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DZIAŁANIA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
l Sołtys i Rada Sołecka oraz Prezes SPZG

spotkali się ze Starostą Janem Dąbkiem
w celu przypomnienia Zarządowi Powiatu o obiecanych inwestycjach w Zalesiu
Górnym. Niestety, zarówno sygnalizacja
świetlna na skrzyżowaniu ulic Wiekowej
Sosny i Pionierów, jak i rondo przy poczcie
oraz chodnik do Ustanowa nie będą w tym
roku realizowane. Pan Starosta obiecał jedynie przekazać Zarządowi Dróg Powiatowych polecenie usunięcia pozostawionej bryły asfaltu na chodniku przy domu
Wisłockich. Upłynął miesiąc od spotkania, a asfalt na chodniku nadal zagraża
pieszym.
l W roku 2013 z budżetu Powiatu zostanie wykonane odwodnienie ul. Wiekowej
Sosny w stronę biblioteki.
l Na comiesięcznym spotkaniu Rady Sołeckiej omawialiśmy: zapotrzebowanie na
kruszywo na nasze ulice, na które ewentualnie dostaniemy przydział od Gminy;
uzgodnienie terminu zebrania wiejskiego
w/s informacji o odbiorze odpadów komunalnych przez Gminę; ilości rozstawionych przez firmę Wtórpol pojemników na
odzież używaną, częstotliwości ich opróżniania i ewentualnym zmniejszeniu ich
ilości we wsi, ponieważ Gmina zezwoliła
na ich ustawienie tylko w dwóch punktach
czyli przy Bazarku i na ul. Młodych Wilcząt.
l Zwróciliśmy się, na prośbę mieszkańców, do Starostwa o zwrócenie uwagi
poddzierżawcy na utrzymanie w czystości
głównej alei w ośrodku Wisła. Pojemniki
na śmieci zostały posprzątane.

Zwróciliśmy się do Straży Miejskiej o
zlikwidowanie zniszczonych i szpecących
banerów reklamowych przy wejściu do
ośrodka Wisła. Straż Miejska szybko zareagowała i podarte banery zostały zlikwidowane.
l Otrzymaliśmy zgodę od PKP na umieszczenie w poczekalni dworca sołeckiej tablicy informacyjnej.
l Zwróciliśmy się do Gminy o ustawienie
znaków zakazu parkowania i postoju po
jednej stronie ul. Młodych Wilcząt - na razie nie mamy odpowiedzi.
l Zwróciliśmy uwagę Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego na pustostan na ulicy Żytniej zagrażający bezpieczeństwu osób odwiedzających tą nieogrodzoną działkę - chwilowo brak odpowiedzi.
l Braliśmy udział w spotkaniu sołtysów z
burmistrzem. Zgłosiliśmy następujące sprawy: -przejęcie przez Gminę budynku PKP;
organizacji parkingu przy PKP , ograniczenie ilości pojemników na odzież używaną.
Zgłosiliśmy chęć uczestniczenia przy odbiorach robót remontowych naszych ulic/
przykład fatalnego załatania dziury na Jesionowej /Sinych Mgieł /. Mieszkańcy Zalesia chcą mieć przywrócony transport autobusowy do metra Wilanowska, do załatwienia zostaje sprawa rowu melioracyjnego na ulicy Akacjowej i powiadamianie
sołtysa o terminach rozpoczęcia remontów dróg czy innych prac wykonywanych
przez Urząd Gminy w naszej wsi.
l Na bieżąco organizowaliśmy prace porządkowe dla osób skierowanych przez
l

Najpierw Chrystus!
Szanowni Zalesianie, na czas przygotowań, kończącego
się Wielkiego Postu, jak również na cały okres
świąteczny, życzę wszelkich łask. Mam nadzieję,
że będzie to czas pozytywnej zadumy i początek
nowego życia, które niesie ze sobą Zmartwychwstanie.
Dla nas wszystkich.
Serdecznie pozdrawiam
Łukasz Kamiński – radny

kuratora do prac społecznie użytecznych.
l Opracowaliśmy comiesięczne harmonogramy prac społecznie użytecznych i złożyliśmy je w Sądzie Rejonowym.
l Odbywaliśmy spotkania z mieszkańcami w sprawach ważnych dla lokalnej społeczności.
Sołtys Ewa Molenda-Stroińska

***
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
ewastroinska@poczta.onet.pl
***
Kontakt z redakcją:
Tel. 791–860–914
redakcjazalesie@op.pl
***
Telefon ws. awarii
oświetlenia ulic:
(22) 720 39 07 (czynny całą dobę)
Pogotowie Kanalizacyjne PWiK: 603
309 399
Pogotowie wodociągowe:
603 309 399
Pogotowie energetyczne:
(22) 701 332 20
***
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
Zalesia.

