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

Na prośbę kontaktujących 
się ze mną mieszkańców 
i w porozumieniu z Radą Sołecką 
składam poniższe wnioski 
budżetowe:

1. Inwestycje
a) KS Hubertus w Zalesiu Górnym:
- środki na ostateczne uregulowanie 
spraw własnościowych
- przygotowanie i aktualizacja pro-
jektu zagospodarowania
b) Budowa chodników i ścieżek ro-
werowych od ronda przy poczcie  do 
ul. Pionierów -   środki na współfi-
nansowane ww. zadań z powiatem 
piaseczyńskim
d) Chodnik wraz ze ścieżkami ro-
werowymi w ciągu ulic Wiekowej 
Sosny oraz Pionierów (od bazarku 
do stacji PKP) w Zalesiu Górnym – 
środki na współfinansowane ww. za-
dań z powiatem piaseczyńskim
e) Chodnik w ciągu ulicy Młodych 
Wilcząt w Zalesiu Górnym od przed-
szkola do ul. Pionierów
f) Przebudowa drogi wojewódzkiej 
878 u wylotu ul. Jesionowej - Wy-
konanie dokumentacji ZRID wraz 
ze środkami dla MZDW na budo-
wę - zadanie współfinansowane 
z Sejmikiem Województwa Mazo-
wieckiego
g) Realizacja budowy przejścia przez 
tory po południowej stronie pero-
nów - realizacja na podstawie opra-
cowanego w 2018 r. studium wyko-
nalności

2. Remonty dróg oraz zadania 
w trybie remontowym
a) Parking przy PKP Zalesie Górne 
(teren wokół dworca + parking przy 

ul Mlodych Wilcząt na wylocie ul. 
Sarenki) – środki na zagospodaro-
wanie parkingów wraz z konieczny-
mi poprawkami infrastruktury wo-
kół przejazdu kolejowego
b) Teren bazarku w Zalesiu Gór-
nym – środki na rewitalizację ba-
zarku etap II, zgodnie z projektem 
sołeckim (wiaty, lady), przy współ-
pracy z kupcami handlującymi na 
bazarku
c) ul. Sarenki - środki na nakładkę 
asfaltową wraz z chodnikiem na ist-
niejącej podbudowie
d) ul. Jasna w Zalesiu Górnym – 
środki na odwodnienie i nawierzch-
nię z tłucznia w części od ul. Leśnej 
do Jagodowej oraz budowę nakładki 
asfaltowej.
e) ul. Echa Leśne - środki na nakład-
kę asfaltową na istniejącej podbudo-
wie
f) ul.   Krótka – środki na nakładkę 
asfaltową na istniejącej podbudowie
g) ul. Koralowych Dębów – środki 
na nakładkę asfaltową na istnieją-
cej podbudowie na odcinku od ul. 
Malinowej do przejazdu kolejowego 
(w części z zachowaniem bruku) – 
zadanie współfinansowanie z powia-
tem piaseczyńskim
h) ul. Rydzów – środki na nakładkę 
asfaltową na istniejącej podbudowie
i) ul. Żytnia - środki na nakładkę 
asfaltową na istniejącej podbudowie
j) ul. Leszczynowa – środki na na-
kładkę asfaltową na istniejącej pod-
budowie
k) ul. Złocistych Łanów – środki na 
nakładkę asfaltową na istniejącej 
podbudowie
l)  ul. Świetlana - środki na nakładkę 
asfaltową na istniejącej podbudowie

ł) ul. Polna – środki na nakładkę 
asfaltową na istniejącej podbudowie 
na odcinku od ul. Pięknej do Połu-
dniowej
m) ul. Chabrowa – środki na nakład-
kę asfaltową na istniejącej podbudo-
wie
n) ul. Kaczeńców - środki na nakład-
kę asfaltową na istniejącej podbudo-
wie
o) ul. Kolejowa - środki na nakładkę 
asfaltową na istniejącej podbudowie
p) ul. Słoneczna wraz z częścią ul. 
Promiennej (do ul. Jasnej) - środki 
na nakładkę asfaltową na istniejącej 
podbudowie wraz z wykonaniem 
odwodnienia
r) ul. Modrzewiowa - środki na na-
kładkę asfaltową na istniejącej pod-
budowie
s) ul. Bukowa - środki na nakładkę 
asfaltową na istniejącej podbudowie 
wraz chodnikiem i strefą ruchu pie-
szego
t) ul. Czterech Wiatrów - środki na 
nakładkę asfaltową na istniejącej 
podbudowie
u) Środki na profilowanie dróg grun-
towych w gminie
w) Środki na dodatkową ilość tłucz-
nia do wykorzystania dla sołectw
v) Środki na dodatkową ilość tłucz-
nia do wykorzystania dla sołectw

3. Odwodnienie:
a) dodatkowe środki na prace re-
montowe: czyszczenie i odtwarzanie 
istniejących rowów i kanałów
b) środki na oczyszczenie koryta rze-
ki Jeziorka (przy współpracy z WUM 
i okolicznymi gminami) środki na 
oczyszczenie koryta rzeczki Czarna 
od granicy gminy do ujścia do Je-
ziorki

dokończenie na str. 2

WNIOSKI BUDŻETOWE NA ROK 2019
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dokończenie ze str. 1

c) Zalesie Górne:   środki na dalsze 
prace remontowe, zgodnie z kon-
cepcją zlewni, zwłaszcza dla pół-
nocnej części wsi oraz środki na 
odpowiednie utrzymanie istniejącej 
infrastruktury

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 pod kątem 
przemarzania i spadków ciśnień 
oraz rozbudowa sieci wodociągowej 
w Nowinkach zgodnie z wnioskiem 
mieszkańców
c)   Środki na remont SUW Zalesie 
Górne
d) Środki na realizację zajęć spor-
towych (GOSiR) dla mieszkańców 
Zalesia Górnego – kontynuacja 
zadania realizowanego w 2018 r. - 
kwota 50.000 zł.

5.Programy gminne
a) Karta Dużych Rodzin 3+ – środki 
na dalszą promocję oraz poszerza-
nie oferty gminnej (w tym obsłu-

gę zwrotów za transport, znizki na 
śmieci).
b) Świetlica w Zalesiu Górnym – 
środki na realizację poprzez zlecone 
zadanie publiczne dla podmiotu ze-
wnętrznego – kontynuacja projektu 
realizowanego w 2018 r.
c) Program współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi, w tym 
z klubami sportowymi – środki na 
realizację zadań publicznych w tym 
zakresie na poziomie co najmniej 
roku 2018 (ze wzrostem środków na 
zadania z zakresu szkoleń młodzie-
ży i kształtowania postaw obywatel-
skich i wyłączeniem z tego zakresu 
zadań pt. sport)
d) przedłużenie linii L-13 celem ob-
sługi osiedla Lesnik w Zalesiu Gór-
nym
e) Lobbing samorządowy:
- dot. zwiększenia liczby pociągów 
(Koleje Mazowieckie, SKM do Cza-
chówka Płd. oraz pojazdów komu-
nikacji kołowej);
- dot. rozbudowy trasy 79

Powyższe zadania uważam za 
konieczne do realizacji w ramach 
budżetu gminy na rok 2019.

Pozostaję do Państwa dyspozycji

Z wyrazami szacunku
Łukasz Kamiński – radny

To święto nie jest jubileuszem jak 
każdy inny. Bardzo słusznie zatem 
Rada Społeczna przy Arcybiskupie 
Poznańskim twierdzi w oświad-
czeniu: „Jubileusz 100-lecia odzy-
skania niepodległości powinien być 
dla nas nie tylko świętem radości, 
ale również czasem przemyśleń 
i czasem narodowych rekolekcji 
(…). Musimy ciągle pamiętać, że 
niepodległość i wolność ‘nie jest 
dana raz na zawsze’. Każdego 
dnia musimy się troszczyć o nasz 
Wspólny Dom, który jest Polską.” 
 
Aliści lekcje zarówno  upadku pol-
skiej państwowości jak i jej odzy-
skania są daleko idące. Pomińmy 
tutaj czynniki zewnętrzne, które 
mniej od Polaków zalezą i skoncen-
trujmy się na powodach wewnętrz-
nych i upadku i odrodzenia.

