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Sołtys działa, a rada sołecka wie …
I. Na październikowym spotkaniu Rady
Sołeckiej omawialiśmy:
– Zamówienie uchwytów na flagi na latarnie przy ulicy Pionierów. Flagi, wzorem innych miejscowości, mogłyby być
wieszane z okazji świąt państwowych
i kościelnych. Złożyliśmy odpowiednie
pismo z zapotrzebowaniem i czekamy na
odpowiedź Urzędu Miasta i Gminy.
– Zakup lekkiego pawilonu (namiotu) na potrzeby imprez integracyjnych
organizowanych lokalnie. Na skutek
zmiany wniosku w ramach Funduszu
Sołeckiego 2014 roku – uchwałą wrześniowego Zebrania Wiejskiego – środki
z niewykorzystanej opłaty za monitoring w kwocie 1000 zł przesunięto na
zakup pawilonu.
– Wznowienie działania sołeckiej strony
internetowej.
II. Zwróciliśmy się do firmy Orange
o przesunięcie słupa telefonicznego poza
obręb przejścia dla pieszych naprzeciwko
sklepu „9” przy skrzyżowaniu ul. Pionierów i Wiekowej Sosny. Na razie brak odpowiedzi.
III. Poprosiliśmy Urząd Gminy o usunięcie suchego drzewa zagrażającego bezpieczeństwu przy ul. Wiekowej Sosny
naprzeciwko ul. Białej Brzozy. Drzewo
zostało usunięte.
IV. Na nasz kolejny wniosek o ścięcie
akacji w pasie drogowym, mocno pochylonej nad ul. Jesionową, po raz kolejny
otrzymaliśmy odmowę, a powodem jest
nieuregulowany status prawny pobocza
drogi. Jednak Gmina zadeklarowała przygotowanie dokumentów potrzebnych do
wycinki tego drzewa.
V. Zwróciliśmy się do zarządcy drogi,
czyli Zarządu Dróg Powiatowych, o zabezpieczenie słupkami drogowymi rowów
odwadniających na ul Wiekowej Sosny.
Ponieważ nie otrzymaliśmy odpowiedzi, poprosiliśmy telefonicznie starostę
Jana Dąbka o przyspieszenie tej sprawy.
Zwróciliśmy się też z prośbą umieszczenia w projekcie budżetu na 2015 rok złożonych przez nas wniosków dotyczących

naszych dwóch głównych ulic, czyli dróg
powiatowych.
VI. Zgłosiliśmy do Urzędu Gminy uszkodzone sołeckie tablice ogłoszeniowe przy
aptece obok poczty i przy ul. Jesionowej.
Tablice zostały naprawione.
VII. Zwróciliśmy się pisemnie do Gminy
o zamontowanie nowego słupa ogłoszeniowego, na którym wieszamy duże formaty ogłoszeń. Dotychczasowy okrągły
słup stoi naprzeciwko bazarku i szpeci
swoim wyglądem. Otrzymaliśmy odpowiedź, że realizacja wniosku będzie możliwa w przyszłym roku.
VIII. Zgłosiliśmy brak tabliczek z nazwami ulic przy skrzyżowaniu z ul. Zagajników – służby gminne założyły nowe
tabliczki.
IX. Wystąpiliśmy do Komendanta Straży
Miejskiej o kontrolę stanu drzew i zwrócenie uwagi właścicielowi działki na rogu
ul. Zagajników i Pionierów. Drzewa rosnące na tej działce stanowią zagrożenie
dla linii telefonicznej
X. Uzgodniliśmy miejsce umieszczenia
czterech ławek i koszy na śmieci zakupionych przez Urząd Gminy z Funduszu Sołeckiego 2014 za kwotę ca. 5000 zł. Ławki
zostały wmurowane naprzeciw bazarku,
koło placu zabaw, na placu sportowym
„Domanka”. Jedna z nich będzie zamontowana na ul. Pionierów, obok boiska KS
„Hubertus”, niedaleko pawilonów handlowych – po uporządkowaniu tego terenu.
XI. Uczestniczyliśmy w spotkaniu

z przedstawicielami PKP na terenie naszego budynku stacyjnego. W spotkaniu
brali udział: przedstawiciel Oddziału
Gospodarowania
Nieruchomościami
PKP i firma sprzątająca dworce kolejowe. Firma sprzątająca przekazała zakres
wykonanych prac: odmalowane słupy
podtrzymujące zadaszenie na peronie,
oczyszczone i umyte ławki, pomalowane
latarnie na peronie i wymyte tablice oraz
oczyszczone ściany budynku. Poprosiliśmy o odświeżenie poręczy przy schodach do sklepu z pieczywem. W wyniku
rozmów z przedstawicielem kolei wystąpimy do stosownych komórek PKP ws.
wycięcia cienkich samosiejek wzdłuż
peronu od strony budynku oraz zwrócimy się o wskazanie miejsca zawieszenia
w poczekalni dworca kopii obrazu namalowanego przez zalesiańskie dzieci pod
okiem p. Leszka Zadrąga z okazji 80-lecia
Zalesia Górnego.
W czasie spotkania uzyskaliśmy ponadto informację, że nie ma w tej chwili
szansy na podłączenie budynku dworca
do kanalizacji zbiorczej.
XII. Systematycznie prowadzimy prace
związane z utrzymaniem czystości w Zalesiu. Wykonują te prace osoby skierowane przez kuratorów sądowych Sądu
Rejonowego w Piasecznie. Dzięki temu
co miesiąc usuwamy po kilkadziesiąt
worków liści i śmieci z zalesiańskich ulic.
Sołtys Ewa Molenda – Stroińska

Księdzu Proboszczowi Parafii Św. Huberta w Zalesiu Górnym

Krzysztofowi Grzejszczykowi
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca
składa Sołtys i Rada Sołecka
Zalesia Górnego

