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Ulica Pionierów – co dalej?

Zakończył się I etap modernizacji głównej arterii przelotowej przez Zalesie. Ulica Pionierów zyskała nową nawierzchnię, krawężniki, zatoki i odwodnienie.
Po remoncie pozostały zdemontowane wiaty przystankowe,
które z trudem przez kilka tygodni wracały na swoje miejsca i
trochę bałaganu na poboczach.
Tak jak można się było spodziewać inwestycja Zarządu Dróg
Powiatowych, nie dosyć, że opóżniona, to jeszcze organizacyjnie
poprowadzona została niedbale.
Pomimo wysiłków Rady Sołeckiej, pomimo wielu spotkań i
pism społeczność Zalesia została
potraktowana lekceważąco. Podstawowy zarzut dotyczy braku
wytyczonych objazdów na czas
budowy, kolejna sprawa to brak
tablicy informacyjnej budowy.
Gwoli sprawiedliwości należy powiedzieć, że taka niewielka tablica, pojawiła się w okolicach
cmentarza w Jazgarzewie, ale dopiero po zakończeniu zasadniczych prac drogowych. We wrześniu kilka dni powisiała na słupie i znikła. Ciekawe dlaczego
– wszak inwestycja nie została
jeszcze odebrana. Kolejna sprawa to niestaranne wykończenie
poboczy po zewnętrznej stronie
krawężników. Wystarczyło trochę wyobrażni i kilkanaście ciężarówek materiału budowlanego,
i byłoby po kłopocie. Największym, odczuwanym dziś jako zagrożenie, skutkiem remontu ulicy, jest wzrost prędkości samochodów przejeżdżających przez
Zalesie. Dla wielu kierowców poprawa komfortu jazdy to zachęta
do wciskania pedału w podłogę.
Policja już obiecała przysłanie
nieoznakowanego auta z wideore-

jestratorem. Apelujemy do kierowców: Zalesie to nie tor wyścigowy!!!
Wielu mieszkańców zgłaszało
swoje uwagi i wnioski dot. remontu ul. Pionierów do Pani Sołtys i bezpośrednio do Starostwa.
Uwagi te zostały w ubiegłym
miesiącu przesłane przez Radę
Sołecką do dyrekcji Zarządu Dróg
Powiatowych w Piasecznie.
Aby nie być posądzonym o
stronniczość chcemy zauważyć
także pozytywne strony prac modernizacyjnych. Po pierwsze: został zmodernizowany cały odcinek do Jazgarzewa. Firma wykonujaca remont pracowała efektywnie, prace posuwały się dosyć
szybko. Wykonano nowe zatoki
i platformy na przystankach. Na
skrzyżowaniu ul. Pionierów i
Wiekowej Sosny awansem wykonano kanały kablowe pod przyszłoroczną budowę sygnalizacji
świetlnej.
Co przed nami?
I to jest kluczowe pytanie!
W piśmie Starostwa z dnia:
29.06.2010 r czytamy: ..termin
realizacji pozostałej części zadania, tj. budowa chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej i wjazdów
do posesji jest uzależniony od
możliwości finansowych Powiatu Piaseczyńskiego oraz wywiązania się Burmistrza Miasta i
Gminy Piaseczno z deklarowanej pomocy finansowej na realizację tego zadania...”
Wniosek jest następujący: aby
dokończyć przebudowę ul. Pionierów potrzebna jest zgodna
współpraca Starostwa i Gminy
oraz zabezpieczenie środków finansowych w budżetach obu samorządów na przyszły rok. I na
to oczekujemy.
A.Szczygielski

