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DZIAŁANIA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
Zwróciliśmy się wspólnie z sołtysami sąsiednich wsi do Zarządu Poczty Polskiej o powrót listonoszy do naszej poczty. Petycję podpisało 350 osób, którzy nie zgadzają się na oddelegowanie
naszych listonoszy do Piaseczna. Chcemy rozbudowy naszego
Urzędu Pocztowego. Otrzymaliśmy odpowiedź Zarządu Poczty,
który nie wyraża zgody na nasze postulaty,twierdząc, że na podjęcie takiej decyzji miały wpływ pogarszające się warunki bhp,
a fakt przeniesienia listonoszy do Piaseczna nie wydłuża terminu otrzymywania przesyłek, ponieważ listonosze pokonują samochodem odległość do Piaseczna po odebranie przesyłek w 10
minut. Taki jest teoretyczny czas przejazdu i tylko w okresie wakacji, a co będzie jesienią i zimą – wiemy jak wygląda dojazd
do Piaseczna w tym okresie. Mamy zamiar ponownie wystąpić
o powrót listonoszy do naszej placówki.
l

Prowadziliśmy korespondencję i spotkania ze Starostą w sprawie przebudowy ulicy Pionierów: zwróciliśmy się o obniżenie
krawężników na wysokości „Bazarku”przy wjeździe na posesję
jednej z mieszkanek Zalesia; wystąpiliśmy o wprowadzenie ograniczenia tonażu samochodów przejeżdżających przez naszą miejscowość oraz o oznakowanie każdego skrzyżowania z ulicami
podporządkowanymi przez namalowanie wysepek jako elementów oznakowania poziomego; prosiliśmy o prawidłowe oznakowanie objazdu ulicy Pionierów na czas remontu – wielu kierowców nie wie, jak przejechać przez Zalesie, uzyskaliśmy informację z Powiatowego Wydziału Komunikacji, że nie ma obowiązku
wyznaczania objazdów na drogach gruntowych!
l Otrzymaliśmy od Gminy ciekawą informację o ilości środków
finansowych, jakie Gmina Piaseczno w ciągu 3 lat wydała na nasze drogi.
l Wystąpiliśmy do Starostwa o potwierdzenie wrześniowego
terminu położenia nakładki asfaltowej na tzw. „biały odcinek”
Wiekowej Sosny. Taką informację uzyskali od Starosty zdeterminowani mieszkańcy tej ulicy. Na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
l Prosiliśmy Burmistrza o wyjaśnienie, w związku z publikacjami w miejscowych mediach, dot. nierespektowania zapisów
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie
bezpieczeństwa ruchu, w projekcie przebudowy ulicy Pionierów.
Czekamy na odpowiedź.
l Zwróciliśmy się do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o udrożnienie przepustu na drodze Dzików na wysokości Top
Marketu. PWi K obiecuje podjęcie interwencji.
l Wystąpiliśmy pisemnie do PKP o wymianę uszkodzonej płyty na przejeździe kolejowym. Czekamy na załatanie dziur w tym
miejscu.
l Poprosiliśmy burmistrza Zalewskiego o pilną interwencję w
sprawie ogromnej kałuży, jaka powstaje po każdym deszczu, na
ulicy Zaczarowanej Róży. Mamy ustną obietnicę, że środkowy
odcinek ulicy zostanie wyrównany.
l Zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Wojewódzkich o ustawienie
barier energochłonnych na łuku drogi nr 873 pomiędzy Pilawą a
Zalesiem oraz o naprawę połamanych słupków kilometrowych.
Te cztery kilometry drogi powinny być dobrze oznakowane ze
względu na dużą ilość tragicznych wypadków i wzrastające natężenie ruchu.
***
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 do mieszkańców i gości: NIE WYRZUCAJMY ŚMIECI DO LASU!!! Dbajmy o czystość naszego Zalesia.
l