Sprawozdanie z działalności radnego
w kadencji 2010-14
Szanowni Państwo,
Dzięki głosom Mieszkańców Zalesia
od 2010 roku pełnię funkcję radnego.
Dzięki zaangażowaniu wielu z Was –
Mieszkańców Zalesia Górnego, udało
się wspólnie zrealizować pomysły, które
zmieniły naszą miejscowość na lepsze.
Z wieloma z Was spotkałem się przy
realizacji programów społecznych –
z Radą Sołecką, harcerkami i harcerzami
Szczepu ZHR Watra, członkami grupy
Razem Lepiej, Klubem Seniora, Stowarzyszeniem Przyjaciół Zalesia Górnego,
członkami klubu KS Hubertus, Radą Parafialną, Dyrekcjami szkół i Nauczycielami, Rodzicami.
Składam na Wasze ręce ogromne podziękowanie za wspaniałą współpracę i tak
potrzebną konstruktywną krytykę kierowaną w moją stronę. Starałem się sprostać
oczekiwaniom jak umiałem najlepiej.
Co się nam udało?
Budowa szkoły
Dzięki rozbudowie placówka wzbogaci
się o ponad 11 nowych sal dydaktycznych
(w tym dwie sale dla „zerówki”). Zagospodarowano także teren wokół szkoły
– powstają nowe ciągi komunikacyjne,
zostanie nasadzona nowa zieleń. Cały
obiekt będzie przystosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych, m.in. dzięki
zamontowanym windom. Prace już są na
ukończeniu, otwarcie szkoły nastąpi we
wrześniu przyszłego roku.

Teren wokół stacji
Powstały nowe miejsca parkingowe udostępnione wzdłuż ulicy Młodych Wilcząt
oraz na parkingu przy dawnym Ośrodku

Wisła. Zamontowano monitoring. Wspólnym Został ocieplony i odnowiony budynek stacji. Zniknęły szpecące reklamy
wokół przejazdu przez tory. W tej chwili
trwają prace nad budową oświetlenia parkingu i ścieżki na perony.

– rurociąg wzdłuż ulicy Piaseczyńskiej,
części ulicy Tęczowej, części ul. Promiennego Słońca
W tej chwili trwają pracę przy budowie
rurociągów wzdłuż ulic Zaczarowanej
Róży oraz Biedronki. Wielka woda w Zalesiu już nam nie grozi.

Odwodnienia
Remonty dróg
W kadencji 2010–14 zrealizowane został
remonty 14 ulic:
– ul. Promienna i część ul. Północnej; ul.
Promiennego Słońca; ul. Nowinek po obu
stronach torów; ul. Południowa wraz z połączeniem do ul. Słonecznej; ul. Tęczowa;
ul. Piękna; ul. Poranku; ul. Leśnych Boginek – na odcinku od Koralowych Dębów do Promiennego Słońca); ul. Leśnych
Boginek cd. wraz z parkingiem przed
kościołem – remont nawierzchni z kost-

U progu kadencji 2010–14 dogoniła nas
wszystkich przeszłość. Lata odkładania problemu, błędy planistyczne i brak
wyobraźni spowodowały, że to właśnie
w Zalesiu Górnym, na terenie oddalonym
od rzeki Jeziorki i rzeki Czarnej, miała
miejsce powódź.
W latach 2010–14 wykonano:
– rów zabezpieczający wzdłuż ulicy Podleśnej i granicy Zalesia do rzeki Zielonej
– rów odwadniający wzdłuż ulicy Cienistej
– rurociąg oraz rów zbierający i odprowadzający wodę wzdłuż ulic: Leśnych
Boginek, Fiołków, Sinych Mgieł do rzeki
Zielonej
– rurociąg zbierający wodę wzdłuż ulic:
Koralowych Dębów, Poranku, Jastrzębi
Lot, Droga Dzików, Niedźwiedzia do rowu
wzdłuż ulicy Ptaków Leśnych w Jesówce.

ki; ul. Złotej Jesieni (na wysokości terenu
Ośrodka Zdrowia); ul. Jastrzębi Lot (na
odcinku od Poranku do Drogi Dzików);
ul. Zaczarowanej Róży – tłuczeń; ul.
Jasna – tłuczeń; ul. Graniczna – wjazdy
w ulice poprzeczne oraz naprawa nawierzchni w części zachodniej; dojazd do
cmentarza wraz z parkingiem. W trakcie
realizacji jest również chodnik wzdłuż ul.
Jesionowej.
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Rewolucja śmieciowa
To nasz wspólny sukces! Zaczynając od
wyboru operatorów, po coroczne rozbudowywanie usługi o nowe zakresy: gabaryty, odpady zielone, dodatkowe terminy
na odpady surowcowe. Mamy w naszej
gminie jedne z najniższych opłat w regionie, a zakres usług jest nieporównywalny
z innymi okolicznymi gminami. W tym
miejscu dziękuje wszystkim zgłaszającym
się do mnie Mieszkańcom za okazaną merytoryczną pomoc i wskazówki. System
wymaga jeszcze szeregu ustaleń m.in.
lokalizacji punktów selektywnej zbiórki
czy doprecyzowania spraw związanych
z odpadami niebezpiecznymi i budowlano–remontowymi.
Transport publiczny
Udało się wzbogacić ofertę dla podróżnych o dodatkowe kursy w ramach linii
L19. Utrzymaliśmy „wspólny bilet” dla
mieszkańców Zalesia! Obecnie Gmina
przygotowuje się do uczestnictwa w programie „Warszawa Plus” od 2015 roku.

Targowisko

W tej kadencji udało się wykonać koncepcję zagospodarowania terenu. Bazarek
wzbogaci się o miejsca targowe, stylowe
wiaty i wygodne ciągi komunikacyjne.
Prace, jeśli starostwo nie złoży zastrzeżeń
do projektu, rozpoczną się jeszcze w listopadzie.
Budynek Klubu Kultury
Dzięki naszym wspólnym staraniom, już
wkrótce, budynek przy ul. Jelonka wzbo-

gaci się o nową przestrzeń do zajęć, dobudowana zostanie klatka schodowa i wykonany remont pomieszczeń na 1 piętrze.

