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Nasz „Przystanek”
jest roczniakiem!

Motto: „...Zalesie Górne... może dziś, i ma obowiązek poczynania swoje, zmierzające do coraz większego udoskonalenia swych urządzeń i dzieła swej
rozbudowy, nastawiać na wysoki tor użyteczności
społecznej i narodowej... ”
(zaczerpnięte z: „Nowoczesne Osiedle”, Organ
Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego, Rok I,
Sierpień 1935, Numer 1, tekst Ludomira Rubacha)

Szanowni Czytelnicy!
Właśnie mija rok od dnia, kiedy do Waszych rąk
oddaliśmy 1. numer naszej sołeckiej gazetki „Przystanek Zalesie”. Pomysłodawcą utworzenia zalesiańskiego pisma była Pani Sołtys Ewa Molenda–Stroińska. Cel, do którego przekonała Radę Sołecką był
jasny. Musimy polepszyć kontakt z naszymi mieszkańcami i informować na bieżąco zalesian o pracy
Sołtysa, Rady Sołeckiej i naszych Radnych pracujących w Radzie Miejskiej w Piasecznie. Istotną sprawą było też informowanie mieszkańców o innych
działaniach i wydarzeniach, które dzieją się w naszej miejscowości. Było to o tyle ważne, że zalesiańskie strony internetowe nie dla każdego mieszkańca są dostępne. Zbyt wiele osób w Zalesiu nie korzysta jeszcze z internetu. Potem zaczęły się dyskusje o tytule naszego pisma. Po kilku dniach wybór
padł na nazwę, którą zgłosiła Ania Wyżykowska:
PRZYSTANEK ZALESIE. Spodobało się wszystkim. Trochę dyskusji wywołała szata graficzna naszej gazetki. Tu, z nieoceniną pomocą, przyszło
nam w sukurs Studio Furia z Ustanowa, dzięki
któremu nasz „Przystanek” może się ukazywać. Panie Magda Zdrojewska i Monika Zacharkiewicz
dokończenie na str. 4

NASZE DZIAŁANIA W KWIETNIU 2009 r.
Podejmowaliśmy interwencję w
sprawie zainstalowania wcześniej
obiecanych spowalniaczy na naszych
ulicach. Otrzymaliśmy ustne zapewnienie z Wydziału Utrzymania Dróg,
że na ulicy Jesionowej i Leśnej będą
umieszczone spowalniacze we wrześniu tego roku.
l Zwróciliśmy się z prośbą do kuratora w Prokuraturze Rejonowej w
Piasecznie o skierowanie kolejnych
osób do kontrolowanych prac porządkowych na terenie Zalesia. Osoby
te mogłyby kontynuować sprzątanie
naszej wsi, gdyż niektórzy mieszkańcy nadal zapominają o swoich obowiązkach i wieszają torby ze swoimi
śmieciami na ulicznych śmietnikach
lub najzwyczajniej w świecie wyrzucają je do lasu.
l Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej
pełnili dyżury przy wiosennej „akcji
kontener”, żeby mieszkańcy nie pozostawili swoich śmieci obok kontenerów. Łącznie z terenu Zalesia w ramach akcji porządkowej wywieziono
6 kontenerów ze śmieciami.
l Prowadzimy z Urzędem Gminy
trudne rozmowy na temat jakości
pracy równiarki przy porządkowaniu
naszych ulic, która naszym zdaniem
jest niezadawalająca.
l Przeprowadzamy liczne rozmowy
interwencyjne (międzysąsiedzkie), o
które proszą nas mieszkańcy Zalesia.
Przy szerokim poparciu społecznym
dążyliśmy do utworzenia miejsca zabaw dla dzieci. Po wielu miesiącach
starań doprowadziliśmy, w negocjacjach z Urzędem Gminy, przy aktywnym udziale radnego A. Swata, do
utworzenia placu zabaw dla naszych
najmłodszych na terenie boiska Hubertus. Do pełni szczęścia pozostało
jego ogrodzenie, co jest wkrótce planowane. Wreszcie dzieci i ich opiekunowie są zadowoleni.
l Omawialiśmy z wiceburmistrzem
Lisem sprawę wyrównania ulicy Sal

