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WIELKA ORKIESTRA
SĄSIEDZKIEJ POMOCY
Szanowni Czytelnicy!
Ten numer naszej zalesiańskiej gazety poświęcamy w większej części
sprawie Koncertu Charytatywnego, który organizujemy dla wspomożenia naszych Sąsiadów.
O tym zapewne słyszeli Państwo
niejednokrotnie. Wchodzimy w decydującą fazę akcji. Rozpoczynamy
sprzedaż biletów, których jest 299 szt
i w dalszym ciągu zbieramy dary na
aukcję, planowaną w przerwie Koncertu. Koncert poprowadzi szefowa
naszego Komitetu Organizacyjnego
Magda Olszewska z Piotrem Szablewskim. Pani Magda swoją energią napędza turbiny naszego zespołu
i pilnuje, abyśmy skutecznie omijali
różne rafy i przeszkody. Cieszymy
się, że spora grupa świetnych, znanych artystów zgodziła się wystąpić
dla Państwa Sobczaków bezpłatnie.
Artyści Ci, to grupa związana ze studiem Filmowym Stanisława Krzemińskiego “Besta Film” producenta
popularnego serialu “Plebania”. Nasza impreza będzie rejestrowana i być
może zostanie wykorzystana przy
kolejnym odcinku serialu.
Mamy cichą nadzieję, że jasną
gwiazdą na zimowym niebie będzie
występ naszego, częściowo zalesiańskiego zespołu tanecznego “Grawitacja”.
W przygotowaniach pomaga nam
duża grupa chwilowo bezimiennych
zalesian, ale o kilku osobach chciałbym wspomnieć już teraz. O naszej
sasiadce p. Manueli Gretkowskiej,
która jako pierwsza podarowała nam
na aukcję swoją książkę z pięknym
odręcznie wpisanym przesłaniem i
o Pani Zuzannie, która przyniosła
obrus z koronkowym haftem. Symboliczny, ale wyrazisty plakat na naszą imprezę przygotował Jacek Ebert

z Agencji Reklamowej “Kotbury”.
Jackowi pragniemy podziękować już
dziś za ekspresowe tempo, profesjonalizm i zaangażowanie. Pierwsze,
jakże pilnie potrzebne, egzemlarze
plakatu wydrukowało Studio Graficzne Furia, które jest naszym sąsiadem z Ustanowa i wydawcą naszej
gazety sołeckiej. Głęboki ukłon kierujemy do Góry Kalwarii, do Państwa Czajkowskich. Obrazy Pana
Zbigniewa “powaliły nas na kolana”.
Szacunek i głęboką refleksję spowodowały słowa: ...my rozumiemy, co
znaczy takie nieszczęście... Zaś podarunek od Galerii “Tradycja” z sąsiedniego Chojnowa nosi pełną dobrych uczuć nazwę “Anioł miłości”.
Odnotować pragniemy także dary z
Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy w
Piasecznie. Akcja się rozwija, dary
na aukcję spływają powoli, ale systematycznie. Dziś od nowego mieszkańca Ustanowa, z kilkumiesięcznym stażem sąsiedzkim, otrzymaliśmy w darze ponad stuletnią, ozdobną, szklaną karafkę. Na kolejnej
stronie naszej gazety pokazujemy
pierwsze dary, sfotografowane w “domowych” warunkach. Kolejne będziemy pokazywać na zalesiańskich
stronach internetowych, aby zachęcić Państwa do ich licytowania w
trakcie koncertu. Cieszy nas, że o naszej aukcji napisały lokalne gazety
a Internetowa tvpiaseczno objęła patronat medialny nad naszym przedsięwzięciem.
Mamy nadzieję, że Jurek Owsiak
nie obrazi się, że trochę wykorzystaliśmy sztandarowe hasło Jego ogólnopolskiej akcji. Zapraszamy Państwa serdecznie na koncert do Szkoły Podstawowej na ul. Sarenki w niedzielę, 15 lutego o godz. 15.00.
Andrzej Szczygielski

NASZE DZIAŁANIA – styczeń 2009 r.
l Zwróciliśmy się ponownie o remont ulicy Sarenki

– nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że “coś ruszy” w
II kwartale.
l Zwróciliśmy się do Gminy osobiście i pisemnie o
umieszczenie dodatkowego spowalniacza w środkowej części ulicy Jesionowej. Po nałożeniu nowej nakładki kierowcy rozwijają nadmierną szybkość. Najpierw otrzymaliśmy odpowiedź, że obecne 2 spowalniacze nie spełniają norm i za kilka lat będą budowane takie, jak na Leśnych Boginek, jednak do
czasu ich zrobienia poprosiliśmy o zamontowanie
jednego, zdejmowanego z ul. Geodetów, oby szybko
– już jeden pies został przejechany i kierowca nawet
nie zatrzymał się.
l Braliśmy udział wspólnie z przedstawicielami
Gminy, radnym Kaczorowskim w spotkaniu z Zarządem Dróg Powiatowych i projektantem ulicy Pionierów. Mamy wiele uwag do tego projektu i będą
one po raz wtóry omawiane w obecności władz Starostwa, Gminy, Zarządu Dróg Powiatowych, projektanta i przedstawicieli naszej wsi, czyli Radnych,
Stowarzyszenia Przyjaciól Zalesia G. i Sołtysa i Rady Sołeckiej. O wynikach tych rozmów postaramy
się naszych mieszkańców powiadomić.
l Dowiedzieliśmy się, że budowa sklepu mięsnego
na Bazarku rozpocznie się najpóźniej w marcu br. i
będzie trwała krótko.
l Buda “zielona” na “bazarku” będzie w dalszym
ciągu funkcjonować jako sklep pana Liowy. Potwierdziły to panie z Zarządu Samopomocy Chłopskiej.
Obecny użytkownik obiecał skonsultować kolor blachy, którą ma zamiar pokryć swój nowy sklep.
l Braliśmy udział w Wystawie Prac członków naszego Klubu Seniora. Wystawę zorganizowały w sposób profesjonalny nasze Panie z Biblioteki. Hafty były naprawdę piękne – serwety, serwetki, obrazy – widać, że nasz Klub działa prężnie i z sukcesami.
UWAGA
Nadleśnictwo Chojnów przypomina wszystkim
zmechanizowanym, że na terenie Chojnowskiego
Parku Krajobrazowego obowiązuje całkowity zakaz
poruszania się pojazdami mechanicznymi. W ostatnim okresie zaobserwowano liczne przypadki łamania tego zakazu przez kierowców samochodów osobowych, motocyklistów i kierowców quadów. Wszyscy przyłapani na łamaniu zakazu będą karani mandatami przez Straż Leśną.
Red.

Budżet Gminy Piaseczno na 2009 rok
Utrwalił się pogląd, że Piaseczno jest bogatą gminą. To prawda ale żywiołowy a czasami niekontrolowany rozwój wielu
obszarów gminy spowodował narastanie problemów i potrzebę jednoczesnego ich rozwiązania. Są to: kanalizacja, zły
stan niektórych dróg, konieczność wybudowania lub modernizacji kilku szkół i przedszkoli.

Kultura fizyczna i sport 8,5 mln zł (2,7%), Administracja 20
mln zł (6,6%).
TABELA 2
lp. Wyszczególnienie wg działów
klasyfikacji budżetowej

Plan
w zł

Z podpisanych umów na projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności
wynika przeznaczenie na program wodnościekowy w roku 2008
ponad 205 mln zł, a w roku 2009 prawie 75 mln zł. Kwoty wydatkowane na ten cel zadecydują o kształcie budżetu jeszcze
przez kilka lat.
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DOCHODY
Zaplanowane na rok 2009 w wysokości ponad 275 mln zł pochodzą głównie, bo prawie w 70%, od osób prawnych, od osób
fizycznych oraz od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Inaczej mówiąc są to wpływy z różnego rodzaju podatków. Należy się liczyć z tym, że kryzys może mieć wpływ na
wysokość dochodów w tym dziale i wtedy będzie niezbędna korekta planu i być może jeśli nie znajdą się dodatkowe dochody,
ograniczenie wydatków.
TABELA 1
lp. Nazwa wg działów
klasyfikacji budżetowej
1
2
3
4
5

Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Dzaiłalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych
organów władzy
6 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciw pożarowa
7 Dochody od osób prawnych,
fizycznych
8 Różne rozliczenia
9 Oświata i wychowanie
10 Pomoc społeczna
11 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
12 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
13 Kultura fizyczna i sport
Ogółem

Plan
w zł.
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153,000
14,260,040
700,000
2,329,799