Światła w Zalesiu
To kolejny sukces naszej społeczności.
Wspólnie udało znaleźć się rozwiązanie
problemu niebezpiecznego skrzyżowania
ul. Pionierów z ul. Wiekowej Sosny. I tu
dziękuję Panu Leszkowi Rościszewskiemu. Dzięki jego zaangażowaniu Społeczny Komitet Budowy Wodociągu i Kanalizacji przekazał środki na budowę sygnalizacji świetlnej.

KS Hubertus
Nasz klub sportowy to nie tylko teren
boiska. To Ludzie, którzy budują podstawy zdrowia naszych nie tylko młodych
Mieszkańców. Udało się ustabilizować
kwestię wparcia finansowego działalności
klubu. Nasz Klub jest wzorem dla innych.
Po latach zaniedbań udało się wprowadzić
na stałe konserwacje sztucznej murawy.
Organizacje pozarządowe
Moim marzeniem w 2010 r. było utworzenie Referatu Spraw Społecznych, który
stricte zajmowałby się sprawami organi-

PRZYDATNE TELEFONY
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:
881 551 551 (czynny całą dobę)
Pogotowie Kanalizacyjne PWiK: 603 309 399
Pogotowie wodociągowe: 603 309 399
Pogotowie energetyczne: (22) 701 332 20
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zacji. Taka komórka działa w urzędzie
od 2011 roku. Dotację przyznawane są
według ogólnodostępnych kryteriów – takich samych dla wszystkich podmiotów.
Dzięki tym możliwościom i wsparciu finansowym Gminy Piaseczno w Zalesiu
realizowane były m.in. projekty: Monomania 2013; 2014; Parafialne wyjazdy
z młodzieżą 2012–2014; Harcerska Akcja
Letnia – 2011–2014; Świetlica TU – 2012–
2013; Warsztaty fotograficzne – 2012; Festiwal Pieśni Dołującej 2013–14.
Działalność dla Rodziny
Byłem jedynym radnym, który w 2011
roku zaangażował się w projekt karty Piaseczyńskiej Dużej Rodziny. Udało mi się
przekonać kolegów radnych (poza jednym
wyjątkiem) do promocji dzietności w naszej Gminie. Rozwój Rodziny i tego programu to nasza konieczna przyszłość.
Ład przestrzenny
Prace w kadencji w kontekście Zalesia
Górnego skupiły się na ochronie charakteru naszej miejscowości – przyroda, ład
urbanistyczny oraz poszanowanie dla
oczekiwań mieszkańców. Było to moje zobowiązanie. Udało się to zagwarantować
w przyjętym niedawno Studium Uwarunkowań, które, mimo wielu kompromisów,
realizuje przyjęty przeze mnie cel.
Na koniec
Zadaniem radnego jest nie tylko pokonywanie doraźnych problemów, ale również
wyznaczanie ścieżek rozwoju lokalnej
społeczności. Przez te 4 lata starałem
się działać skutecznie dla mieszkańców,
w zgodzie z rozsądkiem i poszanowaniem
wspólnego dobra.
Mam nadzieję, że będziemy wspólnie
realizować nasze pomysły i marzenia.
Pozostaję do Państwa dyspozycji.
Z wyrazami szacunku
Łukasz Kamiński

ZNICZE PAMIĘCI
Od piątkowego wieczoru, poprzez sobotni dzień Wszystkich Świętych i niedzielny Dzień Zaduszny na przykościelnym dziedzińcu
płonęły dziesiątki zniczy zapalonych przez Zalesian pod portretem
kanonizowanego w br. Św. Jana Pawła II, ale też przed znajdującymi
się na tym placu memoriałami upamiętniającymi poległych i pomordowanych w Powstaniu Warszawskim, Katyniu i Smoleńsku.
Za ten wzruszający wyraz pamięci i hołdu dla bohaterów, którzy za miłość do Polski zapłacili cenę najwyższą, bardzo serdecznie
dziękuje Zalesiańskie Towarzystwo Patriotyczne.

Jerzy Roman
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Rozliczenie kadencji
2010-2014 r.
Drodzy mieszkańcy
Zalesia Górnego i Nowinek
Przed czterema laty obdarzyliście
mnie Państwo zaufaniem i wybraliście na Radnego Miasta i Gminy,
myślę że nie był to stracony czas
przeze mnie. Zdaję sobie sprawę
że nie wszystkich zadowoliłem
i że nie wszystko, co zamierzałem,
zostało zrealizowane. Przykro mi
o tym pisać, ale obecne władze
naszej Gminy wolały gdzie indziej lokować zapisy budżetowe,
dlatego spora część inwestycji na
przykład: budowa ulic, ich odwodnienie i oświetlenie, nie zostało
wykonane.
Drodzy Państwo, w czasie mijającej kadencji złożyłem wiele
wniosków i interpelacji, z których
sporą część udało się zrealizować.
Za jeden z najważniejszych uważam wniosek dotyczący odbioru
liści z naszych posesji. Moja walka trwała prawie rok, zanim władze naszej Gminy przychyliły się
do mojego wniosku.
Z wniosków które składałem
do Budżetu Gminy zostało wykonanych kilka ulic, między innymi: Leśnych Boginek, Promiennego Słońca, Promienna, Tęczowa,
Piękna i Poranku oraz częściowe
wykonanie odwodnienia ul. Piaseczyńskiej.
Na moje wnioski wykonano
także nakładkę asfaltową na ul.
Kasztanów jak również zjazdy
asfaltowe w ulicach odchodzących
od ul. Granicznej, przy wsparciu
Joli Hryniewicz – wjazd na ul.
Złotej Jesieni koło Ośrodka Zdrowia i odcinek ul. Jastrzębi Lot od
ul. Poranku do ul. Droga Dzików.
Na prośbę mieszkańców Domanki i mój wniosek została
wykonana palisada okalająca figurkę Matki Bożej. Podejmowałem również interwencje w sprawach mieszkańców i tu muszę
się pochwalić, że dzięki uporowi
i wytrwałości udało mi się prawie
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wszystkie załatwić pozytywnie
(skuteczność 90%). Między innymi dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców Nowinek,
a zwłaszcza Pani Reginy Wiewióra i jej brata, przy mojej pomocy
udało się wykonać odwodnienie
części lasu Parku Chojnowskiego, z którego woda zalewała ich
domostwa, a także częściowego
oczyszczenia poboczy z rosnących chaszczy przy ul. Gościniec
Warecki.
Najbardziej taki newralgiczny
moment w obecnej kadencji nastąpił na samym początku, kiedy to
Osiedle Wrzosy zostało zatopione i razem z mieszkańcami przez
blisko dwa tygodnie borykaliśmy
się z usuwaniem skutków tej powodzi, a także wypompowywanie wody z podziemi naszego
kościoła. Nieszczęście to jednak
spowodowało wykonanie takiego
odwodnienia, że teraz mieszkańcy
mogą spać w miarę spokojnie.
Podsumowanie
Szanowni Państwo kończąc to
swoje krótkie sprawozdanie pragnę podziękować Pani Sołtys oraz
Radzie Sołeckiej za współpracę,
a zwłaszcza Wam, Drodzy Państwo, za możliwość reprezentowania Was na forum Gminy. Uważam, że godnie i w miarę skutecznie reprezentowałem Was.
Serdecznie Państwu dziękuję
i zapraszam wszystkich do urn na
wybory w dniu 16.11.2014 r.
Wojciech Kaczorowski
- kandydat do Rady Gminy

