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Zalesie Górne najlepsze na Mazowszu!!!
W środę 3 października w Mazowieckim
Urzędzie Wojewódzkim ogłoszono wyniki konkursu na najaktywniejsze sołectwo
w roku 2011/2012. Nasze sołectwo zgłosiło
do konkursu „Przystanek Zalesie”, sołecką
inicjatywę znaną zalesianom od 4 lat. Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i „Gazety Sołeckiej” spośród 32 wniosków najwyżej
oceniła projekt Zalesia Górnego. Wojewoda Jacek Kozłowski w swoim wystąpieniu
podsumowującym konkurs podkreślił walory informacyjne „Przystanku”, w tym
upowszechnianie idei funduszu sołeckiego, integrację społeczną i kreowanie wielu
rodzajów aktywności społecznej w lokalnym środowisku.

Jak się zaczęło
Może zauważyliście w wakacyjnym numerze naszej gazetki, w informacjach
o dokonaniach wydawcy (str 1) wzmiankę o zgłoszeniu nas do konkursu na najaktywniejsze mazowieckie sołectwo? Dziś
chcę Wam opisać przebieg i efekty tego
zgłoszenia.
Środa
Informację o organizowaniu takiego konkursu przyniosła Ewa Stroińska w środę
na robocze spotkanie naszej rady sołeckiej i pomysł, żeby startować chwycił,
ale czasu było mało – termin składania
prac upływał za dwa dni. Ja, jako najsłabsze ogniwo zostałam obarczona przygotowaniem prezentacji (nic nie ryzykujemy,
a może inni będą gorsi?).

Nic nie wiedziałam o zgłaszaniu materiałów konkursowych, więc udałam się
po wsparcie merytoryczne do zaprzyjaźnionej fundacji INNOWATORIUM i dowiedziałam się co powinna zawierać składana w sekretariacie koperta: jakie dokumenty, w jakiej formie, na co położyć
nacisk przy opisach, czym najlepiej zilustrować, itp. Wielkie dzięki za to dla Teodora Sobczaka – prezesa fundacji, który
poświęcił mi czas i napełnił wiedzą na zadany temat.
Czwartek
Czwartek zastał mnie gotową do działania. Ściągnęłam i wypełniłam formularze
konkursowe bez ustanku zawracając głowę Ewie Stroińskiej i Andrzejowi Szczydokończenie na str. 6