Zdrowych,
wiosennych Świąt,
smacznego jajka
i wesołego
Śmigusa–Dyngusa
Życzy
Rada Sołecka
i Redakcja
Przystanku

ZEBRANIE WIEJSKIE
W/S ODBIORU ŚMIECI
PRZEZ GMINĘ
W ZALESIU GÓRNYM

Od 1–go lipca 2013 r. będzie obowiązywał nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, który obejmie
wszystkie nieruchomości położone naterenie gminy Piaseczno.
Fundamentalną zmianą w stosunku do
dotychczas obowiązujących zasad będzie
to, że Gmina stanie się właścicielem odpadów. Gmina wybierze firmę która wywiezie śmieci z naszej posesji, w zamian
za opłatę której wysokość zostanie określona uchwałą Rady Miasta. Opłata będzie
wnoszona do Gminy na podstawie złożonej
przez właściciela nieruchomości deklaracji. Do tego czasu właściciele nieruchomości powinni z odpowiednim wyprzedzeniem wypowiedzieć obowiązujące umowy
z firmami wywozowymi – tak, aby wygasły one z dniem 30 czerwca 2013 r.
W celu uzyskania szczegółowych informacji o nowych zasadach gospodarki odpadami zapraszamy Państwa na spotkanie z
Burmistrzem w dniu 20 kwietnia 2013r.SOBOTA godz.13;00.w Szkole Podstawowej
ul.Białej Brzozy w Zalesiu Górnym.
Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego

KOMUNIKAT
W związku ze zmianami organizacyjnymi
przygotowywanego Przeglądu Piosenki
Rodzinnej termin prezentacji został zmieniony na 12 maja 2013 roku. O szczegółach będziemy informować w następnym
numerze „Przystanku” i na zalesiańskich
stronach internetowych. Za zmiany przepraszamy.
A.Szczygielski
Kierownik Klubu Kultury

Naszą gazetę można przeczytać również
na stronach: www.zalesie-gorne.eu;
www.zalesie-gorne.pl;
www.powiat-piaseczynski.info;
www.naszepiaseczno.pl
Aktualności z Piaseczna można obejrzeć
na stronie: www.itvpiaseczno.pl
WYDAWCA:
RADA SOŁECKA ZALESIA GÓRNEGO
Redagują:
Ewa Kamińska-Sobczak i Piotr Marczak
Adres redakcji: 05–540 Zalesie Górne,
ul. Sinych Mgieł 9, tel. 791–860–914
Mail: www.redakcjazalesie@op.pl
Zastrzegamy sobie prawo
do skracania nadsyłanych tekstów
Nakład 700 egz.
Druk i łamanie: wwwstudiofuria.com.pl
Pomoc Klub Seniora
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SAMORZĄDOWE WIEŚCI
Parkingi przy stacji
Gmina po licznych negocjacjach jest
bliska podpisania umowy z dzierżawcą
parkingu przy Ośrodku Wisła. Dzięki
czemu już niedługo zostanie on udostępniony mieszkańcom za darmo. Ponadto
Gmina wystąpiła do PKP i Nadleśnictwa z ponowną prośbą o użyczenie terenów wokół stacji celem zagospodarowania pod parkingi. Po zmianach w kierownictwie PKP liczymy na większe zrozumienie. Stosowne zmiany przygotowujemy również w planach przestrzennych,
żeby nie stało nic na przeszkodzie uporządkowania terenów naszej stacji PKP.

Drzewa zagrażające przechodniom
i zasłaniające oświetlenie uliczne
Wielu mieszkańców na spotkaniach
sygnalizowało problemy z licznymi konarami drzew, które zagrażają bezpieczeństwu. Gmina w tej chwili dokonuje przeglądu drzew w naszej miejscowości. Tam gdzie zagrażają one bezpieczeństwu i zasłaniają oświetlenie zostanie dokonane prewencyjne przycinanie
konarów. Niemniej przypominam, że
drzewa stojące na gruntach prywatnych są odpowiedzialnością właścicieli
i Gmina nie będzie ingerowała w grunty prywatne.

Reklamy czas porządkować
Przestrzeń do rzecz dyskusyjna. Mnóstwo reklam szpeci nasze ulice. Trudno
je nazwać szyldami i trudno docenić
ich skuteczność. Niemniej gdy wiszą na
gruncie prywatnym to sprawa właściciela. Problemem są „dzikie reklamy” np.
w rejonie stacji PKP. Tutaj warto o przestrzeń zadbać. Gmina, na mój wniosek
wystąpiła do wszystkich zarządców dróg
i terenów publicznych z prośbą o informację i podjęcie działań w sprawie wiszących na ich terenie reklam. Na razie odpowiedziało województwo i Nadleśnictwo Chojnów. Uzyskałem pisemne zapewnienie, że najbliższa kontrola sprawę
załatwi. Czekamy na efekty.