Upadek dumy narodowej, 
polskości i działanie 

„Piątej Kolumny”
Polska upadla jako Państwo 
w dużym stopniu z racji korup-
cji polskich elit. Już duża część 
szlachty była z jednej strony 
pełna pychy i poczucia własnej 
wielkości, ale z drugiej dotknięta 
chorym kompleksem niższości. 
Polskość była raczej balastem niż 
powodem do dumy. Wszystko co 
na zewnątrz, na Zachodzie, ale 
i też w Petersburgu, było uznane 
za wielkie i „światowe”. Dlatego 
często szlachta wolała wybrać 
króla nie we własnych szeregach, 
lecz ze zewnątrz, ze Szwecji, Sak-
sonii czy nawet- pożal się Boże! 
- z Francji. Logiczną konsekwen-
cją takiej postawy było działanie 
Targowicy i przez wieki Piątej 

100-lecie

Galeria Lescer (ul. Pionierów 11/13) 
zaprasza na wystawę zbiorową za-
tytułowaną „Wokół Sola LeWitta”, 
w której wezmą udział artyści z Eu-
ropy, Azji i Stanów Zjednoczonych. 
Jest to ostatnia wystawa przed za-
mknięciem galerii na okres zimy. 
Towarzyszą jej warsztaty dla dzieci 
oraz spotkania dla młodzieży szkol-
nej.Wystawa jest współfinansowana 
przez Narodowe Centrum Kultury 
w ramach programu Kultura Do-
stępna. Za wsparcie realizacji wysta-

wy oraz działalności Galerii Lescer 
dziękujemy Funduszowi Popierania 
Twórczości ZAiKS, Gminie Pia-
seczno, firmie Book & art, Sp. z o.o. 
Fundacji Odrodzenie oraz Parafii św. 
Huberta w Zalesiu Górnym. Specjal-
ne podziękowania kierujemy do Pani 
Krystyny Staweckiej oraz Pana An-
drzeja Szczygielskiego. Kuratorzy: 
Ewa Sułek, Paweł Zaręba. Organiza-
tor: Fundacja Pomieszczenie Wysta-
wowe. Wernisaż 13.10 godz. 16.00. 
Wystawa czynna 13.10-18.11.2018

ZAPROSZENIE
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Kolumny. Historia nam pokazuje, 
że kiedy nie ma dumy z polskości, 
upadek jest bliski. Upadek pol-
skości prowadzi nieustannie do 
upadku Polski!
 Czy dramat ten należy tylko do 
głębokiej przeszłości, a więc nie 
powinien nas zanadto bolec? Otóż, 
okazuje się, że wciąż niektórym 
niełatwo opierać się pokusie Tar-
gowicy czy Piątej Kolumny. Czy 
nie byli spadkobiercami Targo-
wicy owi działacze PZPR, którzy 
usilnie prosili Kreml o interwen-
cję przeciw Polsce, aby przytłumić 
wolę godności i wolności? Czy nie 
są spadkobiercami Targowicy ci, 
którzy nad Wisłą błagają teraz Unię 
Europejską (na szczęście nie ma 
ona wojska!) o sankcje przeciwko 
Polsce.
 Tu była i jest linia demarka-
cyjna. Brak szacunku dla polskości 
prowadzi w sposób nieunikniony 
do zdrady interesów narodowych 
i do upadku Polski. Co dobrego 
dla Polski można oczekiwać od 
człowieka, który nie jest dumny, 
że jest Polakiem? Pamiętamy na 
przykład zwierzenia pana Tuska, 
który pisał już 1987r w ankiecie 
dla Znaku: „Polskość to nienormal-
ność - takie skojarzenie narzuca 
mi się z bolesną uporczywością, 
kiedy tylko dotykam tego niechcia-
nego tematu. Polskość wywołuje 
u mnie niezmiennie odruch buntu: 
historia, geografia, pech dziejowy 
i Bóg wie co jeszcze, wrzuciły na 
moje barki brzemię, którego nie 
mam specjalnej ochoty dźwigać... 
Piękniejsza od Polski jest ucieczka 
od Polski tej na ziemi, konkretnej, 
przegranej, brudnej i biednej. I dla-
tego tak często nas ogłupia, zaśle-
pia, prowadzi w krainę mitu. Sama 
jest mitem.” Do czego prowadzi 
takie nastawienie? Wiemy z histo-
rii i wiemy z czasów obecnych. Ale 
w rzeczy samej to lekcja, o której 
zapomnieć nie wolno!

Bóg- Honor- Ojczyzna- 
-Rodzina

Ale, na szczęście, są i lekcje pozy-
tywne. Dlaczego Polska się odra-
dzała? Bo większość Polaków 
zrozumiała- i 100 lat temu i bliżej 
nas- że Polska nie powinna żywic 
kompleksów niższości, że, jak 
mawiał Naczelnik, „Polska jest 
wielka albo nie istnieje”, że uratowali 
Polskę ci Polacy, którzy na każdym 
etapie historii i teraz zrozumieli, że 
podstawowym warunkiem wielko-
ści jest „aby Polska była Polską!”.
 A taka Polska jest wierna sobie, 
jeśli jest wierna swoim chrześci-
jańskim korzeniom. Nie byłoby 
odrodzenia Polski, gdyby nie polski 
Kościół katolicki. Wiara katolicka 
była tym cementem, który zjedno-
czył naród i uratował jego tożsa-
mość przeciwko protestantyzmowi 
Zachodu i prawosławnemu koś-
ciołowi Wschodu. Wiara katolicka, 
żywa i gorąca, uratowała wartości, 
które pozwoliły Polsce się odrodzić, 
a więc godność, honor, patriotyzm, 
głęboki humanizm, solidarność! Nie 
powinniśmy o tym zapomnieć dziś, 
kiedy Europa Zachodnia w dużym 
stopniu zapomniała o swoich 
korzeniach i propaguje jako „wzór 
nowoczesności” cywilizację śmierci 
i odejście od wszelkich wartości 
humanistycznych. Nie powinni-
śmy również zapomnieć o tym, 
że ta wiara katolicka uratowała się 
i przetrwała wszelkie zabory dzięki 
polskiej rodzinie, kolebce wartości. 
I tu słusznie znowu polski papież 
podkreślił zawsze, że rodzina właś-
nie jest „tą pierwszą i najważniejszą 
wspólnotą”.
 Polska się odrodziła. Pytanie na 
dziś jest: czy Europa będzie w stanie 
się odrodzić? Jedno jest pewne: aby 
Europa była Europą trzeba naj-
pierw, aby Polska była Polską! To 
jest warunkiem sine qua non. Polska 
bowiem jest raz jeszcze ostatnią 

szansą Europy, Europy humani-
stycznej, wiernej swoim wartościom, 
wiernej swoim chrześcijańskim 
korzeniom. Święty Jan Paweł II 
ostrzegał już w 2005 roku w „Pamięć 
i Tożsamość: „Kraje Europy Zachod-
niej są dzisiaj na etapie, który można 
by określić jako ‘posttożsamoś-
ciowy’… Narody Europy Środkowo-
-wschodniej pomimo wszystkich 
przeobrażeń narzuconych przez dyk-
taturę komunistyczną zachowały 
swoją tożsamość, a poniekąd nawet 
ją umocniły. Walka o tożsamość była 
dla nich walką o przetrwanie…Pod-
stawowym zagrożeniem dla Europy 
Wschodniej jest jakieś przyćmienie 
własnej tożsamości. W okresie samo-
obrony przed totalitaryzmem mar-
ksistowskim ta część Europy przebyła 
drogę duchowego dojrzewania, dzięki 
czemu pewne istotne dla życia ludz-
kiego wartości mniej się zdewaluo-
wały niż na Zachodzie… Na czym 
wobec tego polega ryzyko? Polega 
ono na bezkrytycznym uleganiu 
wpływom negatywnych wzorców 
kulturowych rozpowszechnio-
nych na Zachodzie. Dla Europy 
Środkowo-wschodniej, w której ten-
dencje te mogą jawić się jako rodzaj 
„promocji kulturowej”, jest to dzisiaj 
jedno z najpoważniejszych wyzwań. 
Myślę, iż właśnie z tego punktu 
widzenia toczy się tutaj jakieś wiel-
kie duchowe zmaganie, od którego 
zależeć będzie oblicze Europy toczą-
cej się na początku tego tysiąclecia.” 
 W rzeczy samej, dziś jak i 100 
lat temu nie należy ulegać pokusom 
zagranicznym. Trzeba być sobą. Być 
wierny swoim korzeniom. Szano-
wać polskość. Mieć świadomość, 
iż Polska- bogata Ideałom Sierpnia 
i Nauką Jana Pawła II- powinna 
być przykładem i inspiracją Europy. 
I nie bać się nieść na swoich bar-
kach takie ogromne wyzwanie! Tak 
będziemy godni tych, którzy dla nas 
odzyskali wolność!

