
„Lato, lato, lato czeka…”

-

-

-

ZALESIE GÓRNE
 

Przystanek Zalesie
05 2021 (127)

-

-

-

-

-

-



2 Przystanek Zalesie2 Przystanek Zalesie

-

 

-

-

W maju rada sołecka spotkała się po raz pierwszy od roku „na żywo” pod wiatą, na 
zielonym  terenie Domu Sołeckiego - Stara Biblioteka. Omawialiśmy  zgłaszane przez 
mieszkańców problemy  z naszym Ośrodkiem Zdrowia, w tym  brak światłowodu /szybki 
Internet/ w naszym Ośrodku zgłoszony przez jego kierownika.
 - Dyskutowaliśmy czy uda się organizować Pieczonego Ziemniaka we wrześniu – problem 
mamy w dalszym ciągu , ponieważ pandemia nadal trwa, musimy z decyzją zaczekać.

- Powinniśmy zastanowić się, gdzie postawić w inne miejsca  kosze uliczne na  podręczne 
śmieci.
Kosze zostały zakupione z Funduszu Sołeckiego a ich ustawienie konsultowano na Ze-
braniu Wiejskim w 2019r. Niestety potwierdziły się obawy, że kosze będą napełniane 
śmieciami domowymi. I tak się dzieje – kosz naprzeciwko Starej Biblioteki jest codzien-
nie napełniany ogromną ilością śmieci domowych, podobna sytuacja była na Drodze 
Dzików, gdzie pojawiały się śmieci codziennie , podobna sytuacja jest na ul. Widnej. 
Gmina sprząta pojemniki w Zalesiu raz w tygodniu . Dlaczego wrzucamy nasze domowe 
śmieci do ulicznych koszy? Mamy przecież  zapewniony odbiór każdej ilości odpadów 
domowych na podstawie umowy z gminą.

- Odbyło się spotkanie z burmistrzem Danielem Putkiewi-
czem w celu porozmawiania o sytuacji pacjentów naszego 
Wiejskiego Ośrodka Zdrowia, na którym przedstawiliśmy 
pisma naszych mieszkańców, ale  jednocześnie podkreślając 
25-letni wkład pracy dr Wądołowskiego w naszej Przychodni. 
W wyniku rozmowy Burmistrz obiecał przeanalizowanie 
sytuacji kadrowej w Ośrodku oraz podłączenie światłowodu 
do  budynku Ośrodka Zdrowia tak szybko, jak to tylko 
będzie możliwe.

- Poprosiliśmy  wiceburmistrza Roberta Widza  o informację: na jakim etapie jest za-
awansowanie projektu przebudowy skrzyżowania DW 873 z ul. Jesionową i jakie są 
ustalenia  z  Zarządem Dróg Wojewódzkich w tej sprawie. Mieszkańcy są rozgoryczeni 
widząc wokół tyle inwestycji drogowych, a tutaj w każdej chwili może się zdarzyć kolejna 
tragedia. Oczekujemy na pisemne stanowisko w sprawie.

- Nasze boisko nabrało pierwszych, wiosennych rumieńców. Po raz pierwszy bodaj od 50 
lat została uporządkowana spora część tego terenu . Ekipa Gminnego  Ośrodka Sportu 
i Rekreacji  na wniosek radnego Łukasza Kamińskiego, pod czujnym okiem radnego 
Wojciecha Kaczorowskiego w ciągu kilku dni powycinała krzaki, konary, suche gałęzie, 
chwasty oraz zlikwidował wieloletnie składowiska liści. Wejście na boisko jest nie do 
poznania, podobnie jak i teren przed pawilonami.
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-Zmienia się również stan naszego bu-
dynku Stara Biblioteka. Za namową 
radnego Kamińskiego Urząd Gminy 
naprawił schody zewnętrzne z tyłu bu-
dynku, wyłożono terakotą przedsionek 
i korytarz w budynku. Dzięki temu 
zaoszczędziliśmy 5000 zł w tegorocz-
nym Funduszu Sołeckim i możemy 
naprawić uszkodzone okna przy wejściu. 
Dziękujemy. 

