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GAZETA SOŁECKA

1. Na comiesięcznym spotkaniu rady sołe-
ckiej omawialiśmy:
–  organizację parkingu przy Ośrodku Wi-

sła, dla mieszkańców korzystających z 
PKP. Na parkingu brak lamp, ale Gmina 
obiecała założyć oświetlenie,

–  organizację oznakowania drogi woje-
wódzkiej  873 na wysokości ulicy Jesio-
nowej i wjazdu na parking ,

–  organizację sprzątania przez osoby skie-
rowane przez sąd miejsc szczególnie za-
śmieconych w Zalesiu Górnym. 

2. Uczestniczyliśmy w spotkaniu dotyczą-
cym stanowiska wobec braku uzgodnienia 
propozycji ze strony starostwa do planu za-
gospodarowania przestrzennego Ośrodka 
Wisła. W spotkaniu z burmistrzem Putkie-
wiczem uczestniczyli: rada sołecka i Sto-
warzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego.
3. Na zaproszenie Krajowego Stowarzy-
szenia Sołtysów braliśmy udział w konfe-
rencji dotyczącej cyfryzacji wsi.
4. Na spotkaniu ze starostą J. Dąbkiem i M. 
Gielecińskim zwróciliśmy uwagę na złą ja-
kość wykonanych rowów odwadniających 
na ulicy Wiekowej Sosny, brak pobocza 
dla pieszych, zablokowany prześwit rowu. 
Zwróciliśmy się o natychmiastowe zabez-
pieczenie krawędzi jezdni wzdłuż rowu.
5. Na ponownym spotkaniu z dyrektorem  
Powiatowego Zarządu Dróg powtórzyli-
śmy nasze zastrzeżenia do Wiekowej Sos-
ny. Otrzymaliśmy informację, że zaraz 
po 1 listopada pobocze Wiekowej Sosny 
zostanie oczyszczone z zarośli i udostęp-
nione pieszym.
6. Na spotkaniu z kierownikiem Poste-
runku Policji prosiliśmy o wzmożoną 
kontrolę w godzinach późno–wieczornych 
parkingu przy stacji PKP, szkoły i boiska 
Domanka. Policjanci mają zwrócić szcze-
gólną uwagę na osoby, które dewastują  
budynki publiczne sprayami.
7. Wysłaliśmy do Gminy  pismo wraz ze 
zdjęciami dotyczące umocnienia rowu 
melioracyjnego w części leśnej ulicy Si-
nych Mgieł oraz oczyszczenia rowów na 
ulicy Przebudzenia Wiosny i Czterech 
Wiatrów. Rów na Sinych Mgieł został po-

prawiony. Czekamy na oczyszczenie po-
zostałych rowów.
8.   Zgłosiliśmy do PKP niewłaściwe dzia-
łanie oświetlenia na przejeździe kolejo-
wym.
9. Braliśmy udział w spotkaniu z przedsta-
wicielem Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
Spotkanie dotyczyło m.in. skrzyżowania 
ulicy Jesionowej, wyjazdu z parkingu i 
drogi wojewódzkiej 873. W wyniku tego 
spotkania ustalono treść wniosku o podję-
cie kroków zmierzających do zmiany ozna-
kowania poziomego i pionowego na tym 
odcinku drogi wojewódzkiej 873. Pismo 
zostało wysłane. Czekamy na odpowiedź.
10. Kontaktowaliśmy się z kuratorami są-
dowymi w sprawie osób skierowanych do 
wykonywania prac społecznych na terenie 
naszej wsi. Sporządziliśmy i na bieżąco 
kontrolowaliśmy harmonogramy prac. 
Zlecaliśmy również dodatkowe i kontrolo-
waliśmy ich wykonanie.
11.  Na spotkaniach  z mieszkańcami po-
ruszaliśmy sprawy wdrażania nowej usta-
wy śmieciowej. Przyjmowaliśmy również 
uwagi  na temat jakości dróg bądź oświet-
lenia. Wszystkie uwagi przekazaliśmy od-
powiedzialnym urzędom. 
12. Na spotkaniu z Nadleśniczym, w 
związku z licznymi głosami mieszkań-
ców, prosiliśmy o wyjaśnienie powodu 
wycinki lasu na wysokości Domanki. W 
odpowiedzi Nadleśniczy przedstawił  10–
cio letni plan  urządzania lasu , w którym 
ta wycinka była zaplanowana . Plan taki 
jest podpisywany przez ministra. 
W związku z licznymi naszymi pytania-
mi Nadleśniczy zaproponował spotkanie 
z mieszkańcami Zalesia Górnego w celu 
udzielenia informacji.
13. Gmina na nasz wniosek zorganizowała 
uporządkowanie terenu przy ścieżce sołe-
ckiej, między PKP i przystankiem autobu-
sowym – posadzono nowe rośliny. Posado-
wione kołki drewniane połączone linami 
zmieniły wygląd tego miejsca. Wkrótce 
otrzymamy dwie drewniane donice z rośli-
nami  usytuowane przy ścieżce. Dziękuje-
my. Ewa Molenda–Stroińska – sołtys

SołtyS dZiała, a rada Sołecka wie … PrZyPoMiNaMy!
GdZie oddaĆ LiŚcie 
i iNNe odPady ZieLoNe!

