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Urodziny
Zalesia Górnego
W bieżącym roku przypada
80. rocznica utworzenia Zalesia Górnego określanego w początkach swego istnienia mianem „nowoczesnego osiedla”.
W latach 30. XX wieku Zalesie miało być
...najracjonalniej urządzonem,
najbardziej popularnem, i najchętniej odwiedzanem przez
mieszkańców Warszawy osiedlem podstołecznem...
Trzeba przyznać, że planowanie przestrzenne się naszym
przodkom udało. Zalesie posiada unikalny układ przestrzenny, w którym człowiek może
żyć w koegzystencji z otaczającą go przyrodą. Zalesie ma
swój klimat i swoje piękne zakątki, których przetrwanie zależy od nas– współczesnych.
Powstałe w 1934 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia
Górnego przez wiele lat sprawnie zarządzało rozbudową osiedla. A powstała w 1935 roku gazeta „Nowoczesne Osiedle” była organem prasowym SPZG.
Ambicje twórców Zalesia, pokazane w pierwszych numerach
gazety, sięgały dalej niż tylko
granice miejscowości. Pierwsi
zalesianie mieli wizję swojego
kawałka świata i umieli ją
konsekwentnie realizować. Perspektywy rozwoju Zalesia Górnego obróciła wniwecz II wojna i jej skutki. Kiedy dziś wracamy myślą do poczatków naszej miejscowości pomyślmy
czasem o tym, co z tego pionierskiego okresu warto przenieść do naszych czasów.
A.Szczygielski

DZIAŁANIA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
l Nasz plac sportowo–rekreacyjny na Domance

zaczyna powoli nabierać kolorów. Jest oświetlony, została postawiona mała wiata i dwie ławki.
Niestety na bramki i ogrodzenie musimy jeszcze poczekać, ponieważ Gmina nie ma środków
w ramach obiecanego funduszu sołeckiego! Zadbajmy o to, co już mamy, nie niszczmy tego, co
jest to nasza wspólną własnością.
l Wkrótce będziemy ustawiać kolejne ławki
drewniane i kosze na śmieci, zakupione również z funduszu sołeckiego, na ulicach: Pionierów i Wiekowej Sosny.
l Planujemy prace porządkowe na boisku na
Domance, które poprawią jego wygląd.
Został odnowiony peron na naszej stacji PKP.
Dyrektor PLK w ubiegłym roku obiecał nam
poprawić wygląd naszego, nadgryzionego zębem czasu, peronu na 80–lecie Zalesia. Dziękujemy za dotrzymanie słowa. Podobno za 3–4 lata nasz stacja PKP ma zmienić swój wygląd w
wyniku przebudowy linii Warszawa –Kraków.
Tymczasem cieszmy się, że kolejny kawałek Zalesia został uporządkowany.
l Podziękowaliśmy Nadleśnictwu Chojnów za
otrzymane 1000 sadzonek dębów, które posadziliśmy w kwietniu z okazji 80–tych urodzin
naszej wsi.
l Odbyliśmy spotkanie z wykonawcą napisu na
kamieniu pamiątkowym, który ma oznakować
polanę, na której zasadzono 1000 rocznicowych
dębów.
l Braliśmy udział w szkoleniu zorganizowanym
przez Fundację Inicjatyw Społecznych, której
tematem było zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu piaseczyńskiego przy zachowaniu jego walorów przyrodniczych – między
innymi Ośrodka Wisła.
l Zwróciliśmy się do burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno o objęcie honorowego patronatu
nad obchodami 80. rocznicy Zalesia Górnego
oraz o wsparcie finansowe na II wydanie książki o Zalesiu.
l Zorganizowaliśmy dwa spotkania z sołtysami
naszej gminy. Spotkania odbywały się w naszej
Filii Domu Kultury i dotyczyły propozycji wprowadzenia zmian w statucie sołeckim, między
innymi opracowania dla każdego sołectwa własnego statutu wzorem innych gmin w Polsce,
które dawno mają wprowadzony taki system.

Uczestniczyliśmy w uroczystym zakończeniu
projektu Powiat Piaseczyński Stolicą Kulturalną Mazowsza 2009. Podczas uroczystości sołtys Zalesia Górnego odebrała z rąk Starosty Jana Dąbka medal X – lecia Powiatu Piaseczyńskiego i dyplom uznania za działalność i profesjonalizm w ramach w tego przedsięwzięcia.
l Analizujemy pomysł mieszkańców Zalesia
Dolnego polegający na zaproponowaniu Gminie
organizacji referendum śmieciowego. Zbieraliśmy podpisy mieszkańców popierających ten
projekt.
l Uczestniczymy w przygotowaniach do obchodów 80– lecia Zalesia Górnego, w tym Jarmarku Hubertowskiego, który ma się odbyć 13
czerwca.
l Współpracujemy na bieżąco z kuratorem sądowym w/s prac społecznych na rzecz naszej
wsi: np. sprzątania ulic i lasu koło stacji PKP .
l Uczestniczyliśmy w kolejnym wieczorze literackim organizowanym przez naszą bibliotekę
i Klub Seniora. Spotkania te organizowane są
w sposób profesjonalny i cieszą się dużym powodzeniem u czytelników. Przed nami kolejne
spotkania z pisarzami – mieszkańcami Zalesia
Górnego i okolic.
l Kilkakrotnie monitowaliśmy Gminę o kilka
wywrotek kruszywa na ulicę Kwiatu Paproci –
ulicę nieprzejezdną z powodu podmokłego terenu. Mieszkańcy zaproponowali jej własnoręczne wyrównanie. Niestety wszelkie zakupy są
wstrzymane i nawet na jedną wywrotkę Gmina
nie ma pieniędzy, musimy czekać!
l Kilkakrotnie zwracaliśmy się do Gminy o odpompowanie wody z rowu melioracyjnego na
ulicy Przebudzenia Wiosny, ponieważ mieszkańcy mają wodę w piwnicach.
***
KONTAKT Z SOŁTYSEM
TELEFON 22/844 03 29; 0691 500 242,
ul. Porannej Zorzy 1; Dyżur sołtysa i rady sołeckiej: poniedziałek 17– 19; piątek 10–12
***
Stały apel i prośba do naszych mieszkańców i gości: ZOSTAWIAJMY NASZE ŚMIECIE W
DOMOWYCH POJEMNIKACH, NIE WIESZAJMY TOREB NA ULICZNYCH KOSZACH, NIE WYRZUCAJMY ŚMIECI DO
LASU!!! Dbajmy o czystość naszego Zalesia.
l

Referendum śmieciowe w Piasecznie?

