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Przystanek Zalesie
B E Z P Ł A T N A
GAZETA SOŁECKA

Informacja Sołtysa 
i Rady Sołeckiej

Zapraszamy mieszkańców na Ze-
branie Wiejskie 7 września 2017 r. 
(czwartek) o godz.19.00 (I termin ), 
II termin godz. 19.15, które odbędzie 
się w Klubie Kultury przy ulicy Bia-
łej Brzozy 3 (I piętro).

Celem naszego Zebrania jest podję-
cie uchwały dotyczącej wykorzystania 
Funduszu Sołeckiego 2018, który zo-
stał przyznany w wysokości 48 254 zł. 
W ramach tego Funduszu podejmiemy 
wnioski na jego wykorzystanie. My 
będziemy decydować na co wydamy 
tę kwotę,  a Urząd Gminy sfinansuje – 
oczywiście w ramach zadań własnych 
Gminy.

Propozycje Sołtysa i Rady Sołeckiej 
są podobne do tegorocznego budżetu.

Proponujemy:
Pokrycie kosztów druku 
i składu naszej gazetki 
Przystanek Zalesie 8000 zł
Wsparcie lokalnych 
inicjatyw integracyjnych 2000 zł
Założenie oświetlenia 
na ulicy Leśny Zaułek 12 000 zł
Zakup i montaż 
wyposażenia placu zabaw, 
rośliny 
do sadzenia 12 200 zł
Wsparcie imprez kulturalnych 
na terenie sołectwa 8000 zł
Promocja Zalesia Górnego 
zakup i druk materiałów 
promocyjnych 1000zł
Nagrody i trofea na turnieje 
sportowe i kulturalne 800 zł
Zakup wyposażenia do Klubu 
Kultury w ZalesiuGórnym 1254 zł
Prace porządkowe wsi 
wraz zakupem materiałów 3000 zł

Razem 48 254 zł

Zapraszamy serdecznie mieszkańców
Sołtys Ewa Molenda-Stroińska

Kontakt z sołtysem:
telefon: 22/844 03 29; 
48 691 500 242
ul. Porannej Zorzy 1

PRZYDATNE
TELEFONY

Pogotowie ratunkowe Falck: 
22/535 91 93; 999; 112
Nocna Pomoc Lekarska 
– Szpital św. Anny, 
Piaseczno: 
tel. 22 536 97 76
Nasz Ośrodek Zdrowia: 
22/756 52 45
Przychodnia Piaseczno 
ul. Fabryczna: 22/756 21 11; 
22/756 73 73
Szpital Św. Anny Piaseczno: 
22/735 41 00
Pogotowie gazowe: 992
Straż Pożarna: 
998, 112
Awarie oświetlenia ulic: 
535 481 335
Pogotowie energetyczne 
Jeziorna: 22/701 32 20; 
22/701 32 22
Pogotowie wodno-
kanalizacyjne PWiK: 
603 309 399 
Posterunek Policji 
w Zalesiu: 22/757 87 96; 
997
Parafia Św Huberta 
w Zalesiu Górnym: 
22/757 86 13
Poczta Zalesie Górne: 
22 756 52 48
Zespół Szkół Publicznych 
w Zalesiu Górnym: 
22 7565217
Klub Kultury: 500 162 993
Urząd Gminy Piaseczno: 
centrala 22/701 75 00
Urząd Gminy: Wydział 
Gospodarki Odpadami: 
22/736 29 84
Nadleśnictwo Chojnów: 
22 727 57 52

Wnioski do projektu budżetu powiatu 
na rok 2018

Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego w imieniu 
mieszkańców zgłasza propozycje zadań do opraco-
wywanego budżetu Powiatu na rok 2018:

