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Sołtys działa, a rada sołecka wie …
I. Na wrześniowym spotkaniu Rady
Sołeckiej omawialiśmy:
– przygotowania do naszej imprezy integracyjnej mieszkańców, czyli „Święto Pieczonego Ziemniaka”,
– zaproszenie mieszkańców i gości na
uroczyste uruchomienie sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pionierów i Wiekowej Sosny.
II. Zwróciliśmy się do gminy o ustawienie poprzewracanych przez wandali znaków i słupków drogowych na
ulicy Koralowych Dębów.
III. Poprosiliśmy gminę o pomoc
w usunięciu starych betonowych kręgów, ustawionych jeden na drugim,
u zbiegu ulic Wiekowej Sosny i Młodych Wilcząt, koło biblioteki. Chcemy
ten narożnik uporządkować.
IV. Drzewa rosnące wokół placu zabaw
na boisku sportowym Klubu Hubertus
stanowią zagrożenie dla bawiących się
tam maluchów. Zwróciliśmy się do
gminy o dokonanie prześwietlenia koron i konarów przed zbliżającymi się
wichurami jesiennymi.
V. Otrzymaliśmy odpowiedź gminy
ws. przebudowy progów zwalniających
na Drodze Dzików, która brzmi: „...
w wyniku wizji lokalnej stwierdzono,
że należy obniżyć prędkość poruszających się tam pojazdów do 20 km/h, co
spowoduje złagodzenie ich przejazdu”.
W ślad za pismem, gmina wystąpiła
o wykonanie nowej organizacji ruchu, która, po zatwierdzeniu, zostanie
wdrożona. Napisaliśmy odwołanie od
tej decyzji, ponieważ nawet przy minimalnej prędkości auta niszczą podwozie, przejeżdżając przez te progi.
VI. Złożyliśmy wnioski do projektu
budżetu gminy i powiatu na rok 2015.
VII. Złożyliśmy uzgodnione na Zebraniu Wiejskim uchwały
– ws. Funduszu Sołeckiego 2015,
– ws. zmiany p. 9 we Wniosku Funduszu Sołeckiego 2014 (uzasadnieniem
zmiany był brak możliwości wykonania obsługi monitoringu ze względu na

problemy techniczne nie dające się rozwiązać w zakładanej pierwotnie kwocie 1000 zł). Zebranie Wiejskie uchwaliło zmianę p. 9. Ustalono, że kupimy
namiot, w którym rada sołecka i zalesiański Klub Kultury będą mogły organizować m.in. wystawy plenerowe;
– w związku z rezygnacją dwóch osób
z pracy społecznej w radzie sołeckiej
w wyniku głosowania jawnego wybrano dwóch nowych członków: Pana
Sylwestra Andziaka z Nowinek oraz
Pan Pawła Konarzewskiego z Zalesia
Górnego
VIII. W dalszym ciągu zlecamy prace porządkowe osobom skierowanym
przez kuratorów do prac społecznie
użytecznych. Kontrolujemy sposób
i jakość wykonania pracy. Opracowujemy harmonogramy zadań, uwzględniając czas potrzebny na ich wykonanie. Harmonogramy przekazujemy do
sądu.
***
Prosimy mieszkańców o zgłaszanie
do sołtysa telefonicznie lub mailowo
miejsc, które należy posprzątać. Proszę pamiętać, że śmieci możemy usunąć wyłącznie z miejsc publicznych,
a nie z prywatnych, nieogrodzonych
działek. Zaśmiecone działki można
zgłaszać do sołtysa lub bezpośrednio
do Straży Miejskiej
Ewa Molenda-Stroińska – sołtys