Mobilne punkty odbioru liści, traw 
usytuowane przy przepompowni PWiK 
na Koralowych Dębów / Wiekowej Sos-
ny, działają do końca listopada w każdą 
2-gą i 4-tą sobotę miesiąca. Ponadto li-
ście i odpady zielone można odwieźć do 
punktu zbiórki odpadów w Piasecznie 
przy ulicy Technicznej 6. 

Selektywna zbiórka odpadów, czyli 
worków brązowych, prowadzona przez 
firmę Lekaro odbywać się będzie zgod-
nie z harmonogramem do końca listopa-
da (5 i 19 dnia miesiąca).

Osoby starsze, samotne – potrzebu-
jące pomocy przy wywozie liści proszę 
o kontakt – wspólnie z radą sołecką po-
możemy.

Łukasz Kamiński
l.kaminski@piaseczno.com.pl, 691 015 455

ZaProSZeNie

Sołtys i rada sołecka, w związku z licz-
nymi zgłoszeniami mieszkańców, ser-
decznie zaprasza na spotkanie z panem 
nadleśniczym Sławomirem Mydłow-
skim, dotyczące planu urządzenia lasu 
okolic Zalesia Górnego. 
Spotkanie odbędzie się 28 listopada 
2013 r. o godz. 12;00 w sali konferen-
cyjnej Nadleśnictwa w Pilawie ul. Klo-
nowa 13.

* * *
kon takt z soł ty sem:  
tel. 691 500 242; 22/844 03 29 
ul. Po ran nej Zo rzy 1;
dy żur soł ty sa: po nie dzia łek 
g. 17–19 i pią tek g. 10–12,  
ewa stro in ska@pocz ta.onet.pl

* * *
te le fon ws. awa rii oświe tle nia ulic:
(22) 720 39 07 (czyn ny ca łą do bę)
Po go to wie ka na li za cyj ne Pwik: 
603 309 399
Po go to wie wo do cią go we: 603 309 399
Pogotowie energetyczne: 
(22) 701 332 20
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w cyklu comiesięcznych spotkań  dys-
kusyjnych w październiku klub Senio-
ra gościł panią ewę dudek - dyrektor 
piaseczyńskiego centrum kultury.

Piaseczno należy nie tylko do naj-
bogatszych w Polsce, ale także, w po-
wszechnej opinii, do najaktywniejszych 
kulturalnie. Ta ocena jest efektem wie-
loletnich działań aktywizujących, wielu 
inicjatyw i atrakcyjnych propozycji orga-
nizacyjnych władz miasta i gminy, któ-
re owocują bogatą ofertą kulturalną dla 
mieszkańców. I co ważne, realizowaną w 
większości przez piaseczyńskich zawo-
dowych i amatorskich wykonawców.

Powstają nowe placówki kulturalne, 
aktywnie działają  środowiska twórcze i 
artystyczne we wszystkich grupach wie-
kowych. Znakomitą ilustracją tego stanu 
rzeczy był zaprezentowany przez panią 
dyrektor jesienno-zimowy  program kul-
turalny, a w nim „dla każdego coś atrak-
cyjnego „. O inicjatywach kulturalnych 
w gminie i ich znaczeniu dla środowisk 
mówiła „prawa ręka” pani dyrektor, pani 
Zdzisława Stenrzycka.

W spotkaniu uczestniczyła także pani 
Barbara Matuszczak, dyrektor Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej. Zaprezentowała ramowe założenia 

planu pracy Ośrodka na rok 2014 i zarys 
przyszłorocznego budżetu. Postawienie 
przez Ośrodek na aktywizowanie środo-
wisk  emerytów i niepełnosprawnych i 
umiejętne wspieranie ich działań przyno-
si efekty. Powstaje coraz więcej  klubów i 
kół, a owoce ich przedsięwzięć stanowią 
widoczny i coraz istotniejszy wkład w 
życie społeczno-kulturalne około piase-
czyńskich wsi i osiedli.