DZIAŁANIA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
W związku z nagrodą przyznaną sołectwu Zalesie Górne przez Wojewodę Mazowieckiego – TVP3 zaprezentowała reportaż pokazujący nasze działania: plac
sportowo–rekreacyjny Domanka, plac zabaw Hubercik oraz ścieżkę sołecką między budynkiem PKP a przystankiem
L13. Dziennikarze interesowali się również naszym biuletynem informacyjnym
„Przystanek Zalesie”, za które zdobyliśmy
pierwszą nagrodę w konkursie na najaktywniejsze sołectwo na Mazowszu. Pokazywaliśmy również sprawy niedokończone i nierozpoczęte: powiatowe inwestycje,
ulicę Pionierów i obiecywany od lat chodnik na ul. Parkowej. Reportaż został pokazany w telewizji regionalnej w dniu 3.
10.2012r.
l Na spotkaniu w Klubie Seniora wręczyliśmy naszym seniorom otrzymane nagrody tj. laptop i drukarkę wielofunkcyjną. Otrzymaliśmy gromkie brawa oraz
kawę z ciastem zrobionym przez członkinie klubu.
l Wręczyliśmy drugą część nagrody czyli
sprzęt nagłaśniający kierownikowi Zalesiańskiego Centrum Kultury, Andrzejowi Szczygielskiemu. Mamy teraz własny
sprzęt do obsługi naszych licznych imprez
i spotkań muzycznych.
l Odbyliśmy dwa spotkania Rady Sołeckiej. Pierwsze dotyczyło przygotowań
do spotkania z delegacją samorządowców
z Ukrainy oraz przygotowania wykazu
sprzętu do prac porządkowych. Zakupy
będą dokonane przed końcem roku z Funduszu Sołeckiego. Na kolejnym spotkaniu omawialiśmy możliwość utworzenia
miejsc postojowych dla samochodów na
parkingu dawnego Ośrodka Wisła.
l Podjęliśmy decyzję wystosowania pisma do Zakładu Energetycznego z protestem przeciw częstym wyłączeniom prądu. Mieszkańcy skarżą się na uszkodzel
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nia sprzętu elektrycznego i elektronicznego na skutek tych wyłączeń.
l Omawialiśmy sprawę zmiany organizacji ruchu na ul. Młodych Wilcząt. Do
propozycji jednego z mieszkańców ulicy
Młodych Wilcząt, aby była to ulica jednokierunkowa, odnieśliśmy się negatywnie.
Uważamy, że wystarczy postawić znak
zakazu parkowania po zachodniej stronie
ulicy i konsekwentnie go egzekwować.
l Zorganizowaliśmy spotkanie z zaproszonymi przez Stowarzyszenie Boris samorządowcami z Ukrainy z obwodu kijowskiego. W spotkaniu uczestniczył zarząd SPZG oraz przedstawiciele stowarzyszenia „Razem Lepiej”. Zapoznaliśmy naszych sąsiadów z Ukrainy z działaniami
Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego, pokazaliśmy, w co wieś inwestuje
środki z Funduszu Sołeckiego, jak działa
nasz zalesiański Klub Kultury oraz jak
funkcjonuje Stowarzyszenie „Razem Lepiej”.
l Braliśmy udział w debacie na temat bezpieczeństwa w powiecie piaseczyńskim
zorganizowanym przez Wojewodę Mazowieckiego i Komendę Stołeczną Policji.
Uczestnikami debaty byli samorządowcy
z naszego powiatu oraz komendanci policji: stołeczny i powiatowy, wojewoda
mazowiecki i wicestarosta piaseczyński.
Na spotkaniu zapoznaliśmy zebranych z
zagrożeniami bezpieczeństwa w Zalesiu
Górnym wynikającymi m.in. z braku sygnalizacji świetlnej na ulicy Pionierów i
chodnika na ul Parkowej.
l Zorganizowaliśmy spotkanie z administratorem budynku stacji PKP w celu
uzgodnienia montażu kamer monitorujących budynek i otoczenie PKP.
l Organizowaliśmy prace porządkowe dla
kolejnej grupy osób skierowanych przez
kuratora sądowego do prac społecznie
użytecznych.

Przypominamy:
Podatek od nieruchomości – ostatnią IV
ratę płacimy do 15 listopada – można płacić u sołtysa w godzinach dyżuru lub po
uzgodnieniu telefonicznym. Sołtys może
także przyjechać i pobrać opłatę w miejscu zamieszkania podatnika.
***
Ostatnia okazja:
W dniach 10 i 24 listopada można będzie
po raz ostatni w tym roku skorzystać z
kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów ustawianych na skrzyżowaniu ulic
Pionierów i Wiekowej Sosny. Zbierane będą odpady ulegające biodegradacji, złom,
makulatura, szkło i niektóre opakowania
plastikowe. Pozbyć się będzie można zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego świetlówek, baterii i małogabarytowych akumulatorów.
Sołtys Ewa Molenda-Stroińska

***
Telefon ws. awarii oświetlenia ulic:
(22) 720 39 07 (czynny całą dobę)
Pogotowie Kanalizacyjne PWiK:
603 309 399
Pogotowie wodociągowe:
601 333 353
Pogotowie energetyczne:
(22) 701 332 20
***
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.

PRZEPRASZAMY
W poprzednim numerze naszej gazetki zdarzyły się nam niezamierzone błędy, za które
bardzo serdecznie przepraszamy: panią zastępcę burmistrza Gminy Piaseczno Honoratę Kalicińską, zespół The Warsaw Dixielanders oraz harcerzy szczepu Watra.
Redaktor Naczelna Ewa Kamińska-Sobczak

KARTA DUŻYCH RODZIN
Przypominamy, że Urząd Miasta i Gminy Piaseczno przyjmuje wnioski na wydawanie
Kart Dużych Rodzin. Aby skorzystać z dobrodziejstw Karty wystarczy zamieszkiwanie
na terenie naszej gminy i dokonywanie rozliczeń w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie.
Red.