WYBORY
SAMORZĄDOWE 2010

Wszystkich zainteresowanych zbliżającymi się wyborami samorządowymi, a przede wszystkim tych, którzy, czytając nazwiska na listach wyborczych, nie chcą być skazani na ślepy traf, zapraszamy 6 listopada w sobotę, o godz.
16.00 do Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym (przy ulicy Sarenki 20). Właśnie tego dnia odbędzie się pierwsza w
historii naszej miejscowości Zalesiańska Debata Samorządowa, podczas której zaprezentują się kandydaci, startujący w wyborach samorządowych do Rady Gminy oraz Powiatu z Zalesia Górnego.
Do debaty zostali zaproszeni wszyscy kandydaci zgłoszeni do Państwowej Komisji Wyborczej zamieszkali w
Zalesiu Górnym.
Kandydaci do rady powiatu:
Banaśkiewicz Marek, Golc Andrzej, Jaśkaczek Zbigniew,
Koziński Jacek, Kupiec Danuta, Sroczyński Roman,
Stefura-Kostrzyńska Grażyna, Szczyciński Paweł,
Szczygielski Andrzej, Wesołowski Krzysztof.
Kandydaci do rady gminy:
Giecewicz Joanna, Kaczorowski Wojciech,
Kamiński Łukasz, Królikowska Barbara, Mollov Teodor,
Michałowicz Andrzej, Obrębowski Ludomir,
Rościszewski Leszek, Soćko Bartosz, Swat Andrzej,
Szczyciński Stanisław.
Celem debaty jest prezentacja kandydatów i ich programów na nadchodzącą kadencję oraz przybliżenie mieszkańcom Zalesia Górnego najistotniejszych dla naszej lokalnej społeczności spraw. Organizatorom spotkania zależy również na udowodnieniu, że dyskusja na temat lokalnej polityki może być prowadzona w sposób kulturalny i
grzeczny. Mamy nadzieję, że z Państwa pomocą, uda nam
się osiągnąć ten cel i dać dobry przykład przyszłym samorządowcom i naszym sąsiadom.
Ponieważ spotkanie ma charakter otwarty, zapraszamy
wszystkich chętnych, aby swoją obecnością udowodnili, że
potrafimy nie tylko narzekać, ale także wziąć sprawy w
swoje ręce. Udział publiczności będzie także dowodem na
zainteresowanie Państwa lokalnymi bolączkami, a także
gwarancją, że ważne dla Was problemy Gminy i Powiatu
nie będą pominięte podczas debaty.
Debatę w Zalesiu Górnym organizują jego mieszkańcy
przy wsparciu mamprawowiedziec.pl oraz fundacji Innowatorium. Osoby zaangażowane w organizację inicjatywy
nie są związane z żadnym komitetem wyborczym.
Kontakt z organizatorami:
debatazalesie@innowatorium.org,
694 298 373 Teodor Sobczak

Wieczór z filmem
dokumentalnym

Ewa Kostyrka dziękuje
Kajetanowi Prochyrze za spotkanie
W piątek, 22 pażdziernika w Bibliotece Publicznej przy ul. Wiekowej Sosny 4 miało miejsce kolejne spotkanie autorskie, które poświęcone było tym razem dokumentowi filmowemu. Łukasz „Kajtek” Prochyra zaprezentował
uczestnikom spotkania 3 swoje filmy.
Pierwszy film „Pińska szlachta” to raczej
reportaż niż dokument ukazujący przygotowania do premiery sztuki teatralnej opowiadajacej o obyczajach i historycznej wspólnocie losów narodów polskiego, litewskiego i białoruskiego, które tworzyły Rzeczpospolitą Obojga
Narodów. Symbolem tej przeszłości są występujące w przedstawieniu sztandary z napisami po polsku, litewsku i białorusku. Na tym tle
ukazane jest zderzenie cywilizacyjne z kulturą
azjatycką albo raczej bizantyjską, którą symbolizują Rosjanie.
Kolejne dwa filmy to typowe dokumenty.
„Kanibal” to ostrzeżenie przed skutkami nawiązywania nieodpowiedzialnych kontaktów
przez internet, zaś film „Cisza” to mocny ale
ciekawy projekt opowiadający o początku i
różnych przejawach życia. Po projekcji odbyła
się dyskusja z autorem, który jest studentem
Mistrzowskiej Szkoły Filmu Andrzeja Wajdy.
Gospodynią wieczoru była Ewa Kostyrka, kierownik naszej biblioteki, która na zakończenie
wieczoru podziękowała autorowi za spotkanie.
A.Szczygielski
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Wnioski do budżetu gminy na 2011 r.