I. Kontynuacja remontu ulicy Pionierów 
II. Wykonanie chodnika na ulicy Parkowej od apteki 
do granicy z Ustanowem
III. Ciąg dalszy remontu ul. Wiekowej Sosny od ronda 
do ulicy Pionierów
IV. Oczyszczenie studni zbierających wodę z ulicy 
Pionierów oraz wykonanie rurociągu zapewniającego 
odpływ wody z rowu wzdłuż ulicy Pionierów do skrzy-
żowania z ul. Droga Dzików
V. Położenie nakładki asfaltowej od leśniczówki w kie-
runku Krępy /Gościniec Warecki/
VI. Wykonanie naprawy rowów odwadniających na 
ulicy Wiekowej Sosny
VII. Opracowanie nowej organizacji ruchu wraz 
z oznakowaniem /dotyczy dwóch naszych głównych 
ulic tj. Pionierów i Parkowej/ uwzględniającej strefę 
ograniczenia prędkości na terenie całej miejscowości, 
oraz wyznaczenie nowych przejść dla pieszych po kon-
sultacji z Radą Sołecką.
VIII. Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy 
Pionierów od ul. Koralowych Dębów do Wiekowej 
Sosny
IX. Wykonanie parkingu koło GS-u.

Wnioski do projektu budżetu gminy 
na rok 2018
Sołtys i Rada Sołecka  Zalesia Górnego w imieniu 
mieszkańców zgłasza propozycje zadań do budżetu 
Gminy na 2018 rok:

I. Wykonanie oświetlenia:
• Ulica Złocistych Łanów na wysokości nr 16A
• Gościniec Warecki od ul. Zaczarowanej do Leśnej
II. Modernizacja oświetlenia w obrębie przejść dla pie-
szych. Wymiana opraw na nowe wykorzystujące tech-
nologie LED
III. Wykonanie w ramach remontu – odwodnienia 
i utwardzenia nawierzchni/nakładki asfaltowej:
• Jasna (od Leśnej do Jagodowej) – utwardzenie tłucz-
niem oraz nakładka na całości
• Widna (od Nowinek do Południowej) – nakładka 
asfaltowa
• Zaczarowanej Róży – nakładka asfaltowa

dokończenie na s. 2
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Wnioski do projektu budżetu gmin

dokończenie ze s. 2

• Połączenie ulicy Pięknej z Południową – nakładka 
asfaltowa
• Złocistych Łanów – wykonanie nakładki
• Leszczynowa – nakładka asfaltowa
• Jelenich Rogów – nakładka asfaltowa
• Środkowa
• Modrzewiowa
• Naprawa chodnika na Koralowych Dębów od Pionie-
rów do Złotej Jesieni po stronie Przychodni
IV. Modernizacja sieci wodociągowej i przeglądy tech-
niczne w tym budowa wodociągu do miejscowości No-
winki
V. Realizacja projektu zagospodarowania Bazarku 
etap II – wiaty i stoiska dla handlujących (wykonanie 
w drewnie)
VI. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zalesiu 
Górnym
VII. Zabezpieczenie bieżącego utrzymania dróg grun-
towych poprzez przeznaczenie środków na utwardze-
nie 3 ulic w Zalesiu Górnym, aby były przygotowane 
pod nakładki lub kostkę. Profilowanie dróg, zdaniem 
rady sołeckiej, jest nieefektywne i przynosi tylko chwi-
lowy rezultat.
IX. Zabezpieczenie środków na zajęcia sportowe i re-
kreacyjne dla mieszkańców w ramach budżetu GOSIR 
- Piaseczno

Akcja peron
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Zalesia 
w dniu 15 września (piątek), na peron kolejowy 
w naszej miejscowości. Spotkamy się o godzinie 
16:45 tuż przed przyjazdem pociągu z kierunku 
Warszawy. 

Dlaczego chcemy, by było nas jak najwięcej – otóż 
chcemy pokazać na jakie przeszkody natykamy się, 
gdy wysiądziemy z wagonu. Nadal nie jest zrobiony 
właściwy zjazd dla wózków dziecięcych, rowerów, 
wózków inwalidzkich ze schodów po stronie południo-
wej peronu. Tam nawet nie ma poręczy, by ktoś mniej 
sprawny mógł się jej przytrzymać. Nasi sąsiedzi, którzy 
mieszkają w tej stronie Zalesia mają utrudnione dojście 
do domu. Przedstawiciel PKP PLK-a pan Krzysztof 
Pietras (to ten pan w garniturze wśród nas przemoczo-
nych i pod parasolami w dniu 13 lipca) obiecał nam 
usunięcie wielu niedociągnięć, które wytykaliśmy „bu-
dowlańcom”.  Udało się tylko jedno – otwarto przejazd, 
który nadal nie ma czynnych szlabanów. Niech nasz 
kolejny protest nie pójdzie na marne, przyjdźcie, za-
protestujcie, wreszcie się nam uda, by traktowano nas 
poważnie i z szacunkiem.  enwu

