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NASZE DZIAŁANIA W CZERWCU I LIPCU 2009 r.
Zwróciliśmy się do Gminy o wykonanie
progów zwalniających na ulicach: Jesionowej i Szmaragdowych Żuków. Gmina zamontowała progi na Jesionowej, natomiast
druga ulica jest na gwarancji i progi będą
wykonane za rok.
l Na poboczu Jesionowej przy spowalniaczach zamontowano słupki niepozwalające na ich omijanie. Były obetonowane, ale
tylko 24 godziny – nasi rodzimi rajdowcy
szybko je wyciągnęli w nocy. Pewnie po
przemalowaniu komuś się przydały!
l Prosiliśmy Gminę o uchwalenie zapisu
zabraniającego palenia liści i rozwiązanie
tego problemu na wzór ościennych gmin
(Milanówek, Podkowa Leśna). Otrzymaliśmy odpowiedź, że jedna uchwała „liściowa” została na sesji Rady Gminy odrzucona, a następna po pozytywnym zaopiniowaniu komisji rady miejskiej zostanie powtórnie poddana pod głosowanie. Terminu
nam nie podano.
l Mieszkańcy i użytkownicy ulicy Jesionowej wystąpili z zapytaniem do Gminy,
dlaczego nawierzchnia asfaltowa na tej ulicy została zdarta w środkowej jej części
w miejscu gdzie nie było nierówności ani
kałuż – po czym po tygodniu nałożono nową nakładkę, zamiast zlikwidować ogromną kałużę tworzącą się przy wyjeździe z tej
ulicy. Otrzymaliśmy odpowiedź, że jakoby została zlikwidowana nierówność między ul. Klonową a Zaczarowanej Róży, natomiast wylot z Jesionowej nie został poprawiony.
l Braliśmy udział wspólnie z mieszkańcami w proteście przeciwko budowie masztu
stacji bazowej na terenie PKP przy ulicy
Młodych Wilcząt. Zwróciliśmy się w tej
sprawie do Wojewody Mazowieckiego. Do
tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
l Zwróciliśmy się po raz kolejny do Starostwa Powiatowego o zamontowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic
powiatowych Pionierów i Wiekowej Sosny
– do pisma dołączyliśmy zdjęcia z kolejnego wypadku, jaki miał miejsce w czerwcu. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Prowadzimy intensywne rozmowy z Zarządem
l

Dróg Powiatowych o umieszczenie na tym
skrzyżowaniu znaków zakazu zatrzymywania się oraz lepszego oznakowania całego skrzyżowania do czasu zamontowania
sygnalizacji świetlnej.
l Na skutek licznych interwencji w Starostwie Powiatowym radnego Wojciecha
Kaczorowskiego, mieszkańców i Rady Sołeckiej doczekaliśmy się bieżącej naprawy
ulicy Wiekowej Sosny w kierunku biblioteki. Będziemy wnioskować o wprowadzenie nakładki asfaltowej do przyszłorocznego budżetu Starostwa.
l Zwróciliśmy się do Gminy o poprawę nawierzchni na ulicy Biedronki i wjazdu z
ulicy Leśnej na Jałowcową. Dostaliśmy odpowiedź, że Biedronki będzie poprawiana
przez firmę Safage (budowa kanalizacji).
Częściowe wzmocnienia skrzyżowań dróg
gruntowych od strony ulicy Leśnej Gmina
będzie wykonywała w ramach posiadanych
możliwości w zakresie bieżącego utrzymania dróg. Terminów nie podano.
l Zwróciliśmy się do Gminy o przekazywanie do Sołtysa i Rady Sołeckiej wszelkich informacji dotyczących planowanych
inwestycji na terenie naszej miejscowości.
Nie chcemy być zaskakiwani takimi faktami w momencie kiedy inwestor wchodzi
na budowę.
l Po wielu miesiącach starań o wiaty na
przystankach autobusowych, mamy wreszcie efekty: wiaty są przy poczcie, przy wyjeździe w stronę Jazgarzewa, a będzie jeszcze jedna na przystanku od strony Ustanowa. Dziękujemy Gminie – wreszcie nie będziemy moknąć. Prośba – uszanujmy nowe
wiaty – niech będą czyste!
l Dzięki pomocy Gminy usunięte zostały
gałęzie zagrażające bezpieczeństwu z drzew
na bazarku i placu zabaw dla dzieci.
Stały apel i prośba do naszych mieszkańców: ZOSTAWIAJMY NASZE ŚMIECIE
W DOMOWYCH POJEMNIKACH, NIE
WIESZAJMY NA ULICZNYCH KOSZACH, NIE WYRZUCAJMY DO LASU!!! Dbajmy wszyscy o czystość naszego
Zalesia !!! Sołtys Ewa Stroinska–Molenda

Kolejny maszt w Zalesiu!