***
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
***
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

ZEBRANIE WIEJSKIE
W ZALESIU GÓRNYM
Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
Do najczęstszych zadań Zebrania Wiejskiego należy między innymi: podejmowanie inicjatyw społecznych, przekazywanych potem
przez radę sołecką gminie, opiniowanie projektów uchwał rady sołeckiej, wybór i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej, rozpatrywanie
sprawozdań z pracy rady sołeckiej, podejmowanie uchwał ws. Funduszu Sołeckiego, czyli
funduszu, z którego gmina pokrywa koszty
wykonania podjętych uchwał.
Wyznaczyliśmy dwa terminy: 12 września
o godz 18.00 – I termin i 18.15 – II termin. Jednym z zakładanych punktów porządku zebrania było podjęcie uchwały ws. Funduszu Sołeckiego na 2015 rok.
Paragraf 16 Statutu Sołectwa brzmi:
1. „Dla ważności uchwał podjętych na zebraniu
wiejskim wymagana jest obecność co najmniej
1/5 liczby mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano
obecności wymaganej liczby mieszkańców, zebranie może się odbyć w nowym terminie bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.”
Zebranie rozpoczęliśmy w II terminie –
przyszło 15 osób!
Część mieszkańców przyszła na zorganizowaną przez Gminę prezentację, dotyczącą
prawidłowego kompostowania odpadów zielonych. Przed prezentacją uczestnicy rozwiązywali test na temat kompostowania. Sześciu
najlepszych uczestników otrzymało talony na
nowiutkie kompostowniki.
Po prezentacji Zebranie przebiegało już
zgodnie z wcześniej przegłosowanym porządkiem obrad.
Nasuwa się jednak pytanie – dlaczego tak
mało mieszkańców uczestniczy w spotkaniach,
na których podejmowane są wnioski dotyczące
naszej wsi?
Odpowiedzmy sobie sami.
Sołtys Ewa Stroińska

Zatrzymaj samochód
– pozwól przejść
Od pewnego czasu obserwuję taki obrazek:
w godzinach porannych na skrzyżowaniu ulic
Pionierów i Koralowych Dębów na chodnikach
stoją dzieci z plecakami, usiłując przejść przez
zebry na drugą stronę jezdni. Ulicą jedzie sznur
samochodów skręcających z Pionierów w prawo
lub w lewo, a w samochodach siedzą dzieci, które
są odwożone przez rodziców do szkoły podstawowej. Te dzieci z samochodów machają wesoło
do tych stojących na chodniku, pozdrawiają kolegów i koleżanki. A te, stojące cierpliwie, czekają,
aż któryś z samochodów litościwie się zatrzyma
i je przepuści. Dopiero ktoś dorosły jest w stanie przerwać ten potok samochodów i przejść
razem z gromadką dzieci. Często to robię i apeluję do innych – pomóżcie dzieciom przejść przez
jezdnię! A tak na marginesie, co się stało z tzw.
Stop(ami), to znaczy panami i paniami, którzy
przez kilka sezonów przeprowadzali dzieci przez
ruchliwe jezdnie. W krajach europejskich (Holandia, Szwecja) to funkcjonuje i się sprawdza.
Przecież jesteśmy w Europie.
enwu

OŚWIADCZENIE SOŁTYSA
INFORMUJĘ, ŻE WYKORZYSTYWANIE
MOJEGO WIZERUNKU
W SPOTACH WYBORCZYCH
OSÓB STARTUJĄCYCH W WYBORACH
SAMORZĄDOWYCH
NASTĘPUJE NA PODSTAWIE
PUBLICZNYCH INFORMACJI
DOSTĘPNYCH
W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM
FUNKCJI SOŁTYSA.
JEST TO ROBIONE
BEZ MOJEJ WIEDZY I APROBATY
Sołtys Zalesia Gornego
Ewa Molenda Stroinska

Naszą gazetę można przeczytać
również na stronach: zalesie-gorne.eu;
zalesie-gorne.pl; powiat-piaseczynski.info;
naszepiaseczno.pl.
Aktualności z Piaseczna można obejrzeć na stronie:
itvpiaseczno.pl