W dniu 31 sierpnia 2010 r., zgłosiłem
do burmistrza propozycje zadań do
wykonania z terenu Zalesia Górnego:

1) Zespół Szkół w Zalesiu Górnym, (SP
i Gimnazjum), projekt został wykonany w 2010 r., rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z wcześniej ustalonym
harmonogramem,
2) ul. Południowa – w ramach remontów nakładka asfaltowa łącznie z miejscami postojowymi w rejonie cmentarza, najkrótszy dojazd do Cmentarza w
Zalesiu Górnym, po kanalizacji wykonano podbudowę z tłucznia,
3) ul. Sarenki, wykonanie nawierzchni
i chodnika, najpilniejszy odcinek od ul.
Wiekowej Sosny do skrzyżowania z ul.
Leśnych Boginek – po zmianie organizacji ruchu na ul Białej Brzozy (ulica
jednokierunkowa), ul. Sarenki jest bezkolizyjnym dojazdem i dojściem w kierunku do Szkoły i Kościoła,
4) ul. Piękna, w ramach remontów wykonanie nakładki asfaltowej na podbudowie z tłucznia,
5) ul. Promienna, w ramach remontów
nakładka asfaltowa na podbudowie z
tłucznia,
6) ul. Promiennego Słońca /Jelenich Rogów, dokończenie odwodnienia i wykonanie w ramach remontów nakładki asfaltowej,
7) ul. Poranku, dokończenie prac przy
odwodnieniu ulicy, wykonanie nawierzchni z kostki łącznie z chodnikiem z jednej strony,
8) ul. Młodych Wilcząt, dojazd do
przedszkola, w ramach remontów dróg,
nakładka asfaltowa na odcinku ul. Pionierów – Przedszkole, dojazd do przedszkola i przystanek autobusu L-13,
9) ul. Nowinek, finansowanie z działu
remonty dróg, nakładka asfaltowa, po
obu stronach torów PKP, po kanalizacji
wykonana podbudowa z tłucznia, ulica
stanowi, w powiązaniu z ul. Jesionową
z jednej strony a ul. Parkową z drugiej,
ważny dojazd i rozprowadzenie ruchu
kołowego i pieszego w dużej części Zalesia, dlatego wykonanie na niej nawierzchni uważam za pilne,
10) ul. Zaczarowanej Róży, w ramach
remontów nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłucznia,
11) ul. Biedronki, remonty dróg, nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłucznia,

12) budowa zaplecza dla klubu sportowego Hubertus,
13) we współdziałaniu ze Starostwem
wykonanie chodników przy aktualnie
remontowanej ul. Pionierów łącznie ze
światłami ostrzegawczymi na skrzyżowaniu Koralowych Dębów – Pionierów,
14) we współdziałaniu ze Starostwem
wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku od ul. Pionierów do skrzyżowania z ul. Koralowych Dębów,
15) wykonanie oświetlenia na odcinku
zejście z peronów (przejazd PKP) – ul.
Jesionowa, odcinek wyjątkowo niebezpieczny dla pieszych, częste kolizje (samochody lądują na ogrodzeniach), wystarczą 2 lampy,
16) wystąpienie do Starostwa o remont
i doprowadzenie do przejezdności drogi
stanowiącej połączenie Zalesia Górnego (Domanka) z Żabieńcem, jest to droga która stanowi alternatywny dojazd
do Zalesia,
17) we współdziałaniu z PKP i Kolejami Mazowieckimi wybudować zatoczki i miejsca do parkowania w rejonie
stacji w Zalesiu Górnym,
18) Filia Domu Kultury (świetlica środowiskowa) – kontynuacja adaptacji budynku po policji, przy ul. Jelonka na
potrzeby świetlicy środowiskowej – remont dziurawego dachu, wymiana eternitu na inny rodzaj pokrycia,
19) z działu promocja, sfinansowanie
przygotowania i druku książki „Zalesie
Górne 1930 – 2000”, II wydanie z okazji
80. lecia powstania Zalesia, poprawione
i uzupełnione, przygotowanie tekstów i
skład Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego,
20) w budżecie OK. należy umieścić
finansowanie cyklicznych imprez jakie
są organizowane na terenie Zalesia
Górnego: „Festiwal Pieśni Adwentowych” grudzień 2011, „Sztukatorzy”
festiwal poezji śpiewanej październik
2011, „Spotkania z Pieśnią” (patriotyczną) maj, sierpień i listopad 2011.
29 września otrzymałem krótką notkę: „W odpowiedzi na pismo z dnia
31.08.2010 r. informuję, że wszystkie
zgłoszone wnioski zostały wnikliwie
przeanalizowane i umieszczone w propozycji budżetu na lata 2011–2013”.
Czyli na okrągło i nic konkretnego
bo przecież po drodze są wybory i to
nowa rada będzie uchwalała budżet.
Andrzej Swat