Opinię tę w pełni potwierdziła  uczest-
nicząca w spotkaniu nasza pani sołtys 
Ewa Stroińska dziękując seniorom za ich 
wielką pomoc organizacyjną w realizacji 
różnych przedsięwzięć podejmowanych 
przez  Radę Sołecką czy SPZG, jak Jar-
mark Hubertowski, Święto Pieczonego 
Ziemniaka czy składaniu sołeckiej gaze-
ty Przystanek Zalesie.

W drugiej części  wieczoru pani Mo-
nika Wyrzykowska zaprezentowała  cele 
i zadania jej fundacji, jednocześnie pro-
ponując realizację wspólnego spektaklu 
literacko-teatralnego opartego na aneg-
dotach z historii i teraźniejszości Zalesia 
Górnego.

Trzeba przyznać, był to dla zalesiań-
skich seniorów czwartek wyjątkowo  in-
teresujący, miły i...pracowity.

Joter

do grona znanych osób, 
które odwiedziły Bibliotekę 
Publiczną w Zalesiu Gór-
nym i spotkały się z jej czy-
telnikami dołączył 11 paź-
dziernika tadeusz ross, sa-
tyryk znany z cyklicznych 
audycji radiowych i telewi-
zyjnych programów kabaretowych.

Już po raz kolejny zorganizowaliśmy 
niezapomniane i tym razem pełne humo-
ru spotkanie. Było ono dość nietypowe i 
zaskakujące, ponieważ nasz gość rozpo-
czął od mini recitalu, a na dzień dobry 
wykonał kilka piosenek. Artysta zaśpie-
wał znane, światowe przeboje, przepla-
tając je swoimi najlepszymi tekstami 
kabaretowymi. Mini koncert trwał ponad 

godzinę. Wspomniał również 
o swojej książce pt. „Życie 
przerosło kabaret”, która nie 
jest jego pierwszą publikacją, 
choć pierwszą przeznaczo-
ną dla dorosłego czytelnika. 
Podczas spotkania widzowie 
chętnie zadawali pytania i 

dyskutowali z autorem. Satyryk został 
nagrodzony gromkimi brawami i uko-
ronowany długimi dyskusjami i wieloma 
pytaniami. 

Uczestnicy spotkania opuszczali pro-
gi naszej biblioteki w doskonałych humo-
rach, co może świadczyć tylko o sukcesie 
naszego przedsięwzięcia. 

Na kolejne spotkania zapraszamy już 
wkrótce. Kinga Przybyś

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

www.zalesie-gorne.pl;
www.powiat-piaseczynski.info;

www.naszepiaseczno.pl
Aktualności z Piaseczna można obejrzeć 

na stronie: www.itvpiaseczno.pl

Zbieramy książki 
dla rodaków na Kresach
Fundacja „kresy w potrzebie – Polacy 
Polakom” działająca przy domu Para-
fialnym „aMicUS”, przy kościele św. 
Stanisława kostki na warszawskim 
Żoliborzu przygotowuje kolejny już 
rok paczki bożonarodzeniowo–nowo-
roczne dla naszych rodaków na kre-
sach. 

W porozumieniu z Fundacją Klub 
Gazety Polskiej w Zalesiu Górnym oraz 
Stowarzyszenie Miłośników Historii 
Najnowszej zbierać będą książki w języ-
ku polskim (w dobrym stanie), dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, najchętniej pol-
ską, ale też światową klasykę ale także 
podróżniczą, sensacyjną, przygodową, 
historyczna, popularno–naukową, które 
zostaną przekazane polskim placówkom 
oświatowym i kulturalnym na Litwie 
,Białorusi i Ukrainie.
książki prosimy składać:
– w sklepie „Reksio”, ul.Wrzosów 14,(bli-
sko przychodni zdrowia), od piątku do 
soboty w godzinach otwarcia,
– w Klubie Seniora,w budynku przychod-
ni zdrowia, wejście od ul. Złotej Jesieni, 
w czwartki w godz.14 –16,
– w bibliotece parafialnej przy koście-
le św.Huberta,ul.Białej Brzozy 23,w 
niedziele,w godz.10 –14.00.

           G. Fryszczyn, J. Roman

ZaProSZeNie

W związku z akcją Kresy w potrzebie 
-Polacy Polakom, w dniu 17 listopada 
przy bibliotece parafialnej o godz 16.00 /
niedziela/, zostanie wyświetlony amator-
ski film pt: Polacy. Film zdobył trzecie 
miejsce na festiwalu filmów amatorskich 
na festiwalu „OKNO”.
Czas trwania filmu - 30 min. 

G. Fryszczyn

w kLUBie SeNiora 

O kulturze piaseczyńskiej ...i nie tylko

Życie jak kabaret
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Budowa zespołu szkół w Zalesiu
Informuję, że na ukończeniu jest procedura 
przetargowa. Inwestycja wkroczyła w ostatnio 
fazę – czyli wybór wykonawcy. Oferty złożone 
przez firmy są na poziomie przewidywanym w 
planie finansowym, więc nie ma ryzyka braku 
środków. Trzymamy zatem kciuki za wybór 
najlepszego wykonawcy.