NOWOŚCI W BIBLIOTECE
1. „Nauczycielka muzyki” (Janice Y.K. LEE). Nastrojowa
opowieść o wojnie, miłości i
zdradzie, osadzona w Hongkongu w czasie II wojny światowej i okresie powojennym
1952-53. Rok 1952. Claire Pendleton, żona brytyjskiego inżyniera, zatrudnia się w charakterze nauczycielki gry na pianinie w domu bogatej rodziny
Chen. Obyczajowa.
2. „Zbrodnie liczby pierwszej”
(Reyes CALDERON). Powieść
w klimacie „Imienia róży”. W
zapomnianej pustelni policja
znajduje ciała dwóch duchownych, a obok nich dużą ilość
pieniędzy i relikwiarz. Prowadzący śledztwo odkrywają,
że zarówno morderstwa, jak i
współpracujący ze śledczymi
stanowią część planu, w którym rozrachunki z przeszłością i zemsta splatają się w jedno. Dynamiczna, interesująca.
3. „Żona Adama” (Monika
KRAKUSA). Adam i jego dwie
żony: waleczna, przebojowa Rita i pokorna Anna, wycofana i
żyjąca tak, jakby jej wcale nie
było. Jak zachowają się w obliczu śmierci ukochanego i znienawidzonego mężczyzny? Gdy
żył – swój świat budowały wokół niego. Przyszedł czas na
podsumowania i trudną podróż
w głąb siebie. Psychologiczna.
Polecamy także: nową powieść A. Pilipiuka „Triumf Lisa Reinicke”, M.Szwaji „Zupa
z ryby fugu”, K. Grocholi „Zielone drzwi” oraz wiele nowych
pozycji dla dzieci i młodzieży.
ZAPRASZAMY!!!!
WYDAWCA:
Rada Sołecka Zalesia Górnego
Redaktor naczelny:
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.
Pr 16405. Nakład: 600 egz.
Druk i łamanie:
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Nasz Fundusz Sołecki

Finansowe upodmiotowienie sołectwa
stało się faktem. Pieniądze w jednostkach
pomocniczych gmin, jakim są sołectwa,
to przydatne narzędzie. Nie są to może
środki na skalę potrzeb, ale pozwalają
na realizację celów ważnych,
nie realizowanych przez gminę.

Informacja o realizacji w roku 2010
Rada Sołecka wsi Zalesie Górne złożyła i zatwierdziła projekt funduszu na rok 2010. Należy przypomnieć, że wszelkie wydatki z funduszu nie mogły dotyczyć zadań realizowanych
przez Gminę Piaseczno w ramach budżetu. Zatem podstawowym problemem przy realizacji
nie była sama kwota przyznanych środków, ale
wąskie ramy wydatkowania środków.
Mimo sporych kłopotów, związanych z trudną sytuacją finansową gminy, udało się, przy
udziale ok. 50% zaplanowanych na rok 2010
środków, kilka założonych przez Radę Sołecką
celów zrealizować.
Realizacja Funduszu wsi Zalesie Górne
na dzień 31 sierpnia 2010 r.:
Lp. Zadanie
Kwota
1. Plac sportowy „Domanka”
– zakup wiaty drewnianej
*(netto) 2.400 zł
– zakup koszy na śmieci
3 x 100 = 300 zł
– zakup ławek
3 x 275 = 825 zł
2. Zakup koszy na śmieci
4 x 100 = 400 zł
3. Druk Biuletynu „Przystanek
Zalesie” (12 numerów)
2.900 zł
4. Obchody 80-lecia Zalesia
1.500 zł
– występ zespołu muzycznego
na „Hubertusie”
4.000 zł
RAZEM:
12.325 zł*
Do końca roku czekają jeszcze na realizację
wydatki związane z zagospodarowaniem placu
sportowego na Domance oraz dalsze wydawanie biuletynu, jesienne spotkanie integracyjne,
zakup materiałów dla świetlicy. Realizacja tych
zadań jest bezpośrednio zależna od sytuacji finansowej Gminy. O dalszych krokach będziemy informować na bieżąco.
Projekt na rok 2011
Również w roku 2011 Zalesie Górne będzie
miało swój Fundusz Sołecki . Przekazujemy
Państwu do wiadomości projekt Funduszu na
rok 2011 opracowany przez Radę Sołecką. Prosimy o zapoznanie się z zadaniami i liczny