nr 8/2010, LISTOPAD

Pomnik Generała Leśnika

Na początku września na Zimnych Dołach miała miejsce doniosła uroczystość.
W asyście Warty Honorowej Wojska
Polskiego i harcerzy ZHR Watra oraz
pocztów sztandarowych odsłonięty został pomnik generała brygady Mariana Niteckiego, ostatniego oficera służby
stałej 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego.
Dowodem szacunku dla Generała i jego życiowych dokonań była obecność dużego grona leśników, kombatantów i oficjalnych gości.
Życiorysem Mariana Niteckiego możnaby obdzielić wielu ludzi. Urodził się w
1913 r w Radomsku w rodzinie o silnych
tradycjach patriotycznych. Jego przodkowie walczyli w powstaniach listopadowym i styczniowym oraz wojnie z bolszewikami w 1920 roku. W młodości działał
w harcerstwie i klubach sportowych, grał
także w orkiestrze dętej Liceum im. F.
Fabianiego. W 1938 roku M. Nitecki

kończy Szkołę Podchorążych w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w
Grudziądzu i uzyskuje
stopień podporucznika.
Wybuch wojny zastaje
go na granicy z Prusami Wschodnimi, pierwsza potyczka jego szwadronu z Niemcami kończy się zwycięstwem.
Wkrótce jednak jego
pułk zostaje rozbity w
okolicy Suchowoli a on
sam trafia do niemiecPomnik pamięci leśnika gen. Mariana Niteckiego
kiej niewoli. Podczas
transportu ucieka z ciężarówki i przedostaje się do Radomska.
Życie i dokonania Mariana NiteckieTu wstępuje do ZWZ i wkrótce zostaje go opisał w książce „Ostatni Szwoleżer II
dowódcą obwodu. Po wojnie, na skutek Rzeczpospolitej gen. bryg. Marian Nitecrepresji, zmienił nazwisko i wyjechał na ki” jego przyjaciel i powiernik Zbigniew
Mazury gdzie pracował jako leśnik. Po 15 Zieliński. Mamy nadzieję, że ta pozycja
latach osiedlił się w Konstancinie, z któ- wkrótce pojawi się w naszej bibliotece.
rym związany był do ostatnich dni.
A.Szczygielski

Razem lepiej

W sobotę, 23 – go pażdziernika grupa
„Razem Lepiej” zaprosiła zalesian na
wernisaż prac przygotowanych przez
jej członków. To wydarzenie bez precedensu w historii Zalesia Górnego. Inicjatywa powstałej kilka tygodni wcześniej grupy spotkała się z ciepłym przyjęciem uczestników spotkania.
W gościnnych progach zalesiańskiego Gimnazjum otwarto wystawę kilkunastu autorów, którzy zaprezentowali prace plastyczne, haftowane obrazy, fotografie, rzeżby, biżuterię i zbiory tematyczne.
Pomysł zorganizowania wystawy to zasługa Bogusi Meissner i Justyny Mazurek
z Ośrodka Pomocy Społecznej. W przygotowaniu wystawy pomagali także wolontariusze z Gimnazjum pod czujnym
okiem p. Wandy Szczycińskiej. Na otwarcie wystawy przybyli zaproszeni goście, a
wśród nich burmistrz Józef Zalewski, dyrektor OPS Barbara Klukiewicz, nasi radni i sołtys Ewa Stroińska. Po powitaniu
gości przez Bogusławę Meissner głos zabrał J.Zalewski, który dziękując autorom
i organizatorom podkreślił wielkie znaczenie działań na rzecz środowiska osób
niepełnosprawnych. Następnie goście mogli podziwiać prace, których autorami byLISTOPAD, nr 8/2010

Kolejny etap remontu świetlicy przy
ul. Jelonka 2. Prace polegają na wymianie
i ociepleniu pokrycia dachu

Po wystawie burmistrza J. Zalewskiego
oprowadzała Magda Kamińska
li: Anna Brzezińska, Grażyna Brzezińska, Katarzyna Drybs, Małgorzata Gawin, Magda Kamińska, Gegam Manukian, Potr Marczak, Jolanta Sadowska,
Roman Świetlik, Adam Tyszecki i Ryszard Tyszecki.
Po wernisażu wystawa została przeniesiona do biblioteki na ul. Wiekowej Sosny,
gdzie można ją ogladać do 15 listopada.
Zapraszamy.
A.Szczygielski
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Dopalacze – Polacy mówią „nie”