Wakacyjne atrakcje
Do 31 sierpnia dzieci (6-13 lat) z Zalesia Górnego i okolic mogą spę-
dzać czas na półkoloniach (zgłoszonych do Kuratorium) Stowarzysze-
nia Rodziców „TU” w Domku na Sarenki 11.

Można się zapisać na tydzień, dwa, trzy lub na pojedyncze dni. 
Opieka od 7.30 do 16.30 (możliwość wydłużenia). Do dyspozycji dzie-

ci 90 metrowy domek (drabinki, huśtawki, zabawki, materiały plastyczne) 
i duży ogród (piaskownica, huśtawki, drabinki, zjeżdżalnia, rowery, hu-
lajnogi, basen ogrodowy).     

Dzieci mają warsztaty integracyjne, traperskie, malarskie, ceramiczne 
i kulinarne, jeżdżą na basen i do kina, a także na dalsze wycieczki (raz 
w tygodniu). Odwiedziły już konstancińskie tężnie, Muzeum Wsi Ra-
domskiej (zdobywając „sprawności pradziadków” robiły masło, powrozy, 
międliły len, itp.) i spacerowały po Starym Mieście podczas warsztatów 
„Legendy warszawskie” zorganizowanych przez Muzeum Warszawy. 

W następnych tygodniach planujemy wyprawy do kina, Królikarni, 
Powsina, Łazienek (lub tym podobnych miejsc).      

Koszt: 250 zł tygodniowo wraz z jedzeniem (owoce, woda, soki, jogur-
ty, serki, kanapki). Ponadto w czasie zajęć kulinarnych przygotowujemy 
naleśniki, racuchy, sezonowe zupy. Dzieci przynoszą ze sobą tylko drugie 
śniadanie.

UWAGA! Zniżki dla rodzin 3+, samotnych rodziców oraz rodzin w 
trudnej sytuacji życiowej.  

ZAPISY:  606 955 424. Serdecznie zapraszamy
Agnieszka Gutkowska

KLUB KULTURY ZAPRASZA…

Klub Kultury w Zalesiu Górnym zaprasza na nowe zajęcia, które od 
września wzbogacą jego ofertę. Dorosłym, którzy interesują się plastyką, 
polecamy kurs „Pędzlem i ołówkiem”, obejmujący podstawy teoretyczne 
oraz naukę technik malarskich i rysunkowych. 

Młodszych z pewnością zainteresują warsztaty z rękodzieła, technik 
medialnych oraz mody i teatru. Dzieci w wieku przedszkolnym, wraz z 
dorosłymi opiekunami, będą mogły ciekawie i twórczo spędzić czas na 
zajęciach „Plastyka malucha”. 

Więcej informacji uzyskają Państwo w Klubie Kultury w Zalesiu Gór-
nym przy ulicy Białej Brzozy 3 lub pisząc na adres mailowy: zalesie.gor-
ne@kulturalni.pl.    Inga Bania

CENTRUM KULTURY ZAPRASZA…

X Festiwal Otwartych Ogrodów: 26.08 godz.17.30 – spektakl plenerowy 
„Podkowianin aktorem” na motywach „Parad” Jana Potockiego; godz. 
19.00 – pokaz filmu „Polsko-węgierski korytarz 1944”, Zalesie Dolne; 
27.08 godz. 11.00 – spotkanie literackie w ogrodzie Manuli Kalickiej, Za-
lesie Dolne, godz. 18.00 – koncert zespołu „Ciepły wieczór”, Zalesie Dolne
28.08-1.09 – bezpłatne konsultacje muzyczne, Przystanek Kultura, Pia-
seczno.
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Kilka lat temu rozpoczęłam akcję „By-
łam – Wjechałam. Bliżej Europy”, któ-
ra miała na celu ukazanie budynków 
użyteczności publicznej, jako obiektów 
dostosowanych do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych.