W czerwcu br. przy ul. Młodych
Wilcząt, po cichutku, nieznani poczatkowo: inwestor i wykonawca (brak tablicy informacyjnej) zaczęli szybciutko
budować tzw. stację bazową sieci transmisji danych czyli maszt.
Zbulwersowani mieszkańcy powiadomili o tym fakcie sołtysa, radnych,
urząd gminy i starostwo powiatowe.
Obok budowanego masztu odbyło się
spotkanie protestacyjne, na które zaproszono przedstawicieli inwestora, wykonawcy, PKP Nieruchomości jako właściciela terenu oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który po
sprawdzeniu dokumentów stwierdził, że
sprawa nie leży w jego kompetencjach.
W spotkaniu uczestniczyli także dziennikarze Kuriera Południowego, Nad Wisłą i TVN Warszawa. Inwestor przedstawił prawomocną decyzję Wojewody
Warszawskiego, z której wynikało, że w
sprawie masztu odbyły sie konsultacje
społeczne z Urzędem Gminy Piaseczno. Maszt zbudowany został na terenie
kolejowym, co wyłączyło udział naszego Urzędu Gminy i Starostwa Piaseczyńskiego w procesie przygotowania
ww. decyzji. Mieszkańcy oburzeni faktem braku informacji o planowanej inwestycji i brakiem rzeczywistych konsultacji społecznych poprosili Panią Sołtys i naszych radnych o podjęcie pilnej
interwencji u wojewody. Nie do wiary,
że ok. 100 m od przedszkola i kilka metrów od sasiednich działek ktoś zdecydował posadowić maszt o wysokości 50
m. Zatrważające jest to, że choć mienimy się społeczeństwem obywatelskim
interes prawny obywateli dalej jest naruszany w majestacie prawa. Trudno
oprzeć się wrażeniu, że w tej sprawie
są „równi” i „równiejsi”. Dlatego też
wyrażamy stanowczy protest przeciwko lekceważeniu woli mieszkańców naszej miejscowości w sprawach, które nas
bezpośrednio dotyczą.
Andrzej Szczygielski

Ranking szkół

Jak każdego roku, w szkołach podstawowych odbyły się sprawdziany, a
w gimnazjach egzaminy, które dają
obraz stanu nauczania w gminie. Kiedyś wyniki w skali kraju były publikowane na stronach internetowych,
szkoły porównywały się z innymi, teraz z niezrozumiałych powodów nie
ujawnia się wyników. A może ktoś
nie chciał stresować, tylko kogo? uczniów czy nauczycieli?
Gratuluję tegorocznym liderom –
Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy i Gimnazjum z Zalesia Górnego.

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Z całej tej buchalterii w tabelkach
nie wynika od czego zależą wyniki
poszczególnych szkół. Bo wbrew logice gimnazjum z najlepszą bazą zajmuje piąte miejsce, a z najgorszą pierwsze. Również nie otrzymujemy odpowiedzi na pytanie dlaczego na pierwszych miejscach (na ostatnich także)
od kilku lat są te same szkoły?
Jeśli o wynikach nie decydują warunki lokalowe i wyposażenie szkoły, to może zdolna, pracowita młodzież i zaangażowani w swoją pracę
pedagodzy.
Andrzej Swat – radny

Wyniki sprawdzianu szkół podstawowych w Gminie Piaseczno w 2009 r.
Kolejność szkół wg punkt.

Skala
punktowa 0-40

1 Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy,
Zalesie Górne
2 Zespół Szkół Chylice, Szkoła Podstawowa,
ul. Dworska 2
3 Szkoła Podstawowa Nr 1, im. 4 PDP
J. Kilińskiego Piaseczno, ul.Świętojańska
4 Szkoła Podstawowa Nr 5, im. K.K. Baczyńskiego,
Piaseczno, ul.Szkolna 14
5 Szkoła Podstawowa Nr 2, im. Ewy Krauze,
Piaseczno, Al.Kasztanów 12
6 Zespół Szkół Złotokłos, Szkoła Podstawowa,
ul.Traugutta 10
7 Szkoła Podstawowa, im.Tadeusza Kościuszki,
Głosków, ul.Milenium 76
8 Zespół Szkół Gołków,Szkoła Podstawowa Nr 3,
ul.Główna 50
9 Zespół Szkół Józefosław, Szkoła Podstawowa,
ul.Kameralna 11
10 Zespół Szkół Jazgarzew, Szkoła Podstawowa,
ul.Szkolna 10

Skala staninowa
numer opis wyniku

26,80

8

bardzo wysoki

26,60

8

bardzo wysoki

25,14

7

wysoki

25,10

7

wysoki

24,59

7

wysoki

24,56

7

wysoki

24,50

7

wysoki

23,98

6

wyżej średni

23,36

6

wyżej średni

22,76

5

średni

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. uprzejmie
informuje, iż zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno,
Mieszkańcy Miasta i Gminy zobowiązani są do podpisania nowych umów o doprowadzanie wody i/lub odprowadzanie ścieków z w/w Przedsiębiorstwem. W
związku z powyższym zapraszamy do podpisania umów w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno oraz w biurze Spółki przy ul. Jana Pawła II 10 lok.6 w Piasecznie
w pon. godz. 8.00-18.00, wt. - pt. godz. 8.00-16.00”. Szczegółowych informacji
udzielamy pod nr tel.: (22) 750 23 20.
PWiK w Piasecznie Sp. z o.o.
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

