkół na
ulicy Białej Brzozy.
l

Otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo w sprawie remontu ulicy Pionierów.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w
Piasecznie napisał, że po wykonaniu dokumentacji projektowo–kosztorysowej na
przełomie czerwca i lipca bieżącego roku zostanie wyłoniony wykonawca zadania. Realizacja I etapu (od ulicy Źródlanej) powinna rozpocząć się w sierpniu tego roku, a zakończenie II etapu powinno
nastąpić w I kwartale 2010 r.
l

l Otrzymaliśmy informacje z Urzędu
Gminy, że wydanie warunków technicznych wykonania przyłączy do kanalizacji
sanitarnej etap VI i VIa będzie możliwe
po wyłonieniu operatora dla wszystkich
inwestycji wykonanych w ramach projektu: Program Gospodarki Wodno–Ściekowej w Piasecznie. O terminie oraz treści
warunków Gmina powiadomi nas na zor-

ganizowanym spotkaniu w naszej Szkole
Podstawowej lub listownie.
Zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie o możliwe szybkie usunięcie suchych konarów dębów
zwisających nad chodnikiem na wysokości boiska.
l

ka Pomocy Społecznej w Piasecznie, że
PCK nie organizuje zbiórki odzieży używanej do żółtych worków (tak było kilka lat temu). Polski Czerwony Krzyż zaprzestał tej akcji z powodu wrzucania do
worków rzeczy podartych i różnych innych nieczystości!!
Będziemy musieli szukać innych możliwości pozbywania się używanej odzieży.
l

Otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo w sprawie uporządkowania tzw. „ placu Duszczyka”. Niestety nieprędko, ponieważ Starostwo odpisało, że ta duża działka
nie znajduje się w zasobie nieruchomości
Skarbu Państwa, czyli Starostwa. Nadleśnictwo Chojnów wystąpiło z wnioskiem
do Wojewody Mazowieckiego o protokólarne przekazanie w zarząd tego terenu i
sprawa znajduje się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Może w związku z
tym Nadleśnictwo, z wyprzedzeniem, posprząta ten plac z żelastwa i suchych połamanych drzew zagrażających życiu.
l

Braliśmy udział w spotkaniu informacyjnym dla sołtysów związanym z tworzeniem funduszy sołeckich. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy i uczestniczyli w
nim sołtysi wszystkich wsi naszej Gminy.
Dowiedzieliśmy się, że Zalesie będzie mogło dysponować kwotą około 34 800 zł w
roku 2010 r. Będziemy mogli te pieniądze
przeznaczyć na potrzeby wsi po uprzednim uchwaleniu wniosku na określone
cele na zebraniu wiejskim. Nasze Zebranie Wiejskie odbędzie się we wrześniu
(dokładną datę podamy po otrzymaniu
od Gminy wszystkich potrzebnych formularzy). W Zebraniu będzie uczestniczył
przedstawiciel Urzędu, który zapozna zebranych z całą procedurą.
l

l Uczestniczyliśmy w Sesji Rady Gminy,

na której radni przyjęli uchwałę o funduszu sołeckim. Zatwierdzenie uchwały
zostało przyjęte oklaskami sołtysów.
Uzyskaliśmy telefoniczną informację
od Dyrektor Miejsko–Gminnego Ośrodl

l Przeprowadzaliśmy liczne rozmowy in-

terwencyjne (międzysąsiedzkie), o które
proszą mieszkańcy Zalesia.

Przyjmowaliśmy zgłoszenia od mieszkańców dotyczące złej jakości naszych
dróg i przekazywaliśmy je telefonicznie
lub osobiście do odpowiednich wydziałów w Gminie lub bezpośrednio do burmistrza.
l

COMIESIĘCZNY APEL I PROŚBA
DO NASZYCH MIESZKAŃCÓW:
ZOSTAWIAJMY NASZE ŚMIECIE
W DOMOWYCH POJEMNIKACH,
NIE WIESZAJMY NA ULICZNYCH
KOSZACH, NIE WYRZUCAJMY
DO LASU!!! DBAJMY O CZYSTOŚĆ
NASZEJ WSI!!!!
Kontakt z Sołtysem:
ul.Porannej Zorzy 1
Tel. 022/844–03–29
0691 500 242
Dyżur:
poniedziałek godz17–19:
piątek godz 10–12
ZAPROSZENIE
Muzeum Regionalne w Piasecznie zaprasza na wystawę malarstwa mieszkanki Zalesia G. Krystyny Zabuskiej-Łopatek “ Tematy z natury i ze snów” Wystawa
czynna w dniach od 7 do 28 czerwca br.
red.