W kwietniu i maju mieszkańcy Zalesia Dolnego i Górnego zbierali podpisy
poparcia pod pismem, skierowanym do burmistrza i przewodniczącego rady,
w sprawie organizacji i przeprowadzenia na terenie Gminy Piaseczno
referendum lokalnego, dotyczącego przejęcia przez gminę od właścicieli
nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych.
Akcję zbierania podpisów koordynowała Pani Monika Sienkiewicz.
W piśmie czytamy: „W chwili obecnej
odpady komunalne wywożone są z nieruchomości na podstawie indywidualnie
zawieranych umów z przedsiębiorstwami.
Część mieszkańców takich umów jednak
nie zawarło w rezultacie częstym zjawiskiem jest palenie odpadów w piecach oraz
wyrzucanie śmieci do lasu. Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie czytelnych zasad odbioru posegregowanych odpadów w
sposób zorganizowany przez gminę wyeliminuje takie zachowania i obniży koszty
wywozu śmieci i odpadów. W rezultacie
uzyskamy czyste powietrze i lasy, które w
chwili obecnej przedstawiają katastrofalny
widok, są jednym wielkim wysypiskiem”.
Projekt pisma z prośbą o poparcie starań mieszkańców trafił do Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Postanowiliśmy zająć się sprawą i jeśli taka będzie wola większości radnych, doprowadzimy do referendum przy najbliższych
wyborach samorządowych.
Referenda na ten temat były organizowane w wielu gminach. W niektórych
były nieważne z powodu mizernej frekwencji. Podstawowy warunek by było
ono ważne, musi w nim wziąć udział –
bez względu na wynik – co najmniej 30%
mieszkańców gminy. Aby „opłatę lokalną
za wywóz śmieci” można było wprowaNaszą gazetę można przeczytać
również na stronach:
www.zalesie-gorne.eu.
Aktualności z Piaseczna można obejrzeć
na stronie:
www.itvpiaseczno.pl
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dzić, musi opowiedzieć się za nim zwykła
większość głosujących (ponad 50%).
Na moją prośbę radca prawny gminy
przygotował opinię prawną, w której czytamy : „Zgodnie z art. 6a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku rada gminy
może w drodze uchwały, po uzyskaniu akceptacji mieszkańców wyrażonej w referendum gminnym, przejąć obowiązki ciążące na właścicielach (wszystkie lub niektóre), wskazane w art.5 ust.1 pkt. 1, 3b
i 4 ustawy, określając jednocześnie wysokość opłaty jaką mieszkańcy będą ponosić za wykonywanie przejętych obowiązków. Referendum w tej sprawie może zarządzić rada gminy w drodze uchwały.
Referendum takie ma charakter gminny
i przeprowadza się je w trybie i na zasadach określonych w ustawie o referendum
lokalnym. Ustawa o referendum lokalnym
nie zakazuje przeprowadzenia referendum
gminnego łącznie z wyborami do parlamentu lub do rad gmin, powiatów i województw”.
Z przytoczonej opinii wynika, że nie
ma żadnych przeszkód prawnych i o
wszystkim decydują mieszkańcy w referendum i nie ma się co oszukiwać, jeśli
nie wykażemy określonych korzyści jakie
przyniesie referendum, nikt nie zagłosuje
za opłatami lokalnymi za wywóz śmieci.
Należy wykorzystać doświadczenia gmin
gdzie takie referenda się odbyły. Najbliżej
nas to Jabłonna i Legionowo.
„Wprowadzenie śmieciowej rewolucji
jest korzystne. –Stary system był debilny
– mówi bez ogródek prezydent Legionowa
Roman Smogorzewski. –Do zmiany przekonały nas trzy rzeczy. Zimą w całym
Legionowie czuć było smród palonych
śmieci. Po drugie sterty śmieci zalegające w lasach. A po trzecie, śmieci domowe
wypełniające uliczne kosze. To wszystko
skończyło się jak nożem uciął, gdy wprowadziliśmy jednolitą opłatę” (wypowiedź
dla: wyborcza.biz, kwiecień 2010). U nas
sytuacja wygląda podobnie – duża część
mieszkańców ma podpisane umowy z
przedsiębiorstwami, reszta radzi sobie róż-

nie ale spora część odpadów trafia do lasu i w przydrożne rowy i tym samym obciąża kosztami likwidacji, nasz wspólny
budżet gminny. Są to pieniądze dosłownie wyrzucane w śmieci. W gminach po
referendum i po wprowadzeniu jednolitej
opłaty od osób zamieszkałych w posesji,
mieszkańcy płacą mniej za wywóz odpadów komunalnych a w przypadku segregacji śmieci te opłaty są znacznie niższe.
W Legionowie referendum odbyło się
w listopadzie 2006 roku – treść pytania referendalnego: „Czy jest Pan/Pani za przejęciem przez Gminę Legionowo od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych?”
A o korzyściach z wprowadzenia nowego systemu pisano na stronie internetowej w ten sposób:
–mieszkańcy prawidłowo segregujący odpady będą nagradzani znacznie niższą
opłatą,
–jedna śmieciarka zbierze odpady z całej
ulicy o jednej ustalonej porze dnia, a nie
jak dotychczas kilka z różnych firm i o
różnych porach, powodując hałas i niszczenie dróg,
–możliwość skutecznego segregowania
odpadów, wydzielenie z nich surowców
wtórnych, odpadów biologicznych do kompostowania, odpadów niebezpiecznych,
odpadów wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
czy odpadów z remontów,
–objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem wywozu odpadów
komunalnych – gwarancja, że z wszystkich posesji prywatnych odpady będą regularnie wywożone,
–oczyszczenie przestrzeni publicznej –
obecnie niektórzy właściciele posesji wyrzucają śmieci miejskich koszy, pojemników na surowce wtórne, albo– co gorsza–
do okolicznych lasów.
Chciałoby się rzec święte słowa. A jak
to działa w Legionowie naprawdę postaram się napisać w następnym odcinku –
łącznie z obowiązującymi cenami. Postaram się również dotrzeć do danych jakie
środki Gmina Piaseczno przeznacza rocznie ze wspólnego budżetu na likwidację
dzikich wysypisk.
Wszelkie uwagi, opinie, komentarze
proszę przesyłać mailem na adres : referendum.piaseczno@wp.pl
Andrzej Swat – radny
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Rocznicowe spotkanie