KONTAKT Z SOŁTYSEM
ul.Porannej Zorzy 1, Tel.022 844 03 29, 0691 500 242
Dyżur: poniedziałek godz 17–19, piątek godz.10–12
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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Tożsamość Piaseczna
Aby uatrakcyjnić obchody 580. rocznicy otrzymania praw miejskich, gmina Piaseczno organizuje otwarty konkurs fotograficzny pod nazwą „Tożsamość Piaseczna – miejsca, wydarzenia”. Zdjęcia
najpiękniejszych miejsc i najważniejszych wydarzeń mają upowszechnić pozytywny wizerunek
gminy, promując jednocześnie lokalnych artystów
i pasjonatów fotografii.
Ogłoszenie konkursu nastąpiło 31 maja podczas
Pikniku Rodzinnego w parku miejskim. Przez całe
wakacje, aż do 4 września br., można nadsyłać na
płycie CD prace, zaś ogłoszenie wyników nastąpi 13
września w trakcie Jarmarku Piaseczyńskiego, stanowiącego kulminację obchodów 580–lecia miasta.
Konkurs ma zachęcić i zmotywować mieszkańców do odkrywania i uwieczniania na fotografiach
swojej gminy. Uczestniczyć może w nim każdy,
zarówno amator, jak i profesjonalista. Zapraszamy
więc mieszkańców do poszukiwania uroków gminy, ładnych krajobrazów, zabytków, chwytania unikalnych momentów, gry świateł i cieni. W tym celu przygotowaliśmy kategorię – miejsca. Zachęcamy więc do spacerów z aparatem po Chojnowskim Parku Krajobrazowym, Górkach Szymona
czy miejskich uliczkach.
Liczyć się będzie również umiejętność dokumentowania wydarzeń sportowych, kulturalnych,
społecznych czy politycznych. Dla amatorów fotografii reportażowej proponujemy więc drugą kategorię – wydarzenia.
Do komisji konkursowej zaproszony został Cezary Pióro – fotograf przyrody mający na swoim koncie wiele prestiżowych wystaw i nagród. Czekamy
też na potwierdzenie ze Związku Polskich Artystów
Fotografików udziału ich reprezentanta w jury. Prace oceniać będą również przedstawiciele Biura Promocji i Informacji, Ośrodka Kultury w Piasecznie
oraz pomysłodawcy konkursu – Piotr Kalbarczyk
– twórca projektu Rebelia Sztuki i Sylwia Kubacz
– współorganizatorka i instruktorka Rebelii Sztuki,
organizowanej w Ośrodku Kultury w Piasecznie.
Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody.
Na zwycięzców czekają dwie lustrzanki cyfrowe
ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno oraz semestralny kurs języka angielskiego ufundowany przez Szkołę Językową SPOT w Piasecznie.
Nagrodzone i wyróżnione prace będą wyeksponowane w centrum miasta tworząc lokalną wystawę w
witrynach sklepowych oraz wykorzystywane w publikacjach promocyjnych gminy.
Specjalnie na potrzeby konkursu uruchomiona
została w ramach miejskiego serwisu strona
www.tozsamosc.piaseczno.eu, zawierająca przydatne informacje, regulamin konkursu oraz galerię, w
której prezentować będziemy nadesłane prace.
Zespół Biura Promocji i Informacji Gminy Piaseczno

nr 6/2009, SIERPIEŃ

Fundusze sołeckie cz. 2
Od 1 kwietnia 2009 roku gminy
mogą tworzyć na swoim terenie
fundusze sołeckie. Zgodnie z ustawą, o wyodrębnieniu funduszu
sołeckiego z budżetu gminy będzie decydować każdego roku rada
gminy. Sołectwa będą mogły przeznaczyć te pieniądze na przedsięwzięcia, które mieszczą się w ramach zadań własnych gminy, służą
poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią
rozwoju gminy.

W dniu 14 maja, tuż przed sesją
rady miejskiej zaplanowaną na 20
maja, w ramach zapowiedzianych
wcześniej konsultacji, odbyło się
spotkanie informacyjne z Sołtysami. Zdecydowana większość Sołtysów ( 28 ) była obecna na spotkaniu
i poparła pomysł utworzenia funduszu . W czasie spotkania, z udziałem Burmistrza Zalewskiego, jako
autor projektu uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, przedstawiłem stronę formalno – prawną, cele na które mogą być wydatkowane fundusze sołeckie, harmonogram i dokumenty jakie są wymagane do wniosku i szacunkową
wysokość kwot. Dla Zalesie Górnego wysokość środków funduszu
sołeckiego to 34 800 zł, dla Wólki
Kozodawskiej również 34 800 zł,
a dla Jesówki 30 400 zł. Są to kwoty szacunkowe i mogą ulec niewielkiej zmianie po opublikowaniu ilości mieszkańców przez GUS po 30
czerwca. Mimo bardzo dużej różnicy liczby mieszkańców Zalesia Górnego (3102 zameldowanych) i Wólki Kozodawskiej (953) kwoty funduszu są takie same. Wynika to z
tego, że obie miejscowości przekroczyły wielkość 10 x Kb, gdzie Kb
jest kwotą bazową = 3 481 zł. Zgodnie z ustawą, z 20 lutego, kwota
funduszu sołeckiego nie może być
wyższa niż dziesięciokrotność kwoty bazowej. Wielkość graniczną w
naszej gminie osiąga się już przy
880 mieszkańcach sołectwa.
Zgodnie z ustawą, do 31 lipca
sołtysi otrzymają od burmistrza
oficjalną informację o środkach
przypadających na dane sołectwo.
SIERPIEŃ, nr 6/2009