Tuż przy mojej ulicy otworzono sklep z
dopalaczami. Naprzeciw tego sklepu jest
przystanek autobusowy, na którym codziennie wsiada i wysiada olbrzymia rzesza młodzieży uczącej się w pobliskiej
szkole średniej. Niedaleko jest też plac
zabaw na którym młodzież przesiaduje.
Sklepy takie stały się codziennością polskich miejscowości, a mieszkańcy zaczęli
już protestować przeciwko ich legalności.
Czy wiemy, co jest w nich sprzedawane?
Dopalacze są to różne tabletki, proszki
(postać sypka), susz roślinny sprzedawane
według opisów sprzedawców: jako „produkty kolekcjonerskie” osobom powyżej
18 roku życia. Skład chemiczny dopalaczy komponowany jest z substancji odurzających, których nie ma na liście kontrolowanych środków odurzających załączonej do ustawy o zapobieganiu narkomanii. Te nowo zsyntetyzowane substancje
chemiczne mają działanie psychoaktywne i kupowane (oraz sprzedawane) są w
rzeczywistości nie po to, aby wklejać je
do klaserów z tabletkami, ale do spożycia,
często przez osoby poniżej 18 roku życia.
Na opakowaniach dopalaczy, aby dodatkowo zabezpieczyć producentów i sprzedających przed konsekwencjami prawnymi, umieszczone są napisy: „Produkt nie
do spożycia przez ludzi”, „W przypadku
spożycia niezwłocznie udać się do lekarza”.
I tak właśnie się dzieje. W ostatnim
czasie coraz więcej osób zgłasza się do
szpitali z powodu zatrucia dopalaczami.
Odnotowywane są także przypadki śmiertelne łączone z ich zażyciem oraz czyny
przestępcze po ich zażyciu lub w celu zdobycia pieniędzy na ich zakup. Specjaliści
ostrzegają także, że niektóre z dopalaczy
mogą uzależniać.
Prawodawca stara się walczyć z dopalaczami. Jednak w momencie, gdy tylko
Sejm wpisze na listę substancji zakazanych jakąś nową substancję (tak, jak ostatnio syntetyczne kanabinoidy i mefedron),
dopalacze, które je zawierają, wycofywane są ze sklepów i wprowadzane są towary o innym składzie chemicznym.
W Unii Europejskiej różne kraje stosują różne polityki w zakresie kwestii dopa-

laczy. Wielka Brytania, Holandia są bardziej liberalne. W Szwecji, Belgii, Irlandii
większość składników dopalaczy znajduje
się na listach substancji zakazanych.
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii informuje bardzo dokładnie o
składnikach dopalaczy na stronie www.dopalaczeinfo.pl. Możemy mieć zatem do
czynienia z dopalaczami syntetycznymi i
naturalnymi. Mają one różne działanie:
jedne podobne do amfetaminy, inne do
marihuany i haszyszu, inne do tabletek
extasy, inne do konopi indyjskiej, inne podobne do upojenia alkoholowego, inne do
opium. Większość z nich ma działanie
psychodeliczne i wywołuje wiele efektów
niepożądanych, takich jak: halucynacje,
urojenia, omamy, bezsenność, rozdrażnienie, stany lękowe, depresyjne, huśtawkę
nastrojów, zaburzenie świadomość i percepcji, myśli samobójcze, a także wiele fizycznych działań niepożądanych. Niektóre mogą indukować choroby psychiczne.
Niektóre wydaje się, że mogą uzależniać.
(szczegółowo opisałam je po artykule)
Najgorsze w dopalaczach jest pomieszanie różnych substancji, co sprawia, że
nie jest możliwe przewidzenie wszystkich
skutków spożycia. Żadne produkty sprzedawane w sklepach z dopalaczami nie
przechodzą badań klinicznych. Dopalacze testowane są na spożywających je ludziach!!!
W ostatnim tygodniu września Rada
Miejska w Bydgoszczy podjęła uchwałę
zakazującą obrotu dopalaczami. Dopalacze w uchwale zdefiniowano jako „substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działające na organizm człowieka w sposób wywołujący zaburzenia
w funkcjonowaniu organizmu i postrzeganiu rzeczywistości”, a za obrót uznano
„nieodpłatne lub odpłatne udostępnianie
osobom trzecim”. Aby uchwała weszła w
życie za zgodną z prawem musi jeszcze
uznać ją wojewoda. W Bydgoszczy ponadto Prezydent miasta nakazał komunalnej spółce administrującej miejskimi budynkami natychmiastowe wypowiedzenie
umów najmu firmom handlującym takimi środkami, a przed sklepami z dopalaczami mają dyżurować strażnicy miej-