0.056
5.18
0.25
0.85

9,762

0

101,300

0.04

186,191,013
33,719,416
4,584,130
8,345,500

67.68
12.26
1.67
3.03

64,600

0.02

23,951,000
692,000
275,101,560

8.71
0.25

WYDATKI
Stanowią kwotę ponad 314,5 mln zł. Największe wydatki w
działach Oświata i wychowanie prawie 98 mln zł (31%), Gospodarka komunalna 89 mln zł (w tym ok. 80 mln zł gospodarka wodno ściekowa) (28%), Gospodarka mieszkaniowa 23 mln
zł (7%), Transport (drogi) 21 mln zł (6,7%), Różne rozliczenia
prawie 16 mln zł (w tym ok. 15 mln zł tzw. janosikowego czyli
wpłata do budżetu państwa), Kultura ponad 4 mln zł (1,4%),
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energ. elrktryczną, gaz i wodę
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych,
fizycznych, oraz wyd. z ich pobor.
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
Razem

%

Wysoki poziom finansowania oświaty należy uznać za pozytywne działanie radnych i administracji gminy.
DEFICYT
Każdego roku w budżetach wielu gmin planuje się deficyt.
Jest to najzupełniej prawidłowa sytuacja jeśli deficyt może być
bez problemów pokryty dodatkowymi dochodami w roku budżetowym lub kredytami czy pożyczkami a koszt obsługi nie
jest duży. Najgorszym rozwiązaniem jest wypuszczenie obligacji (kosztowne pozyskanie środków). W budżecie 2009 zaplanowano deficyt w wysokości ok. 39,5 mln zł , który pokryty będzie zaciągniętymi pożyczkami. Tak wysoki deficyt wynika z
konieczności sfinansowania budowy kanalizacji. Dla porównania w roku 2008 deficyt (również z powodów jak wyżej), zaplanowano w wysokości ponad 120 mln (budżet 2008 po stronie
wydatków to ponad 415,5 mln zł).
BUDŻET DLA ZALESIA GÓRNEGO
Przygotowanie budżetu gminy to ciągłe dyskusje, czasami
kłótnie – inaczej mówiąc walka o każdy grosz dla miejscowości,
którą się reprezentuje. A uchwała budżetowa to zapisany kompromis między różnymi często sprzecznymi poglądami.
nr 1/2009, STYCZEŃ

W budżecie na 2009 rok znalazły się zadania (w przedstawionym poniżej spisie nie uwzględniłem kwot na drobne
remonty szkół, równania dróg gruntowych i naprawy nawierzchni – znajdują się one w szczegółowych załącznikach
poszczególnych wydziałów):
RÓŻNE
1/ budowa placu zabaw na terenie boiska, od strony ul. Pionierów – koszt ok. 50 tys. zł (zabawki i urządzenia będą wybrane po konsultacjach z rodzicami i radą sołecką)
2/ Filia Ośrodka Kultury przy ul. Jelonka, łącznie ok. 260
tys. zł, w tym na remont budynku 100 tys. zł, organizacje
imprez i koncertów ok. 40 tys. zł, zakupy sprzętu: pianino
elektr. mikrofony, odtwarzacze CD –10 tys. zł , utrzymanie
filii i różne zajęcia dla dzieci i młodzieży 110 tys. zł.
3/ szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez
Klub Hubertus, kwoty po przetargu, szacunkowo ok. 100
tys. zł
4/ Gminny Ośrodek Szkolenia Młodzieży w Zalesiu Górnym (Klub Hubertus), budynek zaplecza 400 tys. zł
Remonty dróg
4/ ul. Słoneczna, wykonanie podbudowy i nakładki asfaltowej 360 tys. zł,
5/ ul. Leśnych Boginek, dokończenie odcinka pomiędzy Wisłockiego i Koralowych Dębów, kostka, 100 tys. zł,
6/ utwardzenie pobocza ul. Jesionowej 20 tys. zł,
7/ ul Szmaragdowych Żuków łącznie z odcinkiem ul. Sinych
Mgieł do Jesionowej, nakładka asfaltowa, 150 tys. zł
8/ ul. Tęczowa wykonanie podbudowy z tłucznia lub destruktu, 170 tys. zł,
9/ ul. Przebudzenia Wiosny wykonanie podbudowy z tłucznia lub destruktu, 160 tys. zł,
11/ ul. Parkowa, projekt i budowa oświetlenia 60 tys. zł
12/ ul. Myśliwska w Jesówce, projekt i budowa oświetlenia
75 tys. zł,
Oświata
13/ Przedszkole przy ul. Młodych Wilcząt, dokończenie budowy 1 643 tys. zł
14/ Szkoła Podstawowa przy ul. Sarenki 20, projekt + budowa + termomodernizacja (starej części), rozbudowa w celu
utworzenia zespołu szkół (podstawówka + gimnazjum), finansowanie: 2009 r. – 100 tys. zł., 2010 r. – 500 tys. zł., 2011
r. – 8 900 tys. zł.
Ta pozycja budżetowa wymaga odrębnego komentarza.
Po dyskusjach w październiku 2008 z dyrekcją , rodzicami z
podstawówki i gimnazjum zgłosiłem wniosek do budżetu na
2009 rok o rozbudowę szkoły. Udało mi się namówić burmistrza i komisję oświaty do poparcia. Pilnych działań wymaga szkoła podstawowa i ciasne, bez możliwości rozwoju w
obecnym kształcie, gimnazjum. Budowa zespołu szkół jest
jedyną możliwością na szybkie, tzn. 3 – 3,5 roku, rozwiązanie sprawy. W przyszłym obiekcie należy m.inn. zaprojektować nową stołówkę, świetlicę, obiekty sportowe, pracownie, dodatkowe sale lekcyjne dla 6– cio latków, które pewnie
niedługo trafią do szkoły. Mamy szansę za kilka lat otrzymać nowoczesny kompleks dydaktyczny i jednocześnie po
opuszczeniu przez gimnazjum obecnego budynku, gotową
siedzibę Domu Kultury.
Andrzej Swat – radny z Zalesia Górnego