Otrzymane środki Sołectwa mogą przeznaczyć na przedsięwzięcia,
zadania własne gminy, których obszerny katalog podaje art.7 Ustawy
o samorządzie.
W szczególności zadania własne obejmują sprawy (podaję niektóre jako przykłady):
1) ładu przestrzennego, ochrony
środowiska i przyrody,
2) gminnych dróg, ulic, mostów,
placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w
wodę, kanalizacji, usuwania i
oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej,
7) edukacji publicznej,
8) kultury,
9) kultury fizycznej i turystyki, w
tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
10) zieleni gminnej i zadrzewień,
11) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
12) polityki prorodzinnej,
13) wspierania i upowszechniania
idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i
rozwoju jednostek pomocniczych i
wdrażania programów pobudzania
aktywności obywatelskiej;
14) promocji gminy,
15) współpracy z organizacjami
pozarządowymi,
16) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Jest to bardzo szerokie spektrum spraw i już teraz należałoby
się zacząć zastanawiać na co można przeznaczyć kwotę 34,8 tys.
zł. Przypominam, na zastanawianie mamy praktycznie okres wakacji, a potem należy formułować
wniosek, zwołać zebranie mieszkańców, które go w głosowaniu
przyjmie i do 30 września złożyć
do gminy.
Andrzej Swat – radny
(fragmenty spotkania Sołtysów i
debaty na sesji można obejrzeć
w iTV Piaseczno)

Rocznica Klubu Seniora

W czerwcu 2009 r minął rok działalności Klubu Seniora w Zalesiu Górnym. Czas ten potwierdził potrzebę
istnienia klubu i jego przydatność dla aktywizacji i integracji środowiska lokalnego. To był dobry, interesujacy i
pracowity okres. W pracę zaangażowało sie wielu mieszkańców Zalesia oraz instytucje wspierajace jego działalność. Jak mówi prezes Klubu Jerzy Roman “...KLUB TO
MY- nasze marzenia i plany, nasze działania i wysiłki, nasza wzajemna życzliwość i zrozumienie..” . Atmosferę w
naszym Klubie najlepiej oddaje poniższy wierszyk.
***
Nasze Zalesie duże jest,
dużo w nim domów i dużo drzew.
W domu samemu smutno i żle,
dlatego warto spotkać się gdzieś.
Dzisiaj jest czwartek, więc kule bierz
i do naszego Ośrodka spiesz.
Spotkasz tam Henię, Jadzię i Tadzia
i wymyślicie dokąd pojedzie Wasza gromada.
Seniorzy- starsi i młodsi- z dużą
energią i z dużą siłą ruszają chmarą
i wciąż pomysły i dylematy nowe mają:
czy zagrać w szachy, czy upiec ciasto,
czy też pojechać w miasto?
Bo kino, teatr, wystawa
To dla nich świetna zabawa.
Bogusława Meissner

Rozpoczyna działalność
teatr OMOH-HOMO

Będzie to teatr dla dorosłych realizowany przez dorosłych. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy
chcą się zmierzyć z wyzwaniami nowoczesnego teatru
słowem, światłem, muzyką, tańcem, formami plastycznymi, maską, kostiumem. Jeżeli czujesz, że w którejś z
tych form możesz się sprawdzić – przyjdź do nas. Doświadczenie nie ma znaczenia. Może z naszych prób
zrodzi się sztuka, a może będzie to przyjemna forma realizowania swoich marzeń i uzdolnień.
Instruktor Grażyna Doba-Wolska, 0-600-311-355

UWAGA ZŁODZIEJE!!!
Jak informuje nasza jednostka policji w Zalesiu dokonano w ostatnim okresie kilku tzw. kradzieży domowych. Złodziejska bezczelność nie ma granic. Kradzieże te zostały dokonane podczas obecności gospodarzy posesji w domach. Apelujemy do wszystkich mieszkańców: zwracajmy uwagę na własne bezpieczeństwo.
Zwracajmy uwagę na podejrzane zachowania osób nam
nieznanych. Reagujmy na szczekanie psów, nie tylko
własnych, ale także u sasiadów. Każdy podejrzany przypadek należy zgłaszać na policję. Jednocześnie informujemy, że Sołtys i Rada Sołecka występują do Powiatowej Komendy Policji i naszego posterunku o wzmocnienie działań profilaktycznych a także wzmożoną kontrolę ruchu na naszych drogach.
Red.
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Zalesie Dolne zaprasza

