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W sobotę, 12 maja 2O12 r. rozpoczęło
się zebranie, którego celem był wybór
sołtysa i rady sołeckiej na najbliższe
cztery lata. Spotkaliśmy się w starej sali
gimnastycznej i przykro wspomnieć, że
wieś liczącą trzy i pół tysiąca mieszkańców reprezentowało około czterdziestu
osób.
Zebranie prowadził przedstawiciel gminy w osobie pierwszego zastępcy burmistrza, pan Daniel Putkiewicz, którego serdecznie powitała ustępująca sołtys, pani
Ewa Stroińska. Ona też wypełniła pierwszą część spotkania opowiadając o pracach, osiągnięciach, realizacjach i porażkach swojej czteroletniej kadencji. (Sprawozdanie to zamieszczamy w dalszej części niniejszego numeru gazety). Następnie odbyły się wybory. Niestety nie było
prawdziwej walki wyborczej, bo padła tylko jedna kandydatura i tak następne cztery
lata znów Ewa Stroińska będzie naszą „Panią Sołtys”. Podobnie przebiegły wybory
do rady sołeckiej, gdzie zgłoszono ośmiu

kandydatów i tyluż liczy wybrana nowa rada sołecka, której
skład podaję w kolejności alfabetycznej: Antoni Cybulski,
Iwona Dąbrowska, Jacek Dulny, Mirosław Grzyb, Ewa Kamińska–Sobczak, Łukasz Kamiński. Andrzej Szczygielski,
Leokadia Waligóra. Publikujemy zdjęcie sołtysa i jego rady,
aby byli łatwiej rozpoznawalni,
bo częściej znamy się „z widzenia” niż „z nazwiska”.
W czasie zliczania głosów przez Komisję Skrutacyjną, wystąpił przybyły na
specjalne zaproszenie nowy (od września
ubiegłego roku) kierownik posterunku policji w Zalesiu Górnym, st. asp. Radosław
Książek, który zwrócił się do mieszkańców z prośbą o współpracę i zgłaszanie
wszelkich niepokojących, czy dziwnych
zdarzeń i zachowań.
Miłym akcentem zebrania było serdeczne podziękowanie złożone przez pa-

nią sołtys i wiceburmistrza Andrzejowi
Szczygielskiemu za redagowanie przez
cztery lata „Przystanku Zalesie”– jedynego w Polsce wiejskiego periodyku. Problemy zdrowotne zmusiły Andrzeja do porzucenia swego ukochanego dziecka i teraz informacyjny biuletyn zalesiański redagować będzie Ewa Kamińska.
Zebranie zamknął pan Daniel Putkiewicz życząc nowo wybranym owocnej
pracy na rzecz Zalesia.

DZIAŁANIA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
Odbyły się dwa posiedzenia Rady Soleckiej – na pierwszym spotkaniu opracowywano przebieg Wyborczego Zebrania Wiejskiego omawiając działalność za
okres 2008– 2012, na drugim spotkaniu
w dniu 9 maja nastąpiło ukonstytuowanie
nowej Rady Sołeckiej, następnie omawiane były kierunki działania, na co trzeba
zwrócić uwagę oraz kolejność realizacji
pozycji z Funduszu Sołeckiego.
l Zwróciliśmy się do Gminy o pomoc w
wykonaniu regulaminu porządkowego na
placu zabaw „Hubercik”. W ciągu trzech
dni otrzymaliśmy Regulamin, który został
postawiony u wejścia na plac dla dzieci
l Zleciliśmy dokładne wygrabienie piasku na „Huberciku” z liści, szkła i śmieci.
l Odbyliśmy kilka spotkań z kuratorami
ws. osób skierowanych do prac społecznie użytecznych. Kierowaliśmy te osoby
do prac porządkowych na miejsca wskazane przez mieszkańców.
l Bierzemy udział w spotkaniach organizatorskich Jarmarku Hubertowskiego,
l

Byliśmy na Pikniku zorganizowanym
przez Nadleśnictwo na Zimnych Dołach,
gdzie rozmawialiśmy z szefostwem Nadleśnictwa o zorganizowaniu spotkania z
mieszkańcami na temat prowadzenia gospodarki leśnej.
l Braliśmy udział w spotkaniu zorganizowanym przez SPZG w celu opracowania wniosków i uwag do planu zagospodarowania przestrzennego Ośrodka Wisła
– (mieszkańcy mogli składać swoje wnioski do 23 maja– ogłoszenie było powieszone w miejscach publicznych i na stronie zalesiańskiej www. zalesie–gorne.eu i
www.zalesie –gorne.pl)
l