Remont dachu szkoły podstawowej 
po zalaniu 
Po interwencji w ZEAS i u burmistrza informu-
ję, że 25 września 2013 rada miejska przyjęła 
uchwałę o przekazaniu środków na tymczasową 
naprawę dachu szkoły. Ponadto ZEAS wystąpił 
do ministerstwa edukacji o zwiększenie sub-
wencji oświatowej z tytułu przypadku losowego 
z przeznaczeniem dodatkowych środków na re-
mont tymczasowy do momentu kompleksowe-
go remontu szkoły w ramach budowy zespołu 
szkół. 

Okolice stacji PKP

Zakończyły się pracę nad zagospodarowaniem 
części miejsc postojowych wokół dworca w Za-
lesiu Górnym. Udostępnione zostały miejsca 
postojowe wzdłuż ulicy Młodych Wilcząt oraz 
150 miejsc na parkingu na wylocie ulicy Jesio-
nowej. Niestety nie udało się zagospodarować 
terenów wzdłuż torów, ponieważ odpowiedzial-
ne spółki kolejowe nie wyraziły zgody na dzier-
żawę terenu, argumentując odmowę pracami 
remontowymi. Czekamy zatem na wykonanie 
remontu linii radomskiej. Miejmy nadzieję, że 
prace ruszą w przyszłym roku i już wkrótce bę-
dzie można unormować parkowanie u wylotu 
ulicy Sarenki oraz wzdłuż ulicy Spacerowej.
Gmina Piaseczno już teraz zwróciła się do staro-
sty o przedłużenie umowy dzierżawy parkingu 
u wylotu ulicy Jesionowej na dalszy okres. Jed-
nocześnie zabezpieczając środki na wykonanie 
oświetlenia parkingu.

Piękna remont
Informuję, że został wyłoniony wykonawca re-
montu drogi. Niestety, tu musze przyznać się do 
zbyt dużego optymizmu, kwota remontu wyni-

kająca z przetargu przerosła kwotę przeznaczona 
na zadanie. W związku z tym, remont ulicy Pięk-
nej będzie się odbywał w dwóch etapach. Etap 
I – jesienny – realizowany będzie do momentu 
wyczerpania się środków finansowych na zada-
nie. Etap II – wiosenny – będzie realizowany do 
końca, już z budżetu gminy na 2014 rok.

Zmiany w tzw. uchwałach 
śmieciowych
Rada miejska przyjęła zmiany do regulaminu 
utrzymania czystości w gminie. Od stycznia 
2014 worki do selektywnej zbiórki odpadów 
(zielone, żółte, brązowe) dostarczane będą 
przez firmę wywożącą za darmo w ilości: 
–  worki żółte – 1 osoba/1 szt./miesiąc, 2–3 

osoby/2 szt./miesiąc, 4 osoby/3 szt./miesiąc, 
5 osób/4 szt./miesiąc, 6 i więcej osób/5 szt./
miesiąc

–  worki zielone – 1–3 osoby/1 szt./miesiąc, 4 i 
więcej osób/2 szt./miesiąc

– worki brązowe – 32 szt./rok
Ponadto od stycznia, jeśli wyliczenia wpływów z 
opłaty śmieciowej się potwierdzą, ulegnie zwięk-
szeniu częstotliwość (2 razy w miesiącu) wywo-
zu odpadów suchych (worki suche). Wszystko w 
ramach obowiązującej obecnie opłaty.
Przy tej okazji chciałem podziękować wszyst-
kim mieszkańcom za wyrozumiałość i zrozu-
mienie dla początkowych problemów z wdro-
żeniem nowej ustawy śmieciowej. Dziękuję 
również za wszystkie uwagi i konstruktywne 
dyskusje, jakie z Państwem przeprowadziłem w 
ostatnim czasie.

Rów przy bibliotece
Na wniosek mieszkańców i Rady sołeckiej in-
terweniowałem w sprawie odkrytego rowu przy 
bibliotece. Rów w części już został przez gminę 
zakryty. Dzięki czemu powróciły potrzebne do 
obsługi miejsca postojowe. Starostwo poprawi-
ło również zbocza rowu. Niestety nadal  rów nie 
jest zabezpieczony. Stosowne wnioski, wspól-
nie z panią sołtys, złożyliśmy u pana starosty.