Bernard Margueritte

Odzyskania Niepodległości – Lekcje na dziś
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W tym roku obchodzimy jakże 
bardzo ważną rocznicę 100-lecie 
odzyskania niepodległości 
Polski. 

Listopad 1918 r. okazał się datą 
wyjątkową, wszystkie trzy państwa 
zaborcze: Niemcy, Austro-Węgry 
i Rosja poniosły klęskę militar-
ną podczas kończącej się I wojny 
światowej. Przed Polakami stanęła 
niepowtarzalna szansa, aby odzy-
skać niepodległość. Trzeba bowiem 
pamiętać, że nikt nam wolności nie 
podarował, wolna Polska odrodziła 
się dzięki ofiarności, wysiłkowi i pa-
triotyzmowi Polaków. 

Dlaczego świętujmy 11 listopada 
jako rocznicę odzyskania niepodle-
głości? Właśnie tego dnia państwa 
Ententy podpisały z Cesarstwem 
Niemieckim rozejm w Compiègne, 
który zakończył I wojnę światową. 
Drugi powód jest dla nas jeszcze 
ważniejszy. 11 listopada 1918 r. dzia-
łająca w Warszawie z ramienia władz 
niemieckich Rada Regencyjna, prze-
kazała naczelne dowództwo nad po-
wstającym Wojskiem Polskim Józe-
fowi Piłsudskiego, który dzień wcześ-
niej powrócił z niewoli w twierdzy 
magdeburskiej. Jego przybycie stało 
się hasłem do rozbrajania żołnierzy 
niemieckich w stolicy.

Trzeba pamiętać, że państwo 
polskie nie powstało w ciągu mie-
siąca, 11 listopada 1918 r. stano-
wi datę symboliczną, oznaczającą 
formowanie się polskiej władzy 
w Warszawie. W innych regionach 
odradzającego się państwa powsta-
ły lokalne ośrodki władzy, bądź też 
trwały walki. Już 28 października 
działała w Krakowie Polska Komi-
sja Likwidacyjna, która przystąpiła 
do rozbrajania wojsk austriackich 
i planowała przejąć władzę w Ga-
licji Zachodniej. We Lwowie od 1 
listopada 1918 r. toczyły się starcia 
polsko-ukraińskie. Wśród obroń-
ców miasta wyróżnili się najmłodsi, 
„orlęta lwowskie”, którzy na równi 
z dorosłymi przelewali krew za to 

by Lwów był polski. Tak wspominał 
tamte wydarzenia Maciej Rataj, po-
lityk i marszałek sejmu w odrodzo-
nej Polsce: „<<Tym, którzy mieli ro-
dziców po polskiej stronie było do-
brze>> - tłumaczy mi taki wiarus z 4 
klasy gim[azjum], mój dawny uczeń 
- <<taki frant przyszedł sobie na po-
zycję, postrzelał, postrzelał, a potem 
szedł do mamy na kawę i wyspać się. 
nam było gorzej! Aleśmy się dobrze 
sprawili, proszę Pana Profesora?>>  
dodaje z dumą i radością.

Dobrze, serdeczny chłopaku, 
dobrze sprawiliście się i ty i inni. 
Z dumą i radością będziesz kiedyś 
czytał w [podręczniku] historii, iż 
dzieci obroniły Lwów i będziesz 
mógł powiedzieć swoim dzieciom 
i wnukom, że jednym z tych dzieci 
byłeś Ty”.

W Lublinie z 6 na 7 listopada 
1918 r. powstał Tymczasowy Rząd 
Ludowy Republiki Polskiej z Igna-
cym Daszyńskim na czele. W ma-
nifeście „Do Ludu Polskiego” Rząd 
Tymczasowy ogłosił powstanie 
państwa polskiego, składającego 
się ze wszystkich ziem zamieszka-
łych przez ludność polską. Po kilku 
dniach działalności gabinet Daszyń-
skiego podporządkował się Józefowi 
Piłsudskiemu.

W stolicy Rada Regencyjna 
przekazała władzę wojskową i na-
czelne dowództwo wojsk polskich 
Józefowi Piłsudskiemu. Ludność 
stolicy z entuzjazmem przystąpiła 
do obsadzania strategicznych obiek-
tów w mieście i rozbrajania żołnie-
rzy niemieckich. 

Tak o tych wydarzeniach dono-
sił Kurier Warszawski z 11 listopada 
1918 r.: „O godz. 1 po poł[udniu] 
wojsko polskie zajęło gmach odwa-
chu [budynek garnizonu – P.M.] na 
placu Saskim oraz pałac namiestni-
kowski, w którem mieściło się gu-
bernatorstwo niemieckie. Na gma-
chu wywieszono polskie flagi”. 

Państwo polskie odrodziło się 
dzięki ofiarności całego społeczeń-

stwa. Państwo bez armii, która do-
piero powstawała, bez granic, któ-
re dopiero trzeba było wywalczyć 
i obronić. Jak to ujął Józef Piłsudski 
„ni z tego, niż owego była Polska na 
pierwszego”. We wspomnieniach 
z tamtych lat widoczny jest ogromy 
entuzjazm i zapał Polaków. Choć 
Święto Niepodległości ustanowiono 
dopiero ustawą z dnia 20 kwietnia 
1937 r. 11 listopada był bardzo waż-
ną datą dla Polaków, którzy walczyli 
o niepodległość kraju i następnych 
pokoleń. Co roku z okazji rocznicy 
w miastach i miasteczkach odby-
wały się manifestacje patriotyczne, 
w prasie ukazywały się wspomnie-
nia osób, które czynnie uczestniczy-
ły w walce o Polskę. Nawet podczas 
okupacji hitlerowskiej Polacy nie 
zapomnieli o tym jakże ważnym 
święcie. Pojawiały się napisy, ulotki 
i informacje w konspiracyjnej pra-
sie. Komunistyczne władze zniosły 
Święto Niepodległości, zastępując 
je Narodowym Świętem Odrodze-
nia Polski, obchodzonym 22 lipca 
w rocznicę ogłoszenia manifestu 
PKWN . Narodowe Święto Niepod-
ległości zostało przywrócone usta-
wą z 15 lutego 1989 r. 

Składając hołd tym, dzięki któ-
rym odrodziła się wolna Polska 
i wszystkim jej obrońcom, warto 
pamiętać słowa Józefa Piłsudskie-
go: „Polacy chcą niepodległości lecz 
pragnęliby, aby ta niepodległość 
kosztowała dwa grosze i dwie krople 
krwi. A niepodległość jest dobrem 
nie tylko cennym, ale i kosztownym”.

Tekst i zdjęcie Piotr Marczak

Czym dla Polaków jest niepodległość

Figura Matki Bożej z Łęczycy
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Szanowni Państwo,
Dzięki Państwa głosom pełnię funk-
cję zalesiańskiego radnego. Dzięki 
zaangażowaniu Was – mieszkańców 
Zalesia Górnego, udało się wspólnie 
zrealizować pomysły, które zmieniły 
naszą miejscowość na lepsze. Z wie-
loma z Was spotkałem się przy reali-
zacji programów społecznych. Skła-
dam ogromne podziękowanie za 
pomoc i życzliwość oraz konstruk-
tywną krytykę kierowaną w moją 
stronę. 

W 2014 roku podczas II Zale-
siańskiej Debaty Samorządowej 
wskazałem moje priorytety działal-
ności. Uznałem za najpilniejsze do 
realizacji dwie sprawy: przestrzeń 
publiczna i rewitalizacja dwóch na-
szych traktów: ul. Pionierów i ul. 
Wiekowej Sosny oraz komunikacja 
(transport i drogi).