Woda i ścieki
– cena z piętnem kompromisu
Rada Miejska na dokończonej sesji
zaakceptowała nowe taryfy na wodę i
odbiór ścieków. Cena łączna (woda brutto 3,51 + ścieki brutto 8,05 = brutto
11,56 zł.) jest niestety wyższa od dotychczasowej. Niemniej warto przypomnieć,
że PWiK przejęło od Gminy spłatę kredytu za projekty modernizacyjne gospodarki ściekowej co skutkuje wzrostem
taryfy o ponad 1 zł na m3. Burmistrz zapowiedział, że Gmina będzie tę różnicę
starała się pokryć dotacją, żeby podwyżka nie była zbyt odczuwalna dla mieszkańców.
Łukasz Kamiński – radny

INFORMACJA UMiGP
Mobilne punkty zbiórki odpadów segregowanych. Wzorem roku ubiegłego dla mieszkańców Piaseczna zostały uruchomione mobilne punkty zbiórki odpadów segregowanych w miejscowościach: Zalesie Górne, Zalesie Dolne i Złotokłos.
Mobilne punkty będą działać w okresie od marca do końca czerwca 2013 r. w godzinach 9.00–17.00: Zalesie Górne – 2 i 4 sobota miesiąca (ul. Wiekowej Sosny, przy
przepompowni PWiK).
Z punktów mogą korzystać mieszkańcy gminy Piaseczno posiadający stałe zameldowanie na terenie gminy Piaseczno oraz osoby, które złożyły informację ZAP–3 w
urzędzie skarbowym ze wskazaniem gminy Piaseczno jako miejsca zamieszkania.
Info. UM i G

WSPÓLNOTA AA w Zalesiu Górnym powstała 4 stycznia 2012 r.
Otwarte spotkania AA w Zalesiu Górnym: każda środa godz. 18:00 ul. Sarenki 11.
Anonimowi Alkoholicy (AA) są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać problem i innym pomagać w
wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Przynależność do wspólnoty AA jest bezpłatna. Na spotkania mogą przychodzić osoby uzależnione od alkoholu jak
również zainteresowani działalnością wspólnoty.
Czekamy aby Ci pomóc!!!
Anonimowi Alkoholicy, tel. kont. 783-542-146

nr 3/2013, MARZEC

SKARBY ZALESIA
Inaugurujemy dziś nowy
cykl. Będziemy przedstawiali sylwetki wybitnych Zalesian, którzy zasłużyli się pracując społecznie na rzecz naszej wioski. Zaczynamy od
przedstawienia czytelnikom
rodziny Soćków.
Monika Soćko
– jedyna w Polsce (i jedna
z niewielu na świecie) kobieta posiadająca tytuł arcymistrza
– brązowa medalistka Indywidualnych Mistrzostw Europy
(Rijeka 2010)
– czterokrotna Mistrzyni Polski (1995, 2004, 2008, 2010)
– 5 srebrnych medali Mistrzostw Polski (1993, 1998,
2001, 2005, 2011)
– 3 brązowe medale Mistrzostw Polski (1997, 1999,
2007)
– wielokrotna drużynowa Mistrzyni Polski
– drużynowa Mistrzyni Europy (Goetheborg 2005)
– Mistrzyni Europy z klubem
Monte Carlo
– wielokrotna medalistka Mistrzostw Świata i Europy juniorek
– wielokrotna zwyciężczyni
turniejów międzynarodowych (m. in. Tromsoe 2009,
Baku 2007)
Bartosz Soćko
– Mistrz Polski (2008)
– 4 srebrne medale Mistrzostw
Polski (2003, 2005, 2006 i
2007)
– brązowy medal na szachownicy na Olimpiadzie (Stambuł 2000)
– wielokrotny drużynowy Mistrz Polski
– wielokrotny Mistrz Polski w
szachach aktywnych
– zwycięzca wielu turniejów
międzynarodowych (m. in.
Kraków 1994, Ateny 2004,
Biel 2005, Bethune 2010)
– dwukrotny Mistrz Polski i
wielokrotny medalista Mistrzostw Polski juniorów
nr 3/2013, MARZEC