Hubertus

Rozpoczęto projektowanie Zespołu Szkół
w Zalesiu Górnym
Święto Mieszkańców Zalesia!
Na sesji w dniu 29 kwietnia Rada którego przyjęto w dniu 12 marca
Miejska podjęła uchwałę o zmianie
budżetu na 2009 rok w części dotyczącej nazwy inwestycji oświatowej
w Zalesiu Górnym. Nowa nazwa zadania to: „Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym, ul. Sarenki 20 – projekt
rozbudowy o budynek z przeznaczeniem na szkołę podstawową, modernizacja istniejącego budynku z przeznaczeniem na gimnazjum w celu utworzenia Zespołu Szkół Publicznych +
budowa + termomodernizacja.”
W ten sposób Rada Miejska skorygowała wcześniejsze nieścisłości i
zdecydowała o kształcie inwestycji.
Wynika to z przedstawionego przez
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół, a opracowanego na podstawie wniosków rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkół, programu funkcjonalno– użytkowego, na podstawie

2009 roku , że w istniejącym budynku szkoły podstawowej (po modernizacji) będzie gimnazjum, a w części projektowanej dobudowy będzie
szkoła podstawowa.
Na wykonanie projektu technicznego łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę ogłoszono przetarg,
na który złożono kilkanaście ofert
o znacznej rozpiętości kwot. Przetarg
wygrała firma MARBUD Invest z
Warszawy za kwotę 277 500 zł. Umowa na projekt została podpisana przed
dwoma tygodniami i firma przystąpiła do projektowania. Zgodnie z ustaleniami z burmistrzem i wydziałem
inwestycji, na każdym etapie projektowania, koncepcja i projekt będą
konsultowane z dyrekcjami szkół i
rodzicami uczniów.
Andrzej Swat – radny

Noc z Filmem w Czersku
Stowarzyszenie TUŻ OBOK we
współpracy z Burmistrzem Miasta i
Gminy i Ośrodkiem Kultury w Górze Kalwarii organizuje na zamku
Książąt Mazowieckich CZERSKĄ
NOC Z FILMEM ANIMOWANYM
I MUZYKĄ FILMOWĄ.
26 CZERWCA w godz. 21,30 – 6
rano zaprezentujemy 20 filmów autorstwa studentów i absolwentów Pracowni Filmu Animowanego Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie prowadzonej przez prof. Jerzego Kucię.
Pokazowi towarzyszyć będzie muzyka filmowa w wykonaniu zespołu
PULSACIONES.
Gwarantujemy 8 godzin przeżyć
artystycznych: wspaniałe filmy i mu-

zyka, kontakt z młodymi twórcami
oraz ich mentorem, tańce w scenerii
ruin zamku pod gwiazdami…
Nie gwarantujemy (choć życzymy
sobie) ciepłej, bezchmurnej, letniej
nocy… Dlatego zgodnie z powiedzeniem, że „najlepszego przyjaciela
mam w sobie”, zadbajmy o siebie zabierając wszystko, co może ochronić
nas przed kaprysami pogody, a także
coś do siedzenia, leżenia…
Na miejscu grill i napoje.
Realizacja pokazu filmów jest
możliwa dzięki środkom finansowym
Powiatu Piaseczyńskiego i sponsorów i stanowi część projektu „Powiat
Piaseczyński Stolicą Kulturalną Mazowsza”.