STYCZEŃ, nr 1/2009

KONCERT I AUKCJA:
POMÓŻMY SĄSIADOM

“Drzewo” aut. Zbigniew Czajkowski, olej, płótno: 80x80

“Pejzaż” aut. Zbigniew Czajkowski, akryl, płótno: 81x65

“Górki Szymona” aut. Sylwester Domosławski, 46x55

“Biele Chojnowskie” aut.Teresa Jędrzejczyk, 70x50
cd. na stronie 6
3

cd. ze str. 3

KONCERT I AUKCJA: POMÓŻMY SĄSIADOM

“Dworzec kolejki w Piasecznie”
aut. Robert Lisowski,
grafika, 40x32

Rysunek, kredka – żuraw

Książka Manueli Gretkowskiej
“Na dnie nieba”z dedykacją

Wazon, ceramika, 42x25

Rysunek, kredka – głowa konia

“Anioł miłości”, wys. 27

Rysunek, kredka – głowa konia

Kubek
z logo Piaseczna
Obrus lniany z

Dwojaki, ceramika, 21x37

Pendrive 2GB
“Primula” aut. Blanka Gul, 35x28

Koszulka z logo Piaseczna
4

Popielniczka kryształowa, 5x13

4–osobowy komplet stołowy ”DUKA”
nr 1/2009, STYCZEŃ

Nasze miejsce
– nasza tożsamość

Świat w którym żyjemy zmienia
się nieustannie,najbardziej chyba
w sferze komunikacji społecznej.

Przyczyną tych zmian jest coraz powszechniejszy dostęp do internetu. I choć
nie lubię słowa “globalizacja” muszę przyznać, że to dzięki internetowi stajemy się
z dnia na dzień ową “globalną wioską”.
Korzystanie z “sieci” ma wiele zalet,
niesie ze sobą jednak także pewne niebezpieczeństwa.
Przyswajamy coraz więcej informacji,
ale “wszerz” a nie “w głąb”. Rozszerzamy
naszą wiedzę szybko, ale dosyć powierzchownie.
Dokąd nas to zaprowadzi? Obawiam
się, że nieuchronnie będzie pomniejszać
nasze zainteresowanie tradycyjnymi dziedzinami wiedzy np. historią czy geografią. W czasie kiedy na naszych oczach
tworzy się nowa wspólnota i buduje się
nowy rodzaj ponadnarodowych więzi, powinniśmy zadbać, aby była to Europa Ojczyzn, w której przeszłość jest zrozumiałym i czytelnym fundamentem terażniejszości.
Bo to właśnie historia określa nasze
korzenie, naszą tożsamość, naszą przynależność narodową.
Nasi wielcy rodacy: Marszałek Józef
Piłsudski i Stefan Kardynał Wyszyński
powtarzali wielokrotnie myśl, że naród,
który nie zna swojej przeszłości nie ma
przed sobą przyszłości. Traktowali, jakże
słusznie, historię jako niewyczerpane żródło patriotyzmu.
W poznawaniu narodowej tradycji rolę
szczególną odgrywa historia lokalnych
społeczności. Jest bardziej namacalna, odnosi się do przedmiotów, miejsc i zdarzeń
bliskich nam i łatwiejszych do weryfikacji. Dlatego z przekonaniem pragnę polecić wszystkim czytelnikom książkę autorstwa Ewy i Włodzimierza Bagieńskich
”Drugie Szkice z Dziejów Piaseczna i
Okolic”.
Autorzy są mieszkańcami Piaseczna
i historykami hołdującymi zasadzie głoszonej przez wybitnego przedstawiciela
polskiej szkoły naukowej, niedocenianego dziś prof. Konstantego Grzybowskiego, dla którego historia to nauka o faktach.
STYCZEŃ, nr 1/2009