Zapraszamy po raz kolejny na spotkanie w prywatnych ogrodach, otwartych
specjalnie dla Państwa, gdzie odbędą
się spotkania z ciekawymi ludźmi, artystami, z historią i zabytkami Zalesia.
W tym roku do współpracy przy organizacji festiwalu zaprosiliśmy harcerzy i
Ośrodek Kultury w Piasecznie.
W związku z 70. rocznicą wybuchu
II wojny światowej postanowiliśmy w naszym programie przybliżyć Państwu kilku mieszkańców Zalesia, bohaterów tamtych czasów. Proponujemy więc spotkanie
z historią rodziny Zawadzkich i Czarneckich oraz refleksję: czym jest dla nas patriotyzm dzisiaj. W panelu dyskusyjnym
dotyczącym wyjątkowego charakteru Zalesia wezmą udział zaproszeni goście.
Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla
dzieci i młodzieży. Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach tematycznych i
konkursach. W tym roku, to dzieci poprowadzą nas swoimi trasami po Zalesiu na
wycieczce rowerowej. Atrakcją tegorocznego festiwalu będzie ogród zabytkowych
samochodów i malarsko–muzyczne spotkanie dwóch artystów Pawłów Górskich
we wspólnym programie artystycznego
ogrodu.
Zapraszamy do Zalesia
Organizatorzy

PROGRAM
26 sierpnia – 30 sierpnia 2009r.
Środa 26 sierpnia i czwartek 28 sierpnia, godz. 15.00–18.00: Warsztaty literackie i fotograficzne dla młodzieży szkół
średnich z Zalesia prowadzone przez pisarkę Manulę Kalicką i artystę fotografika Wiktora Nowotkę. Miejsce: ul. Jałowcowa 6. Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego
Sobota 29 sierpnia: Program „Zalesie–
nasza mała ojczyzna”. Organizatorzy zapraszają do udziału przedstawicieli: Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Muzeum
Powstania Warszawskiego, Muzeum Historycznego m–sta. st. Warszawy, Muzeum Harcerstwa.
Otwarcie festiwalu – godz.11.00
godz.11.15: O niezwykłych mieszkańcach
Zalesia opowiedzą: prof. Zofia Jancewicz
– o rodzinie Zawadzkich, Barbara Czarnecka– Szymańska o Stefanie Czarneckim i Stanisławie Broniewskim– Orszy;
godz.11.40: Co dzisiaj możemy nazwać
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patriotyzmem? Program muzyczny przygotowują harcerze z piaseczyńskiego Hufca „Watra”;
godz.12.15: Rozstrzygnięcie konkursu
ogłoszonego wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Zalesiu
Dolnym i Zespołu Szkół nr 2 im. Emilii
Plater w Zalesiu Dolnym– prace plastyczne, literackie i fotograficzne związane z
historią i Zalesiem. Promocja wydania II
zeszytu o Zalesiu – „Zalesie w czasie okupacji”;
godz.13.00–14.00: Panel dyskusyjny „Zalesie – miejscem szczególnym”. Do dyskusji zostali zaproszeni przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego. Miejsce: ul. Anny
Jagiellonki 12 . Organizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego we
współpracy z ZHR i Ośrodkiem Kultury
w Piasecznie.
godz. 14.00 –15.00: „Budynki opowiadają historię”. Spotkanie w ogrodzie Barbary Czarneckiej – Szymańskiej i Artura
Szymańskiego. Wystawa pamiątek i dokumentów związanych z okresem okupacji. Miejsce: ul. Anny Jagiellonki 13. Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego;
godz.15.30–17.30: Wystawa zabytkowych
samochodów. Spotkanie w ogrodzie Antoniego Zwolskiego, pasjonata zabytkowych
samochodów – z udziałem jego przyjaciół
z Automobil Klubu.
Miejsce: ul. Kwiatowa 20. Organizator:
Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego
Niedziela 30 sierpnia: niedzielne
przedpołudnie dla dzieci i młodzieży
godz. 11.00–13.00: „Szklane impresje”
Warsztaty dla dzieci – malowanie na szkle
i warsztaty dla młodzieży– z witrażownictwa poprowadzi Danuta Czech. Miejsce: ul. Graniczna 20. Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego;
godz. 11.00–14.00: „Budujemy wspólny
ogród”. Najmłodszych mieszkańców Zalesia Dolnego zapraszamy do wspólnego
tworzenia ogrodu na terenie Ogródka
Jordanowskiego. Sadzenie roślin ogrodowych. Imprezę poprowadzi Katarzyna
Obłąkowska– Kubiak
godz. 13.30– 14.00: Koncert muzyczny
dziecięcego zespołu „Gama”. Miejsce: ul.
Anny Jagiellonki 17/ róg Kopernika. Or-