ZAPROSZENIE
Biblioteka Publiczna w Zalesiu Górnym zaprasza 5 czerwca br. (piątek) na
Wieczór Autorski Magdy Raczko-Pietraszek, absolwentki ASP w Warszawie,
połączony z wystawą malarstwa. Swoje wiersze Autorka nazywa „słownymi
obrazami”. Są one dopełnieniem twórczości malarskiej i częścią poszukiwania harmonii pejzażu i myśli. Poczatek spotkania o godz. 19.00. Zapraszamy.
WYDAWCA: Rada Sołecka Zalesia Górnego
Redaktor odpowiedzialny: Andrzej Szczygielski, tel. 022 756 47 61
Adres: 05-540 Zalesie Górne, ul. Porannej Zorzy 1, tel. 022-844-03-29, soltys@zalesie-gorne.eu
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.
Wydanie na prawach rękopisu.
Druk i łamanie: STUDIO F URIA, info@studiofuria.com.pl
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Jak co roku zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej miejscowości na doroczny 9. Jarmark
Hubertowski. W organizację imprezy przygotowywanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia
Górnego angażuje się coraz większa grupa aktywnych zalesian. To cieszy, bo Jarmark jest naszą
lokalną marką, naszym lokalnym świętem mieszkańców. Na tegoroczną imprezę zaprosiliśmy m.in.
Nadleśnictwo Chojnów z sadzonkami i wydawnictwami, Wł.Solarek wystawi stragan ze starociami i
dwukonną bryczkę na przejażdżki po Zalesiu, Beata Śliwak zaprezentuje gliniane anioły, Karolina
Moniuszko z Podlasia – domowe wędliny: szynki,
kiełbasy, pasztety i sery korycińskie, Małgorzata
Iwanow stragan z zabawkami, pluszakami, balonami, koszulkami i jarmarkową biżuterią.
Tradycyjnie krzewy i byliny na loterię fantową
przygotowuje radny Andrzej Swat, a na zakończenie Jarmarku nastąpi losowanie głównych nagród
w Wielkiej Loterii SPZG.
W trakcie imprezy można będzie licytować dary przekazane na koncert „Pomóżmy Sąsiadom”,
a także obejrzeć i kupić prace pań z Klubu Seniora. Miłośników zwierząt zapraszamy do zaprezentowania swoich ulubionych psów wielorasowych.
Emocji sportowych dostarczy zapewne finał turnieju piłkarskiego Hubertus Cup i otwarte, szachowe mistrzostwa Zalesia Górnego, które poprowadzi
arcymistrz Bartosz Soćko. Po prezentacjach przedszkoli i szkół, oprawę artystyczną naszego spotkania zapewnią: Paweł Górski z zespołem, Szkoła
Muzyczna „Maestro” i duet Magda & Jacek. Mamy nadzieję, że atrakcji nie zabraknie. Zapraszamy
serdecznie wszystkich zalesian i naszych sąsiadów
z okolicznych miejscowości w najbliższą niedzielę
od godz.10.00.
Imprezę poprowadzą: Antoni Królikowski i Piotr Szablewski.
A.S.
Tel. do organizatorów:068-434-374 lub 022-756-47-61
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Przystanek Góra Kalwaria PIKNIK SĄSIEDZKI W WÓLCE
godz. 5.16

W chłodny, mglisty poranek z przystanku PKP
w Górze Kalwarii odjechał do Warszawy pierwszy
od wielu lat pociąg pasażerski.
1 czerwca 2009 r. zapisze sie w kronikach Góry Kalwarii
jako ważny dzień. Po 15 latach przerwy na linię kolejową relacji Pilawa – Góra Kalwaria – Warszawa powróciły pociągi
pasażerskie. Koleje Mazowieckie uruchomiły nowe połączenie przez Czachówek i Zalesie Górne do Warszawy Wschodniej. Przy narastających korkach na ul.Puławskiej transport
kolejowy stał się rozsądną i pewną alternatywą dla dojeżdżających do pracy, szkół i na uczelnie. Widać to także w Zalesiu, gdzie szybko przybywa, parkujących dosłownie wszędzie, samochodów. Nowa linia kolejowa to także nasz mały
sukces. Należy przypomnieć, że jesienią ub. roku z inicjatywy grupy komunikacyjnej lokalnego partnerstwa odbyło się
spotkanie z udziałem przedstawicieli samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, na którym wnioskowaliśmy
o poprawę połaczeń kolejowych z Warszawą. O perspektywach rozwoju transportu szynowego mówili ówczas radni:
Grzegorz Kostrzewa–Zorbas i Daniel Putkiewicz. I choć to
nieczęste zjawisko ówczesne deklaracje i zapowiedzi stały się
dziś faktem.
A.Szczygielski

Samorządowcy: Ewa Morawiec z Góry Kalwarii
i Grzegorz Kostrzewa-Zorbas z Sejmiku Mazowsza

Sąsiedzkie spotkanie!