Ewa Molenda– Stroińska

***
Informacja uzyskana z Gminy
na temat najbliższych robót drogowych
l Ul. Promienna – nakładka asfaltowa
–termin – do 30 czerwca
l Skrzyżowania ul. Leśnej z ulicami bocznymi–asfaltowanie –termin do 30 czerwca

Ul.Leśne Boginki–nakładka +odwodnienie– termin do 30 sierpnia
l Ul.Rydzów – utwardzenie tłuczniem –
termin– do 30 października
Równiarka w Zalesiu – przystąpienie do
robót – koniec czerwca
***
Telefon ws. awarii oświetlenia ulic:
(22) 720 39 07 (czynny całą dobę)
Pogotowie Kanalizacyjne PWiK:
603 309 399
Pogotowie wodociągowe: 601 333 353
***
Kontakt z sołtysem: tel. 691 500 242;
22/844 03 29 ul. Porannej Zorzy 1;
dyżur sołtysa: poniedziałek: g. 17–19
i piątek: g. 10–12
***
Stały apel do mieszkańców i gości: zostawiajmy nasze śmieci w domowych pojemnikach, nie wieszajmy na ulicznych
koszach, nie rzucajmy na niezamieszkałe
działki, lub do lasu – dbajmy o czystość
naszego Zalesia.
l

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

Sprawozdanie z kadencji
2008–2012

Najważniejsze dokonania sołtysa i rady sołeckiej
w omawianym okresie to:
1. Współorganizowaliśmy obchody 80–lecia Zalesia
Górnego w tym między innymi: pomoc w organizacji wystawy Panoramy Zalesia, wspólnie ze SPZG –
akcja sadzenia Dębów Osiemdziesięciolecia, co poświadcza kamień pamiątkowy na drodze asfaltowej w
ośrodku Wisła.
2. Współorganizowaliśmy festyn hubertowski w latach 2009, 2010, 2011.
3. Uczestniczyliśmy w przejęciu przez gminę budynku przy ulicy Jelonka i przekształceniu go w filię
Centrum Kultury. Częściowy remont i wyposażenie.
4. Zarejestrowaliśmy i wydawaliśmy biuletyn informacyjny „Przystanek Zalesie”.
5. Dzięki naszym staraniom przekształcono ulicę Białej Brzozy w ulicę jednokierunkową, dzięki czemu
stała się bardziej bezpieczna, a mieszczą się przy niej
dwie szkoły i kościół.
6. Przejęliśmy od Nadleśnictwa zapuszczoną parcelę
na końcu ulicy Koralowych Dębów i założyliśmy tam
obiekt sportowo–rekreacyjny Domanka. Teren został
uprzątnięty, ogrodzony i jest częściowo wyposażony.
7. Odbyły się na nim dwukrotnie obchody Święta Pieczonego Ziemniaka z ogniskiem, pysznościami, występami, wyprzedażą z samochodów.
8. Zorganizowaliśmy wspólnie z panią Magdą Olszewską koncert charytatywny Pomóżmy Sąsiadom
na rzecz pogorzelców z ul. Sinych Mgieł.
9. Dzięki porozumieniu z PKP i współpracy władz
gminnych powstał na miejscu ohydnego śmietniska
przy stacji PKP mini–park, gdzie miło jest usiąść i
poczekać na pociąg.
10. Wykazaliśmy się skutecznością (i to dwukrotnie)
przy koordynacji prac ratunkowych na podtopionych
terenach Zalesia.
11.
Uczestniczyliśmy
corocznie
w
akcji
„Kontener–Gabaryty”.
12. Obecnie przygotowaliśmy mapę punktów przemarzających w przyłączach wodociągowych, by mogły zostać poprawione i zabezpieczone przed mrozem.
Mamy też udział w mniejszych zdobyczach jak:
wiaty przystanków autobusowych, tablice ogłoszeniowe, piękne i wciąż niszczone plany Zalesia.
Jednocześnie przez cały czas wnioskujemy i monitujemy o: niezbędne remonty dróg, nakładki asfaltowe, uzupełnienie oświetlenia ulic, wycinkę niebezpiecznych drzew i inne sprawy zgłaszane nam
przez mieszkańców. Ostatnio włączyliśmy się w prace związane z przyszłym wizerunkiem terenów rekreacyjnych po wschodniej stronie Zalesia.
eks

Pierwsze spotkanie sołtysa Ewy
Stroińskiej i rady sołeckiej poświęcone było określeniu zadań na najbliższe cztery lata. Wymieniane było wiele mniej i bardziej ważnych
tematów, z którymi wcześniej borykała się rada. Aby ułatwić sobie
pracę i czytelnie przekazać mieszkańcom czym sołtys wraz z radą się
zajmuje, postanowiono zadania te
usystematyzować.