W dniu 5 czerwca, w sali teatralnej
kościoła parafialnego pw. Św. Huberta
miała miejsce oficjalna inauguracja
obchodów 80. rocznicy powstania Zalesia Górnego. Ze względu na panującą w kraju powódź i trudności finansowe Gminy uroczystości miały bardzo
skromny charakter.
Na początku kilka zdań do zgromadzonych wygłosił ks. proboszcz Krzysztof
Grzejszczyk. Następnie gości i mieszkańców Zalesia powitała Sołtys Ewa Stroińska–Molenda. Wśród zaproszonych obecni byli m. in. Elżbieta Suchocka–Roguska,
sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów,
Grzegorz Kostrzewa–Zorbas, Przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, kierownictwo Starostwa Powiatowego z Barbarą Rudzińską–Mękal, Przewodniczącą Rady Powiatu i Starostą Janem
Dąbkiem, Józef Zalewski, burmistrz Gminy Piaseczno, przedstawiciele Rady Powiatu i Rady Gminy. Zaproszenie do udziału w
obchodach przyjęli także prezesi stowarzyszeń z sąsiednich gmin: dr Czesława Gasik
z Konstancina – Jeziorny, Wojciech Prus
– Wiśniewski z Góry Kalwarii i Mirosława Walczykowska z Zalesia Dolnego oraz
sołtysi sąsiednich wsi. Obecni byli również
przedstawiciele zalesiańskich stowarzyszeń
i instytucji oraz mieszkańcy Zalesia.
Po powitaniu głos zabrał Krzysztof Toruński, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów 80 – lecia Zalesia
Górnego, który krótko przedstawił dotychczasowy przebieg obchodów i plany na
najbliższe miesiące. Syntetyczną historię
powstania naszej miejscowości i najważniejszych instytucji życia publicznego zaprezentował członek Komitetu Organizacyjnego Andrzej Swat.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy na ręce p. Sołtys i Przewodniczącego Komitetu Obchodów przekazali
najlepsze życzenia dla mieszkańców Zalesia.
Po części oficjalnej, na scenie sali teatralnej, wystąpił w nowym repertuarze
zespół „Mikroklimat”. Koncert piosenek
z lat 20 i 30 został przyjęty przez zgromadzonych gromkimi barawami. Po zakończeniu części artystycznej nastąpiło
otwarcie trzech premierowych wystaw.
Jako pierwsza otwarta została „Panorama Zalesia”, wystawa 13 wielkoformatowych obrazów ukazująca najpiękniejsze
MAJ, nr 4/2010

Nasi goście podziwiają „Panoramę Zalesia”
miejsca w Zalesiu i najbliższej okolicy. Jej
autorami są artyści – plastycy mieszkający
w Zalesiu lub emocjonalnie zwiazani z naszą wsią. Oto ich nazwiska: Grażyna Doba
–Wolska, Aleksandra Grzyb, Anna Marczewska, Magda Raczko – Pietraszek, Irena
Sadkowska, Danuta Szymczak, Julia Tabor,
Krystyna Zabuska–Łopatek, Jacek Ebert,
Bogdan Mojkowski, Wiesław Szamocki,
Leszek Zadrag i Maciej Zadrąg. Współpracował przy projekcie Tomasz Wójtowicz.
Po otwarciu wystawy i prezentacji autorów i ich prac, starosta Jan Adam Dąbek i
burmistrz Józef Zalewski przekazali wyrazy uznania i listy gratulacyjne dla autorów projektu i kolekcji obrazów, które będą
stanowiły własność społeczności Zalesia
Górnego. Realizacja tego ambitnego przedsięwziecia była możliwa dzięki wsparciu i
współpracy: MGOK Piaseczno, SMOKS,
Stowarzyszenia Rodziców „TU”, harcerzy
z ZHR Watra, wlontariuszy z gimnazjum i
Leszka Zadrąga, który pomagał w realizacji „Panoramy” od początku powstania jej
pomysłu.
Kolejną wystawą zaprezentowaną gościom spotkania było kilkadziesiąt wspaniałych fotografii Krzysztofa Merskiego
„Moi sąsiedzi”. Bohaterami zdjęć są tym
razem zalesiańskie ptaki, które autor fotografował we własnym ogrodzie. Tylko ten,
kto spróbował takiego zajęcia doceni mistrzowską rękę i świetne oko autora wystawy. Dzięki profesjonalnej obróbce studia Foto – Renau, widzowie otrzymali
możliwość zobaczenia z bliska wspaniale
uchwyconych, nieomal pozowanych, kolorowych fotografi „naszych sąsiadów”.