W niedzielę 17 maja br. na rodzinny piknik do domu przy
ul. Poranku zaprosiły swoich sąsiadów i znajomych rodziny
pp. Ebertów i Czublunów. Sympatyczne, grillowe spotkanie
w ogrodzie okraszone prawie prywatnym występem Mikroklimatu, prezentacjami plastycznymi i fotograficznymi oraz
innymi grami i zabawami, pozwoliło wszystkim gościom na
chwilę swobodnej, nieśpiesznej rozmowy i degustację różnorodnych domowych dobroci. Konwencja spotkania wyraźnie przypadła do gustu zaproszonym, licznie przybyłym gościom, w imieniu których pragnę Gospodarzom pomysłu i jego realizacji pogratulować.
Andrzej Szczygielski
Naszą gazetę można przeczytać również na stronach:
www.zalesie-gorne.eu oraz www.zalesie-gorne.pl
Aktualności z Piaseczna mażna obejrzeć na stronie:
www.itvpiaseczno.pl
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Ciągnęli... i przeciągnęli duży samochód
30 maja na placu zabaw osiedla Dom Rodzinny w Wólce
Kozodawskiej odbył się piknik rodzinno–integracyjno–
sąsiedzki pod hasłem „POZNAJ SWOJEGO SĄSIADA”.
Do ostatniej chwili nie było
wiadomo, czy impreza się odbędzie bo od południa trwała
ulewa , która szczęśliwie skończyła się 10 minut przed rozpoczęciem naszej imprezy.
Powoli, powoli, niepewni aury schodzili się goście. Dzieci
szybko ustawiły się w kolejce
do malowania farbkami buziek
oraz brały udział w konkursach sportowych. Wielką atrakcją były ogromne bańki mydlane, które mieniły się cudownymi kolorami w słońcu,, wyglądającemu czasami zza chmur.
Dużym urozmaiceniem dla dorosłych i małych był wóz strażacki, który można było obejrzeć w najdrobniejszych zakamarkach. Uczestnicy pikniku
postanowili pokazać jak dużo
jest w nas energii i … udało
nam się przeciągnąć liną ważący kilka ton samochód strażacki Dzieciaki ochoczo jeździły
również na koniku na którym
ku zdziwieniu rodziców można
było jeździć za darmo.
Odbyło się także kilka meczy
piłkarskich, które były rozgrywane w kilku kategoriach wiekowych – szczególne brawa dla
drużyny oldbojów.
Dorosłym czas miło mijał
na pogawędkach przy ognisku
gdzie można było upiec kiełba-