Słów kilka o działalności radnego

WNIOSKI BUDŻETOWE
NA ROK 2015
Na prośbę kontaktujących się ze
mną mieszkańców, stowarzyszeń
i w porozumieniu z radą sołecką
Zalesia Górnego i sołtysem wsi Jesówka składam poniższe wnioski
budżetowe:
1. Inwestycje
a) Zespół szkół w Zalesiu Górnym –
środki na kontynuację prac według
harmonogramu
b) KS Hubertus w Zalesiu Górnym:
– środki na budowę zaplecza, po uregulowaniu spraw własnościowych
– środki na wykonanie punktu zasilania energetycznego na terenie boiska
c) ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym
– środki na wykonanie chodnika
wzdłuż ulicy, zgodnie z wykonanym
w 2014 r. projektem.
d) ul. Sarenki w Zalesiu Górnym –
środki na projekt i budowę.
e) chodnik w ciągu ulic Wiekowej
Sosny i Parkowej oraz Pionierów
i Źródlanej w Zalesiu Górnym –
środki na współfinansowane ww. zadań z powiatem piaseczyńskim
f) chodnik w ciągu ulicy Młodych
Wilcząt w Zalesiu Górnym od przedszkola do ul. Pionierów
g) remont hali gimnastycznej przy
szkole w Zalesiu Górnym
h) środki na projekt i wykonanie adaptacji budynku gimnazjum dla potrzeb społeczności Zalesia – Centrum
Kulturalno–Edukacyjne
i) Oświetlenie uliczne:
– budowa oświetlenia ulicznego na
ul. Złocistych Łanów na wysokości
nr 16A w Zalesiu Górnym
– budowa oświetlenia ulicznego na
ul. Leśny Zaułek w Zalesiu Górnym
– budowa oświetlenia ulicznego na
odcinku drogi wojewódzkiej od ul.
Jesionowej do ul. Spacerowej w Zalesiu Górnym.
– modernizacja/poprawienie jakości
lamp w obrębie przejść dla pieszych
przy skrzyżowaniach ul. Leśnych Bo-