Trzecią, kolejną, wystawę zaprezentował publiczności jeden z najmłodszych
zalesiańskich artystów – Maciej Zadrąg.
Wystawa obejmuje 31 grafik, które opisują plastycznie pięknie nazywane ulice
naszej miejscowości. Znakomity pomysł
i staranne wykonanie zostały docenione
przez zebraną publiczność, która głośno
wyrażała pochwały pod adresem studenta
radomskiej Politechniki.
Na koniec rocznicowego spotkania podzielony został apetyczny „tort 80–lecia”,
który przygotowała Małgorzata Roszkiewicz ze „Starej Chaty” oraz pachnące ciasta przyniesione przez panie z Klubu Seniora. Nie mniejszym powodzeniem cieszyły się smakowite koreczki, ułożone w
estetyczną „osiemdziesiatkę” przez Jolę
Jarosz – Hryniewicz. Jak zażartował jeden z naszych gości: „Zalesie jest nie tylko plastyczne ale i gastronomiczne” . Na
zdrowie!
W trakcie spotkania nasi goście otrzymali w prezencie przygotowane na Jarmark Hubertowski okolicznościowe monety – Hubertusy 2010.
Po blisko 2 godzinach rocznicowe spotkanie dobiegło końca. Jego organizacja
była możliwa dzięki pomocy wielu osób.
Komitet Organizacyjny pragnie szczególnie podziękować naszym sponsorom, „restauracji „Stara Chata”, Klubowi Seniora,
wolontariuszom, harcerzom oraz Joli Jarosz – Hryniewicz i p. Wiesławowi Karasek, który pomagał „bić monetę”.
Teraz zapraszamy w najbliższą niedzielę na Jarmark Hubertowski.
A.Szczygielski
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Zalesie plastyczne
i fotograficzne
Zapraszamy mieszkańców Zalesia i naszych Gości do zwiedzania i oglądania czterech wystaw
plastycznych i wystawy fotograficznej, które zostały przygotowane z okazji 80–lecia Zalesia
Górnego.
We wtorek, 1 czerwca, w Ośrodku Kultury w Piasecznie odbył się wernisaż wystawy „Młode Zalesie”. Jest to prezentacja dorobku plastycznego naszych najmłodszych, którzy pracują w świetlicy
przy ul. Jelonka pod kierunkiem instruktora Leszka Zadrąga. Kilkadziesiąt prac pokazuje potencjał
artystyczny i kreatywność naszych pociech. Wernisaż przebiegał w sympatycznej, rodzinnej atmosferze, którą wzmocniły dodatkowo wypieki mam
i ufundowane przez jednego z Rodziców napoje
oraz ciastka. Wystawę można oglądać do 17 czerwca w godzinach pracy MGOK.
Kolejne 3 wystawy otwieramy w sobotę, 5 czerwca w sali teatralnej pod kościołem. Po raz pierwszy
zostaną zaprezentowane obrazy namalowane w ramach projektu „Panorama Zalesia”.
Kilkunastu autorów namalowało obrazy o wymia-rach: 200 x 90 cm, które pokazują Zalesie oczyma artystów–plastyków. Już dziś można powiedzieć,
że wydarzenie to wzbudza duże zainteresowanie
mieszkańców.
Niezwykle ineresująco zapowiada się kolejna prezentacja, tym razem fotograficzna, autorstwa Krzysztofa Merskiego, który pokazuje na fotogramach zalesiańskie ptaki. Tytuł wystawy – „Moi sąsiedzi” to najprostszy przekaz stosunku autora do przyrody. Kilkadziesiąt kolorowych fotografii, w znakomitej jakości,
wykonało piaseczyńskie studio Foto–Renau.
Trzecią wystawą będzie, także premierowa prezentacja Macieja Zadrąga „Za Torami”. Tu obej-rzymy kilkadziesiąt grafik, które opisują plastycznie zalesiańskie ulice o bajkowych nazwach. Artysta młodego pokolenia zamierza opisać w ten sposób całe
Zalesie. Wydaje się, że to jeden z najciekawszych
pomysłów plastycznych w ostatnich latach, który na
trwałe zapisze się w historii naszej miejscowości.
Wszystkie wystawy będą czynne do 19 czerwca,
o godzinach otwarcia poinformujemy na stronie
www.zalesie–gorne .eu i na plakatach.
Ostatnią, ale nie mniej ważną, wystawą plastyczną będzie zbiorowa wystawa artystów z Zalesia i okolic, której wernisaż odbędzie się 12 czerwca o godz.
11.00 w Muzeum Regionalnym w Piasecznie. Wystawę można ogladać od 5 do 26 czerwca w godzinach pracy Muzeum. Pokazuje ona dorobek artystyczny autorów „Panoramy Zalesia” i kręte drogi,
którymi chadza sztuka.
Zapraszamy serdecznie do zwiedzania wystaw,
mamy nadzieję, że dostarczą Państwu wielu wrażeń.
A. Szczygielski