renki– mamy nadzieję, że ulica ta będzie ujęta w planie inwestycji na rok
2010.
l Braliśmy wspólnie z mieszkańcami ulicy Wiekowej Sosny i radnym
Wojciechem Kaczorowskim udział w
spotkaniu z wicestarostą M. Gielecińskim. Przedstawiliśmy w terenie stan
tej ulicy od u. Pionierów do Domanki
– wysypany został tam bezsensownie
gruz, na którym samochody niszczą
podwozia a mieszkańcy obuwie. Prosiliśmy o pilną interwencję.
l Do chwili obecnej nie mamy odpowiedzi ze Starostwa na nasze pisma
w/s stanu ulic: Pionierów i Wiekowej
Sosny w stronę Ustanowa. Będziemy
dalej wysyłać monity i naciskać na
powiat, aby uzyskać wiążącą odpowiedź.
l Na comiesięcznym spotkaniu Rady Sołeckiej omawialiśmy, oprócz
spraw bieżących, w jaki sposób wykorzystać niewielki grant ze Środków Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej
– o przyznanie którego wystąpiliśmy 30 kwietnia po zebraniu wszystkich potrzebne zaświadczeń i dokumentów. W przypadku przyznania środków finansowych postanowiliśmy przeznaczyć je na rozbudowę i uporządkowanie leśnego boiska
sportowego na Domance.
Comiesięczny apel i prośba do naszych mieszkańców – zostawiajmy
swoje śmieci w domowych pojemnikach – dbajmy o czystość naszej
wsi!!
Sołtys przypomina: 15 maja upływa
termin opłaty II raty podatku od nieruchomości za 2009 r. Opłaty można
wnosić u sołtysa po uzgodnieniu terminu telefonicznie lub w poniedziałek 17–19 ; piątek 10–12.
Sołtys Ewa Molenda–Stroińska
Kontakt: 0 691 500 242

Fundusze sołeckie

16 marca prezydent podpisał ustawę o
funduszu sołeckim, która umożliwia sołectwom pozyskiwanie od gmin środków na realizację inicjatyw lokalnych.

Od 1 kwietnia 2009 r. gminy mogą
tworzyć na swoim terenie fundusze sołeckie. Zgodnie z ustawą, o wyodrębnieniu
funduszu sołeckiego z budżetu gminy będzie decydować każdego roku rada gminy.
Stosowaną uchwałę będzie musiała podjąć do 31 marca. Przy czym w tym roku
ten termin wyjątkowo przedłużono do 30
czerwca.
Gminy, które zdecydują się przeznaczyć
środki na inicjatywy lokalne będą musiały
podzielić kwoty na poszczególne sołectwa.
Będzie się to odbywało w oparciu o wzór
uwzględniający liczbę mieszkańców sołectwa oraz wskaźnik dochodów bieżących
gminy. Z szacunków MSWiA wynika, że
średnia wartość funduszu dla jednego sołectwa w skali kraju wyniesie ok. 10,3 tys.
zł. W przypadku naszego Sołectwa ta kwota zapewne będzie większa.
Sołectwa będą mogły przeznaczyć te
pieniądze na przedsięwzięcia, które mieszczą się w ramach zadań własnych gminy,
służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju
gminy. Będą je mogły przeznaczyć także
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Warunkiem przyznania środków będzie złożenie przez sołectwo wniosku do
burmistrza. Dokument uchwalony przez
zebranie mieszkańców ( zwołane z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców) trzeba będzie złożyć do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Chodzi o
to, aby środki zostały zagwarantowane w
budżecie gminy na ten rok, którego dotyczy wniosek i muszą być wydatkowane do
końca roku budżetowego, w przeciwnym
razie wrócą do budżetu gminy.
Gminy, które przekażą swoim sołectwom pieniądze na lokalne inicjatywy
otrzymają z budżetu państwa w formie
dotacji celowej, zwrot części wydatków
poniesionych na ten cel (10% – 30%).
Tyle teoria i omówiona skrótowo treść
już obowiązującej ustawy o funduszu sołeckim. Po konsultacjach z mieszkańcami (tu specjalne podziękowania za pomoc dla Pani Ani Wyżykowskiej) postanowiłem zająć się sprawą, przygotować
projekt uchwały i ze stosownym wnio2

