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Dotyczy: Poprawy bezpie-
czeństwa ruchu na drogach po-
wiatowych w Zalesiu Górnym

W związku z kolejnym 
wypadkiem drogowym, który 
miał miejsce w Zalesiu Gór-
nym na ulicy Pionierów przy 
Koralowych Dębów zwraca-
my się z kategorycznym żąda-
niem o podjęcie natychmiasto-
wych działań zmierzających 
do poprawy bezpieczeństwa 
na ulicach Pionierów i Wieko-
wej Sosny.

W dniu 26 listopada br. na 
pasach przy skrzyżowaniu ulic 
Pionierów i  Koralowych Dę-
bów zostało potrącone dziec-
ko wracające ze szkoły, które 
przebywa w szpitalu w bardzo 
ciężkim stanie. W czerwcu bie-
żącego roku zostało potrącone 
dziecko na skrzyżowaniu ulic 
Pionierów i Wiekowej Sosny, 
a w lipcu  miał miejsce wy-
padek śmiertelny na tym sa-
mym skrzyżowaniu (obie drogi 
powiatowe). W miejscach tych 
nieustannie dochodzi do koli-
zji z udziałem pieszych i sa-
mochodów.

Brak reakcji ze strony za-
rządcy dróg powiatowych na 
wypadki stanowi jawny do-
wód lekceważenia mieszkań-
ców naszej miejscowości.

Przypominamy, że Sołtys 
i Rada Sołecka występowała 
niejednokrotnie w powyższej 
sprawie w następujących pi-
smach:

l  pismo nr SiRS/4/05/2008 z 
dnia 12.05.2008

l  pismo nr SiRS /28/07/2009 z 
dnia 04.07.2009

l  pismo nr SiRS/37/09/2009  z 
dnia 15.09.2009

l  pismo nr SiRS/51.11.2009 z 
dnia 6 11.2009
Podnosiliśmy także ten te-

mat w trakcie bezpośrednich 
rozmów z członkami Zarządu 
Starostwa Powiatowego. Do 
chwili obecnej nie otrzymali-
śmy żadnej pozytywnej odpo-
wiedzi.

Zdaniem Rady Sołeckiej i 
mieszkańców Zalesia Górne-
go  niezbędne jest  natych-
miastowe wykonanie sygnali-
zacji świetlnej na skrzyżowa-
niach ulicy Pionierów z ulica-
mi Wiekowej Sosny i Koralo-
wych Dębów.

Na drogach powiatowych 
przechodzących przez Zalesie 
Górne wzrasta gwałtownie 
ilość samochodów osobowych 
i ciężarowych przekraczają-
cych dopuszczalne limity pręd-
kości.

W związku z powyższym 
oczekujemy natychmiasto-
wych, skutecznych działań 
zmierzających do poprawy 
bezpieczeństwa w naszej 
miejscowości.

Prosimy o udzielenie pilnej 
odpowiedzi  na niniejsze wy-
stąpienie.

Z poważaniem
Sołtys i Rada Sołecka

Zalesia Górnego
Załącznik: 
Lista mieszkańców popierają-
cych pismo Rady Sołeckiej w 
sprawie poprawy bezpieczeń-
stwa na ulicach Pionierów i 
Wiekowej Sosny

Świąteczny czas
Przed nami kolejne Święta Bożego Narodzenia i kolejny No-

wy Rok. Okres, kiedy oglądamy się za siebie, dokonujemy pod-
sumowań, podejmujemy nowe postanowienia. Okres świąteczny 
to w naszej tradycji i kulturze czas wyciszenia, czas rodzinnych 
spotkań i spokojnych rozmów. Wreszcie przestajemy gonić za co-
dziennymi sprawami, a czas poświęcamy naszym najbliższym. 
Innego wymiaru nabiera świąteczna krzątanina, a dom jest pe-
łen zapachów znanych nam od dzieciństwa.

Święta to dobry czas na chwilę refleksji, na pomyślenie o 
tych, którzy, z różnych powodów, nie mogą z nami zasiąść do 
wigilijnego stołu. Pamiętajmy, aby przy naszym stole zawsze by-
ło nakrycie dla niespodziewanego gościa. To piękna, polska tra-
dycja, która stanowi korzenie naszej kulturowej tożsamości, na-
szej racji istnienia pośród innych ludzi. Życzę Państwu spokoj-
nych, pogodnych i pełnych miłosci Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności i spełnienia  zamierzeń w Nowym 
2010 Roku. A Wasze serca niech ogrzeją słowa wdzięczności na-
szych Sąsiadów za odzyskany dom. Naszym czytelnikom ze Sta-
nów Zjednoczonych, Republiki  Federalnej i antypodów życzę 
aby tam, daleko od Zalesia, poczuli  także świąteczną, zalesiań-
ską atmosferę w trakcie wigilijnej wieczerzy. 

Andrzej Szczygielski

Życzenia
Drodzy Mieszkańcy,
W mijającym roku udało się wiele spraw dla naszej małej spo-
łeczności pozytywnie zakończyć, np. sprawę Filii Domu Kultury 
czy Funduszu Sołeckiego na 2010 rok. Niezapomnianych wrażeń 
dostarczyły nam wielka społeczna akcja i koncert charytatywny 
„Pomóżmy sąsiadom”. Wszystkie te sprawy nie mogłyby dojść 
do skutku bez zaangażowania Was, Drodzy Mieszkańcy. 
Za okazaną pomoc i życzliwą współpracę serdecznie dziękujemy.
Za sprawy nadal czekające na rozwiązanie – przepraszamy.
Na nadchodzący czas świąt Bożego Narodzenia życzymy 
przede wszystkim: rodzinnego ciepła, domowej radości i bo-
żego spokoju.
Natomiast Nowy Rok 2010, niech przyniesie nam wszystkim jesz-
cze więcej dobra! Sołtys i Rada Sołecka

* * *
Staraniem Sołtysa i 
Rady Sołeckiej na da-
chu stacji PKP poja-
wiła się sołecka cho-
inka oświetlona dzię-
ki uprzejmości Wła-
ścicieli sklepu z farba-
mi na stacji PKP. Red.