Jako podstawowe zadanie sołtysa i rady sołeckiej uznano reprezentowanie mieszkańców Zalesia Górnego w urzędach i instytucjach, w
tym przede wszystkim z Urzędzie
Gminy Piaseczno. Stały kontakt polega na monitorowaniu decyzji dotyczących Zalesia, występowaniu na
piśmie z prośbami o wsparcie dla
lokalnych inicjatyw, lub wykonanie
prac, które należą do obowiązków
gminy, przekazywaniu wniosków
mieszkańców, a czasem także protestowaniu przeciwko decyzjom szkodliwym dla Zalesia.
To, o czym piszemy do urzędów,
dotyczy bardzo różnych spraw.
Infrastruktura
.Sprawy zaliczające się do tej grupy
są najtrudniejsze. Obejmują takie
zagadnienia jak: melioracja, instalacja wodno–kanalizacyjna, drogi,
oświetlenie. Każdy z mieszkańców
Zalesia dotkliwie odczuł, gdy w jednej z tych dziedzin ma miejsce awaria lub zaniechanie wykonania niezbędnych prac. Niestety sołtys i rada
sołecka często niewiele mogą zdziałać, by sytuacja uległa poprawie, bo
nie mają do tego ani uprawnień ani
pieniędzy. Może jedynie pisać, monitować, naciskać. I to robi i robić
będzie.
Ważne, by mieszkańcy Zalesia
zdawali sobie sprawę, że sołectwo
nie jest władne oczyścić rów czy
zainstalować latarnię. Natomiast na
pewno warto zgłaszać do rady wszelkie sugestie dotyczące stanu infrastruktury. Trzeba wierzyć, że pismo
podpisane przez sołtysa będzie mia-

ło większą siłę przebicia niż pismo
przysłowiowego Kowalskiego.
Zagospodarowanie przestrzenne
W tej dziedzinie działalność rady
sołeckiej polega też przede wszystkim na pilnowaniu, by bez jej wiedzy w urzędach nie zapadały ważne decyzje dotyczące Zalesia. Dlatego między innymi nanoszone są
poprawki do planu zagospodarowania terenów turystyczno– rekreacyjnych przy zbiornikach wodnych
Zalesia Górnego i IRS Żabieniec
oraz fragmentu Lasu Chojnowskiego (dawny Ośrodek Wisła). Trzymamy rękę na pulsie wydarzeń i mówimy decydentom: „Nic o nas bez
nas”. Może warto zewrzeć szeregi
wokół innych tematów?
Aby móc wpływać na sposób
zagospodarowania przestrzeni trzeba wiedzieć, kto jest właścicielem
poszczególnych obszarów Zalesia.
Chcemy wiedzieć co należy do gminy, a co do starostwa, o czym decydują lasy, a co leży w kompetencjach kolei, czy gminy Prażmów.
Najbliższym terenem, jakim będziemy się zajmować jest tzw. Plac
Duszczyka, czyli trójkąt u zbiegu
ulic Boginek i Sarenki. Nie może
dłużej straszyć tam ruina ogrodzenia i publiczne śmietnisko, ale nie
chcemy też, by dostał się w ręce dewelopera. Rada sołecka ma nadzieję, że na uporządkowaniu terenu i
postawieniu ławek właściciel nic nie
straci, a mieszkańcy Zalesia zyskają
ogólnodostępny, spokojny skwer.
Naciskamy też na zorganizowanie parkingu „parkuj i jedź” przy
stacji kolejowej. Trzeba przyznać, że
jest to zadanie bardzo ważne. Samochodów przy stacji przybywa, co
oznacza, że zieleni ubywa i rośnie
zagrożenie na drogach.
Estetyka
Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, jaki w Zalesiu jest potencjał,
jeżeli chodzi o jego urodę. Trzeba
jednak się postarać, by zamiast o
potencjale mówić po prostu o tym,
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że jest to niezwykle urokliwa leśna
miejscowość. A co trzeba zrobić? Najpierw usunąć śmieci, zerwać ze słupów
i drzew kartki z reklamami, ograniczyć
ilość rozwieszonych na płotach banerów. Potem, albo i równolegle zadbać
o zieleń w miejscach najbardziej eksponowanych, czyli wokół stacji PKP,
wjazdu od strony Wólki Kozodawskiej,
ulicy Pionierów i Wiekowej Sosny oraz
Parkowej.
Takie działania może zaplanować i
częściowo sfinansować rada sołecka.
Ale o jakimkolwiek widocznym sukcesie będzie można mówić dopiero,
gdy w to zadanie włączą się mieszkańcy Zalesia, a to już następny temat.
Integracja
O wiele łatwiej będzie nam osiągnąć
cele, jeśli będziemy współdziałać. I nie
tylko przy okazji imprez integracyjnych jak Hubertus, czy Święto Pieczonego Ziemniaka, ale przez codzienną
komunikację między mieszkańcami..
Powstało w Zalesiu wiele stowarzyszeń i klubów grupujących ludzi, których coś łączy. Zawsze wspieraliśmy
takie ruchy i nadal będziemy do nich
zachęcać.
Zgłaszajcie Wasze problemy i potrzeby! Przychodźcie z tym na spotkania rady i włączcie się w nasze prace!
Pamiętajcie, jesteśmy wszyscy do Waszej dyspozycji, jeśli nie możecie sami
się z czymś uporać.
Sołtys, Rada Sołecka