4

15 urodziny ZHR Watra

Szczep „Watra” nazwę odziedziczył po macierzystym środowisku harcmistrza Grzegorza Nowika, który w 1995 roku w Zalesiu utworzył drużynę harcerzy.
Zalesiańskie harcerstwo w kolejnych latach rozrastało się tak, że aktualnie skupia gromady zuchowe, drużyny harcerzy i wędrowników, łącznie
blisko 200 młodych ludzi.
Każdej wiosny obchodzimy Święto Szczepu, w tym roku, ze względu na
tragiczne wypadki kwietniowe, uroczystości odbyły się w drugi weekend maja. Ponieważ urodziny były okrągłe, zaczęliśmy świętować już w piątek. Co
prawda obfite opady zmusił nas do zrezygnowania z ogniska pod „naszym
Dębem” nad rzeczką Zieloną, ale i tak spotkaliśmy się w gronie starszych harcerzy, aby pośpiewać i pogadać, a różnicę pomiędzy zieloną scenerią leśną i
szarą domową rekompensowały suche plecy i ubrania. Najwytrwalsi doczekali świtu, pozostali regenerowali siły przed sobotnimi biegami.
Dzień 15 maja dla nas wszystkich zaczął się wcześnie. Część przygotowywała trasę dla harcerzy, część trasę dla zuchów, część wyciągała z magazynu kuchnię polową i gotowała się do rocznicowej zupy, młodsi szli na
miejsce zbiórki, z niecierpliwością oczekując rozpoczęcia biegu. Trasa prowadziła przez zalesiańskie lasy i Krainę Czarów Alicji, a po drodze trzeba
było wykonywać zadania wymagające sprawności, sprytu, odwagi i znajomości technik harcerskich. Oczywiście, wszystkie drogi prowadziły do Dębu, gdzie ok. 13 była już, ugotowana przez wędrowników pod kierownictwem dh Łukasza Borowskiego, Zupa Pomidorowa Bardzo Dobra. Trzeba
przyznać, że od ładnych kilku lat nie mieliśmy tak udanej pogody – po prostu nie padało! Skoro byliśmy susi i najedzeni, to w dobrych nastrojach stanęliśmy do apelu. Aby tradycji i łakomstwu stało się zadość, po odczytaniu rozkazów, wjechał tort z piętnastoma świeczkami, przygotowany przez
drużynę harcerek (oj, niełatwo się dzieli tort na 200 części).
Po południu, dzięki uprzejmości p. Andrzeja Szczygielskiego, w świetlicy przy ulicy Jelonka odbył się pokaz zdjęć z przekroju historii szczepu z
komentarzem „dinozaurów”. Dla starszych było to miłe wspomnienie, dla
młodszych okazja do poznania „pradziejów” i zobaczenia swoich drużynowych z początku ich harcerskiej drogi.
Obchody XVI Watrzańskiej Wiosny zakończyła msza święta w niedzielę i zawiązany po niej krąg.
Czuwaj!
pwd. Maciej/ Konus/ Kamiński
FILMOWY WEHIKUŁ CZASU
Zapraszamy do podróży w lata dwudzieste i trzydzieste ubiegłego wieku, do klimatów, wśród których powstawało Zalesie Górne. Filmowy Wehikuł Czasu będzie czekał w sobotę 12 czerwca od godz. 19.00 do 23.00 na
terenie Biblioteki Publicznej przy ul. Wiekowej Sosny 4.
W programie: l dwie kroniki z dwudziestolecia międzywojennego, m. in.
z Marszałkiem Piłsudskim, odsłonięciem pomnika Chopina w 1926, biegiem św. Huberta i wyścigiem kelnerów. Kroniki zostały zrealizowane jako filmy nieme, akompaniamentem na żywo wieczór wzbogaci Stanisław
Szczyciński l dokument „Obrazki z życia codziennego Warszawy” z 1932
r. – film zrealizowany jako niemy, kilka lat później udźwiękowiony l film
pełnometrażowy „Niebezpieczny romans” kryminał, trochę melodramat, z
rewelacyjnymi epizodami komediowymi.
Wieczorem tym chcemy rozpocząć cykl starych filmów wyświetlanych w
bibliotece co 2 tygodnie: l 26 czerwca – najstarsze zachowane filmy polskie
l 10 lipca – słynne melodramaty i kryminały l 24 lipca – filmy z lat 50.
Serdecznie zapraszamy, a na wszelki wypadek prosimy o przyniesienie
składanych krzesełek.
Miłośnicy kina z Zalesia Górnego,
Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy, Stowarzyszenie Rodziców TU
Filmowy Wehikuł Czasu jest finansowany z 1% od podatku dochodowego
gromadzonego przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Kozodawski Sad.
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INFORMACJA UMIG PIASECZNO
21.05.2010 r. nr 25/10
DOFINANSOWANIE INSTALACJI
KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
DLA MIESZKAŃCÓW PIASECZNA
I OKOLIC
Pragniemy poinformować, że od kilku
miesięcy Gmina Piaseczno prowadzi prace nad przygotowaniem aplikacji na pozyskanie z funduszy Unii Europejskiej dofinansowania na zakup i montaż nowoczesnych instalacji kolektorów słonecznych
dla mieszkańców Piaseczna i okolic, które
mogłyby wspomagać instalacje grzewcze
wody użytkowej w domach.
Niestety, istniejące obecnie prawo a konkretnie Ustawa o Finansach Publicznych
(art. 221) uniemożliwia Gminom przekazywanie pieniędzy publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych czyli mieszkańcom.
Innymi słowy, Gmina mogłaby starać
się o takie dofinansowania np. dla budynków użyteczności publicznej (szkoły,
przedszkola, itp.) ale nie dla osoby fizycznej dla celów ogrzewania jej domu.
Na przeszkodzie takiemu działaniu stoi
też zaktualizowana w ubr. ustawa Prawo
Ochrony Środowiska, która odebrała Gminom możliwość dofinansowywania inwestycji ekologicznych osobom fizycznym.
Dopiero w przypadku zmiany tych
przepisów (a są w Sejmie czynione starania w tym kierunku), Gmina będzie mogła podjąć się ostatecznego przygotowania i złożenia aplikacji.
Dla celów przybliżenia mieszkańcom
dotychczas poczynionych działań, podajemy poniżej garść informacji związanych z
tym Projektem.
Tytuł przygotowywanego Projektu:
„Więcej Słońca – wykorzystanie nowoczesnych instalacji kolektorów słonecznych do ekologicznego wytwarzania energii cieplnej dla mieszkańców z rejonu Piaseczna”
Przygotowaliśmy już formularze Deklaracji Udziału w Projekcie oraz Ankiety
mającej na celu wstępne określenie doboru koniecznej instalacji. Mieszkańcy zainteresowani uczestnictwem w tym projekcie, mogą już wypełniać te formularze.
Są one dostępne na stronie internetowej
gminy: www.piaseczno.eu oraz w wersji
papierowej w kancelarii Urzędu Miasta i
Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5.
Wypełnione Deklaracje i Ankiety należy składać w kancelarii Urzędu w kopertach z dopiskiem „WIĘCEJ SŁOŃMAJ, nr 4/2010