Pismo do Starosty



nr 10/2009, GRUDZIEŃ2

WYDAWCA: Rada Sołecka Zalesia Górnego
Redaktor odpowiedzialny: Andrzej Szczygielski, tel. 022 756 47 61
Adres: 05-540 Zalesie Górne, ul. Porannej Zorzy 1, tel. 022-844-03-29, 
soltys@zalesie-gorne.eu
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.
Wydanie na prawach rękopisu.
Druk i łamanie: STUDIO FURIA, info@studiofuria.com.pl

KONTAKT Z SOŁTYSEM

ul. Porannej Zorzy 1, tel.022 844 03 29,
0691 500 242. Dyżur: poniedziałek
godz 17–19, piątek godz.10–12

Naszą gazetę można przeczytać również na stronach:
www.zalesie-gorne.eu oraz www.zalesie-gorne.pl

Aktualności z Piaseczna mażna obejrzeć na stronie: 
www.itvpiaseczno.pl 

Szanowni Mieszkańcy!
Z okazji zbliżających się  Świąt Bożego Narodzenia chciałbym 
życzyć wszystkim Państwu radosnego przeżycia tych wyjatko-
wych dni w atmosferze miłości i wzajemnego szacunku w gro-
nie najbliższych a osobom samotnym, by spotkały się z ciepłem i 
życzliwością ze strony sąsiadów.W nadchodzącym Nowym Roku 
życzę wszystkim optymizmu i wiary, że dziś występujące proble-
my, które ma każdy z nas, staną się przeszłością a przyszłość bę-
dzie godna naszych oczekiwań i pragnień.Z wyrazami szacunku 

Wojciech Kaczorowski – radny

Remonty dobiegają końca !
Powoli dobiegają końca zaplanowane na rok biężący remonty 
obu lokali świetlicowych. W budynku przu ul. Wiekowej Sosny 
udało się, dzięki pomocy dyrektora Ośrodka Kultury w Piasecz-
nie, pani Ewy Dudek, przeprowadzić naprawę dachu z malo-
waniem, naprawę obróbek blacharskich, opaski wokół budynku 
oraz położyć nowy chodnik do świetlicy. Na ul. Jelonka prace ze-
wnętrzne dobiegają końca, wewnątrz trwa  lakierowanie podłóg. 
Planujemy, że do Świąt ekipa remontowa zakończy sprzątanie i 
przekaże budynek do użytkowania. Red.

Pogodnych, pełnych radości,miłości i rodzinnego ciepła Świąt 
Bożego Narodzenia oraz samych pomyślnych dni w Nowym 2010 
Roku życzy Andrzej Swat – radny

Dzień Wolontariusza!
7 grudnia br. w zalesiańskim Gimnazjum odbyła się sympatyczna, 
prawie rodzinna, uroczystość z okazji Światowego Dnia Wolon-
tariusza. Całoroczną pracę  naszej młodzieży podsumowała opie-
kunka  Klubu Wolontariusza   Wanda Szczycińska prezentując naj-
ważniejsze dokonania w 2009 roku. Udział  w przygotowaniach 
koncertu charytatywnego dla pogorzelców, pomoc przy Jarmarku 
Hubertowskim, akcja sprzątanie świata czy opieka nad ludżmi sa-
motnymi i chorymi to tylko niektóre z  działań naszej młodzieży. 
Gościem honorowym była znana i lubiana aktorka Dorota Króli-
kowska. O wartości pracy wolontariuszy mówili także zaproszeni 
na to spotkanie goście: burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Jó-
zef Zalewski, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Barbara Klukiewicz-Matuszczak, sołtys Ewa Stroińska  i 
Paweł Jordan z organizacji Boris. Udział w spotkaniu wzięły także 
pracownice OPS z niezawodną Bogusławą Meissner. Po wręcze-
niu kwiatów z podziękowaniami dla pani Wandy, upominków dla 
wolontariuszy  przez burmistrza i dyplomu przez panią sołtys roz-
poczęła się mniej oficjalna część spotkania. My także przyłącza-
my się do gratulacji i podziękowań.  Red. 

Wesołych, pogodnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
szczęśliwego Nowego Roku 

administratorzy strony www.zalesie-gorne.eu

V Festiwal Adwentowy
zakończony

We wszystkie niedziele Adwentu, od 29 listopada do 20 grud-
nia 2009, o godzinie 9. rano, w kościele parafialnym św. Hu-
berta w Zalesiu Górnym odbyły sie uroczyste liturgie mszal-
ne, którym towarzyszyły śpiewy gregoriańskie w wykonaniu 
kantorów z zespołu Bornus Consort. 

Festiwal Adwentowy to szerokie przedsięwzięcie kulturalne 
i liturgiczne, w którym celebransi, asysta, śpiewacy i wierni, 
wspólnie przygotowują bogate środki liturgicznego theatrum, ja-
kie wprawdzie są nadal przewidziane dzisiejszymi przepisami 
rytualnymi, ale ze względu na praktyczne trudności, są zwykle 
pomijane nawet w najbardziej uroczystych celebracjach. Jest to 
więc unikalna okazja nie tylko w Polsce, ale również w Europie. 

Uczestniczący w celebracji wierni także mogli włączyć się 
czynnie w historyczne śpiewy, korzystając ze specjalnie przygo-
towanych na tę okazję śpiewników. 

W dniu 6 grudnia o godzinie 10., odbył się koncert tradycyjnej 
pieśni adwentowej  w wykonaniu Adama Struga, jednego z naj-
większych autorytetów w tej dziedzinie, natomiast 20 grudnia, 
również o 10. koncert w wykonaniu dwóch chórów: Zalesiań-
skiego Towarzystwa Śpiewaczego pod kierunkiem Stanisława 
Szczycińskiego i Chóru Parafialnego Accentus w Zalesiu Gór-
nym pod dyrekcją Jacka Soleckiego. 

Niedziele Adwentu należą do najbardziej uroczystych świąt 
Roku Liturgicznego. Przygotowują uczestników bezpośrednio 
do Świąt Bożego Narodzenia.  Marcin Bornus-Szczyciński

Układanie nowej kostki na tarasie



GRUDZIEŃ, nr 10/2009 3

Wieczory Słowno-Muzyczne
W kończącym się roku w  kościele parafialnym pw. Św. Hu-
berta odbył się cykl „Wieczorów Słowno-Muzycznych”. Jubi-
leuszowy, X Koncert poświęcony był 91 rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

W poprzednich Wieczorach staraliśmy się zapoznać naszych go-
ści z utworami znanych poetów polskich. Były to ujęcia mono-
graficzne – poświęcone jednemu poecie, mianowicie Franciszkowi 
Karpińskiemu, Romanowi Brandstaetterowi, Janowi Kasprowiczo-
wi i Karolowi Wojtyle, oraz ujęcia tematyczne, związane z wybra-
nym tematem: dwa wieczory poświęcone Psalmom, dwa – Powsta-
niu Warszawskiemu i jeden pieśniom maryjnym. Pierwsze nasze 
spotkanie połączone było z wystawą fotografii przedstawiających 
Franciszka Karpińskiego, dawne wydania jego dzieł i jego ziemię 
rodzinną. 