scy (którzy będą legitymować młode osoby wchodzące i wychodzące ze sklepów, a
także rejestrować kamerą klientów)...Lekarze zastanawiają się dlaczego dopalacze
zostały w ogóle dopuszczone do legalnej
sprzedaży. Pytają, jaki jest pożytek z tego,
że młodzi ludzie mogą je legalnie kupić.
Niektórzy zwracają uwagę na fakt, że ktoś
na sprzedaży dopalaczy zarabia miliony,
a wszyscy podatnicy ponoszą koszty leczenia ich ofiar. Przeciwko dopalaczom
protestują już zarówno dorośli, jak i młodzież. Poziom strachu w oczekiwaniu, kiedy kolejny młody człowiek zatruje się dopalaczami i z jakimi skutkami – rośnie z
dnia na dzień.
Ministerstwo Zdrowia przygotowało
projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która ma ograniczyć
handel dopalaczami. Wycofanie dopalaczy ze sprzedaży ma umożliwić instytucja „czasowej kontroli”. Nowe przepisy
umożliwią wycofanie z rynku podejrzanej (przekazanej do kontroli) substancji na
okres od 12 do 18 miesięcy. W tym czasie
przeprowadzane będą szczegółowe badania dotyczące ich szkodliwości dla zdrowia. Wprowadzony zostanie także zakaz
reklamy i promocji środków spożywczych
oraz innych produktów poprzez sugerowanie, że posiadają one działanie takie jak
substancje psychotropowe lub środki odurzające. Ma zostać także powołany Zespół Oceny Ryzyka przy Radzie ds. Przeciwdziałania Narkomanii. W jego pracach
mają uczestniczyć zarówno przedstawiciele resortów i instytucji, jak i eksperci z
zakresu chemii, farmakologii, toksykologii, prawa, nauk społecznych i epidemiologii.
Rolą minimum każdego z nas staje się
upowszechnianie wiedzy na temat niebezpieczeństwa związanego ze spożywaniem
dopalaczy, rozmowa na ten temat z naszymi nastoletnimi dziećmi i wychowankami. Rolą władz oraz pracowników instytucji publicznych staje się zaś poszukiwanie metod ograniczających możliwość
legalnej sprzedaży tych niebezpiecznych
substancji i skuteczne wprowadzanie ich
w życie.
Katarzyna Obłąkowska-Kubiak

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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INFORMACJE SOŁECKIE
W dniu 06.11.2010r (sobota) w godz.
9:00 – 15:00 będziemy mogli oddać bezpłatnie nasze elektrośmieci (sprzęt RTV
i AGD oraz komputerowy).
Miejsce zbiórki – róg ul. Pionierów i
Wiekowej Sosny. Zbiórkę organizuje SITA Sp. z o.o.
***
Sołtys przypomina: W dniu 15.11.2010
r. upływa termin płatności IV raty podatku od nieruchomości. Opłatę można
również uiścić u sołtysa w godzinach dyżuru lub zadzwonić i Sołtys przyjedzie
pobrać opłatę.
PODZIĘKOWANIA SOŁTYSA
I RADY SOŁECKIEJ
W związku z pomocą przy organizacji
imprezy integracyjnej Święto Pieczonego Ziemniaka w dniu 19 września bieżącego roku na Domance sołtys i rada
sołecka składają serdeczne podziękowania:
l Panu Pawłowi Borowskiemu z firmy
„Ogrody” za skoszenie trawy i uporządkowanie terenu placu „Na Domance”,
l Harcerzom za przygotowanie, posprzątanie, ustawianie i noszenie ławek i
stołów,
l Pani Marioli Molak ze sklepu „Mariola” przy ul. Jesionowej za sponsoring
w postaci dodatkowych porcji kiełbas
i worka ziemniaków,
l Paniom Julii Tabor i Agacie Duszek ze
Studia Koko za opracowanie plakatu.
Dziękujemy !!!