O mnie:
Lat 62, mieszkaniec Zalesia Górnego od urodzenia. Jestem szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem
dwóch przeuroczych wnuczek
oraz właścicielem zakładu rzemieślniczego, który prowadzę od
1986 r. Radny z wieloletnim stażem i doświadczeniem samorządowym.

Wspólnie
i niezależnie
Telewizja Zalesie nie ma ambicji, by być czwartą władzą. Nie znaczy to oczywiście, że nie chcemy wpływać na rzeczywistość.
Tak – będziemy to robić, ale tylko po to, by ją
zmieniać na lepsze. Zatem nie wchodzimy w układy – ani te polityczne, ani te towarzyskie. Jesteśmy
pośrodku, obiektywni i uważnie patrzący na to, co
się dzieje.
Na razie informujemy o naszych miejscowych
wydarzeniach, zatrzymujemy w kadrze wystawy, uroczystości, wspólne śpiewanie, „festiwale”
i spotkania Zalesian.
Rozmową z Panią Barbarą Tokarską rozpoczęliśmy cykl wywiadów zatytułowanych „Portrety Zalesian” . Trafimy do wszystkich, którzy zrobili coś,
co wpłynęło na zmianę naszej społeczności. To
piękni i mądrzy ludzie. Jest ich u nas wielu. Wiele
zatem będzie portretów uwiecznionych przez redaktorów naszej telewizji.
Wystartowaliśmy też z nowym cyklem. To debaty „Daleko od polityki” . Parę dni temu wspólnie rysowaliśmy portret radnego. W rozmowie
i podczas wymiany doświadczeń. Robimy to po
to, by przywrócić sztukę rozmawiania o zwykłych
naszych codziennych sprawach. Może bowiem powstać wrażenie, że tylko politycy mogą rozmawiać.
Otóż nie. Oni nie wiedzą, co kryje się pod strzechami. Przypominają sobie o nich naskórkowo jedynie
przed wyborami, wzmacniając swoją aktywność
wyjazdową w tak zwany teren...
Debaty to ważna część przekazu telewizyjnego
i społecznego – wymiana poglądów buduje, uczy
tolerancji, ma funkcję poznawczą. Ma też funkcję
sprawczą – wpierw zwraca uwagę na problem, a potem, przy woli silnych ludzi, doprowadza do zmian.
Kolejne dwie debaty poświęcimy pomocy sąsiedzkiej i sprawie bezpieczeństwa.
Pragnę, by w naszej telewizji zaczęły żyć problemy zalesiańskiej młodzieży. A kto najlepiej to
zrobi? Oczywiście oni sami. Zapraszam Was do
tworzenia naszej telewizji. Zapraszam wszystkich,
którzy wsparci techniką telewizyjną będą mogli
wypowiedzieć się o naszej małej ojczyźnie.
Proszę zajrzeć na naszą stronę tvzalesie.pl i sprawić, byśmy się stali medium, które zmienia rzeczywistość. To nasza telewizja.
Magda Olszewska

nr 7/2014, LISTOPAD

Wystawa jakiej nie było!
Tylko dwa tygodnie (niestety) trwała
prezentacja bodaj najbardziej interesującej w tym roku wystawy artystycznej w Zalesiu Górnym.
To pierwsza (jak sięgam pamięcią) wspólna wystawa malarstwa sztalugowego oraz
rękodzieła artystycznego i użytkowego
grupy stołecznych amatorów – malarzy
z senioralnego Stowarzyszenia „Chaber”
i zalesiańskich miłośniczek czynnego wypoczynku ze sztuką, skupionych w tutejszym Klubie Seniora „Złota Jesień”
Pomysłodawczynią tej wspólnej wystawy była p. Krystyna STAWECKA
z Fundacji „Odrodzenie”, dyspozytorka
obszernych salonów na jej prezentacje
w domu państwa Wisłockich (ul. Pionierów 11/13). Jednakże prawdziwym spiritus
movens imprezy były p. Grażyna KUCHARSKA z warszawskiego „Chabrowego” stowarzyszenia, a przede wszystkim
pełna energii, pomysłów i pracowitości p.
Bogusia MEISSNER, koordynatorka zalesiańskiego Klubu Seniora, która zgromadziła na wystawie wszystko, co w jego plastyczno-artystycznym dorobku najlepsze.
Na wystawie swoje prace zaprezentowały Zalesianki, pp.: Bożena ALEKSANDROWICZ – obrazy haftem, Zofia
DRZEWIŃSKA – robótki na drutach,