skiem skierować ją pod obrady Rady
Miejskiej w Piasecznie. Wniosek poparło jeszcze 8 radnych z Klubu Radnych Centrum – Kultura i Sport (podaję
w kolejności podpisów: Katarzyna Biernadska– Hernik, Leszek Nowacki, Józef
Wierzchowski, Roman Witkowski, Dorota Kłos, Wojciech Kaczorowski, Zbigniew Mucha, Antoni Rosłon) ale ze
względu na wagę sprawy nie przewiduję
problemów z podjęciem uchwały. Projekt
uchwały ma trafić pod obrady na sesję
RM w dniu 20 maja 2009 r.
Treść projektu uchwały
Rady Miejskiej w Piasecznie:
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie
gminy na rok 2010.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 1 ust. 1 i art. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2009 r o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420)
Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1.
Rada Miejska wyraża zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie
gminy w roku budżetowym 2010.
§ 2.
Burmistrz do 31 lipca 2009 r przygotuje i
przekaże sołtysom informację o wysokości środków przypadających na każde sołectwo.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.
Uchwałę ogłasza się: w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, na
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy oraz poprzez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.
***
Jednym z celów twórców projektu ustawy była aktywizacja mieszkańców so-

łectw do działania na rzecz swojego lokalnego środowiska. Z obserwacji działań prowadzonych na całym świecie jasno
wynika, że wspólne decydowanie o podziale budżetu łączy obywateli i w skuteczny sposób angażuje. Przykłady polskich gmin, w których fundusze dla sołectw funkcjonują od wielu lat (m.in. Witnica, Chmielno, Płużnica) pokazują, że
mieszkańcy bardzo chętnie włączają się
we wspólne działania. W efekcie – za
te same pieniądze można wykonać zdecydowanie więcej. Na poziomie sołectwa
mieszkańcy dbają o to, żeby nikt nie zniszczył tego co zostało wykonane ze środków
z funduszu sołeckiego. Wiedzą, że na odbudowę tych rzeczy będą musieli przeznaczyć środki z przyszłorocznego funduszu
– kosztem innych działań.
Zgodnie z ustawą, do 31 lipca sołtysi
otrzymają od burmistrza informacje o
środkach przypadających na dane sołectwo. Jednak nie warto czekać do tego
czasu, żeby przygotować dobry wniosek,
mieszkańcy muszą się naradzić i wspólnie wypracować priorytety. To nie sołtys
i nie rada sołecka dzielą środki z funduszu sołeckiego – ale wszyscy mieszkańcy
obecni na zebraniu głosując za uchwałą
o przeznaczeniu środków. Takie rozwiązanie będzie czynnikiem motywującym
do zwiększenia zaangażowania mieszkańców w podejmowaniu decyzji.
Na połowę maja przewidziane jest spotkanie z sołtysami, na którym zostaną
przedstawione wstępne informacje o wysokości funduszu sołeckiego, żeby można było wcześniej rozpocząć dyskusje z mieszkańcami i formułować projekty wniosków,
które zostaną złożone do burmistrza we
wrześniu.
Andrzej Swat – radny
Naszą gazetę można przeczytać
również na stronach:
www.zalesie-gorne.eu
oraz
www.zalesie-gorne.pl
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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Fundusz Sołecki – szansa
dla małych społeczności
Z dniem 1 kwietnia 2009 roku weszła w życie ustawa pozwalająca gminom na gwarantowanie środków w budżecie na potrzeby sołectw.
Jak się dowiedziała Rada Sołecka, radni z inicjatywy p.
Andrzeja Swata już się sprawą zajęli i stosowną uchwałę
przygotowali. Vacatio legis w tym przypadku wynosi 21 dni.
Zatem spodziewać się należy, że uchwała będzie głosowana
na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej. Ogromna zaletą
ustawy o funduszu jest obligatoryjny zwrot części środków
przez państwo na rzecz gmin, które zdecydują się taki fundusz uchwalić. Znika zatem argument finansowy.
Co daje Fundusz Sołecki? Mimo, że będąc uzależnionym
od ilości mieszkańców oraz tajemniczego wskaźnika, jest
niewysoki względem potrzeb, stanowi przedłużenie idei samorządności i decentralizacji zadań społecznie użytecznych.
W tej chwili możliwości działania sołtysa są ograniczone. Jego głos jest tylko i aż doradczy. Wedle ustawy pieniądze z
funduszu mają być wydawane na realizację zadań samorządu, a więc mogą pozwolić na lepszą alokację środków i adekwatność do potrzeb projektów realizowanych na terenie sołectwa. Sołtys będzie mógł przekazywać fundusze tam gdzie
inne jednostki samorządu nie chcą lub nie mogą tego zrobić.
Fundusz będzie realnym narzędziem w ręku sołtysów do realizacji wizji tej najmniejszej komórki organizmu państwowego.
Wedle przelicznika ustawowego Fundusz Sołecki dla średniej miejscowości w Polsce może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jest się zatem o co starać.
Zainteresowanych sołtysów zapraszamy do działań lobbingowych u swoich radnych. Plusy wydają się być tylko „dodatnie”.
Następne informacje na ten temat już wkrótce.
Łukasz Kamiński