Światła na ulicy Pionierów
Informuję, że na mocy decyzji walnego zebra-
nia Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu 
i Kanalizacji w dniu 27 października 2013 ro-
ku., pieniądze pozostałe w zarządzie komitetu 
zostaną przekazane na budowę sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniach ulicy Pionierów 
z ulicami Koralowych Dębów i Wiekowej Sos-
ny. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich 
użytkowników zalesiańskich dróg. Czekamy na 
ustosunkowanie się Pana starosty do decyzji.

Łukasz Kamiński – radny  

SaMorZĄdowe wieŚciNowości w naszej bibliotece

Ley r. „dom na Sycylii”

Historia o niespodziewanym 
spadku, podróży, która od-
mienia życie i domu na Sycy-
lii, w którym odnaleźć można 
rodzinne tajemnice i wspo-
mnienia wielkich namiętności, 
a także autentyczne, ukryte 
przed laty, skarby.
List od prawnika z informacją 
o spadku w postaci willi na Sy-
cylii od zupełnie nieznanej jej 
osoby wprawia czterdziesto-
letnią Brytyjkę Tess Angel w 
oszołomienie. Być może mat-
ka Tess, Flavia, która urodziła 
się na tej wyspie, ale opuściła 
ją podczas II wojny światowej, 
mogłaby pomóc w rozwiąza-
niu zagadki. Do tego jednak 
jej niespieszno. Woli odradzać 
córce przyjęcie spadku. Dla-
czego? Czyżby willa Syrena 
kryła jakiś sekret, który Flavia 
chce ukryć? 

ciszewski M. Liedel k. 
„Gliniarz”

Od pościgów policyjnymi po-
lonezami i walki z mafią do 
ośrodków szkoleniowych CIA.
Krzysztof Liedel zawsze ma-
rzył o tym, żeby łapać bandy-
tów. Kiedyś robił to jako po-
licjant, a dziś jako ekspert do 
spraw zwalczania terroryzmu, 
który odpowiadał między in-
nymi za bezpieczeństwo Euro 
2012. Marcin Ciszewski, autor 
bestsellerów www.ru2012.pl i 
Upał odkrył zaś, że losy Lied-
la to materiał na książkę, jakiej 
jeszcze nie było. Tylko tu spot-
kacie prawdziwych twardzieli, 
którzy nie wahali się ruszyć w 
pogoń za rosyjskimi mafiosa-
mi wysłużonym polonezem 
i z wiecznie zacinającym się 
służbowym pistoletem P-64 w 
garści.
Od pościgów policyjnymi po-
lonezami i walki z mafią do 
ośrodków szkoleniowych CIA 
i miejsc, które zaatakowała 
Al-Kaida – oto historia GLI-
NIARZA.
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Na naszych drogach, działkach, w 
leśnych zakątkach coraz rzadziej 
natrafiamy na śmieci.

Z pewnością jest  to skutek wzro-
stu świadomości społeczeństwa, 
tworzenia pozytywnych nawyków, 
a także wprowadzenia nowych za-
sad odbioru odpadów.  Jest więc 
znacznie lepiej niż było, ale jest też 
jeszcze, co poprawiać. Zwłaszcza, 
że porządek oznacza nie tylko brak 
śmieci. To także ład przestrzenny, 
zadbane zabudowania i wypielęg-
nowana zieleń. Niestety praktycznie 
nie ma sposobu na zmuszenie właś-
ciciela do zrobienia porządku na 
swojej działce. Szczęśliwie takich 
posesji w Zalesiu widzimy coraz 
mniej. 

Natomiast wciąż szpecą naszą 
miejscowość ogłoszenia: stawiane 
przy drogach, wieszane na ogrodze-
niach, przyczepiane do drzew, lamp 
i słupów sieci elektrycznej.

Tablice reklamowe i bannery. 
Niby nic, kawał płachty lub pły-
ty z napisami i jakąś grafiką. Ale 
czy to jest to, na co chcemy patrzeć 
codziennie, a czasem kilka razy 
dziennie? A czy osoby, które przy-
jeżdżają do nas po raz pierwszy, też 
mają przede wszystkim dostrzegać 
tablice reklamowe? Co prawda, 
pod względem zaśmiecenia rekla-
mą, Zalesie nie odbiega od tysiąca 
innych miejscowości w Polsce. Ale 
może warto właśnie tym wyróżnić. 

Oczywiste jest, że osoby które 
prowadzą działalność gospodarczą 
wywieszają tablicę informacyjną na 
swojej posesji. Ale dlaczego o tym, 
że ktoś handluje na przykład blachą, 
musimy dowiadywać się z ogłoszeń 

rozmieszczonych na naszych w leś-
nych dróżkach, a to na płocie, a to 
na drzewie.

Osoby wywieszające reklamy,  
zwykle uważają, że w obecnych 
czasach możliwość reklamowania 
się należy im się i już. Wszelkie 
uwagi na ten temat odbierają jako 
próbę ograniczenia ich prawa do za-
rabiania pieniędzy. Zapominają jed-
nak, że przestrzeń publiczna należy 
do wszystkich i nie tylko ekonomia 
się liczy. 