ganizator: Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego
godz.12.00–13.30: Wycieczka rowerowa
Jak dzieci widzą Zalesie? Tym razem trasę pomagają nam ustalić najmłodsi mieszkańcy. Start o 12.00 sprzed szkoły podstawowej przy Al. Kasztanów 12. Organizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego i drużyna harcerska ZHR.
godz. 15.00–17.00: Ogród malarsko – muzyczny. Wystawa obrazów artysty malarza
Pawła Górskiego i oraz koncert muzyczny Pawła Górskiego z zespołem „Ostatnie
Takie Trio”. Uczestników zapraszamy do
wspólnego malowania pejzażu Zalesia
godz. 17.00: zakończenie festiwalu. Miejsce: ul. Kordeckiego 22 w Zalesinku. Organizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego i Ośrodek Kultury w Piasecznie
Zapisy na warsztaty prosimy zgłaszać
na adres: zalesiedolne@op.pl
Punkt informacyjny Festiwalu: 29–30
sierpnia, godz. 10.00–13.00, 15.00–16.00
na stacyjce Zalesie Dolne przy ul. Stołecznej. Dojazd: autobusem 727 z Dworca Południowego, przystanek przy kościele w
Zalesiu.
Wszystkie imprezy organizowane w ramach Otwartych Ogrodów są bezpłatne.
Szczegółowe informacje ukażą się wkrótce na stronach: www. zalesie–dolne.pl,
www.piaseczno.eu, www.piaseczno.pl
Szanowni Państwo!
Mile będą widziane kapelusze oraz stroje z poprzednich epok i stylów. Dodadzą
wdzięku i uroku festiwalowi Otwartych
Ogrodów. Zachęcamy więc wszystkich
uczestników do przeszukania strychów i
garderoby. Państwa pomysły będą uwiecznione przez profesjonalnego fotografa.
Partnerzy: WERANDA, CREO, SALVE. Festiwalowi patronują: Marszałek
Województwa Mazowieckiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Muzeum Powstania
Warszawskiego, Stowarzyszenie Szarych
Szeregów, Starosta Powiatu Piaseczyńskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, INTBAU, Europejskie Dni Dziedzictwa, Europejski Rok Kreatywności i
Innowacji 2009, UNESCO, Ministerstwo
Edukacji Narodowej, Portal Organizacji
Pozarządowych NGO, Zieleń Miejska.
nr 6/2009, SIERPIEŃ

Pisma do wojewody i WINB

Szanowny Pan Jacek Kozłowski,
Wojewoda Mazowiecki
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Zalesie Górne 03.07.2009 r. SiRS/ / /2009

Dot. decyzji Nr 118/09 z dnia 04.05.2009r zatwierdzającej projekt budowy i udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej sieci transmisji danych systemu CDMA 2000 w Zalesiu
Górnym.
Szanowny Panie Wojewodo
W nawiązaniu do naszego protestu złożonego w dniu 25.06.2009r pragniemy przedstawić
w imieniu mieszkańców Zalesia Górnego argumenty, które stały się powodem protestu naszej
społeczności.
1. Uważamy, że ww. decyzja została podjęta bez
konsultacji z naszymi mieszkańcami. Pismo do
Urzędu Gminy świadczy jedynie o formalnym
podejściu Pańskich podwładnych, a nie chęci
przeprowadzenia rzetelnej rozmowy z zainteresowanymi mieszkańcami.
2. Nie otrzymaliśmy od przedstawicieli inwestora dokumentów potwierdzających brak szkodliwego wpływu promieniowania elektromagnetycznego, który będą emitować przekaźniki zainstalowane
na maszcie.
3. Najbliżsi sąsiedzi , których działki graniczą z w/w inwestycją ,
nie zostali powiadomieni o zamiarze budowy 50 m masztu.
4. W miejscowym planie zagospodarowania dopuszcza się budowę
obiektów do maksymalnej wysokości 14 metrów. Jakkolwiek maszt
zlokalizowany jest na terenie PKP obowiązuje jednak zasada zachowania ładu przestrzennego, która w tym miejscu została złamana.
5. Nie przedstawiono nam raportu oddziaływania na środowisko w/w
inwestycji. Naszym zdaniem taki dokument pełni kluczową rolę przy
wydawaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i świadczy o
rzetelnym podejściu do sprawy organu wydającego decyzję.
My mieszkańcy Zalesia Górnego rozumiemy potrzebę budowy
tego typu urządzeń, gdyż są one niezbędne do rozwoju systemów
komunikacji. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że w wyniku prawidłowo przeprowadzonych konsultacji społecznych bylibyśmy w stanie wskazać bezkolizyjny społecznie i technicznie teren
PKP - nieopodal powstającego masztu, który nie spotkałby się z jakimkolwiek głosem protestu.
Przy tak prowadzonych procedurach budowa masztu wzbudza
ogromny sprzeciw społeczny i koliduje z planem budowy parkingu
samochodowego w systemie “parkuj i jedź “ projektowanym obecnie przez Koleje Mazowieckie i oczekiwanym przez mieszkańców
korzystających z transportu PKP do Piaseczna i Warszawy.
Oczekujemy od Pana Wojewody wstrzymania prac budowlanych do czasu całkowitego wyjaśnienia sprawy. Prosimy również o
merytoryczną i precyzyjną terminową odpowiedź na nasze pismo.
Wobec dużego zainteresowania mediów lokalnych (prasa, telewizja, fora internetowe) pozwolimy sobie Pańską odpowiedź podać
do wiadomości publicznej.
Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego
Do dziś brak odpowiedzi wojewody na pismo.