udział w zatwierdzaniu funduszu na Zabraniu
Wiejskim.
Fundusz wsi Zalesie Górne
na rok 2011 (projekt):
Lp. Zadanie
Kwota
1. Utrzymanie porządku poboczy dróg:
– zakup podkaszarki
3.000 zł
– zakup paliwa, mat. eksploatacyjne
500 zł
2. Plac zabaw:
– zakup wyposażenia placu
7.000 zł
3. Druk Biuletynu „Przystanek Zalesie” 3.000 zł
4. Imprezy integracyjne:
7.000 zł
– „Jarmark Hubertowski”
– „Wianki 2011”
– „Pieczony Ziemniak”
– „Rowerowe Zalesie”
5. Świetlica:
– zakup materiałów
2.500 zł
6. Plac Sportowy „Domanka”
– zakup „piłko-chwytu”
1.500 zł
7. Zakup ławek
2.000 zł
8. Zakup koszy na śmieci
1.500 zł
Materiałów do sprzątania
i utrzymywania czystości:
– zakup szpadli, grabi, mioteł itp.
500 zł
9. Materiały:
– zakup materiałów
(żwir, krawężniki)
1.500 zł
– zakup materiałów montażowych
1.500 zł
10. Zakup sprzętu do nagłośnienia
1.836,10 zł
RAZEM
33.336,10 zł
W związku z koniecznością zatwierdzenia projektu przez mieszkańców informujemy, że Zebranie Wiejskie odbędzie się w dniu 12 września /niedziela/ 2010 roku: I termin g. 14.00; II
termin g. 14.15 w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym.
Podajemy również proponowany porządek
obrad zebrania:
Projekt porządku obrad Zabrania
Wiejskiego w dniu 12 września 2010 r.
I. Otwarcie Zebrania Wiejskiego
1. Zatwierdzenie porządku obrad
II. Treść Zebrania Wiejskiego
1. Sprawozdanie z realizacji uchwały o Funduszu Sołeckim wsi Zalesie Górne za rok 2010.
2. Prezentacja projektu uchwały o Funduszu
Sołeckim wsi Zalesie Górne na rok 2011.
3. Głosowanie nad uchwałą
III. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego
oprac. Łukasz Kamiński

Naszą gazetę można przeczytać również na stronach: www.zalesie-gorne.eu.
Aktualności z Piaseczna można obejrzeć na stronie: www.itvpiaseczno.pl
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INFORMACJA UMIG PIASECZNO
Mieszkańcy Piaseczna dla powodzian
– podsumowanie
Urząd Miasta zakończył akcję pomocy powodzianom, w trakcie której dzięki
ofiarności mieszkańców zorganizowano
sześć transportów z kilkunastoma tonami
darów dla najbardziej poszkodowanych
miejscowości.
W drugiej połowie lipca wyjechał z
Piaseczna ostatni z sześciu transportów
darów dla ofiar czerwcowej i lipcowej powodzi. Tym razem gminny samochód zawiózł nowy sprzęt AGD: kuchenkę, lodówko-zamrażarkę, pralkę a także drobny sprzęt gospodarstwa domowego oraz
ubrania, które trafiły do dziewięcioosobowej rodziny, najbardziej poszkodowanej
przez powódź w miejscowości Winiary.
Wcześniej gmina przy współudziale
jednej z piaseczyńskich firm transportowych zorganizowała transport darów ofiarowanych przez gospodarzy z Jesówki, Jazgarzewszczyzny oraz Głoskowa dla rolników z miejscowości Wilków, w której
Wisła zalała większość obszaru gminy.
Pierwszy transport darów przekazanych przez mieszkańców Piaseczna w
punkcie zbiórki zorganizowanym w budynku straży miejskiej został już w pierwszych dniach czerwca przekazany gminie
Gąbin. Mieszkańcy tej gminy zmagali się
z wodami Wisły, która przerwała wały w
miejscowości Świniary.
Drugi transport darów przekazanych
przez mieszkańców gminy Piaseczno dla
powodzian pojechał do poszkodowanych
z gminy Dwikozy niedaleko Sandomierza
w województwie świętokrzyskim. Wisła
oraz rzeka Opatówka przerwała tam wały
zalewając domy i pola z uprawami owoców i warzyw w kilkunastu miejscowościach. Niezależnie od akcji koordynowanej przez gminę w pomoc powodzianom
zaangażowali się bezpośrednio mieszkańcy miejscowości Baszkówka, Bąkówka,
Głosków Letnisko, Głosków Wieś, Gołków Wieś i Wola Gołkowska, którzy
poprzez sołectwa organizowali zbiórki i
transport darów we własnym zakresie, poświęcając swój czas i środki finansowe.
Zebrali oni cały samochód dostawczy darów dla mieszkańców zalanych miejsco-