ginek z ul. Wiekowej Sosny oraz ul.
Parkowej z ul. Nowinek.
– rozbudowa oświetlenia wokół stacji
PKP w Zalesiu Górnym – środki na
projekt i wykonanie oświetlenia przy
zejściu z peronu od strony Radomia
i w ciągu pieszym od budynku stacji
ww. zejścia.
– budowa oświetlenia przy ulicy
Źródlanej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Droga Dzików do skrzyżowania z ulicą Dzikich Gęsi w Jesówce
2. Remonty dróg oraz zadania
w trybie remontowym
a) parking przy PKP Zalesie Górne
(teren wokół dworca + parking przy
OW „Wisła”) – środki na kontynuację zagospodarowania parkingu przy
ośrodku (montaż opraw na istniejącej
linii)
b) teren bazarku w Zalesiu Górnym –
środki na utwardzenie i rewitalizację
bazarku, zgodnie z projektem sołeckim (wiaty, lady), przy współpracy
z kupcami handlującymi na bazarku
c) ul. Biedronki w Zalesiu Górnym –
środki na nakładkę asfaltową na istniejącej podbudowie
d) ul. Jasna w Zalesiu Górnym – środki na odwodnienie i nawierzchnię
z tłucznia w części od ul. Północnej
do Jagodowej oraz budowę nakładki
asfaltowej.
e) ul. Przebudzenia Wiosny w Zalesiu Górnym – środki na i nakładkę
asfaltową na istniejącej podbudowie
na odcinku od ul. Jastrzębi Lot do ul.
Pionierów
f) ul. Widna – środki na nakładkę
asfaltową na istniejącej podbudowie
na odcinku od Nowinek do Południowej
g) ul. Jastrzębi Lot – środki na nakładkę asfaltową na istniejącej podbudowie na odcinku od Poranku do
Zagajników i ul. Złotej Jesieni
h) ul. Złotej Jesieni – środki na nakładkę asfaltową na istniejącej pod-
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budowie na odcinku od Koralowych
Dębów (do poprawy jest wylany
w 2014 wjazd od ulicy) do Zagajników
i) ul. Zagajników – środki na nakładkę asfaltową i podbudowę z tłucznia
na odcinku od Złotej Jesieni do Pionierów
j) ul. Leszczynowa – środki na poprawienie (nakładka asfaltowa) zjazdów
z ul. Szmaragdowych Żuków
k) ul. Szeroka – środki na nakładkę
asfaltową na istniejącej podbudowie
na odcinku od Nowinek do Południowej
l) ul. Piękna i ul. Przeskok – środki na
nakładkę asfaltową i podbudowę na
połączenie ciągów ulic Pięknej przez
ul. Przeskok z ul. Młodych Wilcząt
ł) ul. Polna – środki na nakładkę
asfaltową na istniejącej podbudowie
na odcinku od ul. Pięknej do Południowej
m) ul. Zaczarowanej Róży – środki
na nakładkę asfaltową na istniejącej
podbudowie na odcinku od Jesionowej do Słowików
n) środki na profilowanie dróg gruntowych w gminie – pozwalające na
profilowanie 2 razy w roku
o) parking przed bramą cmentarza
w Zalesiu Górnym – środki na wykonanie remontu ww. po konsultacji
z ks. Proboszczem
p) parking przed kościołem w Zalesiu
Górnym – środki na powiększenie
o 2 miejsca po wyciętych drzewach
r) środki na dodatkową ilość tłucznia
do wykorzystania dla sołectw
s) podbudowa tłuczniowa ul. Niedźwiedzia w Jesówce
t) wykonanie nakładki asfaltowej na
ulicy Leśniczówki w Jesówce
w) środki na remont nawierzchni
ulicy Wzgórz, zgodnie z wnioskami
mieszkańców
3. Odwodnienie:
a) środki na wykonanie odwodnienia
na placu u zbiegu ulic Fiołków, Pięknej, Przeskok i Leśny Zaułek
b) dodatkowe środki na prace remontowe: czyszczenie i odtwarzanie istniejących rowów i kanałów
c) środki na oczyszczenie koryta rzeki Jeziorki (przy współpracy
z WUM i okolicznymi gminami),
środki na oczyszczenie koryta
rzeczki Czarnej od granicy gminy
do ujścia do Jeziorki
d) Zalesie Górne (pilne): środki na
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dalsze prace remontowe, zgodnie
z koncepcją zlewni, zwłaszcza dla
północnej części wsi oraz środki na
odpowiednie utrzymanie istniejącej
infrastruktury
e) dalsze prac nad odwodnieniem ul.
Piaseczyńskiej w Zalesiu Górnym
4.Zadania inne:
a) zagospodarowanie tzw. Placu
Duszczyka w Zalesiu Górnym –
środki na sprzątanie i czyszczenie
terenu oraz ławki, nowe nasadzenia
i utwardzenie ścieżek dla pieszych
b) modernizacja sieci wodociągowej
przekazanej do PWIK
c) środki na pokrycie kosztów opracowania koncepcji Społecznego Zagospodarowania wsi Zalesie Górne
d) Kulturalne Zalesie – środki na
organizację dwóch koncertów – realizatorem zadania będzie Parafia Św.
Huberta w Zalesiu Górnym
e) środki na II wydanie książki „Zalesie Górne” z okazji 85–lecia Zalesia
Górnego
5. Programy gminne
a) Karta Dużych Rodzin 3+ – środki
na dalszą promocję oraz poszerzanie
oferty gminnej
b) świetlica tzw. „Socjo–terapeutyczna” w Zalesiu Górnym – środki na
realizację poprzez jednostki gminne
lub poprzez zlecone zadanie publiczne dla podmiotu zewnętrznego
c) program współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym
z klubami sportowymi – środki na
realizację zadań publicznych w tym
zakresie na poziomie co najmniej
roku 2014 (ze wzrostem środków na
zadania z zakresu szkoleń młodzieży i kształtowania postaw obywatelskich i wyłączeniem z tego zakresu
zadań pt. sport)
d)zZmiana sposobu finansowania
dopłat do biletów ZTM – przykład
gmina Marki
e) lobbing samorządowy:
– dot. zwiększenia liczby pociągów;
– dot. budowy trasy S7
Serdecznie dziękuję wszystkim
mieszkańcom za zgłoszone sprawy,
pomoc i zaangażowanie przy konstruowaniu wniosków.
Zapraszam do kontaktu.
Z wyrazami szacunku
Łukasz Kamiński – radny
691–015–455
kaminski@piaseczno.eu