nr 8/2012, LISTOPAD

TAKIE RZECZY TO TYLKO W ZALESIU MOŻLIWE…
W sobotę 27 października duża gromada zalesian przyszła po raz ostatni do
sklepu „pani Mariolki”.
Odchodząca na emeryturę pani Maria
Jolanta Molak przez przeszło dwadzieścia
lat prowadziła sklep spożywczy przy ulicy
Jesionowej i była naszym lokalnym punktem informacyjnym. (Do wiadomości osób, które jej nie znały – Mariola nie tylko
sprzedawała nam chleb powszedni oraz
świąteczne bułeczki, ale była podstawową instytucją pomocową dla okolicznych
mieszkańców). Wielu z nas wspomogła,
podpowiedziała kontakt do fachowca czy
udzieliła dobrej rady. Zawsze miała czas,
aby porozmawiać z klientami, interesowała się zawsze tym, co się w Zalesiu działo.
Kiedy zaś była taka potrzeba – nie odmawiała bezinteresownej pomocy.
Choć sobota była dniem szarym, mokrym i zimnym, to w starym lokalu GS–u,
zwanym nieco szumnie „sklepem spożywczym”, panowała gorąca, ekstatyczna
atmosfera. Zaraz po przekroczeniu progu
robiło się dużo cieplej. Były uściski, wspomnienia, wiele śmiechu, trochę wzruszeń, słodycze, prezenty i moc kwiatów.
Spontaniczne działania ex klientów przeszły wszelkie oczekiwania. Na pamiątkę

wspólnych lat oprócz antycznej kasy sklepowej, dyplomu honorowej obywatelki Zalesia podpisanego przez wielu mieszkańców i obrazu z panoramą zalesiańskich
stawów żegnały bohaterkę dnia transparenty z hasłem „Nie oddamy Mariolki”.
Wielu z nas przyniosło aparaty fotograficzne, aby zapisać dla potomnych to waż-

ne wydarzenie. Flesze błyskały częściej
niż na niejednej konferencji prasowej. Pani Molak zapisała się w naszej pamięci jako niezapomniana osobowość. Dziękujemy za życzliwość i za codzienne sklepowe „pogaduchy”. Życzymy Pani – droga
nasza Mariolko – długiej, pełnej dobrych
wspomnień, pogodnej emerytury.
eks

Śmiech kwiaty i wspomnienia

Masz głos – masz wybór

Debata publiczna na temat Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
(JOW).
W sobotę 20 października w Fili Domu
Kultury w Zalesiu Górnym odbyła się debata i dyskusja dotycząca JOW. Referenci

zaprezentowali odmienne systemy wyborcze obowiązujące w różnych krajach ze
zwróceniem szczególnej uwagi na skontrastowane ich z ordynacją obowiązującą
w Polsce. W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób, a atmosfera sprzyjała dys-

Merytoryczna debata obywatelska
LISTOPAD, nr 8/2012

kusji i wymianie opinii. Żywą dyskusję
wywołała zmiana w kodeksie wyborczym dotycząca wyborów do Rady Gminy. Dowiedzieliśmy się, że Zalesie z dużym prawdopodobieństwem będzie jednym okręgiem wyborczym, w którym będziemy wybierać jednego radnego. Wybory lokalne odbędą
się w systemie większościowym tzn. że osoba, która otrzymała największą liczbę głosów
w okręgu (Zalesiu) zostaje naszym reprezentantem.
To spotkanie ma otworzyć
cykl debat obywatelskich na
temat zmian w ordynacji wyborczej.
Organizatorami byli Dominik Mazur i Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego przy ogromnej pomocy kierownika Domu Kultury w Zalesiu Górnym.
Dominik Mazur
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Co się działo?

Stowarzyszenie Razem Lepiej
Od ponad dwóch lat na terenie Zalesia Górnego działa grupa, która
od maja br. jest zarejestrowana jako stowarzyszenie „Razem Lepiej”.
W ostatnim czasie działania grupy
były dość intensywne. Postaram
się opisać najważniejsze z ostatnich
wydarzeń.
Podczas integracyjnych spotkań
wakacyjnych dużo rozmawialiśmy
o planach na przyszłość. Padło kilka
konkretnych pomysłów. Jednym z
nich był wyjazd do Łowicza i w
jego okolice. 29 września br. wybraliśmy się na wycieczkę, podczas której zwiedziliśmy Muzeum Ludowe
rodziny Brzozowskich w Sromowie,
Trójkątny Rynek w Łowiczu i skansen w Maurzycach.
Kolejnym sporym wyzwaniem było wzięcie udziału w grze miejskiej –
„Gra na 4 koła”, organizowanej w Piasecznie. Celem gry było pokazanie
osobom pełnosprawnym barier, jakie
na co dzień muszą pokonywać niepełnosprawni. Na wózkach inwalidzkich
usiedli przedstawiciele samorządów
lokalnych: wiceburmistrz – Honorata
Kalicińska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Szweycer i radni powiatowi – Katarzyna Obłąkowska–Kubiak oraz Piotr Kandyba. Każdy miał do wykonania po cztery zadania i do przebycia długą drogę między
urzędami. Łatwo nie było!