Wywiad z Moniką i Bartoszem Soćko
Ewa Kamińska – Poznałam Was jako szachistów i Zalesian, stad pierwsze pytanie : co było
wcześniej Zalesie czy szachy?
Bartosz Soćko – Oczywiście szachy. W Zalesiu zamieszkaliśmy już jako dorośli ludzie, a
szachy towarzyszyły nam od dziecka.
Monika Soćko – Mnie gry uczył ojciec, kiedy
miałam pięć lat.
BS – Ja też zacząłem w tym samym wieku, ale
nie miałem rodzinnej tradycji – rodzice uczyli
się grać razem ze mną. Zawsze poważnie traktowałem szachy. Jeszcze jako dziecko miałem
przez kilka lat osobistego trenera. Miałem talent
do szachów i od początku odnosiłem sukcesy.
MS – Ja trenowałam grę w klubie sportowym
ROW Rybnik w Młodzieżowym Ośrodku Szachowym.
EK – A więc pochodzisz ze Śląska?
MS – Tak. Ślązakiem jest mój tata, ale mama
to warszawianka, więc mieszkając w Zalesiu
wracam w jej rodzinne strony.
BS – Ja pochodzę z Baniochy, więc jestem tutejszy.
EK – A poznaliście się…
MiBS – Też dzięki szachom.
EK – Macie trójkę dzieciaków, które tez uprawiają ten sport. I odnoszą sukcesy.
MiBS – To nasze największe osiągnięcie.
Najstarsza, Weronika brała udział w Mistrzostwach Polski do lat czternastu, ale niewiele
trenuje. Ma mnóstwo innych zainteresowań, lubi taniec, naukę języków, uprawia biegi przełajowe, gra w koszykówkę. Szymon ma ścisły
matematyczny umysł, odnosi sukcesy w grze i
łatwo mu to przychodzi. Z nim i jego grą wiążemy największe nadzieje. Najmłodsza, Julia
również gra, ale bardziej interesuje ją teoria, lubi plastykę i taniec.
EK – Czy marzycie o karierze szachistów dla
swoich dzieci?
MiBS – To nie jest zły pomysł, pod warunkiem, że one będą też tego chciały.
EK – Skąd pomysł, żeby uczyć zalesiańskie
maluchy?
MS – Mój ojciec uczył przez kilka lat nie tylko
mnie, ale i inne dzieci w przedszkolu w Rybniku. Stąd wiem, że pięcio – i sześciolatki bardzo
łatwo przyswajają sobie zasady tej trudnej gry.
BS – Teraz my kontynuujemy tę rodzinną tradycję. Oboje jesteśmy instruktorami szachowymi.

EK – W ten sposób kształcicie rywali swoich
dzieci.
BS – Żeby się szkolić, trzeba mieć dobrych
przeciwników. Nie każdy musi grac zawodowo. To jest przyjemność, nauka logicznego myślenia i dobry sposób na spędzanie wolnego
czasu.
EK – Czy jesteście sportowcami czy zawodowcami, szachy to zawód czy pasja?
BS – Jestem profesjonalistą. Jeżdżę na turnieje
przeciętnie dziesięć razy w roku. Szachy to mój
zawód.
MB – Ja chyba traktuję to trochę inaczej, bardzo liczą się dla mnie emocje jakie niesie gra.
EK – Co uważacie za swój największy sukces?
MS – Dla mnie najważniejszy jest tytuł arcymistrza w szachach męskich i zdobyte Mistrzostwa Polski Kobiet.
BS – Puchar Rosji, mistrzostwo i kilkakrotne
wicemistrzostwo Polski.
EK – Najbliższe plany…
BS – Wyjazd na Międzynarodowy Turniej
Szachowy w Reykjaviku.
EK – Marzenia?
BS – Chciałbym, aby szachy stały się dyscypliną olimpijską, a ulica Jesionowa wzbogaciła
się o chodnik.
EK – Dziękuję za poświęcony czas.
W Klubie Kultury w Zalesiu Górnym przy
ul. Jelonka 2 odbywają się stałe zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży.
We wtorki o godz. 15.15 rozpoczynają się
zajęcia dla najmłodszej grupy obejmującej dzieci od 5 do 7 lat.
W środy w godz 15.45 – 17.00 odbywają
się zajęcia dla najbardziej zaawansowanych
zawodników, które prowadzi arcymistrz międzynarodowy Bartosz Soćko na zmianę z żoną Moniką, także arcymistrzem międzynarodowym.
Ponadto ich córka Weronika, uczennica naszej Szkoły Podstawowej prowadzi cotygodniowe zajęcia szachowe z dziećmi w Przedszkolu
nr 7 przy ul. Młodych Wilcząt.
Rodzina Państwa Soćko prowadzi zajęcia
szachowe w Zalesiu Górnym od wielu lat na zasadzie pracy społecznej.
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Świat jest fascynujący
– wnioski z przedszkola Zegar Słoneczny
Nie wiemy jaki będzie świat w roku
2030, kiedy staną u progu dorosłości
najmłodsi mieszkańcy Zalesia. Od ilości teorii i metod dotyczących wychowania, dzieci może zakręcić się w głowie.

Wojtek nie chciał brać udziału w zajęciach przedszkolnych. Podczas lekcji
z poznawania kształtów i kolorów wolał
bawić się sam, konstruując przedziwne
budowle z klocków. Wychowawcy martwili się, że chłopiec nie poradzi sobie
w szkole. Szybko jednak okazało się,
że chłopiec ma zdolności konstrukcyjne, szeroką wiedzę na temat samolotów, a do tego od dawna czyta i liczy.
Proponowane zajęcia były dla niego po
prostu zupełnie nieinteresujące.
Takich małych Wojtków pojawia się
w naszym przedszkolu coraz więcej, zadają zaskakujące pytania i inspirują dorosłych, stając się partnerami w tworzeniu
nowych projektów edukacyjnych. Gdy z
myślą o chłopcach zainteresowanych techniką, wprowadziliśmy poniedziałkowe zajęcia zwane przez dzieci „naszą robotyką”
(we wtorki popołudniu odbywają się u nas
zajęcia z robotyki LEGO dla dzieci z podstawówki), okazało się, że równie wielkim
uznaniem cieszą się one wśród dziewczynek. Dzieci bez względu na płeć, z równym zapałem konstruują wiatraczki, wykonują doświadczenia z magnesami i badają właściwości substancji.
W Zegarze Słonecznym odchodzimy
od tradycyjnych zajęć przedszkolnych
opartych na gotowych scenariuszach na
rzecz projektów i zabaw badawczych. Program co roku dostosowujemy do aktualnych, rzeczywistych potrzeb, możliwości
i zainteresowań dzieci. Przedszkole jest
dla nas – małych i dorosłych – pracow4