Ogłoszenia na słupach i drze-
wach. Pomimo, że w Zalesiu jest 
ustawionych 5 dużych tablic ogło-
szeniowych dostępnych dla wszyst-
kich, wciąż drobne ogłoszenia poja-
wiają się  na słupach elektrycznych, 
latarniach i drzewach. Jak przeko-
nać upartych ogłoszeniodawców, 
że jest to jednak zaśmiecanie ulic. 
Nikt z tych osób nie zdejmuje po 
pewnym czasie tych ogłoszeń, a 
przecież albo stają się nieaktualne 
albo zwyczajnie niszczeją.  Poza 
tym słupy, latarnie mają swojego 
właściciela i z tego względu też nie 
powinno się ich oklejać. 

A czy zawieszanie ogłoszeń 
na drzewach da się w jakikolwiek 
sposób usprawiedliwić? Czy może 
osób, które to robią, nie należałoby 
kierować do szkoły podstawowej, 
by mogły sobie przypomnieć: czym 
jest drzewo i  jak jest jego rola w 
przyrodzie?   

Na koniec pytanie do ogłosze-
niodawców – czy w dobie mediów 
elektronicznych i zmęczenia na-
szych zmysłów natłokiem reklam, 
ogłoszenie na płocie lub słupie w 
ogóle ma sens? ID

6. ZALESIAŃSKI 
FESTIWAL 

„SZTUKATORZY”
rozpoczyna się złota, polska jesień. to niechyb-
ny znak przygotowania kolejnej edycji Festiwalu 
Poezji Śpiewanej „Sztukatorzy”.

A wszystko rozpoczęło się w 2008 roku przy 
udziałe Stowarzyszenia Rodziców „TU”. Preteks-
tem do pięknego artystycznego zamierzenia  była 
10. rocznica śmierci Zbigniewa Herberta. Wtedy 
to Magda Raczko napisała, że ...poezja nie dzieli na 
pokolenia... I ten pogląd hołubimy do dziś. 

Kolejny Festiwal zaczynamy od zapisów i prze-
słuchań. Ze względu na sporą listę zgłoszeń, ponad 
30 uczestników, przesłuchania odbywały się od 25 
do 31 pażdziernika. Teraz kolejny ważny etap, roz-
poczynają się warsztaty z muzykami, które mają  
dopomóc uczestnikom w przygotowaniach do Kon-
certu Finałowego, który został zaplanowany na 30 
listopada br. Warsztaty poprowadzą: Barbara i Sta-
nisław Szczycińscy, Grażyna i Fryderyk Babińscy 
oraz Katarzyna Tarkowska i Jacek Solecki. Warszta-
ty potrwają niemal do końca listopada. Organizato-
rem Festiwalu jest Klub Kultury w Zalesiu Górnym 
przy współpracy: Szkoły Podstawowej, Gimnazjum 
i Szkoły Muzycznej Maestro, Mikroklimatu, Rady 
Sołeckiej, Stowarzyszenia Rodziców „TU”, SPZG, 
Jacka Eberta z „Kotaburego”, wolontariuszy i harce-
rzy. Wspierają nas także inni, chwilowo anonimowi 
zalesianie oraz Centrum Kultury w Piasecznie.  

Koordynatorem czyli osoba organizującą  dzia-
łania przygotowawcze i prowadzącą konferansjerkę  
tegorocznego Festiwalu „Sztukatorzy” jest Marzena 
Solecka. Zapraszamy Państwa serdecznie do Sali 
Rekreacyjnej naszej Szkoły Podstawowej w sobotę 
30 listopada br o godz. 17.00. Andrzej Szczygielski

ZaProSZeNia

w dniu 7 listopada br. w czwartek organizowana 
jest wycieczka autokarowa do Konstancina - Jezior-
ny. W programie: zwiedzanie prywatnego muzeum w 
Willi La Fleur, zwiedzanie tężni solankowej i Pałacu 
w Oborach. Wyjazd z parkingu koło Ośrodka Zdro-
wia w Zalesiu Górnym w dn. 7.10.13 r  o godz. 14.00, 
powrót do Zalesia o godz. 17.15. Informacji udziela 
i   zapisy przyjmuje p. Bogusia Meissner z OPS, tel: 
785 550 040.  