Gliniane cudeńka w bibliotece

Dyr. Marzena Styczeń z autorką Martą Ebert

Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego

WYSTAWY W CUKIERENCE
Dzięki uprzejmości Państwa Tokajów od kilku miesięcy w Cukierence
w Zalesiu Górnym można ogladać wybrane fragmenty wystaw: fotograficznej
Krzysztofa Merskiego i grafik Macieja
Zadrąga. Zalesianie, którzy z różnych
powodów nie mogli obejrzeć obu wystaw w czasie na inauguracji obchodów
80–lecia Zalesia i goście przebywający
w Zalesiu mogą ten brak nadrobić w Cukierence. Mimo niewielkiej powierzchni wystawowej zainteresowanie prezentowanymi pracami jest spore. W imieniu autorów i Filii Ośrodka Kultury bardzo dziękujemy za udostępnienie w lokalu kącika do działań artystycznych.
A.Szczygielski
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Piękne, lekkie formy z gliny

Kolejny, niezwykle udany
wernisaż odbył się 17
września w naszej Bibliotece. Swoje prace ceramiczne zaprezentowała
licznie zgromadzonej publiczności Marta Ebert.
Autorkę wystawy i gości przywitała Marzena Styczeń, wicedyrektor Miejsko
– Gminnego Ośrodka Kultury.
Marta Ebert wiele lat
przepracowała w Muzeum
Ziemii w Warszawie. Z zawodu geolog, zajmowala się
przygotowaniem i opracowywaniem zbiorów mineralogicznych i petrograficznych. Sama siebie określa
jako miłośniczkę przyrody.
Od zawsze zafrapowana
pięknem naturalnych tworów geologicznych, takich
jak skały czy minerały.
Teraz, kiedy ma więcej
czasu, sama próbuje kształtować naturalny materiał
jakim jest glina. Jak przyznaje – obróbki, wypalania i szkliwienia musiała
się uczyć od podstaw. Efekty mogliśmy podziwiać na
wystawie. Misternie wykonane figurki i płaskorzeżby
wzbudzały wiele pochlebnych opinii i komentarzy.
Jak ktoś trafnie zauważył,
te postacie mają duszę. Niewątpliwy podziw widzów
wzbudzała nie tylko precyzja wykonania ale i różnorodność prezentowanych
prac. Po raz kolejny okazało się, że wystawiennicza
działalność naszej biblioteki pozwala odkrywać w
Zalesiu coraz to nowych,
nietuzinkowych twórców.
Mimo braku dogodnej powierzchni wystawienniczej
spora grupa czytelników
może, przy okazji wyszukiwania nowych ksiażek,
ogladać różnorodne prace
plastyczne.
A.Szczygielski
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WATRA
– Akcja Letnia 2010