PODZIĘKOWANIA
Dziękuję mieszkańcom za udział w wyborach i oddane na mnie głosy. Jestem
świadoma odpowiedzialności za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście i postaram się mu sprostać. Obiecuję, że moje
obowiązki będę wykonywać sumiennie mając na uwadze dobro naszej wsi
i jej mieszkańców.
Wspólnie z nowo wybraną radą sołecką, radnymi, oraz władzami gminy
i powiatu będziemy się starali rozwiązać nasze stałe problemy: odwodnienie wsi, poprawa jakości dróg i bezpieczeństwo ruchu na głównych ulicach
Zalesia.
Jednocześnie zapraszam wszystkich
chętnych do współpracy ze mną i radą
sołecką przy wspólnym podejmowaniu
działań na rzecz naszej miejscowości.
Sołtys Ewa Molenda–Stroińska
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SPOTKANIE Z MALARSTWEM
LESZKA ZADRĄGA
W dniu 19 maja 2012 roku w Domu Fundacji Rodziny Wisłockich w Zalesiu Górnym, przy pięknej majowej pogodzie odbył się uroczysty wernisaż
kolejnej wystawy malarstwa znanego Zalesianina
– Leszka Zadrąga.
Wystawa malarstwa odbywa się pod wymownym
tytułem „SPOTKANIA” i
poświęcona jest pamięci
fundatorki Zofii Wisłockiej.
Na uroczystość otwarcia wystawy przybyli licznie, mile witani goście: Sołtys Zalesia Górnego – Pani Ewa Stroińska, Kierownik Klubu Kultury w Zalesiu Górnym
– Pan Andrzej Szczygielski, artyści – twórcy cyklu obrazów pt. „Panorama Zalesia”,
przedstawiciele różnych środowisk Zalesia
Górnego, rodzina, przyjaciele, sąsiedzi i
znajomi artysty.
Prowadząca wernisaż Krystyna Stawecka przedstawiła sylwetkę malarza i jego
drogę artystyczną:
Leszek Zadrąg urodził się 16 lutego
1959 r. w Warszawie. Wiersz znanego księdza – poety Jana Twardowskiego pt. „Spotkanie” znalazł się w katalogu wystawy, a
tytuł tego wiersza zdecydował o wyborze
hasła wystawy.
Artysta studiował w latach 1980–1985
na wydziale malarstwa warszawskiej ASP
w pracowni prof. Stefana Gierowskiego.
Malarstwa monumentalnego uczył się w
pracowni technik ściennych prof. Ryszarda
Wojciechowskiego. Pierwsza duża wystawa
Leszka Zadrąga – APOSTOŁY– odbyła się
w 1989 roku w Warszawie.
Największym jednak dziełem artysty pozostanie dla nas i potomnych Chwalebna
Droga Krzyżowa wykonana w technice ikonograficznej dla kościoła parafialnego p.w.
św. Huberta w Zalesiu Górnym. Obrazy
Drogi Krzyżowej stały się inspiracją do
skomponowania przez Stanisława Szczycińskiego Oratorium na chór, solistów, kameralny zespół wokalny i instrumenty perkusyjne, którego niezapomniane prawykonanie miało miejsce 14 listopada 2010 r. w
kościele parafialnym w Zalesiu Górnym.
Dziełem Leszka jest także wizerunek
św. Huberta, patrona parafii w Zalesiu Gór-