* * *
Filia Biblioteki, klub Seniora i klub kultury 
w Zalesiu Górnym zapraszają w dniu 8 listopada 
br, w piątek  o godz. 18.00 na spotkanie autorskie 
z Moniką Bukowińską i Dominikiem Bednarskim 
poświęcone Miejscom Pamięci Powiatu Piaseczyń-
skiego. Spotkanie odbędzie się w Bibliotece w Za-
lesiu Górnym, ul. Wiekowej Sosny 4. Zapraszamy 
serdecznie.  A.Szczygielski

Porządek w Zalesiu?
Nie jest źle, ale może być lepiej. 
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Dlaczego 11 listopada?
Polska to jeden wielki kołtun, trzeba przedtem dobrze 
grzebieniem ten kołtun rozczesać, aby każdy włos był z 
osobna, a wtedy może da się kosę zapleść.

Łatwo zrozumieć słowa Marszałka w kontekście jego 
życia przepełnionego ciągłym zmaganiem o Polskę swoich 
marzeń. Irredenta polska trwała przecież nieprzerwanie 
od 1918 do 1923 roku. Proces, który dla wielu kończy się 
przyjazdem Piłsudskiego do Warszawy, wtedy dopiero się 
rozpoczynał. Pamięć historyczna ma to do siebie, że lubi 
upraszczać. Pamięcią o 11 listopada, jak całą Polską, rzą-
dzą od lat dwie trumny: Piłsudskiego i Dmowskiego. Wielu 
stara się przeciwstawiać ich koncepcje, cechy charakteru, 
myśl polityczną. Warto to robić dla budowania tożsamości 
narodowej. Ich spór o Polskę toczył się przez całe dwu-
dziestolecie międzywojenne i był przepełniony goryczą 
niespełnienia. Spór o tyle wartościowy, że odbywał się w 
perspektywie pozytywnego myślenia o przyszłości Polski. 
Czy nie brakuje nam czasem takiego sposobu myślenia?

Ale przy okazji Święta Niepodległości warto się pochy-
lić nad fenomenem polskiego ruchu niepodległościowego 
lat 1918-23. 

Kończąca się Wielka Wojna dała Polakom ogromną 
szansę, ale szansę trudną do wykorzystania. Wokół spra-
wy polskiej toczyła się bezpardonowa gra pomiędzy za-
chodnimi mocarstwami a zaborcami. A przecież również 
wśród samych Polaków panował spór o koncepcje odro-
dzenia. Obaj liderzy, skłóceni politycznie i osobiście, jed-
nak doszli do porozumienia. 

A nie był to kompromis, jak chciało wielu! Dlaczego 
zatem się udało?

Dmowski i Piłsudski mieli tylko jeden cel wspólny – 
Polskę niepodległą. Spierać się mogli o zakresy wolności 
i terytoria, ale o niepodległości mieli to samo zdanie. To 
właśnie zadziałało 11 listopada 1918 roku. Roman Dmow-
ski z Komitetem Narodowym w Paryżu, a Józef Piłsudski 
w Warszawie, wspólnie tę niepodległość wygrali. Na ten 
jeden moment ich drogi zbiegły się.

Warto spojrzeć na doświadczenie polskiego odrodze-
nia w 1918 roku jeszcze z jednej strony. Decydowanie na 
wszelkich szczeblach czy to rządowych czy wojskowych 
zawsze powiązane było z odpowiedzialnością osobistą de-
cydenta, zgodnie ze starą „milowską” maksymą: Ile odpo-
wiedzialności, tyle wolności. Dlatego tak silna jest pamięć 
Piłsudskiego, który wziął na siebie największą odpowie-
dzialność (1918,1920,1926). 

Dzisiaj chyba wszyscy musimy się uczyć takiej osobi-
stej odpowiedzialności, która cechuje tylko ludzi wielkich. 
Czy zatem nie ma już wśród nas ludzi wielkich? Nie wiem.

Ale słowa Piłsudskiego:  Myślałem już nieraz, że umie-
rając przeklnę Polskę. Dziś wiem, że tego nie zrobię. Lecz 
gdy po śmierci stanę przed Bogiem, będę go prosił, aby 
nie przysyłał Polsce wielkich ludzi.; traktuję jako, póki co, 
niespełnioną obietnicę. 

Święto Niepodległości to nie czas na wypominanie. 
Cieszmy się i uczmy się niepodległości.
W tym dniu pokażmy naszą radość – wywieśmy flagi. 

Łukasz Kamiński

Spotkania z Pieśnią, 
11 listopada 2013

Jak pamiętamy Spotkania z Pieśnią przed czterema laty 
zapoczątkowały listopadowe śpiewanie przy ognisku w 
ogrodzie dworku Milusin.

Tradycyjnie na 10 listopada zaprosił nas pan Krzysztof Jara-
czewski wnuk Marszałka Piłsudskiego. Autokar zabierze nas z 
Zalesia z parkingu przy  Ośrodku Zdrowia (ul. Złotej Jesieni.) 
o 15.45 i wrócimy ok. 20.00. Ilość miejsc jest ograniczona po-
jemnością autokaru więc proszę o punktualne przybycie. Na 
11 listopada zaprosił nas PUB 99, który od niedawna prowadzą 
młodzi Zalesianie. 