wości w gminie Dwikozy. Do jednego
z sołectw na terenie gminy Wilków trafiły transporty darów organizowane przez
mieszkańców Żabieńca. Zbiórkę prowadzili też mieszkańcy Złotokłosu.
W imieniu powodzian serdecznie dziękujemy darczyńcom oraz instytucjom organizującym i wspierającym zbiórkę za
wszelką pomoc i zaangażowanie. Słowa
uznania należą się przedszkolom i szkołom, które włączyły się w akcję oraz sołectwom, sklepom i firmom prywatnym z
terenu naszej gminy.
***
Możliwość indywidualnego starania się
o pozyskanie funduszy
na dofinansowanie instalacji
kolektorów słonecznych
Pojawił się ostatnio Program dający
możliwość indywidualnego starania się o
pozyskanie środków na dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.
W końcu czerwca br. zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej podpisał z kilkoma
bankami umowy mające uruchomić program dopłat do kredytów bankowych na
zakup i montaż kolektorów słonecznych.
Program dopłat miałby zostać uruchomiony już późnym latem tego roku. Przewiduje on możliwość uzyskania przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe dogodnego kredytu bankowego na ten cel
wraz z możliwością uzyskania 45% dopłaty. Może to oznaczać, że osoba fizyczna pokryłaby 55% kosztu całego przedsięwzięcia.
Indywidualni inwestorzy mogliby liczyć na dofinansowanie, z tego programu,
następujących kosztów kwalifikowanych:
1. sporządzenia projektu
budowlano-wykonawczego
2. zakupu kolektora słonecznego, nowego
zasobnika wodnego, automatyki, aparatury pomiarowej, ciepłomierza,
3. montażu całego zestawu,
4. podatku VAT.
Realizacja kredytu miałaby następować w formie bezgotówkowej poprzez
pokrycie udokumentowanymi fakturami

Komitet Organizacyjny Obchodów 80–lecia Zalesia Górnego
posiada w sprzedaży
okolicznościowy znaczek pocztowy i monety Hubertus 2010.
Kontakt: A. Swat, tel.: 602 246 986
SIERPIEŃ, nr 6/2010

dokonanych opłat dla dostawcy lub wykonawcy instalacji.Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.nfosigw.gov.pl
***
Uruchomienie linii autobusowej L13
– przesunięte
W związku z przebudową i modernizacją ulic Pionierów i Źródlanej w Zalesiu
Górnym, wykonywaną na zlecenie Starosty Powiatu Piaseczyńskiego, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno informuje, że planowane na dzień 01.09.2010r. uruchomienie linii autobusowej L – 13 na trasie Zalesie Górne PKP – Piaseczno PKP, zostaje
przesunięte najwcześniej na początek października br.
***
Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2010 r. konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piaseczno będzie
się zajmować Zakład Usług Elektrycznych
ELPRZEM Mieczysław Prędota. Awarie
oświetlenia można będzie zgłaszać na całodobowy nr. tel. 22 717 46 94.
***
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
oraz Automobilklub Centrum serdecznie
zapraszają wszystkich miłośników sportu
samochodowego, pragnących spędzić
weekend 4 – 5 września w sympatycznej,
sportowej atmosferze do udziału w ogólnodostępnej imprezie samochodowej V
Rally Piaseczno 2010 o Puchar Burmistrza.
W imprezie może wystartować praktycznie każdy, kto ma prawo jazdy, pilota
z ukończonym 18 rokiem życia, zarejestrowany samochód z ważnym przeglądem technicznym, ubezpieczeniem OC i
NW, dwa kaski oraz, oczywiście żyłkę
sportową.
Oprócz rywalizacji sportowej, przyjemnego spędzenia czasu, jest możliwość
sprawdzenia swoich umiejętności w bezpośredniej rywalizacji zarówno w klasach uzależnionych pojemnością silnika,
jak i klasyfikacji generalnej. Specjalnie
dla mieszkańców Piaseczna i Gminy, którzy wystartują w imprezie, przygotowano, niezależnie od punktacji imprezy –
osobny Puchar, pod warunkiem wystartowania minimum 3 załóg. Spodziewamy
się specjalnego dopingu miejscowych kibiców podczas „Super Próby”Dodatkowe
informacje można uzyskać na stronie:
www.ak-centrum.pl na forum oraz tel.
0602 25 95 90 i 0 501 713 180.
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PODZIĘKOWANIE za „HUBERTUSA”
Nasz Klub Seniora był w niedzielę, 13 czerwca, jednym z aktywnych
uczestników popularnego, bodaj 10. już Jarmarku Hubertowskiego. Mimo krótkiego czasu na prace przygotowawczo–organizacyjne (2 tyg.
wcześniej większość klubowiczów brała udział w pięknej, krajoznawczo bogatej, wycieczce na Podlasie „Śladem czterech Kultur”, później
było święto Bożego Ciała) wystąpiliśmy na „Hubertusie” z własnym,
wcale bogatym i eleganckim stoiskiem prezentując własne wyroby rękodzieła artystycznego (głównie hafty, ale także szkło malowane), smakowite wyroby domowej kuchni oraz fotowystawę ilustrującą niektóre formy życia klubowego, a zatytułowaną „Aktywne jest życie staruszków...”.
Stoisko cieszyło się b. dużym zainteresowaniem i zebrało wiele pochlebnych uwag tak za walory wizualne jak i...smakowe.
Wszystkim, którzy pracowali przy organizacji stoiska i jego obsłudze w trakcie imprezy b. serdecznie dziękuję. Szczególnie zasłużyli na
podziękowania: p.p. Danusia Kroc i Marysia Marchlewska (rękodzieło
artystyczne), Danusia Brzezińska, Basia Kuflewska, Wiesia Karasek,
Ziuta Narożniak (żurek staropolski, ciasta, ciasteczka – niebo w „gębie” i palce lizać), Bożena i Andrzej Aleksandrowiczowie oraz Basia
Waltemberg za cierpliwe dyżurowanie, Krysia Stelmasiak i jej córka
Dorota (za dostarczenie stolika z parasolem i krzesełek, drugi stolik i
parasol – Ziuta, trzeci stolik, krzesełka oraz butlę gazową – Bogusia
Meissner, także z wdziękiem podejmująca licznych prominentnych gości stoiska). Dziękuję p. Justynie Mazurek za wielką pomoc w przygotowaniu i realizacji wystawy fotograficznej i dzielne dyżurowanie, a
Marysi Skorowskiej za godne i pracowite reprezentowanie Klubu na
stoisku SPZG. To nie są podziękowania kurtuazyjne, ale w pełni zasłużone, bo pracy było naprawdę dużo, a rezultat – także zdaniem wielu odwiedzających – nad wyraz godny pochwały.
DZIĘKUJĘ i pozdrawiam
Jerzy Roman