ZAPROSZENIE
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w bezpłatnym szkoleniu komputerowym, finansowanym w 100 % ze środków Unii Europejskiej.
Kto może być uczestnikiem szkolenia?
Każda osoba w wieku 18–64 lata zamieszkała na
terenie woj. mazowieckiego. Do udziału w szkoleniu kwalifikują się zarówno osoby pracujące
jak i bezrobotne, uczące się lub nieaktywne zawodowo.
Zakres szkolenia
– podstawy technik informatycznych;
– przetwarzanie tekstów (MS Word);
– arkusz kalkulacyjny (MS Excel);
– bazy danych;
– grafika menedżerska i prezentacyjna (PowerPoint);
– przeglądanie stron internetowych.
Jak długo trwa szkolenie?
– Szkolenie podstawowe obejmuje 12 spotkań
– Szkolenie zaawansowane obejmuje 16 spotkań
Terminy oraz miejsce szkolenia dopasowane są
do uczestników. Grupy 10-osobowe.
W ramach szkolenia zapewniamy:
– indywidualne stanowisko komputerowe oraz
wsparcie trenera;
– materiały dydaktyczne (książka, notes, długopis);
– poczęstunek w trakcie przerw (kawa, herbata,
ciastka);
– tempo zajęć dopasowane do uczestników
– bardzo dobrą atmosferę, która sprzyja nauce.
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Uczestnicy szkolenia mogą uzyskać certyfikat:
EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH
– ECDL Start (podstawy)
– ECDL Core (poziom zaawansowany)
Szkolenia przeznaczone są dla osób początkujących oraz chcących rozwinąć dotychczasowe
umiejętności obsługi komputera.
Jak zgłosić chęć uczestniczenia w projekcie?
Telefon oraz e–mail do biura projektu:
Aleksandra Skarupska
Koordynator szkoleń
Tel: 792 230 830
e–mail: aleksandra.skarupska@4am.pl
3

Złotówkowy Zegar Słoneczny
Ten rok szkolny zanosi się na przełomowy w historii naszego przedszkola.
Od stycznia będziemy jedną z pierwszych
w Polsce placówek publicznych prowadzonych przez prywatną firmę. Oznacza to, że
zachowując wysoki, wypracowany przez
lata standard zajęć i metodyki przygotowywania dzieci do szkoły, ale także rodzinny
charakter i kameralną atmosferę, będziemy mogli zaoferować najniższe stawki.
Pięć godzin dziennie będzie bezpłatnych,
a kolejne będą kosztować nie więcej niż
jedną złotówkę za godzinę. W cenie tych
skromnych opłat będziemy mogli zaoferować również wybrane zajęcia.
Jesteśmy przekonani, że przedszkole
wraz ze wspaniałym ogrodem daje najlepsze warunki rozwoju dzieciom. Od ilości
teorii i metod dotyczących wychowania
dzieci może dzisiaj zakręcić się w głowie.
W Przedszkolu Zegar Słoneczny wybraliśmy zatem te, które przemawiają do nas
najsilniej. Postawiliśmy na neurodydaktykę, jedną z najnowszych nauk badającą
pracę mózgu dziecka w trakcie uczenia
się. Zbudowaliśmy nasz program tak, aby
był spójny, ale zarazem różnorodny. Oferujemy zajęcia ruchowe (rytmika, gimnastyka korekcyjna czy terapia integracji