6 października br. na zaproszenie
Jacka Zalewskiego – prezesa Stowarzyszenia „Dobra Wola”, wybraliśmy
się na kolejne zawody sportowe o nazwie Tataspartakiada. Z dumą mogę
powiedzieć, że nasza drużyna przywiozła do Zalesia puchar!
Kilka dni temu zostaliśmy zaproszeni na spotkanie z przedstawicielami społeczności lokalnych z Ukrainy. Opowiedzieliśmy o działalności
naszego Stowarzyszenia. Zaprezentowaliśmy album „Zalesie Górne w
obiektywie”, kalendarz, a także pochwaliliśmy się naszą kroniką.
Obecnie uczęszczamy na warsztaty fotograficzne, które odbywają się w
soboty w zalesiańskim gimnazjum.
Oczywiście na spotkania integracyjnie także znajdujemy czas. Kilka
dni temu odbyło się takie spotkanie
pod hasłem „Moje wspomnienie z
wakacji...” Większość z nas przyniosła zdjęcia, z których zrobiliśmy pokaz slajdów. Wspominaliśmy chwile,
które wywołują u każdego uśmiech
w te ponure jesienne popołudnia.
Wszystkie wydarzenia, w których
bierzemy udział są dokumentowane
zdjęciami, które później regularnie
zamieszczamy na naszej stronie
www.razemlepiej.ubf.pl. Zaglądajcie
na nią, zapraszamy.
Magda Kamińska
– przedstawiciel Stowarzyszenia
Razem Lepiej

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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INFORMACJA UMiGP

Dostaniesz sms
jak dokumenty będą gotowe
Od października działa w piaseczyńskim Urzędzie Miasta i Gminy sms–owy system powiadamiania o terminie odbioru dokumentów.
Nowa usługa w znaczący sposób ułatwi komunikację pomiędzy urzędem a mieszkańcami i skróci czas załatwiania sprawy w urzędzie. Urzędnicy
będą wysyłać sms–y w przypadku konieczności
uzupełnienia złożonych dokumentów. Poinformują
również o możliwości i terminie odbioru dowodu
osobistego lub decyzji administracyjnej.
– Zależy nam na tym, aby ułatwić naszym
mieszkańcom kontakt z urzędem – mówi burmistrz Zdzisław Lis. – Mam nadzieję, że nowa
usługa spotka się z przychylnym przyjęciem, bo
przecież każdemu zależy na czasie i chciałby wiedzieć, czy dokumenty, na które czeka, są już gotowe – dodaje burmistrz.
Sms–owa komunikacja jest całkowicie bezpłatna. Warunkiem otrzymania wiadomości o terminie odbioru dokumentu jest wypełnienie formularza kontaktowego, który dołączony jest do
każdego wniosku. W przypadku, gdy dostaniemy
sms z urzędu i odpiszemy na niego, nasza wiadomość skierowana zostanie bezpośrednio na e–mail urzędnika, który z nami się kontaktował.
– Chciałbym podkreślić, że forma kontaktu
sms–owego jest całkowicie dobrowolna i niewypełnienie formularza niczym nie skutkuje. Traktujemy to jako dobrowolne jednorazowe oświadczenie woli, które będzie ważne tylko w sprawie
związanej ze złożonym wnioskiem – wyjaśnia
Kierownik Biura Promocji i Informacji Gminy
Łukasz Wyleziński. – Jeśli jednak chcą Państwo
być w stałym kontakcie z naszym urzędem należy wypełnić drugą część formularza kontaktowego, gdzie można określić temat ogólnych wiadomości, które chcą Państwo otrzymać – dodaje Łukasz Wyleziński.
System powiadamiania sms nie jest niczym
nowym w piaseczyńskim magistracie. Od półtora
roku działa bowiem system, poprzez który urzędnicy informują o alarmach i zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz przekazują ważne informacje urzędowe. W chwili obecnej w bazie sms–owej urzędu jest już ponad dwa
tysiące numerów a wysłanie krótkiej wiadomości
do wszystkich zajmuje zaledwie kilka minut.
Aby dołączyć do systemu powiadamiania należy wejść na gminną stronę www.piaseczno.eu
i wypełnić formularz kontaktowy lub wypełnić
odpowiedni wniosek i złożyć w kancelarii urzędu. Regulamin usługi dostępny jest na www.piaseczno.eu
Serdecznie zachęcamy do korzystania z nowej
formy kontaktu z urzędem.
BPiI GP
nr 8/2012, LISTOPAD