Przestrzeń publiczna

Kluczem do moich działań było 
rzeczywiste poznanie i zbadanie 
potrzeb mieszkańców naszej miej-
scowości. Udało się to zrobić w 2016 
roku! Dzięki współpracy ze studen-
tami Uniwersytetu Warszawskie-
go przeprowadziliśmy unikatowe 
w skali Gminy Piaseczno badanie 
ankietowe w Zalesiu. Powstał ra-
port, który dał podstawy do kon-
sultacji społecznych jakie odbywały 
się przez cały rok 2017. Powstał spo-
łeczny plan dla Zalesia Górnego. To 
zobowiązanie, jakie Mieszkańcy na-
szej miejscowości uzgodnili z wła-
dzami gminy. Ten plan nie zawiera 
jedynie wytycznych dla budowni-
czych domów. Ten plan zawiera li-

stę spraw do realizacji w następnych 
latach.

Priorytety na lata 2018–23
– boisko Hubertus – budowa kom-
pleksu sportowo rekreacyjnego
– Parki razy 4 – Plac Duszczyka, 
przy ul. Młodych Wilcząt, przy 
przedszkolu Nr 7, przy ul. Zajęczy 
Trop.

Komunikacja – transport 
i przestrzeń wokół stacji
Remont linii kolejowej:

Temat komunikacji w mijającej ka-
dencji został zdominowany przez 
remont linii kolejowej. Wspólnie 
protestowaliśmy, wspólnie rozwią-
zywaliśmy problemy. PKP prawie 
zakończyło remont, niemniej przyj-
dzie nam lokalnie „poprawić” zrea-
lizowane pomysły.

Priorytety na lata 2018–23
– przejścia przez tory: po południo-
wej stronie peronów oraz w ciągu 
ulic Fiołków i Sinych Mgieł.
– Parkingi P&R – 3 parkingi lokali-
zowane wokół stacji.
SKM a pociągi i autobusy:

Dzięki ogromnej rzeszy ludzi, ze-
braliśmy ponad 5500 podpisów 
mieszkańców, przypomnieliśmy, że 
Gmina Piaseczno nie kończy się na 
Piasecznie. Walczymy dalej, aby po-

ciągi ze wszystkich stacji odjeżdżały 
z częstotliwością co 10 minut. Mam 
świadomość, że potrzeba wielu in-
westycji: Dworzec W–wa Zachod-
nia, linia obwodowa itd. Ale wiele 
już się zadziało – miasto Warszawa 
kupuje tabor, a PKP Infrastruktura 
pracuje nad rozbudową linii kolejo-
wej o nowe tory do Piaseczna wy-
dzielone dla komunikacji metropo-
litarnej.

Dzięki remontowi torów zwięk-
szyła się częstotliwość pociągów, 
a dzięki wprowadzonej Karcie 
Mieszkańca możemy podróżować 
za darmo liniami L. Gmina Piasecz-
no przystąpiła do programu War-
szawa plus, dzięki czemu możemy 
korzystać z tańszych biletów ZTM 
zintegrowanych z pociągami Kolei 
Mazowieckich.

Priorytety na lata 2018–23:
– Realizacja kolei metropolitarnej 
obejmującej Zalesie Górne (SKM)
– Rozbudowa linii L o osiedle Leśnik

Kadencja 2014–18 to również 
ogrom zadań remontowych w Za-
lesiu:

Remonty dróg

Realizacja remontów dróg uważam 
za jedną z najważniejszych rzeczy. 
Dzięki doskonałej współpracy w Ra-
dzie Miejskiej udało się przeznaczać 
średnio 1 mln złotych na remon-
ty dróg w Zalesiu Górnym. Dzięki 
przychylności władz powiatowych 
udało się zaprojektować i zrealizować

dokończenie na str. 6-7

SPRAWOZDANIE DZIAŁALNOŚCI RADNEGO w kadencji 2014-18
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dokończenie ze str. 5

konieczne zmiany na drogach po-
wiatowych.

W kadencji 2014–18 zrealizowane 
zostały remonty dróg gminnych:
ul. Sarenki
ul. Lisie Jary
ul. Przeskok
ul. Szeroka
ul. Przebudzenia Wiosny
ul. Zagajników
ul. Piaseczyńska
ul. Jastrzębi lot (od Poranku do Zło-
tej Jesieni)
ul. Złotej Jesieni
ul. Biedronki
ul. Zaczarowanej Róży
ul. Środkowa
ul. Jelenich Rogów
ul. Fiołków, Jesionowa – budowa 
chodnika wraz z oświetleniem
ul. Jasna – w trakcie
ul. Spacerowa wraz z parkingiem 
wzdłuż peronu – w trakcie
ul. Widna – w trakcie

W kadencji 2014–18 zrealizowane 
zostały remonty dróg powiato-
wych:

ul. Parkowa wraz chodnikiem, Ko-
ralowych Dębów (od ul. Malino-
wej do wiekowej Sosny), Wiekowej 
Sosny wraz z chodnikami i ścieżką 
rowerową – w trakcie, Pionierów 
i Źródlana – budowa chodnika od 
bazarku do Jesówki, Rondo Wieko-
wej Sosny przy poczcie

Priorytety na lata 2018–23:
– 1 mln złotych rocznie na remonty 
dróg gminnych
– realizacja zaprojektowanych re-
montów dróg powiatowych
– realizacja przebudowy skrzyżowa-
nia ul. Jesionowej z drogą 878 – jest 
uzgodniona koncepcja

Światła w Zalesiu 
a uspokojenie ruchu
Dzięki zaangażowaniu wielu osób 
pojawiła się kolejna sygnalizacja 
świetlna na skrzyżowaniu ulic Ko-
ralowych Dębów i Pionierów. Czeka 
nas przebudowa tego skrzyżowania 
do pełnej sygnalizacji. Niemniej 
w Zalesiu winny się pojawić inne 
formy regulowania ruchu oraz spo-
wolnienia ruchu.

Targowisko
Został zrealizowany pierwszy etap 
rewitalizacji naszego bazarku. Upo-
rządkowane zostało podłoże oraz 
ciągi komunikacyjne. Do realizacji 
pozostały wiaty i stoiska handlowe, 
które pozwolą z naszego bazaru 
uczynić prawdziwy rynek z sukien-
nicami.

Klub Kultury 
– Kulturalne Zalesie

Mamy wreszcie Klub Kultury 
z prawdziwego zdarzenia. Ponad 
400 m2 powierzchni jest do dyspo-
zycji w budynku dawnego gimna-
zjum. Liczbą prowadzonych zajęć 
i uczestników możemy się porów-
nywać z placówkami z Piaseczna. 
Klub Seniora, niepełnosprawni i Bi-
blioteka Publiczna mają swoje su-
che, wygodne i wreszcie wystarcza-

jąco duże miejsce. Niedługo czeka 
nas jeszcze budowa windy, która jest 
konieczna dla utrzymania pełnej 
funkcjonalności budynku.

KS Hubertus
Nasz klub sportowy to nie tylko te-
ren boiska. To zaangażowanie wielu 
ludzi, którzy budują podstawy zdro-
wia naszych młodych i nie tylko 
mieszkańców. Nasz klub otrzymuje 
realne pieniądze na swoją działal-
ność i jest wzorem dla innych.

Pozostaje sprawa realizacji kon-
cepcji zagospodarowania terenu 
boiska. Będzie to możliwe po ure-
gulowaniu kwestii własnościowych. 
Czekamy na decyzje sądów. Podczas 
konsultacji potwierdzeniem słusz-
ności tego działania było zebrane 
ponad 1,5 tysiąca podpisów rodzi-
ców dzieci z naszej szkoły.

Organizacje pozarządowe
Dotację przyznawane są według 
ogólnodostępnych kryteriów – ta-
kich samych dla wszystkich pod-
miotów. Dzięki tym możliwościom 
i wsparciu finansowym Gminy Pia-
seczno w Zalesiu realizowane były 
m.in. projekty:
– Monomania 2016; 2017
– Parafialne wyjazdy z młodzieżą 
2014–2017
– Harcerska Akcja Letnia – 2014–
2018
– Świetlica TU – 2014–2018

Krokiem milowym dla naszego 
zalesiańskiego harcerstwa było prze-
kazanie budynku przy ul. Jelonka 
harcerzom. Dzięki temu nasza mło-
dzież ma swoje miejsce. Pozostaje 
do rozstrzygnięcia sprawa budynku 
po bibliotece, który na razie pełni 
funkcję centrum planistycznego dla 
urbanistów miejskich, ale może stać 
się miejscem kolejnej aktywności 
np. dla osób starszych.