- Na prośbę  mieszkańca ulicy Pionie-
rów zgłosiliśmy do wyczyszczenia rów 
melioracyjny  i zatkany przepust pod 
ulicą Droga Dzików oraz odpływ wody 
z ulicy do tego rowu, który budzi wiele 
zastrzeżeń mieszkańców. 

- Po raz kolejny wysłaliśmy prośbę do 
PKP Nieruchomości o naprawę  scho-
dów z tyłu budynku dworca do poczekal-
ni i zniszczonego chodnika. Oczekujemy 
na odpowiedź. 

- Na wniosek  mieszkańców poprosi-
liśmy PKP o likwidację wulgaryzmów 
na peronie naszej stacji. Niestety napisy 

były i są dalej umieszczane pod wyso-
kim peronem. My nie możemy nikogo 
wysyłać na torowisko - musimy czekać 
na reakcję służb PKP i pewnie będziemy 
czekać długo!

- Również na wniosek mieszkańców 
ulicy Leśnej- zgłosiliśmy do Straży Miej-
skiej pustostan znajdujący się przy tej 
ulicy, ponieważ spotykają się tam wie-
czorami nieproszeni goście.

- Otrzymaliśmy z naszego Klubu Kul-
tury dwie sofki, które kilka lat temu 
zostały zakupione z naszego Funduszu 
Sołeckiego dla Klubu Kultury, ale ak-
tualnie są niepotrzebne. Miały zostać 
przekazane na wyposażenie dla Klubu  
w innym sołectwie. Na naszą prośbę, 
którą poparliśmy dowodem zakupu – 
sofy zostały nam zwrócone i stanowić 
będą wyposażenie sali z  kącikiem hi-
storycznym w budynku Stara Biblioteka.

Spotkaliśmy się z radnym Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego – panem  
Piotrem Kandybą, z którym rozmawiali-
śmy o złym stanie ul. Pionierów, obecnie 

Drogi Wojewódzkiej. Nasz niepokój 
budzi jakość nawierzchni: po deszczu 
tworzą się jeziora, uszkodzone są pokry-
wy studni, nieoczyszczony pozostaje rów 
melioracyjny a głównym problemem jest 
ciągle niebezpieczny  wyjazd z ul. Jesio-
nowej na Drogę Wojewódzką nr 873.

- Ze spraw porządkowych warto odno-
tować w maju sprzątanie przez osoby 
skierowane do pracy społecznej przez 
kuratorów następujących ulic: Pionie-
rów, Wiekowej Sosny, Spacerowej, PKP 
– dookoła peronów. A posadzone po 
raz drugi kwiaty przy stacji PKP, już 
w jednej donicy zostały zniszczone po 
raz drugi. Dbajmy o nasze wspólne 
dobro i szanujmy wysiłek tych, którzy 
sprzątają i ukwiecają nasze Zalesie.

- Jeśli zauważycie Państwo ulice czy 
place wymagające sprzątania - prosi-
my o zgłaszanie tego faktu do sołtysa. 
Skierujemy tam osoby, które przysyłają 
do nas kuratorzy.

Sołtys Ewa Molenda - Stroińska
fot. W. Kaczorowski  
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Grażyna Brzezińska, haft krzyżykowyGrażyna Brzezińska, haft krzyżykowy

Alicja Drzymalska, olej na płycie hdf Alicja Drzymalska, olej na płycie hdf

Wiesław Sawicki, pastel na papierze Wiesław Sawicki, pastel na papierze
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Aleksander Gegam Manukian, gwasz na papierze

Magdalena Kamińska, fotografia analogowa Magdalena Kamińska, fotografia analogowa

Aleksander Gegam Manukian, gwasz na papierze
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fot. A. Sierpińska fot. A. Sierpińska
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fot. U. Antas fot. U. Antas
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