SIERPIEŃ, nr 6/2009

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Czereśniowa 98, 02 456 Warszawa–Włochy
Zalesie Górne 29.07.2009 r
Dot.: budowy masztu w pobliżu skrzyżowania
ulic Młodych Wilcząt i Sarenki w Zalesiu Górnym

W nawiązaniu do Państwa pisma
WIK.RKA.7140–24/09 i w uzupełnieniu mojego pisma z 26.06.2009, informuję iż w trakcie procesu wydawania decyzji lokalizacyjnej,
pozwolenia na budowę i budowy mogło dojść
do naruszenia prawa poprzez budowę komercyjnego masztu na terenie (działka 10/1), który
miał inne przeznaczenie.
Działka nr ew. 10/1 obręb Zalesie Górne, według dokumentów zgromadzonych przy sprawie budowy masztu, stanowi „teren zamknięty”.
Według Ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.05.240.2027,
Art.2, ust.9, tekst jednolity), ilekroć w ustawie jest mowa o terenach zamkniętych – rozumie się przez to tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo
państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników
urzędów centralnych”. Czyli tereny, na których lokalizowane
są obiekty związane z obronnością lub np. związana z tym infrastruktura. Żaden przepis nie wspomina o możliwości lokalizacji na terenie zamkniętym przedsięwzięć komercyjnych, biznesowych realizowanych przez firmy prywatne lub możliwości
wydzierżawienia terenu zamkniętego pod budowę komercyjnych obiektów cywilnych.
Działka w Zalesiu Górnym, o której wspominam wyżej już
dawno utraciła charakter terenu zamkniętego – rampa i tory
bocznicy zostały przez firmy PKP kilkanaście lat temu rozebrane. W takim przypadku Prawo geodezyjne (Dz.U.05.240.2027,
Art.1.1 pkt.2c ) mówi : Jeżeli teren utracił charakter terenu zamkniętego, zarządzający nim obowiązany jest przekazać właściwemu staroście dokumentację geodezyjną i kartograficzną
oraz sporządzone mapy w celu włączenia ich do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
W ślad za tym ten teren powinien podlegać ustaleniom
planu miejscowego, a to już jest w gestii gminy ( pozwolenie
na budowę w gestii starostwa). Spółki kolejowe zarządzające
tym terenem w sposób sztuczny utrzymywały status tej działki (teren zamknięty), a obiekt który jest na tej działce realizowany w żaden sposób nie jest związany z obronnością i nie
jest również elementem infrastruktury kolejowej.
Inwestor załatwiając wszelkie pozwolenia w urzędzie Wojewody Mazowieckiego wykorzystał zapis o terenie zamkniętym, przez co praktycznie uniknął wszelkich protestów i
ewentualnego zastopowania całego przedsięwzięcia na etapie
wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
przed wydaniem pozwolenia na budowę .
Bardzo proszę o wzięcie pod uwagę powyższego w prowadzonym przez Państwa postępowaniu.
Andrzej Swat, Radny Rady Miejskiej
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INTERPELACJE RADNEGO ANDRZEJA SWATA
Pan Burmistrz, Józef Zalewski
Zalesie Górne, 20.05.2009
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.
Zalesie Górne 10.06.2009
Zwracam się z uprzejmą prośbą o
oczyszczenie rowów przydrożnych, przy
ul. Koralowych Dębów. Nieoczyszczone i
zamulone rowy nie spełniają swojej roli w
czasie opadów.
Piasek po zimowym utrzymaniu na tej
ulicy został uprzątnięty za co dziękuję.
Odpowiedź burmistrza z 30 czerwca:
„W odpowiedzi na zgłoszoną przez
Pana interpelację informuję, że firma
„HYDRODOM” wyłoniona w przetargu
nieograniczonym na konserwację cieków
wodnych i usuwanie awarii odwodnieniowych na terenie Gminy wykona oczyszczenie rowów wzdłuż ul. Koralowych Dębów w terminie do końca lipca 2009 r.”
Zalesie Górne, 15.06.2009
Dot. Progów spowalniających, ul.Słoneczna i Koralowych Dębów
Na prośbę mieszkańców Zalesia Górnego zwracam się do Pana z uprzejmą
prośbą o wykonanie progów spowalniających na: 1/ ulicy Słonecznej na niedawno
wykonanej nakładce asfaltowej, 2/ uzupełnienie progu na ulicy Koralowych Dębów