Działalność dla Rodziny
Byłem jedynym radnym, który 
w 2011 roku zaangażował się w pro-
jekt karty Piaseczyńskiej Dużej Ro-
dziny. Udało mi się przekonać kole-
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gów radnych do promocji dzietno-
ści w naszej Gminie. Program cały 
czas się rozwija. Wprowadziliśmy 
kolejne zniżki np. na komunikację 
czy odbiór śmieci. Integracja z kar-
ta seniora oraz karta mieszkańca to 
kolejne ułatwienie.

W ramach mojej pracy samorzą-
dowej uczestniczyłem w pracach:
1. Społecznej Komisji Mieszkanio-
wej – przewodniczący
2. Komisja Statutowa Rady Miej-
skiej – członek
3. Komisja Ochrony Środowiska 
i Ładu Przestrzennego Rady Miej-
skiej – przewodniczący
4. Komisja Sportu Rady Miejskiej – 
członek
5. Komisja Promocji Rady Miejskiej 
– członek
6. Komisja ds. stypendiów sporto-
wych – członek
7. Rada Sportu
8. Rada Pożytku Publicznego
9. Rada Społeczna ZOZ w Piasecz-
nie – członek, przedstawiciel woje-
wody do 2016
10. Komisja konkursowa dla zadań 
publicznych z zakresu sportu – czło-
nek

Pozostaję do Państwa dyspozycji
Z wyrazami szacunku

Łukasz Kamiński – radny

Tak, jesteś pracodawcą. O ile 
chodzisz na wybory. W niedzielę 
21 października zatrudnisz 4 
„pracowników”, którym tym 
razem przez 5 lat będziesz płacić 
„pensję”. Kogo chcesz wybrać 
do firmy, którą jest Zalesie, 
Jesówka, Wólka 
i wreszcie gmina Piaseczno?

Możesz twierdzić, że nie interesujesz 
się polityką, ale nie wierzę, że nie 
interesuje Cię szkoła i przedszkole, 
jeśli chodzą do niej Twoje dzieci; że 
nie interesują Cię chodniki, jeśli wy-
chodzi z domu; że nie interesuje Cię 
czyste powietrze, jeśli oddychasz… 

Wybory samorządowe to nie 
wielka polityka – ale decyzja, kto 
w Twoim imieniu może dbać o Twój 
codzienny komfort. 

Wybory to nie przypadek – ale 
rodzaj gry, której reguły warto 
wcześniej poznać, by być świado-
mym wyborcą.

Nie głosuj – wybieraj świado-
mie. Każdy rozsądny pracodawca 
zatrudnia takiego pracownika, który 
ma szansę spełnić jego oczekiwania. 
Nie da pracy pierwszemu lepszemu. 
Czego się dowiesz o kandydatach 
w lokalu wyborczym? Poznasz imię 
i nazwisko, wiek, miejsce zamiesz-
kania i deklarację o przynależności 
partyjnej. Czy wystarczy Ci to do 
wybrania najlepszego pracownika? 
Jeśli nie – poszukaj już dziś kandy-
datów (www.pkw.gov.pl), zadaj im 
pytania w sprawach, które Cię naj-
bardziej interesują. 

Kogo wybieramy? Zagłosujesz 
na burmistrza Piaseczna oraz rad-
nych: gminy, powiatu i wojewódz-
twa, które są niezależne od siebie. 

Burmistrz gminy (różowa karta 
do głosowania) to jednoosobowy 
zarząd gminy. Decyduje o tym, co 
się w niej dzieje i odpowiada za jej 
kondycję. Realizuje zatwierdzony 
przez radnych budżet. 

Oddajemy głos na jednego kan-
dydata spośród wszystkich startują-
cych. Kandydat, który 21.10. otrzy-
ma ponad 50% głosów mieszkań-
ców gminy – zostanie burmistrzem. 
Jeśli nikt nie uzyska przewagi, dwa 
tygodnie później odbędzie się 2. 
tura wyborów między dwiema oso-
bami, które w 1. turze otrzymały 
najlepsze wyniki.

Radny sejmiku mazowieckiego 
(niebieska karta) decyduje, gdzie 
pójdą unijne pieniądze, jak funkcjo-
nują Koleje Mazowieckie, jak roz-
wijać się będzie nasz region. Sejmik 
nadzoruje również działanie szpitali 
specjalistycznych i dużych instytucji 
kulturalnych. Głosujemy w okręgu 
nr 7, z którego jest 11 mandatów.

Radny powiatu piaseczyńskie-
go (żółta karta) współodpowiada 
za politykę społeczną, wsparcie na 
rynku pracy, edukację na poziomie 
szkół ponadgimnazjalnych oraz 
częściowo za infrastrukturę i trans-
port. Głosujemy w okręgu nr 2, 
z którego jest 6 mandatów.

Radny gminy Piaseczno (bia-
ła karta) to nasz przedstawiciel 
w niemal wszystkich podstawowych 
sprawach: od dostarczania wody, 
wywozu śmieci, przez bezpieczeń-
stwo, podstawową opiekę (zdrowot-
ną, socjalną) i edukację, po kulturę, 
transport, infrastrukturę oraz zago-
spodarowanie przestrzenne. 

Nie będzie radnego z Zale-
sia? Zmieniono Kodeks Wyborczy 
i w naszej gminie nie będzie już 
1-mandatowych okręgów. Oznacza

dokończenie na str. 8

kOMuNIkAt

Powstała inicjatywa, która zakłada zmiany w ustawie o samorządzie gmin-
nym oraz w kilku powiązanych z nią aktach prawnych, mające na celu 
ustrojowe wzmocnienie sołectwa, sołtysa i współpracujących z nim rad so-
łeckich. Przedstawiony projekt, który w ocenie liderów wsi – realnie, a nie 
pozornie – daje sołectwom nowe możliwości i wzmacnia je ustrojowo,  uzy-
skał poparcie Zarządu Głównego Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
Przed nami bardzo ważny czas zbierania podpisów – potrzeba ich 100 ty-
sięcy! Bardzo liczymy na pomoc i zaangażowanie.
Więcej informacji o inicjatywie oraz projekt ustawy dostępne są na stronie 
internetowej: http://kss.org.pl/nowe-mozliwosci-dla-solectw-i-soltysow

Kogo chcesz zatrudnić?
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dokończenie ze str. 7
to, że nie mamy gwarantowane-
go radnego z Zalesia! Głosujemy 
w okręgu nr 4, który obejmuje aż 
23 miejscowości, z których łącznie 
reprezentować nas będzie 5 rad-
nych. Czy wśród nich będzie radny 
z naszej okolicy – zależy od dwóch 
spraw. 

Mocne i słabe listy. Aby kandydat 
zdobył mandat, jego komitet w ska-
li gminy (powiatu, województwa) 
musi przekroczyć 5-procentowy 
próg wyborczy. Oznacza to, że głosy 
oddane na wszystkich kandydatów 
z list tego komitetu w obrębie gmi-
ny (powiatu itd.) muszą w sumie 
przekroczyć 5% oddanych głosów 
w skali gminy (powiatu itd.).

W dalszej procedurze (tzw. me-
toda d’Hondta) dzieli się liczbę 
mandatów między komitetami, któ-
re przekroczyły próg, a następnie 

mandaty przyznaje się kandydatom 
z danego komitetu, którzy zdobyli 
indywidualnie najwięcej głosów.

Mandat zależy więc od licz-
by wszystkich głosów oddanych 
na daną listę w okręgach. Dopie-
ro 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 obec-
nym systemie 
szans nas repre-
zentować. 

Te same zasa-
dy (tzw. wybory 
proporcjonalne 
w wielomanda-
towych okrę-
gach wyborczych 
z głosem prefe-
rencyjnym) doty-

czą wszystkich wyborów prócz tych 
na urząd burmistrza.

Jak wybieramy?
4 razy „x”. W niedzielę 21 paź-
dziernika dostaniesz 4 karty wybor-
cze – każdą w innym kolorze, każdą 
z inną liczbą kandydatów na inne 
funkcje. Jednak na każdej z nich wy-
bierasz tylko 1 kandydata spośród 
wszystkich list. Prawidłowo oddany 
głos – to jeden znak „x” na karcie 
wstawiony w rubryce przy nazwisku 
Twojego kandydata.