CA” lub nadsyłać elektronicznie na adres:
bielicki@piaseczno.eu
Termin składania Deklaracji i Ankiet:
30 czerwca 2010 r.
Ilość złożonych Deklaracji i Ankiet
da nam jednocześnie informację o poziomie zainteresowania tym Projektem wśród
mieszkańców i będzie pomocna do podejmowania dalszych kroków przez Gminę.
Mieszkańcy, którzy wypełnią ankiety
i zadeklarują chęć udziału w tym Projekcie, będą jednakże mogli w nim efektywnie uczestniczyć za pośrednictwem Gminy dopiero po:
1. zmianie w/w przepisów Ustawy o Finansach Publicznych i Prawo Ochrony
Środowiska,
2. pozytywnej ocenie złożonej przez Gminę aplikacji i uzyskaniu dofinansowania.
Wtedy także będzie mogło być ujawnione konto, na które będzie można wpłacić tzw. wkład własny, a po jego dokonaniu, z uczestnikami Projektu będą mogły być podpisane stosowne umowy użyczenia połaci dachowej lub fragmentu
działki dla posadowienia kolektorów solarnych. Wielkość wkładu własnego będzie uzależniona od wielkości uzyskanego dofinansowania a jest ona różna w poszczególnych Programach Operacyjnych
funduszy UE oraz wskazywanego w tych
Programach poziomu udziału własnego.
Udział własny może się wahać w granicach od 15 do 40% kosztów urządzeń i
ich montażu.
W przypadku zmiany w/w przepisów
oraz uzyskania pozytywnej oceny Gminnej aplikacji i otrzymania dofinansowania, projekt mógłby być realizowany w latach 2011–2013.
Warunki uczestnictwa w Projekcie:
1. Złożenie Deklaracji Udziału w Projekcie oraz Ankiety,
2. Potwierdzenie posiadania prawa własności do budynku / działki ( odpis księgi
wieczystej) – termin jego złożenia zostanie podany później.
3. Podpisanie umowy użyczenia Gminie
połaci dachowej lub fragmentu działki na
czas trwania Projektu oraz późniejszy 3–5
letni, wymagany przepisami UE okres zachowania trwałości jego efektów. Dopiero
po tym okresie zestaw kolektorów przeszedłby na własność właścicieli budynków – treść Umowy oraz termin jej podpisywania zostanie podany później.

4. Realizacja Projektu nie może wiązać
się z wycinką drzew na posesjach jego
uczestników.
5. Budynek powinien być technicznie
przystosowany do przyjęcia instalacji kolektorów oraz urządzeń związanych z ich
funkcjonowaniem – ocena przystosowania zostanie dokonana w terminie późniejszym.
6. Dokonanie, na wskazane w okresie
późniejszym konto, wpłaty zapewniającej
wkład własny uczestnika, wynikający z
warunków Projektu.
Janusz Bielicki – koordynator Projektu
***
25.05.2010 r. nr 26/10
Pomóżmy powodzianom
W ostatnich dniach przeszła przez Polskę fala powodziowa, niosąca zniszczenie, pozbawiając tysiące naszych rodaków
dachu nad głową. Szczęśliwie skutki powodzi nie dotknęły bezpośrednio naszej
gminy. Nie mniej nie powinniśmy pozostać obojętni na tragedię jaka wciąż rozgrywa się na terenie naszego kraju.
Z tego powodu Gmina Piaseczno organizuje na swoim terenie akcję pomocy
powodzianom skierowaną zarówno do osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Pozyskane dary zostaną przekazane miejscowościom najbardziej dotkniętym powodzią.
Akcję można wesprzeć w następujący
sposób:
l Wpłacając środki na specjalnie utworzony nr konta:
20 1240 6003 1111 0010 3258 5776 (Bank
PKO SA)
l Przekazując dary dla powodzian,
zwłaszcza trwałe środki żywnościowe,
środki czystości i dezynfekcyjne, środki
pielęgnacji dla niemowląt, butelkowaną
wodę, koce, łopaty, artykuły gospodarstwa domowego będące w dobrym stanie.
Punkty odbioru czynne codziennie w
godz. 6.00 – 20.00:
– Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul.
Kościuszki 5 (w siedzibie straży miejskiej)
– Targowisko miejskie (biuro), ul. Jana
Pawła II 59
Przy większej ilości przekazywanych
produktów zapewniamy odbiór własnym
transportem.
Kontakt: Biuro Promocji
i Informacji Gminy Piaseczno
Tel. 22 70 17 650
urzad@piaseczno.eu
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Robimy pierwszy krok

SPOTKANIA W BIBLIOTECE

W dniu 15.05.2010 w gościnnych
progach Zalesiańskiego Gimnazjum
miało miejsce pierwsze wspólne spotkanie osób niepełnosprawnych z
naszego terenu. Spotkanie odbyło
się z inicjatywy pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piasecznie w ramach programu
CAL i działań Partnerstwa Lokalnego „Dolina Jeziorki”.
Pracownicy OPS w związku ze
swoją pracą zawodową znają środowisko i wiedzą, że znaczna część osób
z tej grupy pozostaje w domach i tam
spędza swój czas. Nie jest zintegrowana ze sobą i ze środowiskiem lokalnym. Na przełomie ostatnich dwóch
miesięcy pracownicy socjalni przeprowadzili ankiety, w których zapytali
m.in. o chęci do wspólnego spędzania
czasu i o gotowość włączenia się w
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Ponad 90% ankietowanych
dało odpowiedź twierdzącą. Tak więc
sobotnie spotkanie było podyktowane
potrzebami tej grupy, inaugurowało
działalność w środowisku osób niepełnosprawnych. Odbywało się pod ha-

Jerzy Roman prezentuje
Bogdana Bartnikowskiego
W piatkowy wieczór, 20 maja, w Bibliotece
Publicznej w Zalesiu odbyło sie kolejne spotkanie literackie.
Tym razem bohaterem był Bogdan Bartnikowski, autor opowiadań, powieści , reportaży
i tomików poetyckich. Po prezentacji autora,
której dokonał Jerzy Roman z Klubu Seniora,
potoczyły sie wspomnienia niezwykłego życia
i przygód, których uczestnikiem był Pan Bogdan. Po ożywionej wymianie poglądów nastąpiło zaproszenie na zwyczajowe ciasteczka i
kawę. Spotkanie zgromadziło ponownie spora
grupę miłośników czytelnictwa, którym autor
chętnie wpisywał osobiste dedykacje. Na zalesiańskiej „półeczce” przybyły kolejne książki.
Red.