nią, warsztatem zdobywania wciąż nowych doświadczeń poznawczych.
Tak jak staramy się poznać dzieci, tak
też dążymy do tego, aby dzieci poznały
siebie. Kim są, jakie mają możliwości, co
im sprawia radość, a co jest trudne. Pomagamy uświadamiać i nazywać uczucia
oraz budować poczucie własnej wartości.
Wbrew pozorom bardzo duża ilość i różnorodność zajęć dodatkowych, nie związanych spójną koncepcją, jakie często oferują przedszkola, nie ułatwia osiągania tego celu. Podobnie jest z mocnym profilowaniem programu, pośpiechem i sztywnymi „lekcyjnymi” metodami pracy. Aby
dzieci poznały siebie potrzebny jest im
spokój, czas i różnorodne doświadczenia
(to nie to samo co zajęcia) – sytuacje
proponowane przez nasze przedszkole lub
aranżowane przez dzieci podczas swobodnej zabawy twórczej. W budowaniu poczucia własnej wartości u dzieci podstawową rolę spełniają rodzice, dziadkowie
i najbliższe naturalne otoczenie dziecka.
Dlatego tak ważny jest dla nas codzienny
kontakt z rodzicami.
Czy można poznać drzewa nie będąc w
lesie, nie patrząc z dołu na potężne korony? Czy poznamy trud piekarza, nie próbując samemu zagnieść i wypiec chleba?
Prawdziwy świat jest dla dzieci fascynujący. Aby uniknąć nudy wystarczy go nie
zasłaniać sztucznymi planszami i tablicami poglądowymi. Przy rozmowach o
książkach dużo czytaliśmy, poznając różnych autorów, style literackie i sposoby
ilustracji. Odwiedzaliśmy bibliotekę i manufakturę, w której czerpaliśmy samodzielnie papier, a na koniec wydaliśmy
własną książkę. W tym roku dominowały
tematy wizualne. Jesienią bawiliśmy się
w teatry cieni, poznawaliśmy właściwości światła, wykonywaliśmy najprostszą
zabawkę z animacją obrazkową, a zimą
nakręciliśmy nasz pierwszy profesjonalny
film „Jasełka”. W okresie osłabionej frekwencji rozmawialiśmy o zdrowiu, spotkaliśmy się z pediatrą – panią doktor
Zuzanną Szczuką i odwiedziliśmy ośrodek zdrowia. Odbyły się również warsztaty o zdrowym odżywianiu dla… dorosłych. Wiosna zapowiada się przyrodniczo
i ogrodniczo. A już wkrótce planujemy razem z dziećmi założyć własny warzywnik w ogrodzie. Chcemy być dla dzieci

autorytetami i przewodnikami, pomagać
w rozumieniu doświadczeń i wspólnie z
nimi budować przekonanie, że świat jest
ciekawy, a życie ma sens.
Nasze przedszkole wciąż się zmienia..
Dlatego bardzo ważna jest dla nas spójna,
tworzona przez cały zespół koncepcja pedagogiczna z bardzo jasnym programem
wychowawczym i edukacyjnym. Mamy
wypracowane własne metody wewnętrznych szkoleń (czasem kilkudniowych) i
ścisłej bieżącej współpracy. W połowie
roku poddajemy nasze przedszkole ocenie
rodziców, pytamy o sugestie w anonimowej ankiecie. Rodzicom podoba się indywidualne podejście do dzieci i różnorodny
program przedszkola, chwalą kompetentną kadrę, ciepłą atmosferę i otwartość, doceniają sposób obchodzenia świąt i rocznic patriotycznych. Szczególnie podkreślają różne nietypowe pomysły, jak wspomniany wyżej film „Jasełka” z udziałem
dzieci, rozdawanie flag z okazji Święta
Niepodległości oraz wspólne śpiewanie
pieśni patriotycznych przy ognisku. Zauważają również nasze zaangażowanie
społeczne, współpracę z Klubem Seniora
lub udział w akcjach charytatywnych
(Szlachetna Paczka, Radosna Wigilia).
Jeśli te przemyślenia i doświadczenia z
Przedszkola Rodzinnego Zegar Słoneczny są Wam bliskie, poszukujecie przedszkola – serdecznie zapraszamy – ul. Poranku 5 w Zalesiu Górnym.
Życzymy wszystkim wiele radości z ponownego odkrywania tajemnicy Świąt
Wielkiej Nocy, a także dużo wiosennej
energii i chęci do działania. Zegar Słoneczny
Przedszkole Rodzinne Zegar Słoneczny
ul. Poranku 5, Zalesie Górne
tel.: 601-774-729, (22) 894-31-75,
www.zegar słoneczny.pl,
kontakt@zegarsloneczny.pl,
czas pracy – od 7.00 do 18.00,
wiek dzieci – od 2,5 do 6 lat,
czesne od 530 do 730 zł miesięcznie,
zajęcia edukacyjne zintegrowane z programem
przedszkola (bez dodatkowych opłat):
ceramika, rytmika, gimnastyka korekcyjna,
j. angielski, warsztaty techniczne;
zajęcia dodatkowo płatne: bajkoterapia, taniec,
integracja sensoryczna.
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ZALESIE GÓRNE WCZORAJ, DZIŚ…POJUTRZE?