Mam nadzieję, że jak zawsze wypełnimy śpiewem całą salę 
i stworzymy wspólnie miłą atmosferę.

Serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów.
Ewa Kozłowska

Bić się, czy nie bić…
Już po raz 21 w naszym kościele parafialnym odbył się  
wieczór słowno-muzyczny. tym razem autorzy przygoto-
wali przejmujące i pełne obrazów przedstawienie poświę-
cone powstaniu  warszawskiemu.

Emocjonalne i często wzruszające, zwłaszcza dla obecnych 
w kościele powstańców, wystąpienia przeprowadziły słucha-
czy przez studium polskiego dylematu – „Bić się, czy nie bić?”.

Każdy z nas przyszedł na to spotkanie ze swoja refleksją. 
Każdy z obecnych z tego spotkania inną refleksję wyniósł. 
Jedni utwierdzili się w poczuciu dramatu płonącej Warszawy, 
inni poczuli radość wolności, która biła z kart przytaczanych 
wierszy oraz prezentowanych archiwalnych filmów. 

Ta Warszawa 1944 roku była pełna nadziei, kochała całym 
sercem i wierzyła w słuszność obranej drogi.

Ogromne podziękowania należą się wszystkim wykonaw-
com, a szczególnie pani Małgorzacie Szamockiej za scenariusz 
tego spotkania.

Pamięć ma to do siebie, że czasem nas zawodzi. Dlatego 
warto ją ciągle ćwiczyć. Za te ćwiczenia ogromne dzięki.

Łukasz Kamiński
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Piaseczyńska karta dużej rodziny 
stanowi zestaw ulg dla dużych rodzin, 
które mieszkają na terenie gminy Pia-
seczno i płacą tu podatki. Funkcjonuje 
od 1 października 2012 r. 

Karta jest elementem programu dzia-
łań wspierających rodziny wielodzietne, 
który został uchwalony 29 grudnia 2011 
r. przez Radę Miejską w Piasecznie. Uła-
twia ona rodzinom korzystanie z oferty 
kulturalnej, sportowej i edukacyjnej, do 
której - ze względu na wysokie koszty - 
nie zawsze mają wystarczający dostęp. 

Inicjatorem Karty jest piaseczyńskie koło 
Związku Dużych Rodzin Trzy Plus.

Jakie daje korzyści?
Rodziny 3+ otrzymują dodatkową 50% 
zniżkę na bilety wstępu i zajęcia w Cen-
trum Kultury i podległych mu Klubach 
Kultury. Rodziny 4+ zyskują tutaj dodat-
kową 70% zniżkę

Rodziny 3+ i 4+ otrzymują 50% zniż-
kę na bilety i karnety wstępu na gminny 
basen, ściankę wspinaczkową i imprezy 
widowiskowo - sportowe organizowane 
przez GOSIR

Ponadto stale po-
większa się oferta zniżek 
oferowanych przez fir-
my prywatne. Lista firm 
dostępna jest na stornie 
www.piaseczno.eu.

kto może ją zdobyć?
Karta Dużej Rodziny 
dedykowana jest wszyst-
kim chętnym rodzinom, 
samotnym rodzicom i 
rodzinom zastępczym, 

wychowującym troje lub więcej dzieci, bez 
względu na kryterium dochodowe. Karta 
występuje w dwóch odmianach: KRD 3+ 
oraz KDR 4+.

 Przysługuje ona dzieciom i młodzieży 
w wieku do 18 roku życia, młodzieży do 
24 roku życia w przypadku kontynuowa-
nia nauki lub studiów oraz rodzicom bądź 
opiekunom prawnym.

Jakie są cele programu wsparcia?
Program ma na celu umacnianie rodziny, 
wspieranie funkcji rodziny wielodzietnej 
oraz wsparcie w procesie wychowawczym 
dzieci i młodzieży w rodzinach szczegól-
nie tego potrzebujących. Inicjatorom pro-
gramu zależy na wzmocnieniu kondycji 
rodzin wielodzietnych poprzez rozsze-
rzanie katalogu ulg oraz podejmowanie 
innych działań mających na celu wspiera-
nie dużych rodzin. Działania te są elemen-
tem polityki społecznej realizowanej w 
Gminie Piaseczno, która daje możliwość 
wsparcia rodzin wielodzietnych, promocji 
modelu rodziny wielodzietnej oraz kształ-
towania jej pozytywnego wizerunku.
 ŁK

Karta Dużej Rodziny 
– przypomnienie dla spóźnialskich