Leszek Zadrąg z rodziną
ny oraz krzyż Wspólnoty Ekumenicznej
z Taize wykonany dla grupy modlitewnej
Kościoła św. Zygmunta na Żoliborzu.
W wielu domach w Zalesiu Górnym, w
kraju i za granicą stoją ikony Świętej Rodziny, Chrystusa Króla i świętych– patronów naszych imion wykonane przez artystę.
Leszek Zadrąg kocha przyrodę, pośród
której żyje i tworzy mieszkając w Zalesiu
Górnym przy ulicy Za Siedmioma Górami.
Potrafi on oddać piękno krajobrazu leśnego Zalesia w niezwykle ekspresyjny i sugestywny sposób, trafiający do wyobraźni
każdego widza.
Cykl jego obrazów – ODDECH– poświęconych przyrodzie Zalesia prezentowany był w czerwcu 2011 r. w Muzeum Regionalnym w Piasecznie. Kilka wybranych
obrazów z tego cyklu zaprezentowano również na obecnej wystawie.
Sobotnie spotkanie z Leszkiem Zadrągiem, z jego uduchowionym malarstwem
oraz tajemnicą w nim zawartą było niezwykle udane i radosne. Dziękujemy wszystkim
miłośnikom malarstwa Leszka Zadrąga za
tak liczne przybycie i stworzenie wspaniałej atmosfery tego spotkania.
Wystawa potrwa do 10 czerwca i jest dostępna dla zwiedzających w soboty i niedziele w godzinach od 12–17.
Zapraszamy do jej odwiedzenia, a da to
Państwu okazję do spotkania z artystą, który osobiście wita gości, opowiada o tajnikach swojego warsztatu artystycznego i zachęca – przy herbacie i kawie – do rozmów
o sztuce. Adres wystawy Zalesie Górne ul.
Pionierów 11/13.
Kurator wystawy
Krystyna Stawecka

3

Czy gimnazjaliści lubią wiosnę?
Z przymrużeniem oka o akcji ŻABA
Już w marcu zaczęły się przygotowania
do akcji ŻABA. Gimnazjaliści pod opieką
nauczycieli rozstawili siatki zabezpieczające żaby przed gwałtownym wtargnięciem
na jezdnię i tragiczną śmiercią pod kołami
samochodów. Gdy rozpoczęły się gody,
uczniowie regularnie, niemal codziennie
przenosili w wiaderkach płazy, aby w pobliskich zbiornikach wodnych mogły zadbać o przedłużenie gatunku.
Czy żaby mieszkające w okolicach Zalesia domyślają się, jak wiele zawdzięczają
gimnazjalistom? Na pewno wiedzą o tym
ci, którzy w imieniu Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych przysłali do
Gimnazjum podziękowania za prowadzoną od 10 lat akcję.
Dzień Wiosny
21 marca jak co roku w Gimnazjum było
inaczej niż zwykle. Nasza zieloniutka szkoła zazieleniła się jeszcze bardziej. Nauczyciele i uczniowie przywdziali zielone stroje,
aby zrekompensować sobie brak zieleni
na zewnątrz. Sale zostały udekorowane zielonymi elementami. Klasa przyozdobiona
przez IIb zachwyca do dziś.
Wybrano najpiękniejszą marzannę. Nie
utopiliśmy jej, bo wrzucanie nawet „najpiękniejszych” śmieci do wody jest nieekologiczne, a my jesteśmy mocno zieloni.
Reprezentanci klas stanęli w szranki i
pisząc wiosenne dyktando, walczyli o zwycięstwo w konkursie ortograficznym. Okazało się, że rzeżuchy, ogórki, żonkile i hiacynty nie były takie straszne.
Wesoły dzień zakończyły występy chóru szkolnego. Gdy na koniec na „scenie”
pojawili się nauczyciele, wiadomo było, że
ujawnią swe talenty wokalne. Przedstawiciele grona pedagogicznego zaśpiewali ludowy utwór pt.”Zielony mosteczek”. Dodatkową atrakcję stanowiły cztery „mosteczki” wykonane przez uczennice w zielonych
strojach. Widownię ogarnął szał radości. Za
niespodziankę nauczyciele otrzymali gromkie brawa. Chyba naprawdę się podobało.