sensorycznej) oraz plastyczne. Mamy
profesjonalny piec do wypalania gliny,
z którego obficie korzystamy. W ogrodzie
regularnie mamy wystawy prac naszych
podopiecznych. Od dwóch lat realizujemy zajęcia techniczne, których potrzeba
zrodziła się pod wpływem fascynacji robotyką organizowana dla starszych dzieci w budynku przedszkola już od ponad
pięciu lat. Nauka angielskiego od tego
roku szkolnego będzie również dostosowana do tego trybu pracy . Tematy będą
dostrojone do projektów, nad którymi

dzieci pracują, a jednocześnie umocowane w życiu.
Dzieci budują poczucie własnej wartości nie tylko pracując wg sprawdzonej
u nas przez lata metody projektów badawczych. Same wybierają fascynujące
je tematy, a potem zgłębiają je pod okiem
nauczyciela, pracując w najbardziej inspirujących relacjach mistrz – uczeń. W tych
wszystkich działaniach mamy nadzieję, że
będą nam towarzyszyć – tak jak było do tej
pory – nasi najważniejsi partnerzy, rodzice. Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy na stronę

www.tvzalesie.pl
Od kilku miesięcy w miejscach,
gdzie gromadzą się mieszkańcy
Zalesia, pojawiają się też kamery
tvzalesie.pl.
Magda Olszewska, dziennikarka telewizyjna
mieszkająca w Zalesiu Górnym, podjęła się niełatwego zadania. Zaktywizowała grupę mieszkańców Zalesia oraz najbliższych okolic i od ubiegłego roku wbija
im do głów zasady nie tylko przygotowania dobrego
materiału zdjęciowego, ale też montażu, portretowania detali, dobierania tła, technik przeprowadzania
wywiadu. Cierpliwie wyjaśnia, uczy, demonstruje,
czasami chwali, częściej krytykuje.
Wreszcie udało się – powstały pierwsze materiały,
jeszcze surowe, niedoskonałe. Do ideału przedstawianego przez naszą mentorkę droga daleka.
Jakie są wyniki tytanicznej pracy Magdy – proszę
sprawdzić na www.tvzalesie.pl.
Czekamy na Państwa opinie.
mz
4
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Święto Pieczonego Ziemniaka
szej wsi, a także goście, bardzo chętnie
spotkali się z przyjaciółmi i znajomymi,
aby wspólnie się bawić. Była to także
dobra okazja, by porozmawiać z przedstawicielami naszych władz o pozytywnych zmianach, jakie nastąpiły w Zalesiu
w ostatnim czasie, a także, by przedstawić własne uwagi, bądź pomysły.
Choć wszyscy ze smakiem pałaszowali pieczone kiełbaski, ziemniaki i wspaniałą grochówkę, dla nikogo tych specja-

Fot. Ryszard Tyszecki

W pierwszą niedzielę września na boisku na Domance, już po raz kolejny
odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka. Upalna, letnia pogoda zachęcała do
spacerów, dlatego też Zalesianie tłumnie przybyli na piknik, aby bawić się
przy muzyce i dobrym jedzeniu.
Impreza ta, organizowana przez Radę Sołecką, na stałe wpisała się do kalendarza
wydarzeń kulturalnych, ciesząc się coraz
większą popularnością. Mieszkańcy na-

łów nie zabrakło. Organizatorzy imprezy zadbali o to, aby wszyscy dobrze się
bawili. Zespół rockowy grał najnowsze
muzyczne hity. Dzieci rywalizowały ze
sobą w ciekawych konkurencjach zręcznościowych, polegających m.in. na biegu
z jajkiem umieszczonym na łyżeczce od
herbaty trzymanej w ustach. Choć rywalizacja ta nie należała do najłatwiejszych,
wszyscy uczestnicy biegu ukończyli go
pomyślnie, a najlepsi otrzymali nagrody
rzeczowe. Równie dużo emocji i śmiechu
wywołał konkurs jedzenia jabłek zawieszonych na sznurku, bowiem uczestnicy
nie mogli pomagać sobie rękoma. Okazało się, że wbicie zębów w dyndające
jabłko nie jest takim prostym zadaniem,
jakby się mogło wydawać.
Wszystkim organizatorom, a zwłaszcza paniom: Barbarze Lipiec, Ninie
Wierzbickiej, Kazimierze Szot, Marii
Kołacińskiej, Marii Skorowskiej, Zosi
Lubryczyńskiej oraz uczestnikom Święta Pieczonego Ziemniaka dziękujemy za
wspólną zabawę.