A tych faktów Autorzy “Szkiców... dostarczają nam wystarczająco dużo by skłonić do refleksji nad przeszłością.
Niewiele spotkałem książek historycznych tak ciekawych i sowicie opatrzonych
udokumentowanymi wydarzeniami z jasnym wątkiem narracyjnym. Ta książka
przybliża nas do poznania naszych lokalnych korzeni. Pokazuje jak powstawały
wsie i osiedla, kto nimi zarządzał i kto w
nich mieszkał.
Odciski dawnych pieczęci, tarcze herbowe, szkice, plany i fotografie obrazujące w XIX i XX wieku rozwój miejscowości i folwarków ziemii piaseczyńskiej, to
niektóre tylko atuty tej ciekawej lektury.
Książkę napisaną zwięźle czyta się lekko,
z zaciekawieniem co przyniosą następne
strony. Dla mnie niespodziewanym fragmentem był opis losów “Dominium Gołków”, gdzie znalazłem osnowę dziejów
znanej rodziny Danglów, z której antenatem rozmawiałem, nieświadom losów rodu, kilka miesiecy wcześniej. Chciałoby
się powiedzieć: historia zatoczyła koło. A
jest także nadzieja, że nie będę jedynym
beneficjentem tej ksiażki, ponieważ cały
rozdział 3 poświęcony został genealogii
piseczyńskich rodzin. Warto sięgać do historii, bo wtedy łatwiej zrozumieć terażniejszość.
A jak wielką wartość sentymentalną
dla czytelnika może mieć odnaleziona na
kartkach tej książki historia jego rodziny?
Te nasze narodowe i lokalne losy, poskręcane jak warkocze; wzloty i upadki
mają często swe żródła w przeszłości.
Nadeszły czasy, w których sięganie
przez młode pokolenie do rodzinnych albumów i starych, pożółkłych fotografii
staje się dobrym zwyczajem.
Coraz częściej w naszych domach i
mieszkaniach zamiast seryjnie wytwarzanych w Chinach podróbek holenerskich
mistrzów pojawiają się okryte patyną zdjęcia przodków. To dobry znak, który jest
nadzieją dla następnych pokoleń. To dowód na poszukiwanie swej tożsamości.
Praca Państwa Bagieńskich znakomicie ułatwia znalezienie tej drogi.
Dla porządku dodam, że książka dostępna jest w naszej bibliotece i w księgarni w Piasecznie.
A. Szczygielski

Historia
niebieskich drzwi
Każda szkoła, bez względu na to czy jest
placówką szanującą się czy nie, musi posiadać drzwi za pomocą których uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, pracownicy
administracji oraz inni interesanci, przedostają się z zewnątrz do środka budynku i odwrotnie.