Kulturalna Stolica Mazowsza

W dniu 19 kwietnia 2009 r. powiat piaseczyński zainugurował projekt „Powiat Piaseczyński Stolica Kulturalna
Mazowsza 2009”.
Uroczystości, w których wzięli udział liczni przedstawiciele samorządów powiatu piaseczyńskiego i makowskiego,
instytucji kultury i organizacji społecznych oraz mieszkańcy
rozpoczęły się od wspaniałego koncertu orkiestry Sinfonietta Cracovia. „Cztery Pory Roku” Antonio Vivaldiego rozbrzmiały we wnętrzach Kościoła pw. Św.Anny w Piasecznie
przy Pl.Piłsudskiego. Dyrygował Robert Kabara. Następnie
w Domu Parafialnym odbyła się uroczysta Gala, podczas
której burmistrzowie i wójtowie z naszego powiatu otrzymali symboliczne klucze kulturalnej stolicy Mazowsza. Gospodarzem imprezy był Starosta Piaseczyński Jan Dąbek i Przewodniczaca Rady Powiatu dr Barbara Rudzińska-Mękal. Po
części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w której zaprezentowali się przedstawiciele wszystkich gmin naszego powiatu. Gościem honorowym uroczystości był marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
Red.
MAJ, nr 4/2009

Czkawka po „Akcji Kontener 2009”
Zapowiadaliśmy i była – kolejna akcja kontener w dniu
18 kwietnia.
W tym roku dostaliśmy tylko 6 kontenerów (w 3 miejscach
x 2 kontenery). W tym dniu padał deszcz, ale Zalesianie czekali cierpliwie na wymianę kontenera (jeden kierowca obsługiwał trzy punkty, w ubiegłym roku było 2 kierowców!). Dyżurni
członkowie Rady Sołeckiej też
czekali i zwracali uwagę aby nie
pozostawiać śmieci na poboczu
w oczekiwaniu na kontener. Też
mokliśmy, ale ponieważ obiecaliśmy, że nie zostawimy bałaganu wzorem lat ubiegłych wytrwaliśmy do końca akcji. Niestety, niektórym mieszkańcom
„puszczały nerwy” i jako sołtys
otrzymywałam niemiłe telefony
za, rzekomo, złą organizację akcji – szczególnie niezadowoleni
byli ci mieszkańcy, którzy czekali na wymianę kontenerów przy