Jako osoba poruszająca się na wózku 
inwalidzkim patrzę na nasze Zalesie z per-
spektywy kółek. Cieszę się jak dziecko 
z nowej zabawki, kiedy mogę samodziel-
nie zrobić zakupy, wypożyczyć książkę, 
czy wysłać list lub paczkę do znajomych. 
Dlatego kilka lat temu chciałam się dzie-
lić informacjami o dostępności naszego 
pięknego Zalesia właśnie pod tym kątem. 
Uważam, że jak na tak małą miejscowość 
z wielu obiektów mogę skorzystać samo-
dzielnie. W swych obserwacjach zwraca-
łam uwagę na wjazdy, pochylnie na scho-
dach, ciężkie drzwi itp. szczegóły.

Tym razem pisząc ten artykuł chcę 
zwrócić uwagę na obiekty, lub szczegóły, 
które pozostawiają nam wiele do życze-
nia. Myślę, że są też drobne szczegóły, 
które niewielkim kosztem mogą uspraw-
nić samodzielność osób z dysfunkcjami 
ruchu.

 Ale zacznijmy od początku. Jadę do 
Urzędu Pocztowego. To obiekt, który nie 
jest dostosowany do osób poruszających 
się na wózkach. Osoby starsze też ma-
ją problem. Jednak zamontowany został 
dzwonek, który ma wynagrodzić brak 
podjazdu. Ale pytanie, czy ten dzwonek 
działa? Ile czasu będę stała zimą przy 
schodach czekając na pomoc w załatwie-
niu sprawy?

Kolejnym problemem, który dostrze-
głam w tym roku, jest coraz mniejsza prze-
strzeń w sklepach. Idąc na zakupy stresuję 
się, że kółka od wózka zahaczają o regały, 
o przedmioty ustawione przy nich. Przy-
jemność z robienia samodzielnie zakupów 
znika jak bańka mydlana. Myślę, że warto 
zwrócić uwagę również na umieszczanie 
w sklepach samoobsługowych torebek na 
pieczywo czy owoce. Często, być może 
z braku miejsca, są one położone gdzieś 
wysoko, gdzieś poza zasięgiem osoby sie-
dzącej na wózku. Wiem, że zawsze można 
poprosić o pomoc, ale czy właśnie o to cho-
dzi w samodzielności?

W obiektach takich jak sklepy, poczta 
apteka, powinny również znajdować się 
miejsca siedzące. Nie myślę tu o rzędzie 
ławek, ale o pojedynczym, nawet składa-

nym krześle. Osoba chodząca, ale z dys-
funkcją ruchu może czasami potrzebować 
chwili odpoczynku podczas robienia za-
kupów. 

Kolejnym, myślę że dość dużym prob-
lemem jaki dostrzegam w naszej miejsco-
wości, jest brak dostosowanego gabinetu 
dentystycznego. Każdy ma prawo do 
leczenia. Wiem, że jest możliwość pry-
watnego leczenia, jednak żaden gabinet 
nie świadczy usług np. bez przesadzania 
pacjenta na fotel. Czy wózek naprawdę aż 
tak bardzo różni się od fotela dentystycz-
nego?

Każda kobieta, nawet ta na wózku lubi 
czuć się pięknie. Kochamy zmiany w wy-
glądzie. Aby tego dokonać wybieram się 
do fryzjera. Decyduję się na zmianę kolo-
ru włosów. No i mam problem. Jak zmyć 
nałożoną na włosy farbę? Osoba siedząca 
na wózku inwalidzkim nie jest w stanie 
skorzystać z myjki fryzjerskiej. Jest moż-
liwość przesadzenia się na fotel do mycia, 
ale z kolei umywalka jest wysoko i ciężko 
wyciągnąć się do góry…

Pozostając przy naszej wizualności. 
Idę do sklepu z odzieżą. Piękna bluzka 
na wieszaku! Ale czy będzie mi w niej 
do twarzy? Czy będzie podkreślała moją 
figurę? No i następuje problem z przymie-
rzeniem. Czy przymierzalnie nie mogą 
być odrobinę większe, tak żeby wózek 
w całości się zmieścił?