Powinny one również pasować do zasad BHP a przy okazji stanowić barierę
dla chłodu oraz osób niepożądanych na
terenie placówki.
Jako że drzwi naszej szkoły podstawowej zostały już wystarczająco dużo razy
otwarte i zamknięte jak również w żaden
sposób nie stanowiły przywołanej wyżej
bariery oraz nie pasowały, Rada Rodziców wpadła na desperacki pomysł aby
zakupić nowe drzwi korzystając z funduszy własnych (zebranych od rodziców).
Zamiar spotkał się z oporem tej części
rodziców która sprzeciwiła się wykorzystywaniu tych środków na sfinansowanie
wymiany drzwi ponieważ według nich
podmiotem odpowiedzialnym za remonty
obiektu jest organ prowadzący, czyli gmina i to ją trzeba poinformować, że z
drzwiami jest źle.
Bez większego przekonania, z bagażem doświadczeń w podobnych sprawach, Rada Rodziców wystosowała w tej
sprawie pismo do dyrekcji szkoły.
Pani Hanna Sierant, Dyrektor szkoły
po otrzymaniu korespondencji od Rady
Rodziców sformułowała, w tym temacie
pismo do ZEAS–u (Zespół Ekonomiczno
– Administracyjny Szkół).
Radna Małgorzata Roszkiewicz, obiecała poprzeć wniosek o drzwi i w ślad za
pismem ruszyła do burmistrza Lisa wspierając jego treść swoją argumentacją.
W efekcie, w ciągu kilku miesięcy od
pierwszego pisma w tej sprawie, dzięki
staraniom rodziców, Rady Rodziców, Dyrekcji szkoły, przy wsparciu naszej radnej Małgorzaty Roszkiewicz oraz przychylności burmistrza Zbigniewa Lisa, 10
lutego 2009 zostały zainstalowane nowe
drzwi.
Wniosek nr 1: CZYLI MOŻNA!
Wniosek nr 2: NADCHODZĄ NOWE
OBYCZAJE!
Wniosek nr 3: WDZIĘCZNOŚĆ WYBORCÓW – BEZCENNA …

Rodzic
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Moim zdaniem
Wstępne pozytywne wieści gminne o uwzględnieniu przez
Włodarzy Gminy konieczności przeprowadzenia remontu i rozbudowy Szkoły Podstawowej o oddział klas młodszych, świetlicę
i stołówkę (czytaj więcej) zostały przekazane przez radnego Andrzeja Swata na spotkaniu zorganizowanym z jego inicjatywy z
Dyrekcją Szkoły Podstawowej - Panią Hanną Sierant, przedstawicielami Rady Rodziców, Sołtysem i przedstawicielami Rady
Sołeckiej w dniu 17 grudnia.
Podczas zebrania radny przedstawił projekt budżetu na rok
2009 w którym w dziale inwestycji wieloletnich znalazła się kwota 9 500 000 PLN na sfinansowanie projektu i dobudowy budynku Gimnazjum oraz termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej (na projekty w roku 2009 - 100 000 PLN, w roku 2010 500 000 PLN oraz na wykonanie w roku 2011 - 8 900 000 PLN).
Dowiedzieliśmy się również, że wstępnie planowano przeznaczyć
na rozbudowę kwotę 4 500 000 PLN, ale po jej urealnieniu Burmistrz Zalewski wprowadził autopoprawkę do projektu budżetu
przeznaczając na ten cel dodatkowe 5 000 000 PLN.
W dniu dzisiejszym, 29 grudnia budżet gminy Piaseczno
został uchwalony a w nim kwota 9 500 000 PLN na sfinansowanie projektu i dobudowy budynku Gimnazjum oraz termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej (załącznik nr 7a, pozycja 40). Pozostaje kwestia opracowania programu użytkowego,
który posłuży do zastosowania odpowiednich rozwiązań projektowo-organizacyjnych planowanej inwestycji oraz... “społeczny
monitoring” przebiegu realizacji zamierzeń ;).
Istnieją pewne wątpliwości, czy zamiast dobudowywać budynek Gimnazjum, nie byłoby sensowniej przekazać na jego
potrzeby obiekt w którym obecnie znajduje się Szkoła Podstawowa (tym bardziej, że liczba istniejących klas idealnie
odpowiada potrzebom lokalowym tej placówki), a z uwagi
na konieczność dobudowy oddziału klas młodszych, całą
dobudowaną część przeznaczyć na potrzeby Szkoły Podstawowej... Według zapewnień radnego Andrzeja Swata ten wariant rozwiązania problemów lokalowych naszych placówek
oświatowych też jest możliwy, gdyż projekt powstanie i będzie
realizowany z uwzględnieniem wszelkich potrzeb zawartych
w założeniach programu użytkowego opracowanego przez
Dyrekcję.
Na zakończenie prośba: zanim zaczniemy doszukiwać sie minusów - pamiętajmy o plusach:
1. Szkoła Podstawowa z odpowiednią liczbą klas;
2. Nowa świetlica;
3. Nowa stołówka;
4. Gimnazjum już teraz a nie w bliżej lub raczej dalej
nieokreślonej przyszłości;
5. Budynek po Gminazjum według zapewnień Przedstawicieli
Gminy - przeznaczony na Dom Kultury w Zalesiu Górnym filię Ośrodka Kultury w Piasecznie
Anna Wyżykowska