Kto może wybierać?
Rocznik 2000 już głosuje. Zagłoso-
wać może każdy, kto najpóźniej 21 
października kończy 18 lat – do lo-
kalu przychodzisz z dokumentem ze 
zdjęciem (dowodem, paszportem, 
legitymacją szkolną).

Nie meldunek, ale rejestr wy-
borców. Nie trzeba być zameldowa-
nym w gminie, ale trzeba znajdować 
się w stałym gminnym rejestrze 
wyborców. Jest on tworzony auto-
matycznie na podstawie zameldo-
wania. Dopisanie się do rejestru 
wyborców jest proste, załatwia się 
je w urzędzie gminy, najpóźniej do 
16 października. Ma jednak jedną 
konsekwencję – skutkuje trwałym 
wykreśleniem z dotychczasowego 
rejestru, tak więc od tego momentu 
we wszystkich kolejnych wyborach ( 
w 2019 r.) będziesz głosować w Za-
lesiu.

W wyborach samorządowych 
nie wydaje się zaświadczeń o gło-
sowaniu. Można głosować tylko 
i wyłącznie tam, gdzie się jest wpisa-
nym do rejestru wyborców.

Kiedy i gdzie?
21 października, niedziela, g. 7-21, 
lokal wyborczy dla mieszkańców 
Zalesia mieści się w szkole podsta-
wowej, a mieszkańcy Wólki i Jesów-
ki głosują w szkole w Jazgarzewie. 

dr Ewa Modrzejewska, zalesianka, 
współtworzy serwis obywatelski 

www.MamPrawoWiedziec.pl

Źródło: uchwała nr 1332_XLV_2018 w sprawie podzia-
łu Gminy Piaseczno na okręgi wyborcze

Przepisy oraz zdjęcia potraw moż-
na przesyłać pod adres e-mail 
magda.kaminska85@wp.pl a tak-
że dostarczać osobiście po wcześ-
niejszym kontakcie telefonicznym 
729 148 683.

Sernik na zimno
2 serki mascarpone (250g każdy)
1 serek waniliowy (250g)
4 łyżki cukru pudru
2 galaretki cytrynowe

1 galaretka do udekorowania 
1 szklanka mleka
owoce do dekoracji
1 op. biszkoptów

Sposób przyrządzenia:

2 galaretki cytrynowe rozpuścić w 
szklance zagotowanego mleka. Serki 
wymieszać z cukrem purdem i do-
dać ostygnięte mleko z galaretkami. 
Dno formy wysypać pokruszonymi 
biszkoptami, a następnie wylać se-
rową masę.
Na wierzch zastygniętego sernika 
ułożyć owoce i zalać galaretką.

Smacznego!

KĄCIKKULINARNY
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Pieczony Ziemniak już 
dziewiąty rok zagościł na 
boisku Domanka. Był to jednak 
nadzwyczajny Ziemniak – 
obchodziliśmy uroczyście 
wydanie 100 numeru naszego 
czasopisma „Przystanek 
Zalesie”. 

Wspaniała letnia pogoda za-
chęciła Zalesian do tłumnego 
przybycia na piknik, aby po-
słuchać dobrej muzyki przy 
pysznym poczęstunku Rady 
Sołeckiej. Nasi najmłodsi 
mieszkańcy bardzo aktyw-
nie włączyli się w wyprzedaż 
garażową. Takiego tłumu 
mieszkańców jeszcze nie było 
na placu Domanka. Oprawę mu-
zyczną zapewnił zespół  Trio Viva, 
którego solistka otrzymywała grom-
kie brawa, a także – już tradycyjnie 
związany z „Ziemniakiem” – zespół 
The Warsaw Dixielanders ze starą 
muzyką jazzową.

Wszyscy zajadali się poczęstun-
kiem Rady Sołeckiej, który serwo-
wały Seniorki.  Fundatorem tego-
rocznej kiełbasy była kwiaciarnia 
Cuda Wianki. Ciasto upieczone 
przez Seniorów i członków Stowa-
rzyszenia Razem Lepiej zniknęło 
w oka mgnieniu.

Dzięki Funduszowi Sołeckiemu 
mogliśmy zapewnić takie atrakcje 
jak: zabawa z poduchami i klocka-
mi z Muzeum Bajek z Czarnowa, 
występ iluzjonistki pokazującej 
sztuczki wywołujące salwy śmiechu 
zarówno dzieci, i dorosłych.

Jednak gwoździem w tegorocz-
nym spotkaniu integracyjnym były 
obchody 100. numeru naszego 
biuletynu informacyjnego – „Przy-
stanek Zalesie”. Już jedenasty rok 
wydajemy naszą gazetkę. Jest to 
praca stricte społeczna, bez reklam, 
bo jest wydawany z budżetu gmi-
ny, czyli z Funduszu Sołeckiego. 

Naszą pracę społeczną, skutecz-
ność i rzetelność przekazywanych 
informacji, ciągłość w wydawaniu 
tego miesięcznika przez jedenaście 
lat docenił Burmistrz przekazując 
na ręce naszej wspaniałej pani Re-
daktor Magdy Kamińskiej nagro-
dę w postaci mikrofonu, statywu 
i lamp do nagłaśniania, promowa-
nia wydarzeń kulturalnych w na-
szej wsi. 

Obecnym  na pikniku małym  
i dużym mieszkańcom rozdawali-
śmy daszki przeciwsłoneczne z na-
pisem i logiem „Przystanek Zalesie”.

Tak hucznie i tłumnie uczestni-
czących  w pikniku mieszkańców 
nie byłoby, gdyby nie pomoc or-
ganizacyjna Seniorów. Ta aktywna 
grupa przygotowała 10 kg pysznego 
smalcu (w domu pani Danusi Ku-
piec, smażąc i przyprawiając przez 

kilka godzin słoninę), zawijała 30 kg 
ziemniaków w sreberko, by rozdać 
te rarytasy w czasie święta. 

Wspólnymi siłami Rady Sołe-
ckiej zakupiliśmy dodatki do kieł-
basek, czyli keczup, musztardę, 50 
chlebów i sztućce plastikowe, za co 
dziękuję. Ponadto męska część Rady 
Sołeckiej  zorganizowała transport 

i rozkładanie sceny, namio-
tów, ławek, rozpalanie ogni-
ska drewnem otrzymanym 
od pana Nadleśniczego za 
co serdecznie dziękujemy 
panu Sławomirowi Myd-
łowskiemu.

Koncertów mogliśmy 
słuchać dzięki nagłośnieniu 

zasponsorowanemu przez Centrum 
Kultury w Piasecznie.

Dziękuję  naszemu Proboszczo-
wi za informowanie o Święcie Pie-
czonego Ziemniaka podczas ogło-
szeń parafialnych.

Natomiast zupełnym zaskocze-
niem był dla mnie dyplom uznania 
za pracę dla naszego środowiska, 
podpisany przez ogromną ilość 
mieszkańców, który mi wręczono 
podczas uroczystości. Ze wzrusze-
niem odebrałam to podziękowanie 
z rąk pani Joli Jarosz, która w spo-
sób profesjonalny i pełen humoru 
prowadziła to wyjątkowe Święto 
Pieczonego Ziemniaka.

Jeszcze raz dziękuję członkom 
Rady Sołeckiej i wszystkim współ-
organizatorom za pracę, którą wło-
żyli, aby to spotkanie mieszkańców 
się udało.

Sołtys Ewa Molenda Stroińska
Zdjęcia Pablo

Święto Pieczonego Ziemniaka,
czyli Jubileusz 100. numeru Przystanku Zalesie
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Wakacje się skończyły 
i wszyscy cali i zdrowi wró-

cili do domów. Od dzisiaj co 
miesiąc będziemy publikować krótkie 
relacje z wyjazdów kolejnych jednostek 
naszego Szczepu. Na pierwszy ogień kil-
ka słów o kolonii „Leśnych Skrzatów”.

„Gdzieś daleko, na zachodzie
W Ameryce Południowej
Żyli sobie dobrzy ludzie
Nazywali się Inkowie”
Czy kiedyś słyszeliście kiedyś o In-

kach? Mamy nadzieję, że tak! Ostatnio 
ludzie przestali się nimi interesować. 
Rada Starszych Inków zaniepokoiła się 
tą sytuacją i poprosiła naszą gromadę 
o pomoc. 