Uruchomienie świateł przy ul. Pionierów
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Rozwiązany został problem trudnego przejazdu i przejścia po pasach, mamy bezkolizyjny przejazd i bezpieczne
przejście dla pieszych, a skrzyżowanie to
cieszyło się bardzo złą sławą – wiele tu
było stłuczek i ofiar, nawet śmiertelnych.
Nasze nowe, bezpieczne skrzyżowanie
poświęcił ks. Krzysztof Grzejszczyk, pro-

boszcz parafii św. Huberta. Pan starosta,
Jan Dąbek, obiecał budowę kolejnych
świateł z finansów starostwa. Wyraził też
swoje uznanie dla naszej społeczności za
pierwszą taką inicjatywę w powiecie.
Brawo Zalesianie! A może jeszcze pomarzymy o ...chodnikach.

enwu

Fot. Magda Zdrojewska

W samo południe, w słoneczny dzień,
a było to 4 września, mieszkańcy Zalesia, zaproszeni przez redakcję „Przystanku Zalesie” spotkali się na niezwykłej uroczystości.
Po raz pierwszy w naszej miejscowości
uruchomiono sygnalizację świetlną przy
skrzyżowaniu ulic Pionierów i Wiekowej
Sosny.
A jak do tego doszło? Mówi nasza sołtys pani Ewa Molenda-Stroińska: „Przez
10 lat składaliśmy wnioski do samorządu
powiatu. Bez rezultatów. To sami mieszkańcy postanowili rozwiązać ten problem”. Tu zabiera głos pan Leszek Rościszewski, były przewodniczący Społecznego Komitetu Wodno-Kanalizacyjnego:
„W ubiegłym roku, na ostatnim walnym
zebraniu, podjęliśmy uchwałę, by przekazać pozostałe z budowy wodociągów
i kanalizacji na koncie pieniądze na jakiś
wspólny cel. Ponieważ były to pieniądze
mieszkańców, niemała kwota, bo aż 200
tys. zł, postanowiliśmy je przeznaczyć na
budowę sygnalizacji świetlnej, która będzie służyć wszystkim!”
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Bierzmy przykład
z Seniorów

Klub Seniora od ponad 6 lat aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym naszej miejscowości.
Seniorzy znajdują czas na odpoczynek, rozrywkę, jak i chęci do działania na rzecz społeczności lokalnej. Ostatnio, kilkuosobowa grupa
Seniorów wzięła udział w warsztatach realizowanych przez Fundację
Bonum et Sapientia, w ramach projektu „My, Wy i Oni – wspólna
sprawa, wspólna Europa”. Pierwszego września, w 75. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej, była okazja do wspomnień i rozmów
z młodzieżą ukraińską i polską o patriotyzmie, jego znaczeniu, sposobie pojmowania i realizowania w zależności od tego, czego dobro
Ojczyzny, historia i życie będę od nas wymagały. Wywiady, rozmowy, wspomnienia posłużyły do stworzenia scenariusza, na podstawie
którego powstało przedstawienie „Szukam – szukania mi trzeba”,
zagranego przez młodzież uczestniczącą w projekcie. Przedstawienie
mogliśmy obejrzeć 5 września w Klubie Kultury. Przesłanie spektaklu i gra młodych
aktorów wzruszyły widzów. Z rozmowy z aktorami po zakończeniu
przedstawienia dowiedzieliśmy się, jak wiele wartości wyniosła
młodzież ze spotkania
z naszymi Seniorami.
Korzyści były obustronne – seniorzy byli
zaskoczeni zainteresowaniem, zaangażowaniem i dociekliwością
młodzieży uczestniczącej w projekcie. Może
warto powtórzyć warsztaty z liczniejszym
udziałem naszej zalesiańskiej młodzieży?
B. Meissner