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 F URIA, info@studiofuria.com.pl
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Wernisaż prac Klubu Seniora
Kolejne interesujace spotkanie zorganizowała nasza Biblioteka. W dniu 23.01.2009 r. odbył się wernisaż prac zalesiańskiego Klubu Seniora. Panie: Barbara Waltemberg, Barbara Osełka,
Danuta Kroc, Alicja Kowalczyk, Józefa Narożniak, Maria Marchlewska, Bożena Aleksandrowicz i Janina Beśka zaprezentowały piękne prace wykonane techniką haftu na osnowie. Obrazy,
serwetki i obrusy cieszyły oczy uczestników wernisażu. Wprowadzenia dokonał szef Klubu Seniora Pan Jerzy Roman. Podkreślił, że środowisko seniorów jest młode duchem i lubi podejmować trudne wyzwania. Wyrażając swoje uznanie dla autorek powiedział, że Klub, który reprezentują bohaterki wieczoru jest na
tyle aktywny, że może jeszcze coś od siebie dać społeczności, w
której żyje.
Słowa podziękowamia i uznania dla “mrówczej” pracy autorek wyraziła także obecna na otwarciu wystawy Pani Sołtys
Ewa Stroińska.
Spora grupa zalesian przy kawie i ciastkach miło spędziła ten
wieczór gawędząc o naszych sprawach. Wystawa będzie dostępna w godzinach pracy biblioteki do 20 lutego br.
Dnia 6 marca o 18.30 odbędzie się wernisaż wystawy fotograficznej Moniki Bukowińskiej i Dominika Bednarskiego, zapraszamy
Red.
ZACHĘCAMY DO PRZECZYTANIA
W naszym kiosku przykościelnym można nabyć książkę p.
Barbary Tokarskiej, wieloletniej mieszkanki Zalesia, pt. “Otynijskie gawędy i wspomnienia”. Opisuje ona Otynię, miasteczko
jakich wiele na Pokuciu, na dawnych Kresach Wschodnich. Zapoznaje nas z jego historią, atmosferą życia w dawnym zaborze
austriackim i w okresie międzywojennym, wreszcie ze zmaganiami polskiej ludności z okupantami w czasie II wojny światowej. Mówi też o łaskami słynącym obrazie Wniebowzięcia NMP
i jego niezwykłych dziejach – o przewiezieniu obrazu wraz z całym wyposażeniem kościoła na Opolszczyznę, potajemnie, dzięki ogromnemu zaangażowaniu i trudowi mieszkańców Otynii.
Druga książka, napisana przez p. Barbarę i biskupa A. Siemieniewskiego “Droga życia duchowego” Magdalenka 2008,
również jest do nabycia w naszym kiosku. Jest ona poświęcona
św. Janowi od Krzyża, wielkiemu mistykowi i reformatorowi zakonu karmelitanskiego. Pierwsza część, autorstwa bpa A. Siemieniewskiego, wprowadza nas w dzieła świętego, jest niejako
przeglądem jego życia i nauczania. Część druga, napisana przez
p. Barbarę traktuje o trudnych, ale i radosnych sprawach życia
duchowego, tak, jak je przedstwia św. Jan. Pomaga nam ona zrozumieć, czym jest dla pojedyńczego człowieka i dla ludzkiej społeczności wyrzekanie się szkodliwych pożądań i niedoskonałości. Wskazówki pisane w XVI wieku są do dziś aktualne i mogą
być drogą do uzdrowienia naszej, jakże trudnej, chaotycznej i
burzliwej, rzeczywistości.
n
Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego pragną podziękować Panu Grzegorzowi Chrabałowskiemu z Urzędu Miasta i Gminy za błyskawiczną reakcję na naszą interwencję i usunięcie śmieci na drodze wojewódzkiej:PilawaZalesie.
Pragniemy podkreślić, że jest to kolejna skuteczna pomoc w usuwaniu zanieczyszczeń w naszym sołectwie.
nr 1/2009, STYCZEŃ