Stukanie w sercu Zalesia
W Zalesiu Górnym nie ma takiego miejsca, w którym mogliby się spotykać młodzi ludzie, wymieniać poglądy, ale też
prezentować sztukę. Podobno postanowiłeś to zmienić?
FS: Tak, od 1 października za zgodą Fundacji Odrodzenie prowadzimy wraz z ojcem remont piwnic w domu rodziny Wisłockich. Jest to dosyć duża przestrzeń,
która wymaga wiele pracy. Pomieszczenia
mają po ok. 260 cm wysokości, wentylację oraz okna. W remoncie pomagają nam
młodzi wolontariusze z Zalesia Górnego i
wykwalifikowani ochotnicy, którym z góry chciałbym podziękować za ogrom pracy jaką już udało nam się wykonać przy
burzeniu ścian, zrywaniu tynków, wywożeniu gruzu itp. Ponieważ dom jest szczególnym miejscem dla Mieszkańców uważam że warto właśnie tam zorganizować
galerię, która ma szansę stać się miejscem
kultowym, skoro już teraz przyciąga tyle
osób.
Gratuluję zapału. Czego wam potrzeba?
FS: Obecnie oprócz rąk do pracy potrzeba nam: cementu, płytek, sprzętu do malowania (wałki, pędzle), taśm klejących,
mopów. Poza rzeczami które można znaleźć np: w garażu będziemy potrzebować
też lamp ledowych, farb, przewodów a to
są już koszta. Dosłownie każda pomoc się
przyda.

(wywiad z Frankiem Szamockim)

A jakie macie plany?
FS: W naszej miejscowości jest za mało
wydarzeń, imprez cyklicznych, które przyciągały by ludzi, szczególnie tych młodych. Nie ma przestrzeni do posłuchania
muzyki, wymiany myśli, współpracy. Dużo osób dziwi się że młodzież przesiaduje
na stacji lub w jakiś chaszczach. A gdzie
mają się spotykać? Najczęściej wolą jechać do Warszawy ponieważ tam „coś”
się dzieje. Jednak nie każdego zawsze stać
na to by bawić się w Warszawie lub iść
do lokalnej restauracji. Chcielibyśmy żeby właśnie tu, w domu Państwa Wisłockich, też się „coś” działo.

A konkretnie co ma tam powstać?
FS: Oprócz galerii z prawdziwego zdarzenia, w której prezentowane byłyby wystawy znanych, ciekawych artystów, chcemy żeby były tam pracownie artystyczne
oraz miejsce do prowadzenia różnego rodzaju warsztatów (rysunek, malarstwo, teatr). W naszej miejscowości mieszka bardzo wielu artystów, skorzystajmy z tego.
Życzę Wam powodzenia

Redakcja

Jeśli jesteś w stanie pomóc w remoncie
Domu Wisłockich proszę o kontakt pod
numerem 603–425–528 lub pod mailem
fszamocki@gmail.com