Komunikat Klubu Kultury
Rozpoczynamy przygotowanie do VII edycji zalesiańskiego Festiwalu Poezji Śpiewanej, który odbędzie sie w kategoriach: dorośli, młodzież i dzieci.
Oto harmonogram tegorocznego Festiwalu:
1) zgłoszenia do 16 października 2014 r.
2) eliminacje: 24 - 25 października 2014 r.
3) warsztaty: 12 listopada - 3 grudnia 2014 r.
4) próba generalna: 5 grudnia 2014 r.
5) koncert finałowy: 7 grudnia 2014 r.
Komitet Organizacyjny zaprasza serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w kolejnym Festiwalu. Najlepsi wykonawcy otrzymają
od organizatorów statuetki i nagrody rzeczowe, ponadto przewidziane są nagrody specjalne. Zgłoszenia i zapytania należy przesyłać pod
adresem: sztukatorzy@gmail.com. Dodatkowych informacji udzielamy także w Klubie Kultury w Zalesiu Górnym przy ul. Jelonka 2.
Kierownik Klubu Kultury, Andrzej Szczygielski, tel. 500 162 993
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W poszukiwaniu

Ukraińska młodzież
w Zalesiu Górnym
To było niepowtarzalne teatralne zdarzenie pt. „Szukam, szukania mi trzeba”, jedyne w swoim rodzaju, bo
już się go nie da powtórzyć, ponieważ główni aktorzy
– młodzież z Ukrainy – wyjechali do swoich domów na
Wołyniu w Równym i Zbołdunowie.
Wydarzenie teatralne – w formie rodzinnego przyjęcia (reż.
Beata Dalmata), kończące projekt „My, Wy i Oni = Wspólna sprawa = Wspólna Europa” interdyscyplinarne warsztaty
Fundacji Bonum et Sapientia, dofinansowane z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich 2014, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, realizowane w partnerstwie ze Szczepem
ZHR Watra, Centrum Kultury w Piasecznie, Klubem Seniora w Zalesiu Górnym – odbyło się w godzinach wieczornych, w piątek piątego września w Klubie Kultury w Zalesiu Górnym.
Scenariusz tego spektaklu powstał podczas warsztatów
dramy, a oparty był na rodzinnych historiach uczestników
projektu oraz na zebranych od mieszkańców Zalesia Górnego w ramach warsztatów medialnych i wieczoru opowieści
pt. „Patriotyzm wczoraj, dziś i jutro”. Było bardzo emocjonalnie, niektórzy z widzów nie mogli się powstrzymać od łez,
bo w odgrywanych scenach, odnajdywali kawałki ze swojego życia, np. śpiewanie przez prababcie polskiego hymnu zamiast kołyski, wyjście do Powstania Warszawskiego itd.
Wydarzeniem, którym goszcząca przez dwa tygodnie na
naszym terenie grupa z Ukrainy, pożegnała się z naszą okolicą, był hapenning „Wspólna sprawa = Wspólna Europa”,
który miał miejsce w sobotę, 6 września, na Zimnych Dołach podczas Festiwalu Pieśni Dołującej. Przez cały dzień
młodzież zachęcała przybyłych na imprezę ludzi do domalowywania luźnych skojarzeń na temat Polski, Ukrainy
i Europy na wielkiej folii. W przerwie festiwalu, przystrojone w wianki z nawłoci dziewczyny i chłopcy, rozdawali
naręcza tych roślin i zachęcali do tkania z nich flagi Ukrainy na niebieskiej siatce. Z flagi stworzono krąg, w którym
piękne ukraińskie dziewczyny śpiewały pieśni, a stojący na
zewnątrz obserwatorzy, tworzyli symboliczną granicę. Na
zakończenie młodzież zaśpiewała znaną wszystkim pieśń
„Sokoły” z nowymi zwrotkami, nawiązującymi do obecnej
sytuacji na Ukrainie.
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