Recytacji wierszy towarzyszył śpiew solowy lub chóralny oraz 
utwory i czasami improwizacje muzyczne. 

Począwszy od VII Wieczoru opracowujemy broszurkę z wiersza-
mi i komentarzami prezentowanymi na danym Wieczorze. Staramy 
się powoli udoskonalać zarówno same koncerty, jak i plakaty i bro-
szurki , a także skromną z natury rzeczy i miejsca – scenografię.

Z okazji tego naszego małego jubileuszu pragniemy w tym 
miejscu podziękować wszystkim, którzy wspierali nas przez ostat-
nie lata swoją obecnością, krytyką i zachętą, a nade wszystko tym, 
którzy włożyli wiele trudu i wysiłku w przygotowywanie koncer-
tów. Byli to aktorzy muzycy, plastycy i liczni amatorzy recytujący 
z przejęciem naszą polską poezję. 

Gorące oklaski (czasami nawet “na stojąco”) towarzyszyły na-
szym występom , co utwierdzało nas w przekonaniu, że nasza pra-
ca jest potrzebna i spełnia swoją rolę w środowisku.

Ostatni, X WIECZÓR, to miniantologia poezji patriotycznej.W 
pięciu częściach staraliśmy się ująć różne oblicza ojczyzny – tak, 
jak ją postrzegają różni poeci, zależnie od epoki i sytuacji, w jakiej 
się znajdują.

Były to więc następujące części:
1. Ojczyzna, dla której się cierpi, walczy i umiera.
2. Do której się tęskni.
3. Którą się cieszy, gdy jest wolna.
4. Którą się kocha wielką miłością.
5. Za którą się modli.
Czy udał nam się ten wieczór? Chyba tak, świadczą o tym za-

równo oklaski, jak i słowa uznania wypowiadane po koncercie, nie 
tyle w “kuluarach”, co stóp ołtarza – czasami ze śladami łez – co 
nas, organizatrów, szczególnie wzruszało i radowało.

Dziękujemy za to pp.: Barbarze Ajewskiej, Magdalenie Racz-
ko–Pietraszek i p. Pawłowi Królikowskiemu za piękne recytacje po-
ezji, zespołowi Canor Anticus pod kierunkiem prof. Marcina Zalew-
skiego za wzruszającą oprawę muzyczną, p. Ewie Raczyńskiej–Wit-
kowskiej za prowadzenie koncertu, p. Magdalenie Raczko za oprawę 
plasyczną. Dziękujemy także wszystkim innym osobom za udział, 
wsparcie i pomoc organizacyjną! Barbara Tokarska

Szczególne słowa uznania należy skierować do Pani Barbary To-
karskiej, pomysłodawczyni i organizatorki całego cyklu Wieczo-
rów, które dzięki Jej osobistemu zaangażowaniu i konsekwencji, 
stały się znaczącym wydarzeniem w życiu naszej zalesiańskiej 
społeczności. A.Szczygielski

15 lat Ośrodka Zdrowia
w Zalesiu Górnym

Drugiego stycznia br. mija 15 lat od czasu otwarcia Ośrod-
ka Zdrowia w Zalesiu Górnym  przy ul. Złotej Jesieni 1. 
Jakie to były lata? Czy Ośrodek spełnia Państwa oczeki-
wania? Czy jesteście zadowoleni z personelu w nim pracu-
jącego? Czy czujecie Państwo, że Wasze zdrowie jest w do-
brych rękach? Nie mnie to oceniać.

Wiem tylko, że gdy rozpoczynaliśmy pracę w 1995r. do 
Ośrodka zapisanych było około 2,5 tys. pacjentów i uchodził 
on za mały, wiejski ośrodek zdrowia. Obecnie leczy się u nas 
prawie 8 tys. osób. Jesteśmy drugim publicznym Ośrodkiem 
Zdrowia pod względem ilości zapisanych w nim pacjentów w 
Gminie Piaseczno (po przychodni przy ul. Fabrycznej w Pia-
secznie) i ta liczba stale rośnie.

W Ośrodku pracuje dwóch internistów, dwóch pediatrów, 
stomatolog, trzy pielęgniarki, dwie rejestratorki i dwie panie 
sprzątające.  Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8 do 18. W przychodni trzy razy w tygodniu 
(wtorek – czwartek) czynna jest poradnia dzieci zdrowych, co-
dziennie działa gabinet EKG i gabinet zabiegowy. Ponadto trzy 
razy w tygodniu przyjmuje stomatolog, a dwa razy w tygodniu 
można odpłatnie wykonać badania laboratoryjne. Od niedawna 
w Ośrodku pracuje położna, która udziela porad kobietom w 
ciąży oraz składa wizyty patronażowe w domach noworodków.

Przy Ośrodku działa także filia Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Piasecznie. Za zgodą Dyrektora SPZLO, Pa-
na Jerzego Łączyńskiego, pomieszczenia Ośrodka udostępnia-
ne są także Klubowi Seniora, prężnie działającemu w Zalesiu 
Górnym pod kierownictwem Pani Bogusławy Meissner.

Czy widzę mankamenty? Na pewno tak... Chyba najwięk-
szym jest to,  że biorąc pod  uwagę liczbę zapisanych pacjen-
tów, pracuje w przychodni zbyt mało lekarzy. Chcielibyśmy 
więcej czasu poświęcić każdemu pacjentowi. Ale jak to zro-
bić, kiedy nikomu nie odmawiamy i przyjmujemy wszystkich 
chorych, którzy się do nas zgłoszą? 