Przez całe dwa tygodnie kolonii po-
znawałyśmy kulturę Inków i starałyśmy 
się odzyskać ich totem. Codziennie 
wykonywałyśmy przeróżne zadania: 
organizowałyśmy inkaski targ, poskro-
miłyśmy groźnego konkwistadora, go-
niłyśmy dzikie lamy - Wikunie (musicie 
wiedzieć, że są one bardzo strachliwe 
i plują na każdego, kto zakłuci ich spo-
kój), a jako zwieńczenie naszych trudów 
otrzymywałyśmy kolejne fragmenty to-
temu. 

Dowiedziałyśmy się, że Inkowie kie-
rują się pewnymi zasadami: szanują 
swoją ojczyznę, są odważni, nigdy nie 
kłamią, wykonują rzetelnie swoją pracę, 
czują się dobrze wśród swoich braci In-
ków i bezustannie dążą do doskonałości. 
Czy coś Wam te zasady przypominają? 
Zuchenki od razu dostrzegły, że są one 
podobne do Prawa Zucha. Nic więc 
dziwnego, że nasza gromada potrafiła 
pomóc Inkom. Do końca kolonii zebra-
łyśmy wszystkie części totemu i zorgani-
zowałyśmy wielki inkaski bal!

Jeśli chcesz razem z nami przeżywać 
przygody, zapraszamy na nasze zbiórki! 
W każdą sobotę 9:00 - 11:45 pod kościo-
łem w Zalesiu Górnym.

pwd. Ewa Woźniak
Zdjęcia H. Lipińska

Zapraszam do czytania Watrzańskich 
Wieści, a jeżeli ktoś potrzebuje skontakto-
wać się z drużynowymi, to poniżej podaję 
kontakt do wszystkich drużyn działają-
cych w Zalesiu oraz do ich przełożonych 
(hufiec skupia wszystkie jednostki męskie/
żeńskie z danego obszaru):
Szczep „Watra” – hm. Jan Kamiński, 
tel. 602 199 161,
Hufiec Harcerek „Za Lasem” 
– phm. Joanna Łuka, tel. 697 612 662
Hufiec Harcerzy „Watra” – phm. 
Krzysztof Woroniecki, tel. 508 332 731
Dziewczyny:
2 ZGZ-ek „Leśne Skrzaty” – pwd. Ewa 
Woźniak, tel. 602 413 301 (klasy 1-4 SP)
4 MDH-ek „Połoniny” – pwd. Maria 
Magierowska, tel. 514 671 979 
(klasy 5-8/II gim.)
4 WDW-ek „Eskapada” – pwd. 
Małgorzata Wichowska, tel. 782 356 648 
(klasy III gim./I LO<)
Chłopaki:
2 MGZ-ów „Bractwo Stali” 
– Jan Woźniak HO, tel. 604 927 870 
(klasy 1-4 SP)
2 MDH-y „Oleandry” – pwd. Maciej 
Ołdakowski, tel. 722 351 541 
(klasy 5-8/II gim.)
2 MDW-ów – pwd. Mateusz Grzyb, 
tel. 603 252 800 (klasy III gim./I LO<)

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; 112; 
999
Nocna pomoc Lekar-
ska – Szpital św. Anny  
Piaseczno 22 735 41 08
Nasz Ośrodek Zdrowia 
22 757 52 45
Przychodnia Piaseczno 
ul. Fabryczna 
22 756 21 11; 22 756 
73 73
Szpital św Anny 
22 735 41 00
Pogotowie gazowe 
992
Straż Pożarna 
998; 112
Awarie oświetlenia ulic 
535 481 335
Awaria sieci energetycz-
nej Jeziorna 991
Pogotowie wodno- 
kanalizacyjne PwiK 
603 309 399
Posterunek Policji 
w Zalesiu 
22 757 87 96; 997
Parafia św Huberta 
w Zalesiu 
517 050 406
Poczta Zalesie Górne 
22 756 53 80
Szkoła Podstawowa 
w Zalesiu  
22 756 52 17
Klub Kultury 
ul Białej Brzozy 3 
500 162 993
Urząd Gminy centrala 
Piaseczno 22 70 17 500
Wydział Gospodarki 
Odpadami – Gmina 
22 736 29 84
Nadleśnictwo Chojnów 
22 727 57  52

ZHRWAtRZAńsKIeWIeśCI–PAźDZIeRNIK2018



Dłuższa kadencja. Pierwszy raz będziemy wybierać wszystkie 
władze samorządowe na 5-letnią kadencję. Od teraz burmistrz 
jedynie raz może ubiegać się o reelekcję, a więc łącznie będzie 
rządzić najwyżej 10 lat.
Nowy „x”. Prawidłowo oddany głos – to jeden znak „x” na karcie 
wstawiony w rubryce przy nazwisku kandydata. Uwaga! Obecnie 
przez znak „x” rozumie się co najmniej dwie linie, które 
przecinają się w obrębie kratki, a więc może to być również 
znak „*” lub „#”. To od komisji liczącej głosy zależy decyzja, czy 
w kratce postawiono tak rozumiany  znak „x”.
Głos nieważny jest jedynie wtedy, gdy:
•	 zostawiono wszystkie kratki puste,
•	na tej samej karcie do głosowania postawiono znak „x” obok 

nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów.
Dopiski w obrębie karty ani inne znaki niż szeroko rozumiany 
znak „x”naniesione w obrębie kratki nie wpływają na ważność 
głosu. Obecnie można zamalować kratkę przy kandydacie 
i prawidłowo postawić znak „x” przy innym kandydacie, któremu 
w ten sposób będzie liczony głos

Nieoczywistewyniki, 
czylimetodaD’Hondtakrokpokroku
W tych wyborach głosujemy w okręgach wielomandatowych, 
a więc w takich, z których wybranych będzie kilku radnych, 
w których każdy komitet wystawia kilku kandydatów, a podział 
mandatów ustala się według matematycznej metody D’Hondta. 
Ta sama metoda stosowana jest również w wyborach do powiatu 
i sejmiku wojewódzkiego.
Przykładem będą hipotetyczne wybory do rady miejskiej 
w Piasecznie.
Gmina Piaseczno podzielona jest na 4 okręgi wyborcze. W okręgu 
nr 1 do zdobycia jest 6 mandatów, w okręgu nr 2 – 7 mandatów, 
w okręgach nr 3 i 4 – po 5 mandatów.
Mieszkańcom Zalesia, które znajduje się z 22 innymi 
miejscowościami w okręgu nr 4, zależy na wyborze swojego 
radnego. W wyborach startuje troje kandydatów z Zalesia. 
Kandydatka Iksińska jest na listach Komitetu Wyborczego A, 
kandydat Igrekowski na listach KW B, a Zetowski na liście KW C.
Żeby w ogóle byli brani pod uwagę w podziale mandatów, ich 
komitety w skali gminy, a więc we wszystkich 4 okręgach, muszą 
łącznie przekroczyć 5% oddanych głosów. 
W tych okręgach swoje listy wystawił również Komitet Wyborczy D.
W skali gminy Piaseczno oddano łącznie 2200 ważnych głosów, 
z następującym podziałem na komitety:
Komitet Liczbagłosów
KWA 1000
KWB 600
KWC 500
KWD 100

Po przeliczeniu na procenty trzy pierwsze komitety przekroczyły 
5-procentowy próg wyborczy i tylko one są dalej brane pod uwagę 
przy podziale mandatów w okręgach.

Wyniki komitetów w skali gminy (próg wyborczy)

Komitet Liczbagłosów Procent
kW A 1000 45.45%
kW B 600 27.27%
kWC 500 22.73%
kW D 100 4.55%

Aby sprawdzić, które komitety z danego okręgu zdobędą mandaty, 
trzeba sprawdzić, ile poszczególne listy zebrały głosów oddanych 
łącznie na wszystkich kandydatów w tym okręgu.
W okręgu nr 4 poszczególne listy dostały łącznie następującą 
liczbę głosów:
Komitet Liczbagłosów
KWA 250
KWB 100
KWC 50

Następnie zgodnie z metodą D’Hondta te wyniki dzieli się przez 
kolejne liczby naturalne (tyle, ile jest mandatów; w okręgu nr 4 
do podziału jest 5 mandatów) i odlicza 5 najwyższych wyników, 
które oznaczają mandaty dla komitetu.