Całą trasę między obiektami przemie-
rzam wózkiem. Tu też napotykam barie-
ry. Doceniam to, że w naszym Zalesiu 
są chodniki, ale bezmyślność niektórych 
kierowców jest zaskakująca. Chodniki 
budowane są dla bezpieczeństwa pie-
szych, a nie po to, by auta miały gdzie 
parkować. 

Przystanki autobusowe zostały 
umieszczone na niektórych chodnikach. 
Odległość między krawężnikiem, a przy-
stankiem z ledwością wystarcza, abym 
mogła przejechać. Hmmm inny model 
wózka może mieć już problem. 

Zwróciłam również uwagę na przy-
ciski przy przejściach dla pieszych. Aby 
go nacisnąć muszę wyciągnąć rękę na 
wysokość głowy. Dla niektórych osób 
niepełnosprawnych może być to niewy-
konalne. Gdyby były obsadzone niżej, to 
wózkowiczom było by łatwiej dosięgnąć, 
a dla osób sprawnych zmiana wysokości 
nie stanowiłaby różnicy.

Tym artykułem chciałam zwrócić 
uwagę na szczegóły które nas otaczają. 
Dla osób sprawnych pewnie są one nie-
widoczne. Dla nas wózkowiczów czasami 
bywają przeszkodą nie do pokonania. Za-
cznijmy zmieniać nasz świat. Zacznijmy 
od naszego pięknego Zalesia.

Magdalena Kamińska – przedstawiciel 
Stowarzyszenia Razem Lepiej

„Byłam – Wjechałam. Bliżej Europy”

W niektórych miejscach odległość między krawężnikiem, a przystankiem z ledwością 
wystarcza, aby można było przejechać, fot. Ł.Kamiński
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Odjazdowy Bibliotekarz
W sobotni pogodny poranek 5.08.2017 r. 
odbył się już trzeci Odjazdowy Rajd z cy-
klu Odjazdowy Bibliotekarz. Tym razem 
impreza odbyła się na pełnym zieleni pla-
cu nowo wyremontowanej Filii w Zalesiu 
Górnym przy ul. Białej Brzozy 3.

Punktualnie o godzinie 10:00 ponad 
dwudziestoosobowa grupa wyruszyła 
sprzed budynku Biblioteki Publicznej Mia-
sta i Gminy Piaseczno. W zwartej kolumnie 
pokonała trasę wyznaczoną przez piase-
czyńskich bibliotekarzy. Jechali przez  Ża-
bieniec, Zimne Doły oraz Ośrodek Wisła. 

Wszyscy uczestnicy dotarli do celu 
o godzinie 11:00. Na miejscu czekał na nich 
gorący poczęstunek oraz koncert zespołu 
„Podejrzani o Współudział”. Najmłodsi na-
tomiast uczestniczyli w prawdziwej bitwie 
na wodne balony!

Kolejny Odjazdowy Rajd za rok, a teraz 
gorąco zachęcamy do odwiedzania Filii 
w Zalesiu Górnym i korzystania z bogactwa 
jej zbiorów.

Anna Kowalska

Atrakcją dnia był występ  zespołu Podej-
rzani o Współudział, fot. P.Kowalski

Pani Sołtys, Ewa 
Molenda-Stroińska, 

dostała przemiłą 
kartkę od pani, która 

swoje dzieństwo 
i młodość spędziła 

w okolicach Zalesia 
Górnego. Mamy 

ogromną nadzieję, 
że w odpowiedzi 
na prośbę naszej 

Sołtys kolejne 
numery Przystanku 

Zalesie wzbogacą 
wspomnienia 
Czytelniczki. 

Czekamy na list.
 (mag)