Obecnie mamy do czynienia ze zwiększoną zapadalnością 
na infekcje, w tym grypę sezonową, której przebieg jest na ogół 
łagodny. W Zalesiu mamy tylko jeden potwierdzony przypadek 
grypy AH1N1,  leczony w szpitalu. Objawy zakażenia tą grypą 
są takie same, jak w przypadku grypy sezonowej: może wystą-
pić gorączka, kaszel, ból gardła, katar, bóle mięśniowe i stawów, 
ból głowy, niekiedy biegunka i wymioty. Wirus rozprzestrzenia 
się drogą kropelkową, dlatego bardzo ważne jest zachowanie 
podstawowych zasad higieny – częste i dokładne mycie rąk. Na-
leży także unikać zgromadzeń, racjonalnie się odżywiać (dużo 
warzyw i owoców!), a jeśli pojawią się oznaki choroby proszę 
zgłosić się do nas – podejmiemy wówczas decyzję o dalszym le-
czeniu. Bardzo ważne jest również, by osoby zainfekowane po-
zostały w domu i nie rozprzestrzeniały wirusa w swojej pracy 
czy szkole.

Korzystając z okazji, z racji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku, chciałbym w imieniu swoim i 
wszystkich pracowników Ośrodka, złożyć Państwu serdeczne 
życzenia zdrowia, spokoju, pogody ducha oraz sił i energii do 
tworzenia i realizacji planów życiowych.

Wojciech Wądołowski
Kierownik Ośrodka Zdrowia
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„Piosenka to jest klinek na spleenek, na 
brzydki bliźniego uczynek, na braczek 
rzucony na rynek, na taki jakiś nie ta-
ki ten byt” – tak mówił Jeremi Przybo-
ra. Ale piosenka pusta i bezmyślna nie 
ma takiej mocy sprawczej. Musi być w 
piosence to COŚ, co nas rozbawi, wzru-
szy, wprawi w zadumę, a najlepiej – za-
chwyci.

Na festiwalu poezji śpiewanej w Zale-
siu Górnym takich piosenek szukamy, ta-
kie chcemy śpiewać, a od wykonawców 
oczekujemy, że odczytają ich słowa ser-
cem i wykorzystując swoje umiejętności 
wokalne, gest i uśmiech sprawią, że my 
– zasłuchani powiemy sobie: a co tam – 
„życie czasem nie jest cudne, ale przecież 
mam piosenkę!”.

Tegoroczny festiwal upłynął pod zna-
kiem różnorodności, którą widać było 
wszędzie. Po pierwsze w wieku wyko-
nawców – od 10 do 40+. Utworzyliśmy 
trzy kategorie wiekowe – dzieci, młodzież 
i dorośli (brawo dorośli, tak trzymać!). 
Uczestnicy konkursu o wiele staranniej i 
bardziej świadomie niż rok temu wybrali 
repertuar. I tu znowu różnorodność – od 
Marii Konopnickiej, przez dowcipne tek-
sty Włodzimierza Wysockiego, waleczne 
pieśni Jacka Kaczmarskiego, po kobiecą 
poezję Agnieszki Osieckiej, Magdy Cza-
pińskiej i zwiewne teksty Joasi Komorow-

skiej. Poziom wykonawczy był zadziwia-
jąco wysoki. Wszyscy wykonawcy błysz-
czeli, wspierani przez znakomitych akom-
paniatorów, bądź akompaniując sobie sa-
modzielnie.

Radość nasza była wielka aż do mo-
mentu, kiedy trzeba było przyznać na-
grody – bo to przecież konkurs. No i tu ju-
ry stanęło przed karkołomnym zadaniem: 
jak ocenić tak bardzo różniące się od sie-
bie i trudne do porównania propozycje i 
ustawić je w kolejce 1–2–3. Co jest warte 
więcej: czy autorskie wykonanie, czy po-
czucie humoru i inteligencja, czy sponta-
niczność i bycie sobą, czy też świadome 
i kontrolowane operowanie głosem? Pod-
jęcie decyzji utrudniała ta wszechobecna 
różnorodność, która ujawniła się także w 
różnym podejściu jurorów do wykonywa-
nia poezji śpiewanej. Było trudno i cie-
kawie. Na szczęście udało się osiągnąć 
kompromis i ustanowić werdykt dzięki sa-
lomonowej decyzji Przewodniczącego o 
przyznaniu trzech równorzędnych nagród. 
Publiczność również przyznała swoje na-
grody i w rezultacie wszyscy wracaliśmy 
do domu z uśmiechem na twarzy. A w 
końcu przecież o to właśnie chodzi. Spę-
dziliśmy razem przemiły wieczór z pio-
senką, pełen wzruszeń i radości. 

Do zobaczenia za rok! Przyjdźcie, a 
najlepiej – zaśpiewajcie! 

Barbara Sobolewska–Szczycińska

Festiwal uświetnił występ uczniów Szkoły Muzycznej „Maestro”
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Witajcie Drodzy Sasiedzi 
Rok temu spędziliśmy Święta bezdom-

nie. Wasza pomoc okazała się nieoce-
niona. Dzięki Wam nasz dom stoi w tym 
samym miejscu choć w innym kształcie. 
Działka pełna jest jeszcze zgliszcz, ale 
wewnątrz jest już jasno, ciepło i przy-
tulnie. To będą nasze pierwsze Święta w 
„nowym” domu. Zapraszamy wszystkich 
przyjaciół, by zobaczyli swoje dzieło. W 
Dzień Wigilijny i przez dwa dni Świąt 
Chcemy Was zobaczyć w naszym salo-
nie. Wszystkich, którzy przyczynili się do 
odbudowy: czynem, myślą, mową, zupą, 
groszem czy pracą, oczekujemy z opłat-
kiem, kęsem ciasta i inną dobrocią.

Korzystając z okazji, że ten tekst znaj-
dzie się w poważniej i poczytnej gazecie 
chcielibyśmy życzyć wszystkim czytel-
nikom spełnienia marzeń, spokojnych 
Świąt i szczęśliwego Nowego Roku.

Ewa, Tom i Teodor

Zalesiańskie rocznice
Nowy Rok 2010 to kilka ważnych dla 
Zalesia rocznic.

Nasza miejscowość będzie obchodzić 
80-lecie swego istnienia. Pomyślana jako 
nowoczesne osiedle w Lasach Chojnow-
skich jest dziś także miejscem wyjątko-
wym. Obok Podkowy Leśnej, Józefowa, 
Komorowa czy Zalesia Dolnego pozosta-
je enklawą, w której środowisko przyrod-
nicze odgrywa rolę decydującą w kształ-
towania warunków życia swoich miesz-
kańców. Musimy zrobić wszystko, aby to 
przyrodnicze dobrodziejstwo zachować. 
Kolejnym wydarzeniem będzie 65 rocz-
nica utworzenia w Zalesiu Biblioteki Pu-
blicznej. Biblioteka to instytucja, na któ-
rej wychowały się kolejne pokolenia za-
lesian. Swoją rolę spełnia po dziś dzień, 
pomimo rozwoju nowych technologii ko-
munikacyjnych, co dobrze świadczy o jej 
kondycji i naszym zamiłowaniu do czy-
tania książek. 