Po każdym większym deszczu na niektórych ulicach Zalesia
tworzą się ogromne, niekiedy kilkunastometrowe kałuże.
Tym razem „jezioro” przed kościołem. Jeśli ten stan będzie się
utrzymywał, może trzeba będzie kupić kajaki.

Znowu wandale
dają znać o sobie.
Zniszczony znak drogowy
na rogu ul. Koralowych
Dębów.
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Ulica Zaczarowanej Róży
Dobrodziejstwo jakim jest kanalizacja
i głębokie wykopy z tym związane
naruszyły strukturę gruntu pod drogami w Zalesiu.
Tam gdzie inspektor nadzoru dopilnował właściwego zagęszczenia jest w porządku, ale w większości przypadków
roboty były wykonywane niechlujnie i teraz grunt osiada,
powstają nieprzejezdne zagłębienia. W założeniu drogi
miały być przywrócone do stanu pierwotnego, ale potem
postanowiono wykonywać tłuczniowanie, które byłoby
podbudową pod nawierzchnie asfaltowe. Też nie wyszło to
tak jak powinno, bo do klinowania użyto drobnego kruszywa wapiennego – stąd szare błoto na wielu drogach.
Nadzór nad robotami w Zalesiu w imieniu Gminy sprawowała wyłoniona w przetargu firma „Safege” – twór wyjątkowo niekompetentny. Wielokrotnie zwracałem się do
Gminy z interpelacjami na brak nadzoru, odbyło się wiele
spotkań z tą firmą, kończyło się to awanturami, niektóre
drogi poprawiano a ja składałem na sesji kolejne interpelacje na piśmie (bo taka jest rola radnego).
W dniu 23.09.2009 roku złożyłem interpelację do burmistrza, której fragment przytoczę: „Zwracam się z prośbą o pilną naprawę ulic prostopadłych do ul. Jesionowej
(dot. to również Zaczarowanej Róży)…. Niedawno w tym
rejonie były prowadzone roboty kanalizacyjne i drogowe
ale nie wszystkie prace zostały wykonane prawidłowo
skoro już na znacznych odcinkach ulic są trudne do pokonania wyboje, które powodują niszczenie zawieszenia samochodów”.
W dniu 14.10.2009 r., otrzymałem odpowiedź podpisaną przez I zastępcę burmistrza Bogdana Temoszczuka: „ W
odpowiedzi na interpelację z dnia 23.09.2009 r informuję,
iż Inżynier Kontraktu (firma „Safege” dopisek mój) nadzorujący powyższe zadanie wraz z Wydziałem Utrzymania
Dróg i Transportu dokona przeglądu stanu dróg w Zalesiu
Górnym w październiku aby systematycznie naprawić je w
okresie gwarancji, która kończy się z dniem 23.12.2009 r.
Inżynier poinformuje Wykonawcę ww. inwestycji aby rozpoczął prace naprawcze i prześle harmonogram do Gminy
Piaseczno”. Gwarancja się skończyła, poprawki i niedoróbki nie zostały usunięte, firma „Safege” chyba została popędzona a skutki jej niekompetencji obciążają mieszkańców.
W dniu 25.08.2010 r po informacjach mieszkańców i
Pani Sołtys złożyłem kolejną interpelacje do burmistrza:
„Proszę w trybie pilnym dokonać naprawy ul. Zaczarowanej Róży – olbrzymia kałuża i powstające po każdym deszczu rozlewisko o szerokości całej jezdni i długości 15 –
20 mb uniemożliwia praktycznie komunikację przez kilka
dni. Taka sytuacja trwa już od czasu wykonywania kanalizacji w tym rejonie. Mimo, iż kilkakrotnie zwracałem
uwagę na złą jakość robót wykonawcy kanalizacji nic nie
zostało poprawione.Proszę w trybie pilnym naprawić ulicę
Zaczarowanej Róży i poinformować mnie na piśmie.”
Po dwóch dniach dyskusji burmistrz Zalewski zobowiązał się, iż do końca tygodnia (czyli praktycznie została sobota 28 sierpnia) naprawa ulicy zostanie wykonana, tzn.
woda z kałuż usunięta a doły i nierówności zostaną zasypane kruszywem.
Andrzej Swat
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Domanka – piłka jest okrągła,
a bramki są dwie?