Podróże kształcą
16 kwietnia zainaugurowaliśmy sezon wycieczkowy. Jako pierwsze wyruszyły
klasy II. I choć w poniedziałek rano lało jak z cebra, to wieczorem podziwialiśmy zachód słońca nad morzem. Znaleźli
się odważni, którzy boso spacerowali po
plaży i moczyli nogi.
W pozostałe dni pogoda nam dopisała.
Szczególnie udał się długi spacer w Słowińskim Parku Narodowym. Wycieczka
była okazją do poszerzenia wiedzy o fokach, rybach morskich, wodzie w Bałtyku.
Uczniowie przez chwilę poczuli się prawdziwymi chemikami, gdy w laboratorium
mieszczącym się przy Oceanarium w Gdyni badali właściwości bałtyckiej wody.
Przy tej okazji warto wspomnieć, że nasi uczniowie jak zwykle zrobili dobre wrażenie, a wychowawcy usłyszeli miłe słowa
na temat zalesiańskiej młodzieży.
Egzaminy
Ostatni tydzień kwietnia był trudnym czasem dla trzecioklasistów. Od 24 kwietnia
przez 3 dni pisali egzaminy gimnazjalne.
W tym roku przyszło nam zmierzyć się z
nową formułą egzaminów. Pewnie przez
to trochę bardziej się denerwowaliśmy, ale
wszystko przebiegło zgodnie z procedurami i bez kłopotów. Uczniowie musieli
napisać sześć testów. Twierdzą, że były
dosyć łatwe i są dobrej myśli. Niecierpliwie czekamy na wyniki, które pojawią się
dopiero 22 czerwca. Oczywiście życzymy
naszym uczniom, aby zdobyli jak najwięcej punktów.
Wiosna to trudny czas dla gimnazjalistów. Trzeba się intensywnie uczyć, realizować różne projekty, brać udział w konkursach, rywalizować w zawodach sportowych. Na szczęście uczniowie przeżywają też chwile miłe i wesołe i chyba lubią
wiosnę, ale pewnie czekają na piękne, gorące lato. Zanim jednak nadejdą wakacje,
będzie jeszcze wiele okazji, aby przyjemnie i pożytecznie spędzić wspólnie czas w
szkole.

Naszą gazetę można przeczytać również na stronach:
www.zalesie-gorne.eu, www.zalesie-gorne.pl;
www.powiat-piaseczynski.info
Aktualności z Piaseczna można obejrzeć na stronie:
www.itvpiaseczno.pl
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Walne Zebranie
Stowarzyszenia Przyjaciół
Zalesia Górnego
W dniu 31.03.2012 i 24.04.2012 odbyło się Walne Zebranie SPZG. Na zebraniu w dn. 31.03.12 prezes K. Toruński przedstawił sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe.
Z powodu niepełnych danych, związanych z bilansem, Komisja Rewizyjna
poinformowała zebranych, że nie przedstawi protokółu w dniu dzisiejszym.
Przewodniczący zaproponował przerwanie Walnego i dokończenie go,
zgodnie ze statutem, w terminie do 30
dni. Ze względu na brak możliwości
ustosunkowania się ustępującego Zarządu do wniosków Komisji Rewizyjnej, postanowiono wybór nowego Zarządu przenieść na następne posiedzenie. Wyznaczono 24.04.2012, w którym
to terminie odbyła się druga część Walnego Zebrania.
Komisja Rewizyjna przedstawiła Protokół z oceną działalności Zarządu SPZG
i przyjęła sprawozdanie zarządu z a
okres 2011–2012 z uwagami.
W związku z upływem kadencji poprzedniego Zarządu, na Walnym Zebraniu w dn.24.04.12 został wybrany
nowy Zarząd, który, zgodnie ze statutem, ukonstytuował się w składzie:
Ewa Kozłowska – prezes
Tadeusz Browarek – wiceprezes
Mirosława Hołownia–Nowik –
skarbnik
Ewa Molenda–Stroińska – sekretarz
Jolanta Jarosz–Hryniewicz – członek
Julita Stróżewska – członek
Monika Wyrzykowska – członek
Komisja Rewizyjna
Stanisław Szczyciński
Marek Iwański
Wiesława Karasek
Nowo wybrany Zarząd przedstawił
plan pracy na okres bieżącej kadencji.
Wyznaczono termin Jarmarku Hubertowskiego na 10.06.2012 r.
Zarząd do tej pory spotkał się kilkakrotnie i na spotkaniach omawiane były głównie sprawy dotyczące organizacji Jarmarku.
Wszystkich chętnych zapraszamy do
współpracy.
J. Jarosz–Hryniewicz
nr 5/2012, MAJ