Prace remontowe

Biblioteka na Czarnym Lądzie
21 września 2012 roku po wakacyjnej
przerwie w Bibliotece Publicznej w Zalesiu Górnym odbył się kolejny wieczór literacki z cyklu „ Spotkania w
Bibliotece” z autorami z Zalesia Górnego i okolic.
Biblioteka Publiczna w Zalesiu Górnym wraz z Klubem Seniora oraz Klubem
Kultury miała zaszczyt gościć dr Jerzego
Gilarowskiego geografa, specjalizującego
się w problematyce afrykańskiej, pracownika Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowcę na uczelniach polskich: Uniwersytecie Warszawskim, Almamer Szkole
Wyższej, Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej i afrykańskich: University
of Dar es Salaam, University of Dodoma,
University of Rwanda. Autora książek i arLISTOPAD, nr 8/2012

tykułów popularyzujących wiedzę o Afryce, a przede wszystkim autora książki „
Afryka dzisiaj. Piękna, biedna, różnorodna”, która ukazała się w tym roku.
Afryka została opisana w książce
barwnie i z humorem, choć nie brak w
niej refleksji i analitycznego podejścia.
Opowiada o miejscach, zdarzeniach, a
przede wszystkim o ludziach, których autor spotkał na swojej drodze. To spojrzenie na świat oczami podróżnika, dla którego Afryka stała się drugim domem. Jest
to książka o niebywale zróżnicowanym i
wciąż zmieniającym się kontynencie.
O swoich przeżyciach, wzruszeniach,
a także niezapomnianych przygodach w
piątkowy wieczór gość dość obrazowo
nam opowiadał. Nie brakowało zabawnych anegdot, a także mrożących krew w

żyłach przygód. Spotkanie zakończył pokazem slajdów, które zachwycały swoją
kolorystyką i realnością. Mieliśmy okazje
poczuć się, choć przez chwile jak byśmy
stąpali po Czarnym Lądzie, tajemniczym
i dzikim, ale i cudownym.
Wykład dr Gilarowskiego został nagrodzony gromkimi brawami i ukoronowany długimi dyskusjami i wieloma pytaniami do podróżnika.
Frekwencja i zainteresowanie, jakim
cieszyło się ubiegłe spotkanie przerosło
nasze najśmielsze oczekiwania. Fakt, że
trwało do późnej godziny wieczornej może świadczyć tylko o jego sukcesie. A i sami przybyli opuszczając progi naszej biblioteki wychodzili w doskonałych humorach.
Kinga Przybyś
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Wizyta Gości z Ukrainy
W ramach współpracy i partnerskich
działań ze Stowarzyszeniem Biura Obsługi Inicjatyw Społecznych, w dniu 11
października 2012 roku Zalesie Górne
gościło 14 przedstawicieli społeczności
lokalnych z Ukrainy z okolic Kijowa.
Odbyły się dwa spotkania pokazujące
działania aktywizująco–samopomocowe
w naszej miejscowości. Pierwsze spotkanie odbyło się w Klubie Seniora. Obecna
była Burmistrz P. Honorata Kalicińska
i Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piasecznie P. Barbara Klukiewicz–Matuszczak. Pracownicy Ośrodka Pomocy
zaprezentowali zrealizowane projekty na
rzecz społeczności i ze społecznością
Gminy. Członkowie Klubów Seniora
przedstawili praktyczne przykłady zajęć,
wyjazdów i zrealizowanych pomysłów.
Koordynator Klubu Wolontariusza Pani Wanda Szczycińska zaprezentowała
działania, w których uczestniczyli młodzi
Wolontariusze.
Popołudniowe drugie spotkanie miało
miejsce w Klubie Kultury. Gości powitała
Pani Sołtys i Kierownik Klubu. O swoich
działaniach, sukcesach i problemach mówili przedstawiciele Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego,
Stowarzyszenia Razem Lepiej.
Goście byli pod wrażeniem ilości, różnorodności realizowanych projektów, programów oraz ofert spędzania wolnego
czasu dla mieszkańców w naszej miejscowości.
B.Meissner
STARE KINO ZAPRASZA
Filmowy Wehikuł Czasu znów zabierze
nas w czarodziejską podróż. Zapraszamy
17 XI i 1 XII (jak zawsze w sobotę) do
Klubu kultury na ul. Jelonka 2. Początek
seansów o godz: 19.00.
Red.