Krystyna KARPOWICZ – obrazy olejne
i ceramika malowana, Danuta KROC –
obrazy haftowane, Zofia LUBRYCZYŃSKA – fotograficzne portrety kwiatów
„Mój ogród”, Maria MARCHLEWSKA
– haftowane obrusy i malowane szkło, Józefa NAROŻNIAK – haftowane obrazy,
Barbara OSEŁKA – prace szydełkowe
(serwety, amorki), Zofia OTULAK – serwety szydełkowe, Krystyna SŁOWIK –
cykl akwarel „Leśne ścieżki” oraz ozdoby szydełkowe, Halina STANDZIAK
– haftowane serwety, Kazimiera SZOT
– sztuczne kwiaty, Barbara WALTEMBERG (pośmiertnie) – obrazy haftowane.
Zgromadzone w jednym z saloników
wystawowych prace warszawskiej grupy
(głównie pejzaże i kwiaty) cieszyły oko
grą kolorów, umiejętnym stosowaniem
światłocieni i perspektywy. Widać było
nie tylko wrodzone zdolności i zamiłowanie, ale też efekt warsztatów malarskich
prowadzonych dla seniorek grupy „Chaber” przez zawodową artystkę, absolwentkę ASP, p. Annę KOSSAKOWSKĄ.
Oczywiście, największe zainteresowanie wzbudziły prace Zalesianek. Prezentowane w salonie pełnym starych mebli,
fotografii, obrazów ze zbiorów państwa
Wisłockich, zostały świetnie wkomponowane, tworząc jedną artystyczną całość.

W salonie wyłożona też została KRONIKA Klubu Seniora (od początku bardzo pięknie prowadzona przez p. Krysię
Słowikową). Kilkanaście wpisów pełnych entuzjazmu, a czasami i wzruszenia
dowodzą powszechnego dla wystawy
aplauzu.
Wśród tłumu przybyłych na wernisaż
(11.X.2014) odnotowaliśmy obecność
p. Barbary MATUSZCZAK – dyrektor
piaseczyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani sołtys Ewy STROIŃSKIEJ
oraz grupki Złotokłosian z tamtejszego
zaprzyjaźnionego klubu seniora z p. prezes Jolantą SOBOTĄ. Piękny bukiet słoneczników (produkt firmowy tego klubu)
wręczył p. Henryk GOŁKOWSKI. Uroczystość i wystawę – na wieczną rzeczy
pamiątkę – uwieczniła ekipa tvzalesie.pl
z p. red. Magdą OLSZEWSKĄ i „szalejącymi reporterkami”, pp. Zosią LUBRYCZYŃSKĄ i Niną WIERZBICKĄ.
W organizacji wernisażu, w tym urozmaiconego poczęstunku oraz pomocy dla
zwiedzających (szczególnie przy pokonywaniu „piekielnych” schodów na wysoki
parter) dzielnie pomagała liczna grupa
wolontariuszy z miejscowego gimnazjum.
WIELKIE PODZIĘKOWANIA .
Jerzy Roman

15 października 2014, pierwszy raz
w historii w Parafii Św. Huberta w Zalesiu Górnym, nastąpiła uroczysta Peregrynacja Kopii Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej.
Z tej okazji przyjechało do naszej parafii
wielu gości, między innymi ks. Kardynał
Kazimierz Nycz który koncelebrował wraz
z naszymi kapłanami mszę świętą na powitanie Matki Bożej. Ksiądz Kardynał prosił
zgromadzonych o modlitwę za rodziny,
aby były otwarte na przyjęcie nowego
życia, aby potrafiły szukać fundamentu
trwałości, trwania w Chrystusie i trwania
z sobą. Wierni odnowili przyrzeczenia Jasnogórskie z 26 sierpnia 1956 roku.
Do tego wydarzenia przygotowywał całą parafię ks. Proboszcz Krzysztof
Grzejszczyk poprzez modlitwę, post, rekolekcje, filmy, literaturę. Kustosz Obrazu
Matki Bożej powiedział, że w archidiecezji
warszawskiej nie spotkał się z tak dojrzanr 6/2014, LISTOPAD

Fot. Zuzia Kłoda

Obraz Matki Boskiej w Zalesiu

łym przyjęciem Matki Bożej, jak w Zalesiu
Górnym. Mieszkańcy ozdobili swoje domy
oraz trasę przejazdu samochodu-kaplicy.
Kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej: w pierwszej połowie lat 50.
XX wieku w środowisku kościelnym zrodziła się idea przygotowania duchowego
polskiego Kościoła do Jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski poprzez zorganizowa-

nie pielgrzymki kopii obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej po wszystkich polskich
parafiach. W 1957, z inicjatywy prymasa
Stefana Wyszyńskiego, został wykonany
duplikat. Namalował go doc. Leonard
Torwirt. W maju 1957 kopię tę prymas
Wyszyński zawiózł do Rzymu, gdzie 14
maja papież Pius XII dokonał jej poświęcenia.
Paweł Konarzewski
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Mnie to nie obchodzi!