Nieoficjalna historia boiska leśnego na Domance to już
ponad 10 lat. Oficjalnie boisko zaistniało w tym roku,
z racji realizowanego przez Radę Sołecką zadania w
ramach funduszu sołeckiego. Kłopoty finansowe naszego samorządu skutecznie wstrzymały widoczne postępy prac montażowych na placu. Plac sportowy na Domance funkcjonuje pożytecznie. Boisko stało się obowiązkowym przystankiem pieszych i rowerowych wycieczek w ciągu dnia. Na początku lata odbyło się tam
spotkanie osób niepełnosprawnych. We wrześniu będzie
impreza sołecka. To chyba dobrze, gdy ludzie mają
gdzie odpocząć w nowym miejscu w Zalesiu. Niestety,
nocą wiata boiskowa bywa miejscem spotkań osób,
które „nie zawsze” zostawiają po sobie porządek. A to
już nie jest dobrze. Przyczyn jak zwykle jest kilka. Trudno rozumieć i tłumaczyć ludzi niszczących własność
publiczną. Można wzmóc patrole policji, co już ma
miejsce. Można wzmóc sąsiedzką czujność, o co nieustannie proszę.
Warto przypomnieć, że „Plac Domanka” jest
barometrem, który pozwoli w przyszłości ocenić
wartość tego typu inwestycji w Zalesiu Górnym. Wedle projektów sołeckich na przyszły rok ma powstać w
naszej miejscowości kolejny plac zabaw. Wielokrotnie
przekonując pesymistów zwracam uwagę na większą
wartość działania pozytywnego nad negatywnym. W
takich sytuacjach warto być naiwnym. Głową muru
nie przebijesz, ale jeśli zawiodły inne metody, należy
spróbować i tej.
Prace na boisku, mimo opóźnienia, będą kontynuowane. Mam nadzieję, że do zimy uda się wszystko
zakończyć.
Łukasz Kamiński

Krótka historia o śmieciach
Obrazek sprzed kilku dni. Godzina 10.20, ulica Kolejowa. Wzdłuż torów idzie kobieta. Swoim wyglądem
zwraca uwagę stojacych na peronie ludzi – elegancka,
nienaganna fryzura, wysokie obcasy. W ręku torebka i
olbrzymia, wypchana śmieciami reklamówka. Na wysokości peronów wchodzi w zarośla, ale szybko się
wycofuje. Płoszy ją zatrzymujący się samochód. Nie
daje jednak za wygraną. Po kilku krokach znowu znika w chaszczach. Pilna potrzeba??? – nie! Na oczach
oczekujących podróżnych wyrzuca do lasu swoją
reklamówkę. Proszę Pani!!! – krzyczy jedna z mieszkanek Zalesia – zostawiła Pani coś w lesie!!!
Kobieta zaczyna biec w kierunku przejazdu. Na ulicy zamieszanie, okrzyki „budowlańców” i totalne zaskoczenie innych obserwatorów.
Często to właśnie panowie z budów są postrzegani
jako Ci zaśmiecający Zalesie. A tu, nasza sąsiadka...
elegantka.
(Ten tekst otrzymaliśmy od jednej z osób
obserwujących zdarzenie, pozostawiamy go bez komentarza).
Red.
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Zalesie Górne
– moje miejsce na ziemi