PODZIĘKOWANIE
Na ul. Jelonka zmieniona została organizacja
ruchu. Ponieważ jest to niewielka ulica bez
przejazdu, od strony świetlicy obowiazuje obecnie zakaz postoju i zatrzymywania. Zmiana ta
ma umożliwić mieszkańcom bezkolizyjny wyjazd z posesji. Interwencję w Urzędzie Gminy
podjął w tej sprawie radny Wojciech Kaczorowski. Dziękujemy.
Red.
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słem „NIC O NAS BEZ NAS”. Prowadził je Paweł Jordan – prezes Stowarzyszenia BORIS. Na spotkaniu obecni byli Pani Sołtys Ewa Stroińska, Andrzej Szczygielski – kierownik Filii
Ośrodka Kultury w Zal. Górnym, Michał Sawicki – Pełnomocnik Burmistrza ds. Osób niepełnosprawnych oraz
Pani Wanda Szczycińska z wolontariuszami z Młodzieżowego Klubu, którym bardzo dziękujemy za pomoc w
zorganizowaniu spotkania.
Z licznie zgromadzoną grupą osób
niepełnosprawnych i ich najbliższymi
dyskutowaliśmy o problemach i potrzebach, szukaliśmy pomysłów na wspólne działania. Został wybrany kilkuosobowy „zespół koordynacyjny” do
dalszym działań na rzecz naszej grupy. Ustaliliśmy kolejny termin spotkania – w dniu 26 czerwca o godz.
16, spotykamy się na ognisku integracyjnym na boisku przy ul. Koralowych Dębów. Serdecznie zapraszamy, również wszystkich nieobecnych a
zainteresowanych!
Bogusława Meissner, Justyna Mazurek
OPS Piaseczno

Wizyta Wielkopolan w Zalesiu
Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Piasecznie od 3 lat realizuje program CAL, który ma na
celu integrację i aktywizację społeczności lokalnych z terenu naszej
Gminy.
Od 2 lat program ten realizowany
jest między innymi na terenie Zalesia Górnego, Jesówki, Wólki Kozodawskiej. Dzięki programowi CAL
możliwe jest finansowanie działalności Klubu Seniora, wspomaganie
Młodzieżowego Klubu Wolontariusza, Świetlicy Środowiskowej, czy
obecnie podjętych działań na rzecz
osób niepełnosprawnych.
W dniu 12.05.2010 roku gościliśmy przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych z województwa wielkopolskiego. Członkowie organizacji pozarządowych i pracownicy socjalni z Chodzieży, Czarnkowa, Dominowa, Krobi,
Nowego Tomyśla, Oborników, Kalisza, Poznania, Śremu i Wrześni przy-

gotowują się do pracy socjalnej metodą środowiskową i w ramach szkoleń
zapoznali się z efektami i sposobami
pracy w naszym środowisku.
Pobyt gości w naszej Gminie rozpoczął się od oficjalnego powitania w
Urzędzie Miasta i Gminy.
Po przywitaniu przez Dyrektora
M–G Ośrodka Pomocy Społecznej i
Burmistrza , grupa przyjechała do Zalesia Górnego, do świetlicy powstałej
przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Kultury. Kierownik
Filii Ośrodka Kultury Andrzej Szczygielski przedstawił formy współpracy
między naszymi instytucjami, opowiedział o działaniach społeczno – kulturalnych podejmowanych przez mieszkańców naszej miejscowości. Uczestnicy spotkania byli pełni uznania dla
zaangażowania pracowników obu instytucji i i mieszkańców Zalesia w działalność na rzecz społeczności lokalnej
oraz zauroczeni pięknem naszej miejscowości.
B. Meissner
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PODZIĘKOWANIE
Kochani,
Serdecznie Wam dziękujemy za to, że tak
licznie uczestniczyliście w pierwszym z serii „Spotkania z Pieśnią” trzeciomajowym
śpiewaniu. Mamy nadzieję, że takie obchody Świąt Państwowych spodobały się
Wam. Będzie to dla organizatorów zachęta do przygotowania następnych „Spotkań....” Bardzo nas ucieszyło to, że dzieci
i młodzież tak chętnie przyłączyły się prezentując przygotowane wcześniej wraz z
opiekunami szkolnych i przedszkolnych
chórów pieśni. Wzruszające było także to,
że mniej młodzi Zalesianie pomimo atrakcji długiego weekendu i niepewnej pogody
wybrali wspólne śpiewanie patriotycznych
pieśni. Mamy nadzieję, że Śpiewniki okolicznościowe oprócz pomocy stanowić będą miłą pamiątkę i zachętę do kolekcjonowania następnych. Jak łatwo można zauważyć Zalesianie są bardzo rozśpiewani
dlatego będziemy informować o następnych „Spotkaniach z Pieśnią „. Z przyjemnością przyjmiemy zaangażowanie mieszkańców w organizację następnych „Spotkań...”.
Bardzo dziękujemy tym wytrwałym, którzy kontynuowali uroczystość w Muzeum
Wojska Polskiego.
Połączone chóry zalesiańskie na zaproszenie Dyrektora MWP profesora J. Ciska,
przeniosły pierwsze „Spotkanie z Pieśnią”
do tego znakomitego miejsca, gdzie przyłączyli się do nas goście Muzeum. Panu
Profesorowi dziękujemy także za honorowy patronat nad uroczystościami.
Muzeum Wojska Polskiego pokryło
koszty druku pięknych Śpiewników, a pracownicy pomogli nam w jego przygotowaniu, za co składamy im serdeczne podziękowania.
Naszą uroczystość wsparli finansowo
także: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w
Piasecznie
Prywatni sponsorzy: Mirosława Hołownia–Nowik Agent Ubezpieczeniowy i Kos–
Technika, Biuro Doradcze Sławomira Kozłowskiego.
Dużą pomoc w organizacji okazało Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego i
Pan Andrzej Szczygielski szef zalesiańskiej
Świetlicy Środowiskowej.
Wszystkim ogromnie dziękujemy i zachęcamy do współpracy, a zwłaszcza do śpiewania z naszymi zalesiańskimi chórami.
Basia i Stanisław Szczycińscy,
Miłka i Grzegorz Nowikowie,
Ewa i Sławek Kozłowscy
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„Moje miejsce”
W maju w Szkole Podstawowej im.
Wspólnej Europy odbył się szereg konkursów pod wspólnym tytułem: „Zalesie
– moje miejsce na ziemii”. Zwieńczeniem
tych działań były wystawy przygotowane
wspólnie przez uczniów i nauczycieli. Z
prawdziwą satysfakcją pragniemy odnotować wysoki poziom konkursów i ciekawe prezentacje w sali rekreacyjnej szkoły. Gronu pedagogicznemu i uczestnikom
składamy serdeczne gratulacje. Oto wyniki konkursów:
KONKURS LITERACKI
Wszystkie miejsca są równorzędne:
Lista nagrodzonych uczniów:
Klasy młodsze:
Jan Walasek kl. Ib, Maja Bronowska kl.
IIIc, Iza Jabłońska kl.Ib, Ala Mańtyrzyk
kl. IIIc
Prace uczniów klas IV–VI
I miejsce – Antonina Leniarska kl. 6c
Prace wyróżnione: Bartosz Boczek kl.
6a, Daniel Chylewski kl. 5c, Adam Ejma–
Multański kl. 6b, Micha Godlewski kl. 4a,
Agata Kornacka kl. 5b, Agnieszka Luty kl.
6c, Partycja Niedzielska kl. 5b, Klementyna Synkiewicz kl. 4a
KONKURS FOTOGRAFICZNY
Wszystkie miejsca są równorzędne:
Lista nagrodzonych uczniów
z klas młodszych I–III
Maciej Bronowski 3c, Maja Bronowska
3c, Jan Bronowski 3c, Natalia Fabijańska
3b, 5 Kasia Gęsicka 3c, Jakub Janiszek 3b,
Jagoda Jaskot 3a, Hubert Kłosiewicz 3b,
Honorata Kornacka 3b, Kinga Kotuszewska 3b, Jakub Podsiedlik 2c, Ada Sobiecka