Wreszcie nasz Ośrodek Zdrowia, dzia-
łający od 1995 roku obchodzić będzie za 
kilkanaście dni 15 rocznicę rozpoczęcia 
działalności. Pisze o tym bardziej szcze-
gółowo w swoim artykule dr W. Wą-
dołowski. Aby dobrze przygotować ob-
chody naszych zalesiańskich rocznic w 
początkach grudnia br. zawiązał się lo-
kalny Komitet Organizacyjny Obchodów 
80-lecia Zalesia Górnego. O szczegółach 
i programie napiszemy w kolejnych wy-
daniach „Przystanku Zalesie”. 

A.Szczygielski
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PROTOKÓŁ
Jury II Festiwalu Poezji Śpiewanej w 
Zalesiu Górnym – „Sztukatorzy 2009” 
w składzie:
– Barbara Sobolewska–Szczycińska
– Katarzyna Goszcz
– Krzysztof Toruński (przewodniczący)
po wysłuchaniu dwudziestu trzech fina-
listów podczas dwóch koncertów finało-
wych w dniu 5 grudnia 2009 r., zgodnie 
postanowiło przyznać następujące nagro-
dy i wyróżnienia:

W kategorii dziecięcej:
I nagroda:
Maria Jędryszek 
W czasie deszczu dzieci się nudzą 
sł. Jeremi Przybora,
muz. Jerzy Wasowski
W leśniczówce
sł. Konstanty Ildefons Gałczyński,
muz. Jerzy Reiser

II nagroda:
Kosma Gawor 
Opadły mgły, wstaje nowy dzień 
sł. Edward Stachura,
muz. Krzysztof Myszkowski
Wiosna, ach to ty
sł. i muz. Marek Grechuta

III nagroda:
Marta Krawczyk
Owocowy blues
sł. Ewa Stadtmuller, muz. Adriana Miś
Jesienna piosenka
sł. Dorota Kelner, muz. Adam Skorupka

Wyróżnienia:
l  Janek Woźniak – za stworzenie ciepłe-

go klimatu;
l  duet: Klementyna Synkiewicz i Bar-

tosz Przyłucki za dzielne zmierzenie 
się z trudnym repertuarem;

l  trio: Dorota Matysiak, Klaudia Zawi-
ślak, Paulina Leppin za ogromne po-
stępy poczynione podczas warsztatów 
poprzedzających koncert

W kategorii młodzieżowej:
Ze względu na wysoki poziom artystycz-
ny oraz zróżnicowanie stylistyczne pre-
tendentów do nagród w tej kategorii, Jury 
postanowiło przyznać trzy równorzędne 
nagrody Grand Prix:

Tomasz Duszek
U studni
sł. Adam Ziemianin,
muz. Krzysztof Myszkowski
Kantyczka z lotu ptaka
sł. i muz. Jacek Kaczmarski

Joanna Komorowska
Przyjaciel
sł. J. Komorowska,
muz. P. Komorowski
Drzewo
sł. i muz. J. Komorowska

Maciej Kamiński 
O jednej z tajemnic nauki, czyli dlaczego 
Aborygeni zjedli Cooka
sł. W. Wysocki – przeł. Dominik Ksiąski,
muz. W. Wysocki
Ballada o dzikim zwierzu
sł. W. Wysocki – przeł. Dominik Ksiąski, 
muz. W. Wysocki

Wyróżnienia: 
l  Maria Sapierzyńska za dojrzały fe-

eling 
l  Anna Sarosiak za ujawnienie talentu w 

piosence Tygrysica
l  Sylwia Kanabus za potencjał artystycz-

ny i rokujące umiejętności wokalne 
l  Joanna Komorowska i Piotr Komo-

rowski za wspólne wykonanie piosenek 
autorskich

l  Maria Czajka i Rafał Chrzanowski 
za czerpanie z warsztatów muzycznych 
oraz wspaniałą postawę międzypokole-
niowego muzykowania

Na podstawie komisyjnego przeliczenia 
głosów publiczności, podczas koncertów 
finałowych II Festiwalu Poezji Śpiewanej 
w Zalesiu Górnym „Sztukatorzy 2009” 
przyznano nagrody publiczności:

W kategorii dziecięcej:
l Kosma Gawor

W kategorii młodzieżowej:
l Tomasz Duszek
l Anna Sarosiak 

W kategorii dorosłych:
l Ewa Modrzejewska 

Składamy wyrazy uznania dla wyko-
nawców, organizatorów, instruktorów i 
wszystkich, którzy swoją pracą i pasją 
przyczynili się do wysokiego poziomu Fe-
stiwalu.  Niepowtarzalny klimat imprezy 
– od przesłuchań po koncerty laureatów – 
zasługuje na specjalne podziękowania. 

Piękne statuetki ufundowane przez Ra-
dę Sołecką sołtys Ewa Stroińska wręczy-
ła: Marysi Jędryszek i Ewie Wożniak. 

Podpisy:
Barbara Sobolewska–Szczycińska,

Katarzyna Goszcz, Krzysztof Toruński

Marysia Jędryszek – laureatka I nagrody (kat. najmłodszych)

SZTUKATORZY 2009

Piosenka       jest dobra na wszystko



nr 10/2009, GRUDZIEŃ6

Za nami dobry rok – jaki będzie nad-
chodzący – zobaczymy. W moim prze-
konaniu, a i większości klubowiczów, 
czemu dali wyraz na listopadowym 
Walnym Zebraniu, ten mijający rok, to 
był dobry rok naszego działania. W peł-
ni potwierdził potrzebę istnienia Klubu 
i jego przydatnośc dla aktywizacji i in-
tegracji mieszkańców i środowiska se-
nioralnego w Zalesiu Górnym.