o jeden odcinek, przylegający do parkingu
przy ośrodku zdrowia. Niezdyscyplinowani kierowcy omijają próg, wjeżdżają na parking co powoduje kolizje
Fragmenty odpowiedzi
burmistrza z 29 czerwca:
„W odpowiedzi na interpelację z dnia
15.06.2009 r dot. Wykonania progów zwalniających na ulicy Słonecznej uprzejmie
informuję, że niedawno wykonana nakładka asfaltowa objęta jest roczną gwarancją. Jakakolwiek ingerencja na wykonanej
nawierzchni spowoduje utratę gwarancji.
Próg na ulicy Koralowych Dębów zamontowany jest prawidłowo. Wydłużenie progu
zwalniającego musiałoby się odbyć kosztem likwidacji miejsc parkingowych, gdyż
wchodziłby on na teren parkingu.”
Zalesie Górne, 17.06.2009
Dot. ul. Jesionowej w Zalesiu Górnym
Przed tygodniem na żądanie Inżyniera
Kontraktu zestrugano część nawierzchni
ulicy Jesionowej w Zalesiu Górnym. Zdaniem mieszkańców niepotrzebnie zniszczono część poprawnie wykonanej nawierzchni asfaltowej – natomiast kilkadziesiąt metrów dalej obniżenie nawierzchni i olbrzymia kałuża nie wzbudziły zainteresowania
Inżyniera Kontraktu (dotyczy skrzyżowania z drogą wojewódzką). Proszę o wyjaśnienie i udzielenie odpowiedzi na piśmie.
Fragment odpowiedzi
burmistrza z 7 lipca:
„Inżynier Kontraktu zobowiązał Wykonawcę robót nawierzchniowych na ul.Jesionowej do naprawy uszkodzeń i usunięcia usterek. W dniu 5.07.2009 r Inżynier
Kontraktu otrzymał od Wykonawcy – Firmy WODROL Pruszków, pismo informujące o wykonaniu zalecenia. Po dokonaniu kontroli wykonanej naprawy, Inżynier
potwierdza słuszność uwag Radnego Pana Andrzeja Swata. W związku z powyższym, Inżynier zobowiązał Wykonawcę do
dokonania naprawy ulicy Jesionowej, pod

REMONT ZAKOŃCZONY. Z początkiem sierpnia dobiegły końca prace remontowe w świetlicy przy ul.Wiekowej Sosny 4. W placówce trwają obecnie prace wyposażeniowe, niezbędne jest jeszcze uprzątnięcie terenu wokół budynku m.in. wycinka mocno uszkodzonych drzew. Po uruchomieniu działalności świetlica będzie pełniła funkcje
środowiskowe. Od 1 września planowane są zajęcia plastyczne, komputerowe i szachowe. Zapisy odbywać się będą z początkiem roku szkolnego. Świetlica czynna będzie do
poniedziałku do piatku w godzinach popołudniowych. Dodatkowe informacje dotyczace zajęć zamieścimy na zalesiańskich stronach www.
A.Szczygielski
Sponsorem niniejszego wydania jest pragnący zachować anonimowość
mieszkaniec Zalesia Górnego. Dziękujemy!
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ścisłym nadzorem Inżyniera Kontraktu w
terminie do końca lipca 2009 roku.”
Zalesie Górne, 8.07.2009
Dot. Statutu sołectw
Zwracam się do Panów o :
1/ skierowanie dotychczas obowiązującego Statutu sołectw – uchwalony tekst, wersja z 1999 roku – do Komisji Statutowej
RM i biura prawnego Gminy w celu opracowania nowego Statutu zgodnie z art. 35
Ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
2/ przeprowadzenie konsultacji z sołtysami, radami sołeckimi i mieszkańcami na
temat propozycji i kierunków zmian,
3/ na podstawie uwag i zebranych opinii
opracowanie i uchwalenie statutu oddzielnie dla każdego sołectwa.
Proponuję termin na opracowanie, konsultacje społeczne i podjęcie uchwały do
końca marca 2010 r.
Zalesie Górne, 8.07.2009
Dot. Konsultacji społecznych przy budowie inwestycji celu publicznego
W związku z tym co działo się ostatnio
w Zalesiu Górnym wokół budowy masztu
do przesyłu danych firmy SFERIA i brakiem konsultacji z mieszkańcami zwracam
się do Pana Burmistrza z interpelacją: –
W przypadku planowanych inwestycji
typu maszty dla telefonii komórkowej lub
inne inwestycje celu publicznego, które
wymagają konsultacji i poinformowania
społeczności lokalnej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, proszę o wydanie stosownych poleceń
aby kopię ogłoszenia, do wywieszenia na
tablicy sołeckiej, otrzymywali Sołtysi z
terenu, którego inwestycja dotyczy. Również radni z tego terenu powinni otrzymywać taką informację. W ten sposób
zapewnimy rzeczywiste konsultacje społeczne a nie pozorowane ogłoszeniami w
urzędzie, na które nikt nie zwraca uwagi.
Proszę o informację pisemną .
Odpowiedź burmistrza z 20 lipca:
„W odpowiedzi na interpelację dotyczącą zapewnienia możliwości przeprowadzenia rzeczywistych konsultacji społecznych przy budowie inwestycji celu publicznego tj. przekazywania Sołtysom i
Radnym z terenu przedmiotowej inwestycji kopii ogłoszenia wywieszanego zwyczajowo na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno o w/w zamierzeniu inwestycyjnym, Wydział Urbanistyki
i Architektury UMiG Piaseczno podejmie
wyżej wspomniane działania”.
nr 6/2009, SIERPIEŃ