Nie interesuję się polityką, dlatego nie chodzę na wybory. Znasz to, prawda? Mnie to
nie obchodzi! Może nie w tej minucie, ale
czy będzie cię obchodzić, kiedy zostanie
odśnieżona twoja ulica, gdy spadnie duży
śnieg? Czy będzie cię obchodzić, kiedy
zostaną wprowadzone opłaty za korzystanie z boiska? Czy będzie cię obchodzić, ile
jest miejsc w żłobku czy w przedszkolu,
kiedy będziesz chciała wrócić do pracy?
Czy będzie cię obchodzić, ile się czeka do
lekarza, gdy zachorujesz? Czy będzie cię
obchodzić, gdy asfaltowana będzie sąsiednia ulica, a nie twoja?
W wyborach samorządowych chodzi o politykę – ale tę lokalną, która dotyczy twojego życia. Jeśli cię ona nie obchodzi, to
znaczy, że nie obchodzi cię to, gdzie i jak
mieszkasz.
Jesteś pracodawcą. W niedzielę 16 listopada zatrudnimy do naszej firmy „Zalesie
Górne” 4 „pracowników”, którym przez 4
lata będziemy płacić „pensję”. To, jak się
nam będzie wiodło, zależy od jakości personelu, któremu powierzymy zarządzanie
naszą firmą.
Nie głosuj – wybieraj świadomie. Każdy
rozsądny pracodawca świadomie zatrudnia takiego pracownika, który ma szansę
spełnić jego oczekiwania. Nie da pracy
pierwszemu lepszemu. Czego się dowiesz
o kandydatach w lokalu wyborczym? Poznasz jego imię i nazwisko oraz, najpewniej, wiek i miejsce zamieszkania. Czy
wystarczy Ci to do dokonania świadomego wyboru?
Jeśli nie – przeczytasz dalej, kogo, jak i po
co wybierasz. Poznasz nazwiska kandydatów startujących z Zalesia, ale to od Ciebie
zależy, czy poznasz samych kandydatów
– napisz do nich, spotkaj się z nimi, zadaj
pytanie.
Kogo wybieramy?
Wybieramy burmistrza Piaseczna oraz
radnych: gminy, powiatu i województwa,
które są niezależne od siebie. Gminy nie
podlegają powiatom, a powiaty i gminy
nie podlegają województwom.
Burmistrz gminy (różowa karta do głosowania) to jednoosobowy zarząd gminy. Decyduje o tym, co się w niej dzieje
6

Na burmistrza Piaseczna startują:
Lp. Imię i nazwisko
1. RUDZIŃSKA-MĘKAL Barbara
zam. Piaseczno, wiek: 45
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

Kim jest
radna sejmiku
woj. mazowieckiego

2.

LIS Zdzisław
zam. Nowy Prażmów, wiek: 64
KW Platforma Obywatelska RP

obecny burmistrz
Piaseczna

3.

OŁDAKOWSKI Wojciech Jerzy
zam. Głosków, wiek: 38
KW Prawo i Sprawiedliwość

radny powiatowy

4.

ZALEWSKI Józef
zam. Piaseczno, wiek: 58
KWW Józefa Zalewskiego i Centrum

były burmistrz
Piaseczna

5.

SŁOWIK Mariusz
zam. Głosków, wiek: 39
KWW Klub Rozwoju

radny gminy

6.

DZIEKANOWSKI Paweł Jan
zam. Żabieniec, wiek: 36
KWW Projekt Piaseczno

działacz samorządowy,
promotor sportu

7.

KANDYBA Piotr
zam. Żabieniec, wiek: 45
KWW WspólneRazem

radny powiatowy

Na radnych gminy z Zalesia startują:
Lp. Komitet (lista wyborcza)

Kandydaci z Zalesia Górnego

1.

KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa KOWALCZYK Zenon Krzysztof, wiek: 45

2.

KW Platforma Obywatelska RP

KAMIŃSKI Łukasz Daniel, wiek: 31

3.

KW Prawo i Sprawiedliwość

FRYSZCZYN Grzegorz Eugeniusz, wiek: 68

4.

KWW Józefa Zalewskiego i Centrum

KACZOROWSKI Wojciech, wiek: 62

5.

KWW Klub Rozwoju

BOLEK Michał, wiek: 33

6.

KWW Nasza gmina-Nasz powiat

JAŚKACZEK Zbigniew Antoni, wiek: 64

7.

KWW Projekt Piaseczno

LENARTOWICZ-DIADIUK JUSTYNA,
wiek: 33, zam. Jesówka

link do pkw: http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/gminy/view/141804
Na radnych powiatu z Zalesia startują:
Lp. Komitet (lista wyborcza)

Kandydaci
w naszym
okręgu
3
7

1.
2.

KKW SLD Lewica Razem
KW Platforma Obywatelska RP

3.

KW Prawo i Sprawiedliwość

7

4.

KWW Klub Rozwoju

8

5.

KWW NASZA GMINA-NASZ POWIAT

8

6.

KWW WSPÓLNERAZEM

8

Kandydaci z Zalesia
Górnego
brak
SZCZYCIŃSKI Paweł
nr na liście: 3, wiek: 29
BANAŚKIEWICZ Marek
nr na liście: 3, wiek: 50
FRYSZCZYN Alina
nr na liście: 6, wiek: 67
BOLEK Marian
nr na liście: 7, wiek: 63
KAMIŃSKA Magdalena
nr na liście: 6, wiek: 29
brak

link do pkw: http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/powiaty/view/1418
nr 7/2014, LISTOPAD

i odpowiada za jej kondycję. Realizuje zatwierdzony przez radnych budżet.
Oddajemy głos na jednego kandydata
spośród siedmiorga startujących. Kandydat, który 16.11.2014 r. otrzyma ponad
50% głosów mieszkańców gminy – zostanie burmistrzem. Jeśli nikt nie uzyska
przewagi, dwa tygodnie później odbędzie
się 2. tura wyborów między dwiema osobami, które w 1. turze otrzymały najlepsze wyniki.
Radny gminy Piaseczno (biała karta do
głosowania). To gmina odpowiada za
wszystkie nasze podstawowe potrzeby: od
dostarczania wody, wywozu śmieci, przez
bezpieczeństwo, podstawową opiekę zdrowotną, opiekę nad dziećmi i edukację (od
żłobka do gimnazjum), po kulturę, transport, infrastrukturę oraz zagospodarowanie przestrzenne.
Do gminy pierwszy raz w okręgu
1-mandatowym. W wyborach do rady
gminy po raz pierwszy wybierzesz w nowym systemie. Rada gminy liczy 23 radnych i na tyle okręgów została podzielona
gmina. To oznacza (i to jest główna zmiana), że z każdego okręgu zostanie wybrany tylko jeden radny (w 2010 r. aż trzech
wybranych radnych pochodziło z Zalesia).
Dlatego też komitety w okręgu wystawiają
po 1 kandydacie na liście. Zalesie Górne
jest teraz jednym okręgiem (nr 18). Z mandatem do rady miejskiej wejdzie ta osoba,
która otrzyma najwięcej głosów zalesian.
Od tej pory będzie jasne, do kogo mamy
się zwracać z naszymi problemami i pomysłami. Zapamiętaj nazwisko zwycięzcy, bo będzie to w 100% radny zalesiański.
Uwaga! Jesówka i Wólka Kozodawska są
obecnie w osobnym okręgu wyborczym
do rady gminy (nr 19). Będą wybierać radnych spośród innej listy kandydatów w lokalu wyborczym w Zespole Szkół Publicznych w Jazgarzewie (ul. Szkolna 10).
Radny powiatu piaseczyńskiego (żółta
karta do głosowania)
Radni powiatowi współodpowiadają za
politykę społeczną, wsparcie na rynku pracy, edukację na poziomie szkół ponadgimnazjalnych oraz częściowo za infrastruktu-