Co robimy ? 
Mamy za sobą kilkanaście tzw. warsz-

tatów klubowych (głównie z zakresu ręko-
dzieła artystycznego, zdobnictwa i zdrowe-
go żywienia), kilkanaście interesujących 
spotkań z cyklu  „warto wiedzieć” i klu-
bowych pogaduszek, dalsze i bliższe wy-
cieczki turystyczno–krajoznawcze m.in. 
do Kazimierza Dolnego, Nałęczowa, 
Ogrodu Botanicznego, Czerska, Warki i 
Góry Kalwarii.

 Ponadto spektakle operowe, teatralne 
i seanse filmowe takie jak: „Upiór w Ope-
rze” w Teatrze Roma, operę „Nabucco” 
w Teatrze Wielkim, przezabawne „Kli-
makteriuśm” w Rampie, wzruszający film  
„Popiełuszko”. W okolicy Dnia Dziecka i 
Mikołajek jeździmy z drobnymi prezenta-
mi do Domu Wychowawczego dla niepeł-
nosprawnych dzieci i młodzieży w Łbi-
skach. Wzruszającym przeżyciem dla ca-
łej naszej senioralnej grupki było obejrze-
nie w zamian inscenizacji bożonarodzi-
nowych Jasełek. Ileż wysiłku tych dzieci 
w zapamiętanie i wygłoszenie jedno– lub 
dwuzdaniowych kwestii i ileż radości z 
dobrze wykonanego zadania. Ręce same 
składały się do oklasków. W salkach zale-
siańskiej biblioteki (dzięki życzliwej zgo-
dzie i wsparciu jej Kierowniczki p. Danu-
ty Wiśniakowskiej oraz p. Marzeny Sty-
czeń – wspaniałej animatorki różnorod-
nych przedsięwzięć kulturalnych tej pla-
cówki) nasze Koleżanki z sekcji Plastyki 
i Rękodzieła z powodzeniem zaprezento-
wały swój dorobek artystyczny.

 Pięknie haftowane, wyszywane i szy-
dełkowane portrety i krajobrazy, obrusy, 
serwetki i serweteczki, abażury i podu-
szeczki przez kilka tygodni cieszyły oczy 
odwiedzajacych bibliotekę. Wielkie brawa 
dla autorek tych prac, Pań: B. Aleksandro-
wicz, J. Beśki, A. Kowalczyk, D. Kroc, M. 
Marchlewskiej, J. Narożniak, B. Osełka, B. 
Waltemberg (kier.sekcji plastyki). Gościli-
śmy także, z pracami wzbogaconymi o wy-

cinanki i hafty p.K. Słowik, z piękną eks-
pozycją na tegorocznym Jarmarku Huber-
towskim. Opiekujemy sie leśnym, opusz-
czonym cmentarzykiem żołnierzy rosyj-
skich i niemieckich z czasów I Wojny 
Światowej i pobliską mogiłą Nieznanego 
Partyzanta. Mielismy udział rzeczowy i 
finansowy w pięknej, ogólnozalesianskiej 
akcji charytatywnej na rzecz tutejszych 
pogorzelców. Właczyliśmy się w dyskusję 
nt. ładu, czystości i porządku w naszej 
miejscowości. Dzięki życzliwości p. A. 
Szczygielskiego, z naszej filii Ośrodka 
Kultury, który natychmiast „kupił” naszą 
inicjatywę, grupa zainteresowanych klubo-
wiczów kończy właśnie w nowo otwartej 
świetlicy I etap kursu komputerowego pro-
wadzony przez p. T. Sobczaka.

Wspólne działanie !
Ten dobry, interesujący, pracowity mi-

jający rok to efekt wielkiej życzliwości, 
wielkiej pracy, czasami wręcz pasji i wiel-
kiego zaangażowania bardzo wielu osób. 
Nie sposób przecenić wsparcia i opieki 
MG Ośrodka Pomocy Społecznej z p. Dy-
rektor Barbarą Klukiewicz–Matuszczak, 
koordynatorką klubu z ramienia ośrodka, 
świetną profesjonalistką, zawsze usmiech-
niętą p.Bogusią Meissner oraz jej koleżan-
kami, paniami J. Mazurek i M. Żbik. Wie-
lostronne wsparcie uzyskaliśmy ze strony 
MG Ośrodka Kultury i p.Dyrektor Ewy 
Dudek, zespołu wolontariuszy z miejsco-
wego gimnazjum, którym kieruje p.W. 
Szczycińska także radnych– W. Kaczo-
rowskiego, A. Swata oraz naszej p. sołtys 
Ewy Stroińskiej.

To, że w każdy czwartek możemy się 
spotykać w „ciasnym ale własnym” lo-
kaliku z zapleczem sanitarnym i kuchen-
nym, w suterenie Ośrodka Zdrowia, za-
wdzięczamy wielkiej przychylności p. dr. 
Jerzego Łączyńskiego z piaseczyńskiego 
ZOZ–u i p. dr. W. Wądołowskiego, kie-
rownika miejscowej przychodni. Byłbym 
niesprawiedliwy, gdybym wśród autorów 
tegorocznego sukcesu nie wymienił choć 
kilkorga najaktywniejszych klubowiczów. 
Szczególne podziękowania za mrówczą 
pracę należą się klubowej skarbniczce p. 
W. Karasek i dokumentującej nasze dzia-
łania kol. sekretarz A.E. Hanausek oraz 
energicznym członkiniom zarzadu: B. Ku-
flewskiej i M. Skorowskiej. Dziękuję także 
dobrym i pomysłowym „duszkom” na-
szej małej społeczności: M. Dąbrowskiej, 

W. Okulskiej, B. Tokarskiej, a z męskiej 
mniejszości klubowej: St. Berlińskiemu i 
J. Rosłańcowi. Podziękowania należą się 
tak naprawdę wszystkim członkom Klubu 
Seniora.

Nasze zamierzenia
Jaki będzie w klubie rok 2010 ? Przy-

jęty na listopadowym walnym zebraniu 
projekt planu na nadchodzący rok to licz-
ne spotkania, spacery i prace integracyjne, 
rozmowy i dyskusje z cyklu „warto wie-
dzieć”, klubowe pogaduszki, inicjatywy 
na rzecz środowiska, spotkania z dziećmi 
i młodzieżą, wreszcie kino domowe. To są 
zamierzenia pewne, bo leżące w zasiegu 
naszych bardzo skromnych możliwości fi-
nansowych.