Dlaczego potrzeba
Zalesie, jakie jest, każdy widzi. Jednych zachwyca, drugich
denerwuje. Każdy z nas jest
mieszkańcem Zalesia Górnego.
Gdyby kiedykolwiek udało się
nam wszystkim spotkać i porozmawiać o przestrzeni, która nas
otacza, mielibyśmy dużo do powiedzenia. Pewnie padłyby pytania o konkretne drogi i nawierzchnie, odwodnienie, szkołę, świetlicę. Problemów i nierozwiązanych spraw jest sporo.
Dla niektórych to powód, żeby
nie rozmawiać – mają swoje
plany i po swojemu będą działać itd… Dla mnie natomiast to
ogromny potencjał, który drzemie w mieszkańcach i chyba
nikt jak dotąd nie zadał sobie
trudu, żeby go spożytkować. Czy
jest możliwe, żeby się spotkać
wszyscy razem? – pewnie nie.
Ale możliwe jest dotarcie z informacją do wszystkich Państwa – mieszkańców i zapytanie
wprost: Co Państwo na ten temat sądzą?
Dlatego chciałbym zaprosić
wszystkich Zalesian do konstruktywnej pracy, tak żebyśmy
wspólnie czuli się odpowiedzialni za nasze otoczenie i nikt nam
nie zarzucił, że to sprawka jednego „najmądrzejszego”. Wspólnie z Radą Sołecką, zainspirowani prezentacją „Odnowa wsi
Murzynowo Kościelne”, postanowiliśmy stworzyć projekt dla
Zalesia. Nie mam tu na myśli
kolejnej mapy, która zginie w zakamarkach urzędowych szuflad,
ale społecznie odpowiedzialny i
spisany „pomysł na Zalesie Górne”. Coś na kształt historycznych statutów miejscowości.
Cały projekt podzieliliśmy
roboczo na trzy etapy: 1. Analizę, 2. Konsultacje, 3. Realizację. Na każdym etapie będziemy
prosić o Państwa opinię i przede
wszystkim pomoc.
Najpierw poznać Zalesie
Wspólnie z Radą Sołecką
uznaliśmy, że nie zawsze nasze
nr 3/2013, MARZEC

pomysły dla Zalesia są najlepsze i szkoda, by nasza ułomność
dobre pomysły pogrzebała. Dlatego warto, żeby najpierw sytuację dogłębnie przeanalizować.
Podzieliliśmy się na zespoły robocze:
– Historia i dziedzictwo – skąd i
gdzie to Zalesie?
– Struktura społeczna – kim jest
Zalesie?
– Infrastruktura i ład przestrzenny – jakie miało być i jakie jest
Zalesie?
Każdy zespół swobodnie dobiera sobie specjalistów i konsultantów oraz indywidualnie do
zakresu planuje proces konsultacji z mieszkańcami.
Czy wiemy co robimy? Mamy oczywiście swój pomysł.
Niemniej liczymy na ogromne
wsparcie wszystkich mieszkańców. Może się zdarzyć, że nasze pomysły zamienione zostaną przez propozycję mieszkańców.
Każdy zespół ma za zadanie
wypracować propozycję, którą
wspólnie przedyskutujemy: na
serii spotkań tematycznych, jak
również poprzez ankiety, z którymi pewnie do Państwa dotrzemy oraz bezpośredni kontakt z
Państwem.
Co z tego wyjdzie?
Celem jest stworzenie przez
mieszkańców społecznego dokumentu, który będzie miał swoje
implementacje w planach przestrzennych, budżetach gminy i
powiatu, funduszu sołeckim, celach zalesiańskich organizacji
społecznych i instytucji oświatowych. Czy nam się uda? Do
końca nie umiem przewidzieć.
Ale wiem, że warto spróbować.
Zapraszam osoby, organizacje, grupy formalne i nieformalne do współpracy.
Kontakt:
Tel. 691 015 455,
kamiński@piaseczno.eu