rę i transport. To radni wybierają spośród
siebie zarząd i jego przewodniczącego,
czyli starostę.
Do powiatu po staremu. Gmina Piaseczno podzielona jest na dwa okręgi powiatowe. Zalesie wybiera z okręgu nr 2, na
który przypadają 4 mandaty radnych powiatowych.
Na tym szczeblu wybory są wielomandatowe i proporcjonalne, tzn. że każda lista
wystawi w naszym okręgu kilku kandydatów. Dostaniemy więc „książeczkę”,
w której wybierzemy tylko 1 nazwisko
spośród 41 kandydatów z 6 zarejestrowanych w naszym okręgu komitetów.
Mocne i słabe listy. Na to, kto otrzyma
mandat, wpływ ma przede wszystkim liczba wszystkich głosów oddana na daną listę
w powiecie. Dopiero w drugiej kolejności
ważny jest indywidualny wynik kandydata. Mocne listy wprowadzają więcej
radnych. Niestety oznacza to też, że mocni kandydaci na słabych listach nie mają
w obecnym systemie szans nas reprezentować.
Radny sejmiku mazowieckiego (niebieska karta do głosowania)
To na poziomie sejmiku decyduje się,
gdzie pójdzie 40% unijnych pieniędzy. To
marszałek województwa, wybierany przez
radnych, ma wpływ na funkcjonowanie
Kolei Mazowieckich. To ci radni decydują o kierunkach rozwoju naszego regionu
i dużych inwestycjach. Sejmik również
nadzoruje działanie szpitali specjalistycznych i dużych instytucji kulturalnych.
Na poziomie wojewódzkim wybory też
są proporcjonalne. Najwięcej kandydatów
startuje z list znanych nam komitetów partyjnych. W naszym okręgu (warszawski
„obwarzanek”, nr 7) obsadzimy 10 mandatów, wybierając spośród 174 kandydatów
z 13 list. Nie ma wśród nich kandydatów
z Zalesia.
(link do pkw: http://wybory2014.pkw.gov.
pl/pl/wojewodztwa/view/14)
Jak wybieramy?
4 razy „x”. W niedzielę 16 listopada dostaniesz 4 karty wyborcze – każdą w in-

nym kolorze, każdą z inną liczbą kandydatów na inne funkcje. Jednak na każdej
z nich wybierasz tylko 1 kandydata spośród wszystkich list. Prawidłowo oddany
głos – to jeden znak „x” na karcie wstawiony w rubryce przy nazwisku twojego
kandydata.
Demonstracja pustego głosu. Bywają
tacy, którzy idą do wyborów, ale demonstracyjnie wrzucają pustą kartę jako wyraz swojego niezadowolenia. Oczywiście
można to robić, jednak obecnie nie rozróżnia się, ile głosów z jakiego powodu
jest nieważnych. Jest on liczony wspólnie
wraz z pomyłkami (np. wyborem dwóch
nazwisk na jednej karcie).
Kto może wybierać?
Rocznik’96 już głosuje. Zagłosować
może każdy, kto najpóźniej 16 listopada
kończy 18 lat – do lokalu przychodzisz
z dokumentem ze zdjęciem (dowodem,
paszportem, legitymacją szkolną).
Nie meldunek, ale rejestr wyborców.
Nie trzeba być zameldowanym w gminie,
ale trzeba znajdować się w gminnym rejestrze wyborców. Jest on tworzony automatycznie na podstawie zameldowania.
Dopisanie się do rejestru wyborców jest
proste, załatwia się je w urzędzie gminy, najpóźniej do 7 listopada. Ma jednak
jedną konsekwencję – skutkuje trwałym
wykreśleniem z dotychczasowego rejestru
wyborców, tak więc od tego momentu we
wszystkich kolejnych wyborach (prezydenckich i parlamentarnych w 2015 r.) będziesz głosować w Zalesiu.
Zasadniczo w wyborach władz lokalnych
nie można głosować gdzie indziej na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.
Kiedy i gdzie?
16 listopada, niedziela, g. 7-21, lokal wyborczy mieści się w gimnazjum przy ul.
Białej Brzozy 3. Jeśli dojdzie do 2. tury
wyborów na burmistrza, odbędą się one
w niedzielę 30 listopada w tych samych
godzinach.
dr Ewa Modrzejewska, zalesianka,
współtworzy serwis obywatelski
www.MamPrawoWiedziec.pl