Inne (z planowaną dopłatą klubowi-
czów) w rękach, a raczej w budżetach na-
szych darczyńców i dobrodziejów. Jest w 
planie wycieczka „Szlakiem Szopena”, do 
Żelazowej Woli i Brochowa w 200–lecie 
urodzin genialnego kompozytora, objazd 
Podlasia „Śladem różnych kultur i religii” 
(m.in. zabytki prawosławia, judaizmu i is-
lamu) lub „Poznawanie historii i kultury 
Mazowsza” (Jabłonna, Pułtusk, Ciecha-
nów, Gołotczyzna).

Jest w tym planie opera „Faust”, balet 
„Jezioro Łabędzie”, koncert w Filharmo-
nii Narodowej, lżejszy spektakl w Buffo, 
Romie lub Rampie oraz dwa spektakle te-
atralne w teatrze Narodowym (m.in. „Iwa-
now” z Fryczem, Łapickim i Seniuk).

Trudne wybory
Wspomniałem o przewidywanej ko-

niecznosci wniesienia, do realizacji tego 
planu, zwiększonych dopłat własnych. Nie-
stety, część seniorów z najniższymi eme-
ryturami, samotnych, niedomagających (a 
więc najbardziej potrzebujących zaktywi-
zowania) może stanąć przed trudnym wy-
borem w domowym budżecie. Proza życia 
czy, jakże pociagająca, randka z kulturą? 
Głowimy sie z p. Bogusią Meissner nad 
tym, jak takich wyborów zaoszczędzić. 
Ciągle jest bowiem szansa, że dla znacznej 
grupy zalesiańskich seniorów, chyba tro-
chę przedwcześnie odstawionych do kąta, 
nadchodzący Nowy Rok też będzie cza-
sem aktywnym i atrakcyjnym. Tego całe-
mu Klubowi i sobie serdecznie z Nowym 
2010 Rokiem życzę.

Jerzy W. Roman 
Prezes Klubu Seniora

Zalesiański Klub Seniora
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Historia placówki wycho-
wującej przez zajęcia z mode-
larstwa lotniczego i kosmicz-
nego rozpoczęła się od spotka-
nia pani Izabeli Przyłuckiej w 
pracowni modelarskiej w Gó-
rze Kalwarii i zamiaru zapi-
sania syna na zajęcia. Z powo-
du sporej odległości od miej-
sca zamieszkania narodził się 
pomysł,aby stworzyć taką pla-
cówkę w Zalesiu Górnym. Po 
wstępnych uzgodnieniach do-
szło do spotkania w przed-
szkolu przy ul. Sarenki 11 w 
Zalesiu Górnym. Wspólnie z 
panią Moniką Ebert, prezesem 
Stowarzyszenia Rodziców TU 
uzgodniono miejsce na pra-
cownię, którą rodzice przy-
szłych adeptów modelarstwa 
stworzyli i przygotowali w bu-
dynku przedszkola. Pierwsze 
zajęcia ruszyły jesienią 2007 
roku. Stowarzyszenie zakupi-
ło zestawy modeli klasy F1N i 
F1A/M jako pierwsze modele 
do budowy i nauki. 

Po półrocznej współpracy 
ze Stowarzyszeniem TU,we 
wrześniu 2008r, podjęto de-
cyzję o przejęciu finansowa-
nia placówki przez Miejsko–
Gminny Ośrodek Kultury w 
Piasecznie, który wzbogacił 
ją o nowy sprzęt do odróbki 
drewna. Zakupiono m.in. piłę 
tarczową, włosową, wiertarki, 
lutownice, imadełka, szczyp-
ce, zestawy wkrętaków, wier-
teł, pilników, gwintowników, 
narzynek i wiele innych po-

trzebnych narzędzi, które uła-
twiły budowę modeli. Dodat-
kowo każdy z młodych mode-
larzy otrzymał zestaw modeli 
do budowy. Na wiosnę 2009 
powstały pierwsze modele la-
tające, jeżdżące i pływające. 
Młodzi piloci mogli wypró-
bować jakość swoich latają-
cych modeli w praktyce,tych 
na uwięzi, radiosterowanych i 
modeli samochodowych. Aby 
rozszerzyć ofertę programową 
modelarni podjąłem inicjatywę 
podpisania przez Ośrodek Kul-
tury porozumienia o współ-
pracy z Aeroklubem Warszaw-
skim. Umowa ta pozwala nam 
rozwijać nową dziedzinę: mo-
delarstwo lotniczo– kosmicz-
ne. Jesienią 2009 ruszył nowy 
rok modelarski, placówce oraz 
młodym modelarzom stworzo-
no możliwość startowania na 
zawodach modelarskich. Na-
sza placówka przygotowuje się 
teraz do zimowych zawodów 
modeli szybowców klasy F1N. 
Pochylając głowę nad mode-
larskim stołem staramy się 
kształtować i rozwijać indywi-
dualne zainteresowania każ-
dego z młodych uczestników 
modelarni. Wielką satysfakcję 
i potwierdzenie potrzeby ist-
nienia naszej placówki dają 
nie tylko modele wykonywane 
przez uczestników ale także 
dobra współpraca z rodzicami 
naszych młodych modelarzy.

Instruktor
Arkadiusz Orliński

Kolejny model prawie gotowy

WYNIK ZBIÓRKI

Ogłoszenie sprawozdania o wyniku zbiórki publicznej zor-
ganizowanej podczas Jarmarku Hubertowskiego w dniu7 
czerwca 2009 r. 

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiór-
kach publicznych (Dz.U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.) w związ-
ku z §12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie przeprowadza-
nia zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiór-
kami Komitet Organizacyjny Koncertu Charytatywnego   z 
siedzibą w Zalesiu Górnym 

(05-540 Zalesie Górne, ul. Sinych Mgieł 16) informuje, iż 
na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr 
30/09 z dnia 28.04.2009 r. w terminie 7.06.2009 r. przeprowa-
dzona została  w Zalesiu Górnym zbiórka publiczna w formie 
sprzedaży przedmiotów pozostałych po KONCERCIE I AU-
KCJI POMÓŻMY SĄSIADOM na rzecz  odbudowy domu Pań-
stwa Sobczaków w Zalesiu Górnym przy ul. Sinych Mgieł 9.

W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środ-
ki pieniężne w kwocie 707,00 zł, która po pomniejszeniu o ko-
szt opłaty skarbowej za zezwolenie w kwocie 82,00 zł, wynio-
sła  625,00 zł i została wraz z pozostałymi przedmiotami o 
łącznej wartości wycenionej komisyjnie na kwotę 1500,00 zł 
przekazana w dniu 15 grudnia 2009 r. z przeznaczeniem na po-
krycie  kosztów związanych z odbudową domu po pożarze.