W maju br w Szkole Podstawowej
im. Wspólnej Europy odbył się szereg niezwykle udanych konkursów
pod hasłem: „Zalesie Górne – moje miejsce na ziemi”. Wspólna praca uczniow i nauczycieli zaowocowała powstaniem wielu interesujących, niebanalnych prac. Konkursy: literacki, plastyczny, fotograficzny i multimedialny po raz
kolejny ukazały talenty i kreatywność naszych pociech. Dziś prezentujemy najlepszą pracę literacką, której autorką jest Antonina
Leniarska z klasy 6c.
***
Zalesie Górne jest moim miejscem na ziemi, ponieważ jest tu mój
dąb i moja sosna w ogrodzie. Mój
pies i koty, i ofiary, które złapią.
Wierzę, że jest tu też pewien
ptak, którego widziałam raz w życiu. Śpiewał pod moim oknem.
Może raczej tykał, mogłam go zobaczyć gołym okiem, ale nie lornetką. Nie ma go w atlasie „Ptaki
Polskie”. On mieszka w Zalesiu.
Tutaj znajdę krzesło, które nigdy już nie będzie miało czystych
nóg. Obrośnie je grzyb i pożre całe. Nie mówiłam o nim mamie, sama się domyśli. Zalesie. I kwiaty
rajskiego jabłuszka, z którego co
roku ma być konfitura.
Ale przychodzi zima.
Konfitury nie ma
Jest drzewo, łyse i brzydkie.

Jest Zalesie, białe, stare, lśniące,
moje.
Ma 80 lat. Dużo. Moi pradziadkowie mogli tu mieszkać. Ale nie
mieszkali, bo sosna jeszcze nie
istniała.
A dąb był sadzonką.
A ptak był wolny.
A krzesło było trzciną.
A Zalesie było.
Składam hołd temu miejscu,
gdzie mogę znależć szczęście, i
spokój, i miłość i zieleń. To nie
przystanek Woodstock. To Zalesie
Górne, do którego co roku piszę
pocztówki.
Do własnego domu.
I choć niedługo nie będę w nim
tak często przebywać, zostaną tu
zwierzęta i drzewa, które są moją
częścią. Nie oddałam jej, to nie są
horkruksy. Same ją sobie wzięły,
kiedy ich dotykałam, myślałam o
nich. Czy tego chcę, czy nie, zabrały mi moją część i pozostawiły
w Zalesiu. I tu zostaną. Bo nawet,
kiedy zetną drzewa i pozbędą się
zwierząt, jeden listek zawsze zostanie. Jedno piórko. Łuska. Włos.
Tym właśnie jest dla mnie Zalesie. Miejscem na ziemi, które pozostanie na zawsze moje, nawet jeśli zniknie, zmieni nazwę i wyemigruje za Atlantyk.
Bo nie pozbędzie się ani listka,
ani piórka, ani łuski. Ani nawet
włosa.

ZAPROSZENIE
Filia Ośrodka Kultury w Zalesiu Górnym rozpoczyna zapisy na: zajęcia
plastyczne, wokalne, modelarskie, teatralne,szachowe, informatyczne.
Planowany początek zajęć – 15 września. Informacje i zgłoszenia telefonicznie w godz: 14 -18 / tel:500 162 993 lub osobiście w świetlicy przy
ul. Jelonka 2.
KOMUNIKAT SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
W niedzielę 19 września na placyku na Domance obok przepompowni
ul. Wiekowej Sosny zapraszamy na spotkanie integracyjne mieszkańców. Chcemy zorganizować wyprzedaż lub wymianę drobnych rzeczy,
które nam się znudziły a innych mogą zainteresować. Jest to tzw „wyprzedaż z bagażnika samochodu”. Planujemy połączyć tę imprezę z tzw.
świętem pieczonego ziemniaka czyli na ognisku lub grillu będziemy piekli ziemniaki. Tymczasem szykujemy przedmioty, które nam przeszkadzają, albo nam się znudziły. Na początku września powiesimy plakat o
naszej imprezie.
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15 sierpnia odbyła
się kolejna edycja
pn. „Spotkania
z Pieśnią”.
Tym razem
zalesianie wystąpili
w południe
w Piasecznie
na Skwerze Kisiela.
Zaś w godzinach
popołudniowych
śpiewy z udziałem
blisko setki
mieszkańców Zalesia
odbyły się na boisku
KS Hubertus.