Łukasz Kamiński – radny

Z CYKLU SPOTKANIA W BIBLIOTECE

Uzależniony od wojny…
1 marca 2013 roku po raz kolejny w Bibliotece Publicznej w Zalesiu Górnym odbył się wieczór literacki z cyklu
„ Spotkania w Bibliotece” z autorami z Zalesia Górnego
i okolic.
Biblioteka Publiczna w Zalesiu Górnym, Klub Seniora
oraz redakcja „Przystanku Zalesie” miały zaszczyt gościć
Wojciecha Jagielskiego, świadka najważniejszych wydarzeń
politycznych przełomu wieków na całym świecie. Dziennikarza, który relacjonował rozpad rosyjskiego imperium, załamanie się apartheidu w RPA, połączenie Hongkongu z
Chinami, wojny, zamachy stanu, upadki dyktatorów w Afryce i Azji. Korespondenta, publicystę „ Gazety Wyborczej”,
pisarza, Absolwenta Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pisarza zajmującego się problematyką Afryki, Azji Środkowej, Kaukazu i Zakaukazia. Wieloletniego obserwatora konfliktów zbrojnych
w Afganistanie, Tadżykistanie i Czeczenii. Autora znakomitych książek „Dobre miejsce do umierania”, „Modlitwa o
deszcz”, „Nocni wędrowcy”, „Wieże z kamienia”, „Wypalanie traw”, które są tłumaczone na włoski, hiszpański, angielski, niemiecki, niderlandzki. Człowieka, którego praca jest
zarazem jego pasją.
Przez blisko dwie godziny nasz gość odpowiadał na pytania publiczności. W dużej mierze dotyczyły one pracy Wojciecha Jagielskiego jako korespondenta. Pytano również o
emocje związane z wydarzeniami, w których uczestniczył,
o strach, odwagę, a także, o co tak naprawdę świat walczy.
Sam zainteresowany z wielkim zaangażowaniem starał się
nam zilustrować jak wygląda sytuacja na świecie, a przede
wszystkim w miejscach, w których toczą się niekończące
konflikty, walki, a każdy dzień niesie za sobą niepewność.
Jednak Wojciech Jasielski nie ukrywa, że pomimo wszystkich niebezpieczeństw nie wyobraża sobie innej pracy niż ta
którą wykonuje.
Spotkanie gościnnie poprowadziła Hanna Całka. Frekwencja i zainteresowanie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Rozmawiano do późnych godzin wieczornych, co
może świadczyć tylko o sukcesie. A i sami uczestnicy opuszczając progi naszej biblioteki wychodzili w doskonałych humorach, usatysfakcjonowani i podekscytowani.
Kinga Przybyś
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ZDRÓWKO
To nowa, stała rubryka, w
której będą zamieszczane
informacje Zalesiańskiego
Ośrodka Zdrowia
Zapisy na wizytę lekarską
osobiście lub telefonicznie
pod nr tel. (22)7565245, możliwość zapisu z jednodniowym wyprzedzeniem.
PEDIATRZY
Dr Irena Meissner-Wantuch
Dzieci chore
Pon 08.00–12.30
Śr 08.00–11.30
Cz 12.00–13.30, 16.00–17.30
Pt 08.00–12.30
Dzieci zdrowe
Wt 15.00–17.30
Śr 12.00–14.00
Cz 14.00–16.00
Dr Zuzanna Szczuka
Dzieci chore
Pon 13.00–17.30
Wt 08.00–13.00
STOMATOLOG
Dr Elżbieta Kocuń-Pastuszek
Pon 8.00–13.00
Śr 8.00–13.00
Wt 13.30–17.30
We wtorki i czwartki w
godzinach. 7.30–9.00 na terenie Ośrodka działa prywatny punkt pobrań krwi.
Szczegółowe informacje i cennik pod nr telefonów (22)
737101 lub (22) 4878020.
Po południu we wtorki i
czwartki
w
godzinach
16.00–17.30 przyjmuje laryngolog dr Jadwiga Wereszczyńska –Latek, nie obowiązują
wcześniejsze zapisy. Koszt wizyty 70 zł.
ZAPROSZENIE
W dniu 14 kwietnia 2013 r w
niedzielę o godz. 19.00 w kościele parafialnym w Zalesiu
Górnym odbędzie się XX jubileuszowy Wieczór Słowno –
Muzyczny. Wieczór będzie poświęcony po raz kolejny tematyce biblijnej. W imieniu
organizatorów i wykonawców
serdecznie zapraszamy mieszkańców Zalesia i okolicznych
miejscowości.
Red.
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WOLONTARIAT W ZALESIU GÓRNYM