W niedzielę 16.11 głosujemy w wyborach samorządowych.
Wybieraj świadomie – przyjdź i poznaj kandydatów z Zalesia.
Zalesiańska Debata Samorządowa 14.11.2014 r. (piątek), godz. 19, Pub 99, Zalesie Górne
nr 6/2014, LISTOPAD
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Na pełnych obrotach
Ani się obejrzeliśmy, a minęło osiem
tygodni nauki. I choć weszliśmy już
w nowy rytm, to czasem jeszcze wspominamy miłe czerwcowe wydarzenia
i wakacje, które, jak zwykle, zbyt szybko się skończyły.
Dzięki uprzejmości i pomocy kierownika
Klubu Kultury w Zalesiu Górnym, Andrzeja Szczygielskiego, pierwszo- i drugoklasiści pojechali w czerwcu do Konstancina, by przekonać się, że w okolicy można miło i pożytecznie spędzić czas. Młodsi
uczniowie przenieśli się w cudowny świat
baśni. Stało się to za sprawą barwnych historii opowiedzianych przez wspaniałego
bajarza – dyrektora Muzeum Baśni, Bajek
i Opowieści – Michała Malinowskiego.
Starsi uczniowie mieli wyjątkową okazję zwiedzić prywatne muzeum Marka
Roeflera w Villi La Fleur. Kolekcję obrazów malarzy związanych z Ecole de Paris
obejrzeli w towarzystwie przewodnika.
W Dniu Sportu młodzież wykazała
się sprawnością i umiejętnościami, dobrze się przy tym bawiąc. Atrakcją i niespodzianką było spotkanie z Maciejem
Dowborem, znanym z zamiłowania do
sportu. Opowiedział o triatlonie, który
uprawia i zachęcał uczniów do aktywności fizycznej.
Nowy rok szkolny czas zacząć
Tradycyjnie 1 września uroczyście przywitaliśmy rok szkolny. Po oficjalnej części przyszedł czas, aby pochwalić się opalenizną, podzielić wrażeniami, powspominać wakacje. Z radością powitaliśmy
w naszych murach pierwszoklasistów,
którzy z lekką tremą i niepewnością przyglądali się nauczycielom, kolegom, szkole. Od 14 października, kiedy odbyło się
ślubowanie, mogą o sobie mówić z dumą,
że są uczniami Gimnazjum w Zalesiu
Górnym. Chyba dobrze się tu czują i mamy nadzieję, że wykorzystają szansę, aby
się pięknie rozwinąć.
Nowe wyzwania
Po wakacyjnej przerwie pełni zapału
przystąpiliśmy do nowych zadań. Waż-

nym tegorocznym wyzwaniem jest realizacja projektu „Moja przyszłość”,
w którym uczestniczy 25 uczniów.
Dzięki współfinansowaniu ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz dofinansowaniu z Gminy Piaseczno
uczniowie pod opieką nauczycieli mogą
w atrakcyjny sposób uzupełniać wiadomości i poszerzać wiedzę z przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych i jęzka
angielskiego.
10 października rozpoczęły się warsztaty dziennikarskie prowadzone przez
znaną dziennikarkę i prezenterkę Magdę
Olszewską. Pomysłodawcą i dobrym duchem tego przedsięwzięcia jest Andrzej
Szczygielski. Mamy nadzieję, że wśród
naszych uczniów znajdą się przyszli mistrzowie dziennikarstwa.
20 października odbyło się pierwsze
spotkanie warsztatowe w ramach programu profilaktyki zatytułowanego „Zanim
spróbujesz”. Zajęcia zostały sfinansowane przez Gminę Piaseczno, a prowadzą
je przedstawiciele Fundacji Terapeuci dla
Rodziny. Uczniowie mają okazję porozmawiać o problemach dotyczących młodzieży, o czyhających zagrożeniach.

tamtejsze szkoły. Zdobytymi doświadczeniami podzielili się z pozostałymi nauczycielami Gimnazjum w Zalesiu.

Podróże kształcą
Jak zwykle we wrześniu zostały zorganizowane wyjazdy pozwalające zintegrować się klasom i poznać piękne miejsca
w Polsce. Najpierw pierwszaki udały się
do Białowieży na spotkanie z żubrami,
później drugoklasiści pojechali do Torunia, a uczniowie klas trzecich do Wilanowa. Wszystkim sprzyjała pogoda i dopisywały humory.
Aby podszlifować angielszczyznę, byliśmy w „Buffo” na bardzo dobrym spektaklu pt. „Frankenstein”. Nasza młodzież
jak zwykle zachowywała się wzorowo.
Od 14 do 20 września dyrektor i wicedyrektor gimnazjum oraz przedstawiciele
grona pedagogicznego przebywali w mieście partnerskim Piaseczna, w Upplands
Väsby. W ramach projektu „Wymiana dobrych praktyk” nasi nauczyciele przyglądali się szwedzkiemu systemowi oświaty,
uczestniczyli w dyskusjach, podziwiali

Nasze święto
14 października obchodziliśmy Dzień
Edukacji Narodowej, czyli święto nauczycieli, uczniów i wszystkich pracowników
oświaty. Po trzech lekcjach odbył się apel
okolicznościowy, a po nim ślubowanie
klas pierwszych. Przewodnicząca Samorządu Szkolnego złożyła podczas apelu
życzenia, po czym nauczyciele otrzymali
piękne wrzośce. Dzień upłynął w miłej
atmosferze.
Początek roku był bardzo udany.
W szkole dużo się działo. Nie sposób
napisać o wszystkim, ale warto jeszcze
wspomnieć, że uczniowie uczestniczyli
w różnych akcjach (np. w „Sprzątaniu
świata”), brali udział w konkursach i zawodach, działali w wolontariacie. Mamy
bogate plany i liczymy, że ich realizacja
przyniesie dużo korzyści i satysfakcję.

Przyjemne z pożytecznym
Zgodnie z naszą tradycją obchodziliśmy
Dzień Drzewa. W tym roku patronowała nam lipa. Wszyscy uczniowie wzięli
udział w konkursach (literackim, plastycznym i sprawdzającym wiedzę) poświęconych temu drzewu. Przez ponad
miesiąc trudzili się nad napisaniem ciekawych refleksji i przygotowaniem prac
plastycznych. 7 października, podczas
apelu poświeconego lipie, poznali wyniki
wszystkich konkursów i otrzymali nagrody. Mieli okazję zdobyć wiele interesujących informacji na temat tego drzewa.
W tym roku po raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Czekolady. Najpierw obejrzeliśmy interesującą prezentację o uprawie
kakaowca i produkcji czekolady. Ochotnicy zrobili gazetki o czekoladzie. Największą atrakcją okazał się konkurs kulinarny.
Każda klasa przygotowała czekoladowe
wypieki. Jury wyłoniło zwycięzców, a potem uczniowie błyskawicznie zjedli swoje
smakołyki. Było aromatycznie i pysznie!

Anna Kołodziejska

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
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