3c, Aleksander Soliński 3b, Filip Świetlik
1b, Łukasz Wiktorowicz 3b, Szymon Zbiegniewski 3c, Mateusz Ziemła 3c
Lista nagrodzonych uczniów
z klas starszych (IV –VI)
I miejsce – Mateusz Grzyb kl. 6c
II miejsce – Szymon Smus kl. 6c
III miejsce – Marysia Gasper
i Basia Mańturzyk z klasy 5a
Wyróżnienia – Grzegorz Stępień z kl. 5a i
Piotr Szymczak z kl. 6c
PREZENTACJA
MULTIMEDIALNA
Lista nagrodzonych uczniów:
I miejsce– Barbara Mańturzyk kl. 5a
II miejsce– Piotr Pluta kl.6b
wyróżnienia: Maciej Adamczyk kl. 6b
Paulina Wiktorowicz kl.6a
KONKURS PLASTYCZNY
Wszystkie miejsca są równorzędne:
KLASY MŁODSZE
Ala Matulka – kl. Ib, Natalia Turowska
– kl. Ib, Basia Krzewska – kl. Ic, Oliwia
Ziomek – kl. Ic, Ania Wawro – kl. IIIb,
Dominika Kwiecińska – kl. III b, Julia
Jasińska – kl. IIb, Ala Latała kl. 0b, Zuzia
Antczak kl IIb, Staś Kamiński kl. 0b
KLASY STARSZE:
Marysie Witkowska kl. 5a, Zuzia Kaczyk
kl. 4a, Piotr Pluta kl. 6b, Patryk Kępisty
kl. 5b, Marzena Zwolińska kl. 4a, Kacper
Kossykowski kl. 5b, Sylwia Rudnik kl. 5a
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursów z okazji
80–lecia Zalesie Górnego! Wybraliśmy
bardzo wiele prac, a wybór był bardzo,
bardzo trudny.
Marta Ryżak

Szachowi mistrzowie wyróżnieni
26 maja w trakcie kolejnej sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego rodzina Państwa Soćko,
Monika, Bartosz i Weronika, odebrała z rąk Starosty Jana Adama Dąbka list gratulacyjny z wyrazami uznania za osiągnicia sportowe i działalność na rzecz krzewienia szachów w lokalnej społeczności Zalesia Górnego. Przypomnijmy, że Monika Soćko do
tytułu indywidualnej mistrzyni Polski dołożyła niedawno brązowy medal Mistrzostw
Europy w Rijece. Jest rzeczą niezwykle cenną i ważną, aby władze samorządowe dostrzegały i doceniały ludzi, którzy nie tylko osiągają sukcesy, ale dzielą się swoją wiedzą
i umiejętnościami z innymi. Kilka miesięcy wcześniej podobny gest wykonały władze
Gminy Piaseczno. Dołączamy się z gratulacjami od mieszkańców Zalesia.
Red.

Symultana Mistrza!
Kilka tygodni temu do naszego Klubu Szachowego zawitał, na zaproszenie Bartosza
Soćko, aktualny, indywidualny Mistrz Polski w szachach Mateusz Bartel. Mistrz rozegrał z naszymi młodymi zawodnikami symultanę. Wynik był raczej przesądzony z góry,
ale satysfakcja gry z najlepszym polskim zawodnikiem na długo pozostanie w pamięci
naszych szachowych adeptów.
Red.
7

8

nr 4/2010, MAJ