Wakacje to dla wszystkich harcerek, harcerzy i zuchów czas kulminacji całorocznego wysiłku. A możliwość wyjechania na obóz to nagroda za wytrwałość w ciągu roku. Również tegoroczna Akcja Letnia
Szczepu ZHR Watra była bogata w wydarzenia.
Dla żeglarzy
Od ponad 10 lat jedną ze ścieżek zainteresowań rozwijanych w ramach pracy szczepu jest żeglarstwo. Przez ten
czas odbyło się wiele rejsów mazurskich i morskich. Zachęceni liczebnością zeszłorocznego rejsu po Mazurach
postanowiliśmy zorganizować pełne szkolenie żeglarskie wraz z możliwością zdobywania uprawnień państwowych. Już z początkiem maja rozpoczął się cykl zajęć teoretycznych kursu na patent żeglarza jachtowego.
Spotykaliśmy się na szkoleniach dwa razy w tygodniu –
po kilka godzin.
Całość w końcu czerwca wieńczył tygodniowy obóz
żeglarski połączony z egzaminem na stopień żeglarza.
Dzięki temu nasza harcerska społeczność wzbogaciła się
o 23 nowych żeglarzy z uprawnieniami.
Plany na przyszły rok są równie ambitne. W ramach
tworzącego się w Zalesiu Harcerskiego Klubu Żeglarza
“Furkot” planowane są rejsy szkoleniowo – stażowe: zatokowe i morskie oraz kilkudniowy wypad na Mazury.
Dla zuchów
Zuchy, jak co roku, pojechały na swoją kolonię. W odróżnieniu od lat ubiegłych, tym razem nasze drużyny nie
pojechały razem. Korzystając z doświadczeń innych, realizowały również własny program w ramach zgrupowań
kolonijnych innych gromad z Warszawy i Ostrołęki.
Obóz stały
Ostatnim punktem był obóz pod namiotami. Jak co roku na miejsce obozowania wybraliśmy malowniczy zakątek Polski – miejscowość Rygol nad Czarną Hańczą.
Harcerze pod czujnym okiem komendanta, przez trzy
tygodnie najpierw budowali (kuchnie, stołówki, łóżka,
półki, latryny) – bo przecież najpierw należy zbudować
swój dom w lesie. Następnie według klucza wiekowego
realizowali program. Każdy uczestnik mógł sam zdobyć wiele biegłości oraz w praktyce je sprawdzić. Harcerze wykazywali się wiedzą i doświadczeniem podczas
biegów na stopnie, wycieczek, biwaków. Wielu zdobyło
najtrudniejszą ze sprawności – 3 pióra. Każdy uczestnik
miał okazję odbyć spływ Czarną Hańczą. Większość odbyła wiele wycieczek rowerowych i pieszych m.in. szlakiem powstania sejneńskiego. Szlak utworzyli w 2003
roku nasi harcerze. Wieczorami wszyscy zasiadali posłuchać gawędy przy ognisku.
Na koniec wspólnie całą grupą odwiedziliśmy naszych harcerskich przyjaciół w Wilnie podczas kilkudniowej wycieczki po Litwie.
Tegoroczna Akcja Letnia odbyła się dzięki pracy naszych zalesiańskich instruktorów. Każdemu z osobna
należą się ogromne podziękowania za bezinteresownie
poświęcony czas. Oby więcej takich wakacji!
Łukasz Kamiński
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Spotkanie w Klubie Seniora

Klub Seniora gościł przedstawicieli Policji
Działający bardzo aktywnie zalesiański Klub Seniora zorganizował w miniony czwartek kolejne ciekawe spotkanie.
Tym razem gośćmi klubu byli
przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
Spotkanie otworzył i powitał
obecnych prezes Klubu Jerzy Roman. Przedstawiając zaproszonych
wyraził przekonanie, że przyniesie ono niezbędną wiedzę i pożytek dla klubowiczów.
W ostatnich miesiącach ponownie zaczęły się nasilać przestępstwa wyłudzania pieniędzy od
osób starszych nazywane umownie metodą „na wnuczka”. O skali
tego niebezpiecznego procederu,
sposobach działania grup przestępczych i metodach zapobiegania
temu zjawisku opowiadali w trakcie spotkania: rzecznik Komendy
Powiatowej Policji st.aspirant Maciej Piotrowski i Halina Kędziora –
Kula z Zespołu Prasowego Komendy. Przedstawiciele Policji szczególny nacisk położyli na zasady
zachowania się mieszkańców w
sytuacjach zagrażających ich bezpieczeństwu. Szczególnie wymowne były konkretne przykłady z
praktyki działań policyjnych, które
przedstawił asp. Maciej Piotrow-

ski. Kanonem bezpiecznego zachowania jest dziś niewpuszczanie
do domów osób nieznanych.
Kolejnym tematem spotkania
była informacja o statystykach wypadków drogowych i o najważniejszych zasadach bezpiecznego
poruszania się po drogach osób
pieszych i pojazdów oraz zagrożeń wynikających z wyjazdów na
cmentarze. Ten temat ma szczególne znaczenie w przeddzień Święta
Zmarłych. Halina Kędziora – Kula omawiając ten obszar zagrożeń
podkreśliła, że pomimo spadku
ilości zdarzeń drogowych, ich skutki były bardziej tragiczne niż w
poprzednich latach. Na szczególną
uwagę obecnych wskazała konieczność używania elementów odblaskowych przez pieszych użytkowników ruchu. Wypowiedż tę uzupełnił M. Piotrowski informacjami
o widoczności pieszych w światłach pojazdów z pozycji kierowców. Tematyka spotkania żywo zainteresowała obecnych członków
Klubu, półtoragodzinne spotkanie
minęło błyskawicznie. Ze względu na zainteresowanie tematyką i
wciąż nowe pytania zaprosiliśmy
naszych Gości na kolejną rozmowę na wiosnę przyszłego roku.
A.Szczygielski
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