Biblioteczne spotkania
„Kres świata”. Mała zupełnie opustoszała wieś. Próżno tu szukać
młodych ludzi, którzy z braku perspektyw masowo wyjechali w poszukiwaniu pracy do miasta, lub za granicę. Zostali jedynie staruszkowie. Ich codzienne życie upływa pod znakiem rutynowych, powtarzalnych czynności. Jak sami mówią, wiele zależy od pory roku. W lecie jest lepiej, w zimie każdy dzień to walka o przetrwanie.
Jedyną rozrywką, a zarazem oknem na świat, jest obwoźny sklep z
pieczywem, który codziennie zajeżdża do wsi.
Taką szarą i smutną rzeczywistość przedstawił nam 11 maja Mateusz Skalski operator, fotosista, absolwent Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Był on gościem naszej biblioteki oraz Klubu Seniora. Przybyli goście mieli możliwość obejrzenia projekcji filmu „kres świata”. Pojawiło się wiele zainteresowanych osób, zarówno osobą samego artysty,
jak również zaciekawionych wykonywaną przez niego pracą.
Nie obyło się bez burzliwej dyskusji i rozważań na temat sensu i
standardu życia w dzisiejszym zabieganym świecie.
Po programie przygotowanym przez Pana Mateusza Skalskiego,
słuchacze mieli okazje wymiany swoich spostrzeżeń i rozmowy z
operatorem. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze,
a i sam zaproszony wyraził swoje zadowolenie z wizyty w Zalesiu
Górnym.
KOLEJNE SPOTKANIE!
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno – filia Zalesie
Górne, Klub Myśli Politycznej i Klub Seniora w Zalesiu Górnym
serdecznie zapraszają na wykład i dyskusję na temat: OBAMA
czy ROMNEY – wybory prezydenckie w USA a „sprawa polska”, z udziałem znanego politologa – amerykanisty GRZEGORZA KOSTRZEWY–ZORBASA. Spotkanie odbędzie się w środę 13 czerwca 2012 r. o godz. 18.00 w Bibliotece Publicznej w
Zalesiu Górnym ul. Wiekowej Sosny 4.
Danusia i Kinga
(Wasze bibliotekarki)

PRZYPOMNIENIE
Przypominamy o selektywnej zbiórce odpadów w Zalesiu Górnym zorganizowanej przez Gminę Piaseczno do końca listopada 2012 r.
W drugą i czwartą sobotę miesiąca przy transformatorze na rogu
ulic Pionierów i Wiekowej Sosny możemy oddać za darmo:
l odpady pochodzące z gospodarstw domowych:
l odpady ulegające biodegradacji (liście, trawa, rozdrobnione gałęzie)
l złom stalowy i metali kolorowych
l puszki po napojach i żywności (tylko opróżnione z zawartości)
l butelki po napojach (PET) oraz butelki po chemii gospodarczej,
kosmetykach itp.
l opakowania szklane: butelki, słoiki, itp.
l makulatura: gazety, czasopisma, książki, papier biurowy itp., karton i tektura
l zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe
l zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych w tym zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne.
Przypominamy, że zgodnie z przyjętym Regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piaseczno zabrania
się wypalania traw, spalania liści, gałęzi oraz innych odpadów komunalnych
MAJ, nr 5/2012
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Mobilna Strefa Kibica
W niedzielę 10 czerwca zawita do Piaseczna profesjonalne miasteczko wspólnego kibicowania.
Mieszkańcy Piaseczna będą mogli obejrzeć na wielkim
ekranie mecze Hiszpania – Włochy oraz Chorwacja – Irlandia. Plenerowa impreza Fan City Tour to połączenie animacji i konkursów z oglądaniem na żywo transmisji meczów piłkarskich na diodowym ekranie o rozmiarach 5x3
m.
Miasteczko z wydzieloną strefą gastronomiczną i strefą
kibicowania będzie czynne od godz. 15.00 na parkingu pomiędzy ulicami Sierakowskiego i Zgody.
Organizatorem Strefy Kibica jest gmina Piaseczno, a
producentem PROWOKATOR EURO TRUCK Sp. z o.o.
Partnerami projektu są wybrani oficjalni sponsorzy UEFA
EURO 2012.
W programie m.in.:
– mecz Hiszpania – Włochy, godz.18.00
– mecz Chorwacja – Irlandia, godz. 20.45.
Zapraszamy do wspólnego kibicowania!
BPiI Gminy Piaseczno