Chodzę do gimnzajum w Zalesiu Górnym.
Jestem w 3 klasie. W naszej szkole mamy Klub
Wolontariusza, prowadzony przez Panią Wandę Szczycińską, nauczycielkę matematyki. Do
klubu wstąpiłam w 2 klasie, razem z dwoma
koleżankami w ramach projektu. Do tej pory,
wszystkie trzy jesteśmy wolontariuszkami. W
klubie jest nas około dwudziestu osób. Uczestniczą wszystkie klasy, choć liczba wolontariuszy stale się zmienia, gdyż co jakiś czas, ktoś
dochodzi...
Mamy wiele rożnych akcji. Co miesiąc organizujemy wyjazd do szkoły specjalnej w Łbiskach, zbieramy sie w dziewięć osób i przez

dwie lub trzy godziny gramy i bawimy sie z wychowankami tej szkoły.
Aktualnie trwa Akcja Wielkanocna. Wszyscy wolontariusze ozdabiaja jajka wielkanocne.
Trafią one do potrzebujących rodzin oraz osób
starszych, mieszkających w okolicach Zalesia.
Prowadzimy rownież akcję zbierania plastikowych nakrętek. Pieniądze z ich sprzedaży zostaną przekazane chorym dzieciom. Każdy może pomóc. Jeżeli masz w domu dużo nakrętek,
przekaż je wolontariuszom lub osobie, która ma
z nimi kontakt. Pozbędziesz sie zbędnych śmieci i jednocześnie pomożesz chorym.
Justyna Zemło

Nauka idzie w zalesiański… ogród

Do tej pory powiedzenie „nauka poszła w
las”, kojarzyło się wszystkim ze zmarnowanym
wysiłkiem. Jednak dzięki zajęciom na Uniwersytecie Każdego Wieku, powiedzenie te może
nabrać pozytywnego znaczenia.
Nauka idzie w las– pod takim hasłem odbyło
się inauguracyjne spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku zorganizowane przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego. Pierwszy, bezpłatny wykład pt. „Specyfika zaleskich
ogrodów– miejmy zielone pojęcie”, miał miejsce w Zalesiańskim Gimnazjum 16.03.2013 r..
W tym wypadku można śmiało stwierdzić,
że nauka poszła do naszych ogrodów, bowiem
słuchacze mogli uzyskać wiele potrzebnych informacji dotyczących uprawy roślin, projektowania krajobrazu czy praktycznych porad, jak

zostać dobrym ogrodnikiem. Zajęcia spotkały
się z uznaniem studentów, bowiem większość
Zalesian uprawia przydomowe ogródki.
Był to pierwszy z dziesięciu wykładów Uniwersytetu Każdego Wieku w semestrze letnim i
zimowym 2013 r. Słuchaczem może zostać każdy mieszkaniec gminy Piaseczno. Na naukę nigdy nie jest za późno, dlatego już dziś warto zapisać się na pozostałe zajęcia. Więcej szczegółów na stronach:
http://www.powiat–piaseczynski.info/
informacja–uniwersytet–kazdego–wieku
–w–zalesiu–gornym,5027.html
http://www.kulturalni.pl/dom–kultury
/co–robimy/utw/58–regulamin–
organizacyjny–uniwersytetu–trzeciego
–wieku–w–piasecznie

Wstydź się nie sprzątać po psie!
Jak co roku, z nastaniem pierwszych oznak
wiosny powraca nieśmiertelny temat sprzątania
po pupilach. Jednym z obowiązków wynikających z posiadania psa, jest sprzątanie po nim
– zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym
(Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta i Gminy Piaseczno par. 21 pkt. 3).
Odchody należy wyrzucać do przeznaczonych
do tego pojemników. W sytuacji, gdy takich pojemników jest mało lub nie ma w okolicy, torebki z odchodami można wyrzucić do zwykłego kosza na śmieci lub kontenera. Właścicielom, którzy zapisów regulaminu nie przestrzegają, grozi mandat w wysokości nawet 500 zł.
Darmowe zestawy
Aby zachęcić mieszkańców do zmiany niewłaściwych nawyków, Urząd Miasta zakupił 20
tys. torebek na psie odchody. Będą one nieodpłatnie dostępne dla właścicieli czworonogów
w siedzibie straży miejskiej, na recepcji Urzę-

du Miasta oraz w firmie PUK Sita Piaseczno
(ul. Techniczna 6). Jednorazowo można otrzymać 10 zestawów do sprzątania.
Zapraszamy przedsiębiorców
Zachęcamy także właścicieli lecznic weterynaryjnych, sklepów z artykułami dla zwierząt, kiosków oraz innych punktów handlowych
i usługowych do włączenia się w akcję i odebrania pakietu torebek do rozdawania mieszkańcom. W Biurze Promocji i Informacji Gminy
(ul. Kościuszki 5, pok. 96, tel. 70 17 650) otrzymać można plakat reklamowy oraz naklejkę informującą, że w tym miejscu dostępne są darmowe zestawy. Akcja będzie prowadzona do
wyczerpania zapasów.
Czipowanie
W ciągu miesiąca rozstrzygnięty zostanie
przetarg na czipowanie psów. Zabieg, wprowadzenie danych do ewidencji i jego zbadanie będzie
bezpłatne dla mieszkańców. Red. (info UMiG)
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