ski. Wszyscy delektowali się też
ciastami upieczonymi przez gospodynie wólczańskie.
Cala przedsięwzięcie było
możliwe dzięki społecznej pracy kilkunastu zapaleńców oraz
co ważne przy wsparciu Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Kozodawski Sad i Ośrodka
Pomocy Społecznej – Centrum
Aktywności Lokalnej w Piasecznie. Pierwszy raz zjednoczyliśmy się i wspólnymi siłami
zrobiliśmy prawdziwe sąsiedzkie wydarzenie. Przybyło ponad
150 osób. Cieszę się, że udało
się zintegrować naszą wólczańską społeczność. Już planujemy jesienne spotkanie naszej
wspólnoty, które mam nadzieję, tym razem zintegruje już
całą Wólkę Kozodawską. A to
pierwsze wrażenia: „Gratulacje,
Gratulacje. Jestem pod wrażeniem. Mimo niekorzystnej prognozy pogody, wszystko wypadło doskonale. Myślę, że dobrze
Wam się mieszka w miejscu
gdzie jest tylu fajnych, zaangażowanych ludzi. Życzę wszystkiego dobrego i liczę na dalszą
współpracę” Małgorzata Rosłon, Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie.
Joanna Morawska
sołtyska Wólki Kozodawskiej
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DZIAŁANIA W RAMACH ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
kiej Zalesia Górnego poświęcone nakreśleniu kierunków współpracy w ramach projektu utworzenia
Parku Kulturowego na obszarze od Ośrodka „Wisła” w Zalesiu Górnym,
przez Żabieniec, do Górek Szymona w Zalesiu
Dolnym. Pomysł zgłoszony przez przewodniczącą
TPZD Mirę WalczykowPo wystawie oprowadza kustosz, M. Gielecińska
ską nawiązuje do wczeW maju w piaseczyńskim Muzeum Re- śniejszej koncepcji zagospodarowania tegionalnym gościła znakomita wystawa go terenu opracowanej przez Urząd Miaprac Salvadora Dali. Prezentowane prace sta i Gminy Piaseczno przy udziale radsą ilustracjami do arcydzieła światowej nego A. Swata.
poezji autorstwa Dantego Alighieri „BoW ramach spotkania odbyła się krótskiej Komedii”. Dzieło to z pasją pięt- ka wizja lokalna na terenie OW „Wisła”,
nuje zło i jest przejawem humanistycz- wizyta w siedzibie SPZG i przedstanej wiary w człowieka. Pokazuje też dą- wienie podstawowych założeń projektu.
żenie ku Bogu od upadku
i grzechu przez poznanie
swych win i pokutę ku zbawieniu.
100 ilustracji wykonanych na zlecenie rządu włoskiego w latach 1951–52 odpowiada 100 pieśniom utworu Dantego. Pragnąc przybliżyć naszej zalesiańskiej
młodzieży ten fenomen świaProjekt przedstawia Mira Walczykowska
towej kultury poświęciliśmy
środę 27 maja na wizytę w muzeum.
Ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie
Naszych gimnazjalistów oprowadzała się w Żabieńcu w czerwcu br.
po wystawie p. kustosz Monika Giele- W ramach kolejnych działań zalesiańcińska, dzięki której łatwiej było zrozu- skiej Świetlicy planujemy:
mieć unikatowy charakter prezentowa- – teatrzyk pt. “Akademia Poetów” dla
nych prac. Przed wizytą w Muzeum od- dzieci młodszych dn.: 4.06.,
wiedziliśmy Urząd Miasta i Gminy, gdzie – udział w przygotowaniach 9. Jarmarku
w sali Rady Miejskiej odbyła się, przygo- Hubertowskiego w dn: 7.06,
towana przez Dział Promocji, prezenta- – wycieczkę kolejką wąskotorową do
cja zasad funkcjonowania Urzędu Gmi- Tarczyna,Runowa i Gołkowa dla młony i spotkanie z burmistrzem p. Józefem dzieży z Gimnazjum dn.: 17.06,
Zalewskim. Kolejnym gmachem publicz- – wyjazd do Muzeum Pułaskiego w Warnym, który młodzież odwiedziła w tym ce i na Zamek w Czersku dla Klubu Sedniu był budynek Sądu Rejonowego. Tu niora dn.: 18.06,
przewodnikiem była p. Przewodnicząca – spotkanie autorskie z Ewą i WłodziWydziału Karnego SSR Katarzyna Sta- mierzem Bagieńskimi nt.historii Zalesia
siów, która oprowadziła nas po obiekcie. i okolic dn.: 27.06.09 r.
W największej sali rozpraw zapoznali- Informacja o stanie przygotowań do
śmy się z zasadami funkcjonowania Są- remontu pomieszczeń w budynku przy
du. Po podziękowaniu za spotkanie koło ul. Wiekowej Sosny 4: Zakończono
południa powróciliśmy do Zalesia.
przygotowanie dokumentacji remontoW dniu 16 maja br. w sali Klubu Senio- wo–budowlanej i wystąpiono do Starora odbyło się spotkanie przedstawicieli: stwa Powiatowego w Piasecznie o wydaTowarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego, nie pozwolenia na rozpoczęcie remontu.
Sołectwa Żabieniec, SPZG i Rady SołecA.Szczygielski
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Nowa nakładka asfaltowa
na ul. Szmaragdowych Żuków
INTERPELACJE
RADNEGO ANDRZEJA SWATA
Pan Burmistrz Józef Zalewski
WNIOSEK DO BUDŻETU
Zwracam się z uprzejma prośbą o wprowadzenie do budżetu niżej wymienionych
remontów dróg;
1. Ul. Młodych Wilcząt, dojazd do budowanego przedszkola i dalej wyjazd do skrzyżowania z ulicami Wiekowej Sosny i Leśnych
Boginek, nakładka asfaltowa – szacowany
koszt 150 tys. zł. Propozycja sfinansowania
z działu remonty dróg 70 tys. zł + nadwyżka
budżetowa 80 tys. zł.
2. Ul. Nowinek , od ul. Kaczeńców, nakładka asfaltowa. Propozycja sfinansowania z
nadwyżki budżetowej 214 tys. zł.
3. Dozór i sprzątanie placu zabaw przy ul.
Pionierów i terenu przyległego zgodnie z
wnioskiem Klubu Hubertus z nadwyżki budżetowej 6 tys. zł.
INTERPELACJA
Po wprowadzeniu wspólnego biletu i namowach do korzystania z przejazdów kolejowych, bardzo wiele osób zostawia swoje
samochody w pobliżu stacji w Zalesiu i
do Warszawy dojeżdża pociągiem. Jest to
godne pochwały zachowanie. Natomiast instytucje odpowiedzialne za zorganizowanie
parkingów od 3 lat, mimo obietnic, nie potrafią się uporać z tym problemem. Samochody parkujące w pobliżu stacji często blokują dojście lub przejazd w rejonie ul. Pionierów.
Zwracam się do Pana Burmistrza o kontynuowanie rozmów z Kolejami Mazowieckimi i wyegzekwowanie podjętych zobowiązań w sprawie budowy parkingów.
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