przepompowni. Podobne uwagi, czasem bardzo niegrzeczne,
zbierali inni członkowie Rady
Sołeckiej. Tu pragnę wyjaśnić,
że przecież sołtys nie może
wpłynąć na szefa firmy podstawiającej kontenery, żeby zwiększył ilość kierowców, bo taka
decyzja została podjęta przez
Urząd Gminy ze względu na
koszty i była nieodwołalna.
Przypominamy mieszkańcom, że „akcja kontener” jest
„wyproszona” w Gminie. Chcąc
nieco ulżyć zalesianom, a także
w trosce o ochronę środowiska
staramy się zorganizować cyklicznie taką akcję. Pamiętajmy
jednak, że zgodnie z przepisami, każdy z nas jest zobowiązany do zawierania indywidualnych, stałych umów na wywóz śmieci ze swojej posesji, i
nie można czekać cały rok na
podstawienie kontenera przez
Urząd Gminy!
Sołtys Ewa Molenda–Stroińska

„Wiejskie boisko,
zagrajmy we wszystko!”

Szerzenie kultury fizycznej jest
obowiązkiem nas wszystkich.
Ważną kwestią, poza dobrymi
chęciami, jest baza sportowa.

W naszej miejscowości
oprócz boiska „Hubertusa” trudno szukać miejsc o dobrym standardzie. Istnieje wiele boisk leśnych. Jednym z nich, u zbiegu
ulic: Młodych Wilcząt, Wiekowej Sosny i Koralowch Dębów
zwanym „Domankowym Wembley”, Rada Sołecka postanowiła się zająć. W ramach Programu wspierania aktywności
lokalnej na terenach wiejskich,
finansowanego ze środków Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej „RAZEM
MOŻEMY WIĘCEJ”, staramy
się o grant na uporządkowanie i
podstawowe zagospodarowanie
boiska na Domance.
Rada Sołecka wyasygnowała
już środki na początkowe prace,