Komitet Organizacyjny Koncertu Charytatywnego

APEL SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 

Zgodnie z Uchwałą Nr 258/XI/2007 Rady Miejskiej w Piasecz-
nie z dnia 04.07.2007 paragraf 3 punkt 2 – “Właściciele nie-
ruchomości mają obowiązek oczyszczania chodników położo-
nych wzdłuż nieruchomości ze śniegu i lodu poprzez odgarnięcie 
śniegu w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub 
pojazdów i podjęcie działań mających na celu likwidację ślisko-
ści chodnika.Wymaganą szorstkość chodników należy osiągnąć 
przez zastosowanie piasku lub mieszanki piaskowo–solnej.”

W naszej wsi praktycznie mamy mało chodników, ale cho-
dzić musimy– Wysypujmy wzdłuż naszych posesji w okresie zi-
my wąski pasek piasku – ułatwi to naszym mieszkańcom doj-
ście do celu. n

Teatrzyk Narwal u przedszkolaków

Krótka historia modelarni
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26 listopada br. na skrzyżowaniu ulic: 
Pionierów i Koralowych Dębów doszło 
do kolejnego, tragicznego wypadku dro-
gowego. Poszkodowaną jest kilkunasto-
letnia dziewczynka, która została potrą-
cona przez samochód w obrębie skrzy-
żowania. To kolejny poważny wypadek 
drogowy w Zalesiu.

To zdarzenie to kolejna przestroga dla 
zalesian, to kolejny przyczynek do tego, 
abyśmy wszyscy, jednym głosem domaga-
li się natychmiastowej reakcji od zarządcy 
dróg powiatowych:ulic Pionierów i Wie-
kowej Sosny. Bo te szlaki komunikacyjne 
stwarzają na terenie Zalesia największe   
zagrożenie. To są, tak naprawdę, dla wielu 
kierowców drogi tranzytowe, a po takich 
jeżdzi się szybko!

Z przerażeniem obserwuję codzienne 
„wyczyny” wariatów, którzy nie bacząc na 
warunki, prędkość rzędu 100 km/h uwa-
żają za normę. Celują w tym szaleństwie 

tzw. przedstawiciele handlowi i firmowe 
samochody dostawcze.

Policja bywa na naszych drogach nie-
zwykle rzadko. Zbliża się szybkim kro-
kiem najniebezpieczniejszy okres dla kie-
rujących samochodami. Powyższe mrozy 
i opady śniegu to będzie test z umiejęt-
ności prowadzenia pojazdów, ale jeśli w 
okresie letnim dochodzi do częstych wy-
padków, to trzeba sobie zadać pytanie – 
co będzie zimą???

Co dziś możemy zrobić, aby poprawić 
bezpieczeństwo na naszych drogach. Od-
powiedż jest dosyć prosta. Po pierwsze na-
leży radykalnie zwiększyć liczbę patroli 
policyjnych kontrolujacych kierowców. Po 
wtóre należy poprawić organizację ruchu 
na głównych szlakach komunikacyjnych.

Za niezbędne uważam pilne wybudo-
wanie sygnalizacji świetlnej na ul. Pionie-
rów, przy bazarku i na skrzyżowaniu z ul. 
Wiekowej Sosny. Za konieczne uważam też 

postawienie minimum dwu radarów sta-
cjonarnych, jeden przy ul.Pionierów, drugi 
w okolicach poczty. Pod tablicami z nazwą 
miejscowości powinny pojawić się znaki z 
ograniczeniem prędkości do 50 km/h na te-
renie całego Zalesia. Pilnego uzupełnienia 
wymaga skandaliczne oznakowanie pozio-
me naszych ulic. Porządnie powinny zostać 
oświetlone przejścia dla pieszych i wresz-
cie winno być dokończone oświetlenie na 
ul. Parkowej do granic gminy, oczywiście 
łącznie z budową chodnika. O naprawie ist-
niejących tzw. „ciągów pieszych” nawet nie 
wspominam.

Wszystkie powyższe działania nie przy-
niosą pożądanego efektu bez trzeciego 
elementu, tego najważniejszego !

Ten element to zmiana naszych przy-
zwyczajeń i zachowań komunikacyjnych. 
To bardzo trudne.  Ze smutkiem muszę 
przyznać, że w naszym kraju, ktoś, kto 
jeżdzi zgodnie z przepisami jest uważany 
za człowieka nienormalnego. Sam byłem 
wielokrotnie świadkiem wyprzedzania na 
„podwójnej ciągłej” na odcinku: ul. Je-
sionowa – mostek na rzece Zielonej. Trze-
ba zaiste być pozbawionym krztyny wy-
obrażni, aby narażać życie innych kierow-
ców  dla kilkunastu sekund „zysku”, który 
i tak skasują światła w Pilawie.

Dlatego w całej rozciągłości popieram 
apel Piotra Wyżykowskiego skierowany 
do kierowców ... „spowalniamy, Zalesie to 
nie tor wyścigowy... jeżdzimy maksymal-
nie 50km/h”. Polecam też uwadze Pań-
stwa list PW do posła J. Piechocińskiego 
i jego odpowiedż zamieszczoną na stronie 
www. Kieruję także prośbę do rodziców 
i dyrekcji szkół, aby jak największą uwa-
gę zwróciły na zachowania dzieci i mło-
dzieży, kiedy te będą korzystać z przejść 
przez  jezdnię. Ostatni wypadek spowodo-
wał wielkie poruszenie społeczne. Sołtys 
i Rada Sołecka od dawna piszą i naciska-
ją na zarządców dróg o poprawę bezpie-
czeństwa. Na razie bez widocznych efek-
tów, jesteśmy zbywani ciagle  obietnica-
mi. Ale dosyć tego! Panowie Zarządcy – 
weżcie się wreszcie do pracy, nie czekaj-
cie na kolejny (oby go nie było) wypadek!

Pisząc te słowa mam świadomość, że 
nie wszystko da się zrobić od razu. Ale 
kiedyś trzeba zacząć  W Zalesiu ten czas 
już nadszedł ! A.Szczygielski
PS. Marysia, poszkodowana w wypadku 
26.XI wróciła już ze szpitala do domu.

Dość tego!!!