„Chwalebna Droga Krzyżowa”
Na początek listopada 2010 roku planowane jest ukończenie niezwykle ciekawego dzieła plastycznego wykonywanego przez artystę z Zalesia Górnego –
Leszka Zadrąga.
Jest to cykl 15 obrazów, które stanowić będą Drogę Krzyżową w kościele
p.w. św. Huberta w Zalesiu Górnym. Obrazy o przybliżonych wymiarach 1mx1m
wykonywane są techniką ikonopisania.
Wschodnie korzenie artysty mają swój
wpływ nie tylko na technikę wykonania
obrazów, ale również na filozoficzną i teologiczną wymowę całego dzieła. Zgodnie
z prawosławną myślą teologiczną Męka
Pańska postrzegana jest przede wszystkim przez pryzmat Zmartwychwstania.
Leszek Zadrąg tworząc swoje dzieło w
kościele katolickim ubogaca je tradycją
Wschodu. Jego Droga Krzyżowa ma unikalny, chwalebny wymiar.
Równolegle z powstawaniem dzieła
malarskiego tworzy się ściśle z nim związana, oratoryjna forma muzyczna. Twórcą
tej formy jest Stanisław Szczyciński, kompozytor znany przede wszystkim ze swoich dokonań na niwie muzyki chóralnej
i piosenki. Zainspirowany niezwykłą wymową i wymiarem ekumenicznym Drogi
Krzyżowej komponuje wieloczęściowy utwór muzyczny czerpiąc inspirację z prze6

bogatej tradycji muzyki religijnej. Tworzona przez Stanisława Szczycińskiego muzyczna forma zawiera elementy chorału
gregoriańskiego, muzyki greckiej, muzyki prawosławnej cerkwi, driewnieruskiego raspiewu, polskiej i rosyjskiej muzyki
ludowej, polifonii renesansowej, muzyki
flamenco, medytacyjnych śpiewów z Taize, a nawet muzyki afrykańskiej.
W zamyśle kompozytora aparat wykonawczy dzieła to śpiewacy solowi, w tym
śpiewacy śpiewający techniką renesansową i techniką cerkiewną, jak również solistka śpiewająca białym głosem, męski
pięciogłosowy zespół wokalny, perkusista
grający na afrykańskich instrumentach,
jednak użytych na sposób pasyjnej muzyki flamenco i chór mieszany. Chór wykonuje swoje partie stojąc pośrodku kościoła, podczas gdy soliści i instrumenty
perkusyjne przemieszczają się wykonując
swoje partie przy kolejnych stacjach.
Obrazy mają swoje unikalne, nadane
przez Leszka Zadrąga nazwy. Ta nazwa
przy każdej stacji wyśpiewana jest przez
męski solowy głos – najlepiej przy każdej
stacji przez innego solistę. Na stacjach
umieszczone są również cytaty z Pisma
Świętego, które często w sposób bardzo
odkrywczy kierują myśli rozważań. Cytaty stanowią warstwę tekstową formy muzycznej. Każdy cytat najpierw zaśpiewany

jest po polsku przez solistkę z towarzyszeniem instrumentów perkusyjnych. Następnie ten sam cytat powtórzony jest w wersji łacińskiej jako bądź to utwór chóralny,
bądź to śpiew jednogłosowy z burdonem,
bądź to wielogłosowy śpiew solistów operujący śmiałą, wokalną harmonią.
Przez swoją konstrukcję i wielokulturową inspirację utwór dokonuje spotkania
myśli i idei, które wydają się pochodzić
z kompletnie różnych światów, a jednak
okazuje się, że mogą stworzyć spójną formę wypowiedzi artystycznej.
Do pierwszego wykonania Chwalebnej Drogi Krzyżowej kompozytor zamierza zaprosić śpiewaczki i śpiewaków z
Zalesiańskiego Towarzystwa Śpiewaczego, chóru Accentus przy parafii św. Huberta w Zalesiu Górnym, chóru liturgicznego z Zalesia Dolnego, chóru działającego przy parafii Matki Bożej Różańcowej
w Piasecznie, zespół Bornus Consort oraz
Katarzynę i Johna Enemuo. Również więc
od strony aparatu wykonawczego dzieło
ma charakter wielokulturowy i integrujący, ale również bardzo mocno osadzony w
naszej lokalnej kulturze i tradycji.
Oratorium będzie można wykonywać
również w innych kościołach, najlepiej z
użyciem reprodukcji obrazów Chwalebnej
Drogi Krzyżowej z Zalesia Górnego.
Info:St
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