Defibrylator – ratunek dla życia
Od początku maja w Urzędzie Miasta i Gminy w Piasecznie zainstalowany jest automatyczny defibrylator AED,
czyli aparat, który w przypadku nagłego zatrzymania
akcji serca pomaga przywrócić jego prawidłową pracę.
Dodatkowe dwa urządzenia zostały umieszczone również
w radiowozach straży miejskiej.
Urządzenie z wyglądu przypomina niewielką walizkę
lub laptopa, ale w środku wyposażone jest w zaawansowaną elektronikę, która automatycznie analizuje stan pacjenta i prowadzi ratownika przez wszystkie etapy reanimacji.
W kwietniu wszyscy strażnicy miejscy oraz ok. 30 urzędników przeszło pełne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej z wykorzystaniem defibrylatorów AED.
Trenowano prawidłowe wykonywanie zewnętrznego masażu serca połączonego ze sztucznym oddychaniem.
Jest to pierwszy etap szkolenia strażników i urzędników,
którzy już na początku maja dalej się będą szkolić, tym razem w udzielaniu pierwszej pomocy przy urazach.
W urzędzie defibrylator zamontowany jest tuż przy wejściu w specjalnej skrzynce, która po otwarciu automatycznie powiadamia pogotowie ratunkowe o jego użyciu. Samo
urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. Po jego włączeniu w reanimacji – do czasu przybycia pogotowia – pomagają komunikaty głosowe.
Według statystyk, gdy w miejscu wypadku jest defibrylator oraz osoba, która potrafi z niego skorzystać, szanse na uratowanie życia poszkodowanego wzrastają nawet
do 70%.
Poza urzędem i radiowozami straży miejskiej defibrylator jest też dostępny w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji, gdzie znajduje się urządzenie specjalnie przystosowane do ratowania życia w warunkach basenowych.
BPiI Gminy Piaseczno
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W lesie słychać piły
Po zebraniu wyborczym spotkaliśmy się z Panem mgr iż Sławomirem Mydłowskim – nadleśniczym Nadleśnictwa Chojnów, w
sprawie prowadzenia cięć w drzewostanie wzdłuż tzw. ulicy Wicherka, w okresie lęgów ptaków.
Stwierdzono, że termin wykonania zabiegu był niefortunny, jednak działanie miało charakter incydentalny. Nadleśnictwo i rada
sołecka uzgodnią przestrzeganie
terminów cięć, nie kolidujących
z okresem lęgowym ptactwa, w
drzewostanach przylegających do
granic Zalesia. Jednocześnie
przedstawiciele
Nadleśnictwa
Chojnów chcieliby się spotkać z
mieszkańcami naszej miejscowości (po wakacjach), aby przybliżyć nam warunki i metodykę gospodarki leśnej. Będziemy mieli
okazję dowiedzieć się co oni w
tym lesie robią i dlaczego?
Mirosław Grzyb

***

Poświęcenie
MEMORIAŁU
SMOLEŃSKIEGO

PLAKAT

W niedzielę, 13 maja 2012 r. na
dziedzińcu kościoła im. św. Huberta w Zalesiu Górnym odbyła
się podniosła uroczystość poświęcenia MEMORIAŁU SMOLEŃSKIEGO zrealizowanego wysiłkiem społecznym grupy mieszkańców w ub. roku, w 1. rocznicę
katastrofy smoleńskiej.
W obecności licznej grupy
mieszkańców, aktu poświęcenia
dokonał proboszcz parafii, ks.
Krzysztof Grzejszczyk.
Memoriał Smoleński znajduje
się na placu przykościelnym, w
bezpośrednim sąsiedztwie powstałego kilkanaście lat wcześniej MEMORIAŁU KATYŃSKIEGO. Podobnie jak on został
wzniesiony wysiłkiem społecznym grupki zaangażowanych patriotycznie mieszkańców.
Inicjatorem i organizatorem
uroczystości 13 maja był nowo
powstały zalesiański Klub Gazety Polskiej kierowany przez Piotra Fryszczyna.
Jerzy Roman
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