a miejmy nadzieję, że z grantu
uda się sfinansować: bramki,
ławki, stoły lastrykowe do pingponga i szachów, kosze na
śmieci, trawę sportową. Warto
wspomnieć o podmiotach, które
udzieliły, już na tym etapie, koniecznego wsparcia organizacyjnego i finansowego: Klub Wolontariusza, Szczep ZHR „Watra”, Nadleśnictwo Chojnów,
Urząd Gminy Piaseczno, Firma
„Ogrody” z Zalesia Górnego,
KS „Hubertus”.
Wszystkich zainteresowanych
informujemy, że projekt będzie
realizowany również w przypadku nie uzyskania środków z funduszu. Należy zatem liczyć i kibicować. Tych, którzy chcą się
włączyć w projekt, zapraszamy
do pomocy. Kontakt przez Panią
Sołtys Ewę Stroińską.
Do zobaczenia na boisku Domanka!
Łukasz Kamiński
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dokończenie ze str. 1
podeszły do naszych potrzeb bardzo profesjonalnie. Mamy dzięki temu dobrą jakościowo szatę graficzną i starannie „obrobione” teksty.
Pierwszy numer ukazał się „na rynku” za pieniądze ze składki: Sołtysa, członków Rady Sołeckiej i administratora serwisu www.
zalesie–gorne. eu. Następne wydania były i są finansowane ze
środków Rady Sołeckiej. Dokładamy starań aby nasza gazeta ukazywała się raz w miesiącu. Prowadzenie naszej gazetki, pisanie
tekstów i rozwożenie do sklepów to oczywiście praca całkowicie
społeczna. Nakład naszego pisma to od 500 do 800 egzemplarzy.
Kim są nasi autorzy? Piszą o swej pracy w Radzie miejscowi radni,
członkowie Rady Sołeckiej i admin www.zalesie-gorne.eu. Regularnie
w rubryce: „Nasze Działania” informację o swej niełatwej pracy przedstawia Pani Sołtys, która nie waha się podejmować spraw trudnych i pisać o niepowodzeniach. To niezwykle ważne, aby głos przedstawicieli
najniższego szczebla samorządu regularnie docierał do mieszkańców.
Dzięki dobrej woli kilkunastu zalesian i sąsiadów z okolicznych
osiedli możemy prezentować ich teksty na naszych łamach. Bardzo to
sobie cenimy i przy tej rocznicowej okazji pragniemy naszym Autorom serdecznie podziękować.
Jesteśmy lokalni!
„Przystanek Zalesie” jest gazetą świadomie lokalną. Zalesie Górne
i nasi sąsiedzi z pobliskich miejscowości to nasze naturalne środowisko. Dla nas najważniejsi są ludzie i sprawy z naszego otoczenia. Dlatego z takim zaangażowaniem podjęliśmy akcję pomocy dla naszch zalesiańskich pogorzelców. Społeczny odzew i wielkie serce jakie Państwo
okazali przy tej tragicznej okazji pozwala nam wierzyć, że sprawdziliśmy się jako sąsiedzi i lokalna społeczność. Pokazaliśmy, że umiemy
walczyć o tych, których dotyka nieszczęście. Takie wydarzenia budują
naszą tożsamość i charakter. Dokładamy w ten sposób kolejną cegłę w
sztafecie pokoleń do budowy naszej małej ojczyzny.
Kolejne wyzwania
Nie wszystkie zaplanowane sprawy idą „jak po maśle” Ciągle potykamy się na dziurawych drogach, brakuje porządnego oznakowania przejść dla pieszych, denerwuje nas dewastacja naturalnego środowiska i rosnące w lasach sterty śmieci. Sprzeciw budzą szalejący
na motocyklach młodzieńcy, którzy za nic mają przepisy prawa i bezpieczeństwo mieszkańców. Wielkim problemem staje się, z dnia na
dzień, sprawa rozwoju komunikacji drogowej. Z tymi sprawami także
będziemy się musieli zmierzyć. Jest w nas jednak nadzieja, bo sporo
podejmowanych inicjatyw jest realizowanych. Cieszy nowy budynek
przedszkola, plan remontu i rozbudowy szkoły i plac zabaw dla najmłodszych, który powstał na terenie boiska Hubertus. Jeszcze tylko
ogrodzenie, ławeczki i ziści się kolejny dobry zamiar. W najbliższych
dniach wychodzimy ze społeczną inicjatywą docelowego uporzadkowania Ośrodka Wisła w Zalesiu Górnym.
Pracy, jak widać, nie zabraknie. Za wielką szansę rozwoju wsi
uważamy Fundusz Sołecki. Stosowny projekt uchwały, przygotowany przez radnego A. Swata zamieszczamy na str. 2. Będzie to dla naszj wsi kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie, którymi będziemy mogli
dysponować na lokalne potrzeby.
Co przed nami?
Za rok nasze Zalesie będzie świętować 80. urodziny. Mamy nadzieję, że wiele spraw społecznych, o które dziś zabiegamy, uda się
zrealizować! Trzeba nam wielości pomysłów w dyskusjach ale jedności w działaniach. To może przynieść zauważalne efekty i spełnić
oczekiwania mieszkańców. Maj to w naszym kraju miesiąc wielu
ważnych rocznic i uroczystości. Cieszymy się, że nasza skromna
rocznica i wydanie 10. numeru „Przystanku Zalesie” przypada w najpiękniejszym miesiącu roku.
Andrzej Szczygielski
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ROK DZIAŁAŃ SOŁ

Dobry uczynek to potrzeba, która płynie prosto z serca
i nie oczekuje niczego w zamian.
Ania Cieślak aktorka