dokończenie ze str. 1
gielskiemu, żeby uzyskać potrzebne nieraz
bardzo drobiazgowe informacje na temat
dziejów gazetki i sposobów jej finansowania, ale także powierzchni i liczby mieszkańców naszego sołectwa, obiektów użyteczności publicznej, partnerów i współpracowników „Przystanku Zalesie” i mnóstwa innych informacji wymaganych przy
zgłoszeniu. Chciałam przygotować materiały świadczące o potrzebie i popularności gazety, wiec od sąsiadki, Oli Szymańskiej wypożyczyłam syna z kamerą
i nakręciliśmy kilkadziesiąt wypowiedzi
mieszkańców. Nagrywaliśmy na ulicach,
w sklepach, w bibliotece i KLUBIE SENIORA. Z tych nagrań powstał hymn pochwalny ku czci, zmontowany i nagrany na
płytę przez Kubę Szymańskiego – dziękuję za poświęcony czas. Wspomogło mnie
też Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia, które w osobie Tadeusza Browarka przygotowało rocznik naszego czasopisma w wersji
elektronicznej – dziękuję.
Noc z czwartku na piątek spędziłam
przygotowując opis Zalesia, w którym,
choć nie mijałam się z prawdą, byliśmy
troszkę wspanialsi niż jesteśmy na co
dzień.
Uwzględniłam dzieje czasopiśmiennictwa w Zalesiu Górnym, w tym narodziny „Przystanku” (czy wiecie, że pierwsze numery biuletynu były finansowane
z prywatnych pieniędzy członków ówczesnej RADY SOŁECKIEJ? – chwała im
za to). Opisałam możliwie barwnie pracę,
wysiłki i starania ANDRZEJA SZCZYGIELSKIEGO, który dla naszej gazety
był ojcem, matką i akuszerem jednocześnie. Drobiazgowo ukazałam jego wieloletnią, pracę i poświęcenie: nieprzespane
noce, dni spędzone przed komputerem,
mniej lub bardziej owocne próby przyciągnięcia do grona współpracowników co
ciekawszych obywateli naszej wsi. Aby

DOBRODZIEJE XII JARMARKU HUBERTOWSKIEGO

Dobrodziejami XII Jarmarku Hubertowskiego są również
AJM Teletech Andrzej Mogielnicki, KAWA.SKA Sp. z o.o. oraz Sklep Beata
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tym silniej uwypuklić potrzebę istnienia
naszej lokalnej gazety zrobiłam analizę
socjologiczną Zalesian, opisałam różnorodność potrzeb, oczekiwań i nawyków.
Piątek
W piątek od rana gorączkowo wypełnialiśmy kopertę wkładając doń rocznik egzemplarzy gazety skrzętnie zebrany przez
Ewę Szczygielską, to samo w wersji elektronicznej, teksty i formularze w formie
elektronicznej i papierowej i trzymaliśmy
kciuki za panią sołtys, która gnała do Warszawy, aby złożyć wszystko w kancelarii
tuż przed jej zamknięciem. Udało się! I
zapomnieliśmy o wszystkim, aż w ostatnich dniach września…
Wrzesień
… Telefon z Urzędu Wojewódzkiego. Poproszono nas, aby zastanowić się, jaka nagroda o wartości siedmiu tysięcy złotych
ucieszy najbardziej naszą wieś. Po burzliwej dyskusji zdecydowaliśmy się na laptop
i tzw. kombajn audiowizualny dla Klubu
Seniora i kolumny nagłaśniające z mikserem dla naszego Klubu Kultury. Już wiedzieliśmy, że nasza aktywność została doceniona, ale jak bardzo?
Październik
Zostaliśmy zaproszeni na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród
do Urzędu Wojewody Mazowieckiego.
I tam trzeciego października dowiedzieliśmy się, że: „Wygrał projekt, który w największym stopniu integruje społeczność
lokalną. W latach 2011–2012 na Mazowszu najaktywniejsze było sołectwo Zalesie
Górne (gmina Piaseczno), które od 2008
r. regularnie wydaje gazetę „Przystanek
Zalesie”. To była ogromna radość i wielka satysfakcja. Odebraliśmy dyplom i gratulacje, ale żal, że nie zaproszono piaseczyńskich władz z gminy i Powiatu, nie
przysłano nam też zdjęć z uroczystości,
choć o to prosiłam.
Aktywność społeczna naszej Pani Sołtys i Rady Sołeckiej została odnotowana
przez TVP 3, w Kurierze Mazowieckim
mogliśmy obejrzeć krótki wywiad o Zalesiu, oraz przeczytać stosowny artykuł w
Kurierze Południowym.
Dodam jeszcze że współorganizatorami i sponsorami konkursu byli Marszałek
Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Warszawie. W organizacji konkursu
uczestniczyła również Gazeta Sołecka.
Ewa Kamińska-Sobczak
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