Dzielniki=liczbamandatówwokręgu
Ilorazy

KWA
250/1=
250 
(1.mandat)

250/2=
125 
(2.mandat)

250/3=
83
(4.mandat)

250/4=
63
(5.
mandatów)

250/5=50

KWB 100
(3.mandat) 50 33 25 20

KWC 50 25 17 13 10

W okręgu nr 4, w którym startuje 3 kandydatów z Zalesia, 
poszczególne mandaty przypadają następującym komitetom: 

Komitet Liczbagłosów Liczba
mandatów

kW A 250 4
kW B 100 1
KWC 50 0

Oznacza to, że radnymi w okręgu nr 4 zostanie 4 kandydatów 
z najlepszymi wynikami na liście Komitetu Wyborczego 
A oraz tylko jeden kandydat z najlepszym wynikiem z Komitetu 
Wyborczego B.
Komitet Wyborczy C, mimo że w skali gminy przekroczył próg 
wyborczy, w tym konkretnym okręgu nie będzie miał swoich 
reprezentantów, a więc kandydat Zetowski przepada w głosowaniu. 
A czy będą radnymi kandydaci z Zalesia z KW A i B?
W okręgu nr 4 wszystkie komitety zgłosiły po 5 kandydatów, 
którzy indywidualnie zdobyli następującą liczbę głosów:

dokończenie na str. 12

Wyborysamorządowe…jeślichceszwiedziećwięcej!
Chceszbyćświadomymwyborcą,anietylkogłosować?Poświęćchwilęiprzeczytaj:

•	dlaczegoniejesttakieoczywiste,ktouzyskamandatradnego,
•	jakiesąułatwieniawgłosowaniudlaosóbstarszychiniepełnosprawnych,
•	jakmożnajeszczewłączyćsięwwybory.

21 października (niedziela), 
godz. 7-21



dokończenie ze str. 11

Kandydat
wgmiejsc
nalistach

kW A kW B kW C

1.
HipotetycznaAnna,

Wola
130głosów

Igrekowskiewaryst,
Zalesie

39głosów

PrzykładowyJan,
Szczaki
3głosy

2. IksińskaIrmina,Zalesie
10głosów

TeoretycznyRoman,
Urocze

40głosów

ZetowskaAnna,Zalesie
21głosów

3.
HipotetycznyRoman,

Runów
1głos

TeoretycznaIda,Wólka
7głosów

PrzykładowyRoman,
Wólka

15głosów

4.
HipotetycznaEwa,

Bogatki
70głosów

TeoretycznaAnna,
Bogatki
4głosy

PrzykładowaMaria,
Urocze

10głosów

5.
HipotetycznyIgor,

Bąkówka
39głosów

TeoretycznaRóża,
Urocze

10głosów

PrzykładowyJakub,
Wola
1głos

Razem 250 100 50

Z Komitetu Wyborczego A zostało wybranych 4 radnych 
z najlepszymi wynikami, w tym kandydatka Iksińska z Zalesia 
(hurra!), choć zdobyła jedynie 10 głosów!
Do rady nie dostał się jednak zalesianin Igrekowski z KW B, 
mimo że indywidualnie poparło go więcej wyborców (ech!). 
Jego komitet dostał w tym okręgu tylko 1 mandat do obsadzenia 
i należy się on kandydatowi z największą liczbą głosów.

Tak w efekcie działają „mocne” i „słabe” listy, dlatego też w skali 
okręgu każdy głos naprawdę się liczy!

Ułatwieniawgłosowaniu
dlaosóbstarszychiniepełnosprawnych
Lokal wyborczy dla Zalesia znajduje się w szkole podstawowej 
i ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 
(podobnie dla Wólki i Jesówki w szkole w Jazgarzewie).

Nakładka w alfabecie Braille’a do karty powinna być dostępna 
w dniu wyborów na prośbę wyborcy. Po oddaniu głosu zwraca 
się ją komisji. Nakładki mogą być wysłane również w wypadku 
głosowania korespondencyjnego. 

Oddać głos korespondencyjnie (za pomocą listu) może jedynie 
wyborca z orzeczoną niepełnosprawnością lub niezdolnością 
do pracy/egzystencji. Wyborca zgłasza się do komisarza 
wyborczego (http://warszawa.kbw.gov.pl) do 8 października 
(g. 16.15), dołączając wskazane informacje (nr tel.: 22 695-60-57, 
mail: war-dyr@kbw.gov.pl.)

Za pośrednictwem pełnomocnika mogą głosować osoby 
po 75. roku życia oraz z orzeczoną niepełnosprawnością lub 
niezdolnością do pracy/egzystencji. Pełnomocnikiem może 
być osoba wpisana do rejestru wyborców w Piasecznie. 
Pełnomocnictwa można udzielić tylko jednej osobie. 

Pełnomocnik może reprezentować maks. 2 osoby, pod 
warunkiem że jedną z nich jest małżonek, zstępny lub wstępny. 
Pełnomocnictwo ma postać aktu, który sporządza się przed 
pracownikiem gminy w wyznaczonym przez wyborcę miejscu 
(np. jego domu) na uprzedni wniosek wyborcy złożony wg 
wytycznych z gminy (osobiście, listownie lub przez dowolną 
osobę) do burmistrza Piaseczna najpóźniej do 12 października. 

Więcej na: WybieramWybory.pl

Jakmożemyzaangażowaćsięwwybory?
W dniu wyborów możemy obserwować je w lokalu jako 
obserwator społeczny lub mąż zaufania. Po co? Bo to nasze 
wybory. Im więcej osób będzie miało przekonanie o prawidłowym 
przebiegu głosowania, tym zaufanie do nowo wybranych 
radnych będzie większe, a to jest w naszym wspólnym interesie.

Mąż zaufania reprezentuje komitet wyborczy, który 
zarejestrował listę w danym okręgu wyborczym lub wystawił 
w danej gminie kandydata na burmistrza/ 
Mężowie zaufania mogą być obecni podczas wszystkich 
czynności wykonywanych przez komisję: od przygotowania 
lokalu po przewóz przeliczonych kart wyborczych. Mogą również 
rejestrować (ale już nie transmitować, np. na Facebooku). 
W danej chwili w jednym lokalu może przebywać tylko jeden 
mąż zaufania z danego komitetu.
W dniu wyborów mąż zaufania zgłasza się do komisji wraz 
z zaświadczeniem komitetu (wg wzoru PKW) i  dokumentem 
tożsamości. Ma obowiązek noszenia w widoczny sposób 
identyfi katora z imieniem, nazwiskiem, funkcją oraz nazwą 
komitetu wyborczego, który reprezentuje. Identyfi katory nie 
mogą zawierać elementów kampanii wyborczej.

Obserwator społeczny to funkcja wprowadzona na te wybory. 
Może nim być obywatel, który w dniu wyborów zgłosi się do 
lokalu z dokumentem tożsamości oraz zaświadczeniem (wg 
wzoru PKW) od organizacji pozarządowej, która w statucie ma 
wpisane wśród celów troskę o demokrację, prawa obywatelskie 
lub rozwój społeczeństwa obywatelskiego – np. Stowarzyszenie 
Przyjaciół Zalesia Górnego.

W danym momencie pracom komisji w lokalu może przyglądać 
się tylko jeden obserwator z danej organizacji, ale w ciągu dnia 
mogą się oni zmieniać.
Obserwatorzy społeczni mają podobne uprawnienia co mężowie 
zaufania z wyjątkiem wnoszenia uwag do protokołu głosowania 
oraz obecności przy przewożeniu kart.
A gdyby coś poszło nie tak? Każdy obywatel może wnieść protest 
wyborczy (zarzuty wraz z dowodami) za pośrednictwem sądu 
rejonowego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników.
Aktualne listy kandydatów w wyborach znajdziesz na: 
wybory2018.pkw.gov.pl.

Zapraszamy na debatę 
w piątek, 12 października 2018 r.

o gody. 19.00 
w Klubie Kultury w Zalesiu Górnym

Szczegóły na zalesiańskich stronach Facebooka
i na fanpejdżach Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego

oraz w Wieściach Zaleskich

Ewa Modrzejewska, MamPrawoWiedziec.pl.

Poradnik wydaje Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego 
w ramach cyklu Uniwersytet Każdego Wieku
Dystrybucja Przystanek Zalesie. 

Salę udostępnia Klub Kultury.