Nasza miejscowość zwana wsią, mimo, że żaden rolnik w niej nie mieszka, liczy ponad 3 500 mieszkańców
oficjalnie zameldowanych, czyli tylu co niektóre małe
miasteczka lub niektóre małe gminy.
Zalesie Górne to z jednej strony jest piękna mikroklimatyczna miejscowość, ogromny potencjał i możliwości. Miejscowość w której oprócz zalesian na stałe przebywają mieszkańcy Warszawy, do której tłumnie zjeżdżają letnicy i amatorzy niedzielnych wypadów za miasto. Miejscowość której
mieszkańcy bezinteresownie potrafią zjednoczyć swe działania w dążeniu do celu takich jak np.: budowa przedszkola
czy utworzenie świetlicy – filii Domu Kultury w Piasecznie i
którzy nie pozostają obojętni na ludzką tragedię czego przykładem było wsparcie pogorzelców przez udział w Koncercie i Aukcji Pomóżmy Sąsiadom.
Z drugiej strony Zalesie Górne jest to miejscowość wielu rażących zaniedbań. A wśród nich:
l Zaniedbany Ośrodek Wypoczynkowy Wisła służący scenarzystom m.in. za makabryczne tło filmów kryminalnych.
l Zaniedbane drogi. Począwszy od głównych dróg powiatowych – ul. Pionierów i ul. Wiekowej Sosny – przebiegających przez centrum naszej miejscowości, przez maźlące i
pylące drogi utwardzone mieszanką gliniasto–tłuczniową,
po tonące w błocie lub kurzu drogi gruntowe.
l Zaśmiecone lasy. Jak wykazała akcja wygrzebywania adresów w znalezionych śmieciach – o czym więcej informacji znaleźć można na www.zalesie–gorne.eu – śmieciarzami nie są „przyjezdni”, tylko miejscowi dobrze sytuowani
aczkolwiek nieco zbyt „oszczędni” mieszkańcy Zalesia.
l Zadymione powietrze. Mimo próśb o niezadymianie nie
wszyscy mieszkańcy rozumieją, że paląc liście szkodzą sobie i innym. Co gorsza nie uświadamiają sobie, że naruszają przepisy prawa sąsiedzkiego (art. 144 kodeksu cywilnego), które zabraniają naruszania prawa cudzej własności, a
takim naruszeniem jest immisja w postaci zadymiania.
Rok kadencji sołtysa i rady sołeckiej potwierdził przypuszczenie, że spraw, którymi należy się zająć jest bez liku.
Oto niektóre z nich.
Czystość, porządek, dbałość o środowisko
We współpracy z sądem i gminą osoby, które mają do
odpracowania tzw. „godziny pracy społecznej” pomagają
utrzymać porządek na terenach publicznych np. wzdłuż
ulic Pionierów i Wiekowej Sosny, Plac „Duszczyka”, Lasek
przy PKP i teren KS Hubertus. Niebieskie worki pełne pozbieranych i zgrabionych śmieci to wkład tych osób w uporządkowanie naszego bałaganu.
Dwukrotnie we współpracy z urzędem gminy została
przeprowadzona Akcja „Kontener” polegająca na ustawieniu kontenerów w różnych punktach Zalesia aby mieszkańcy mogli pozbyć się odpadów, które nie mieszczą się w
zwykłych pojemnikach lub workach na śmieci. Niestety,
mimo nadzoru przy kontenerach, okazuje się, że akcja powoduje wiele nieporozumień i chyba nie jest właściwą dla
mieszkańców formą zbiórki odpadów.
nr 4/2009, MAJ

ŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
Podobny problem wystąpił z pojemnikami na ubrania, do których zamiast
ubrań często trafiały śmieci bytowe, które były również zostawiane pod pojemnikami. Z tego powodu wystąpiliśmy o
usunięcie pojemników i staramy się o powrót do systemu zbierania ubrań w workach wystawianych w określony dzień.
Pisaliśmy do Urzędu Gminy w sprawie
wprowadzenia do „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Piaseczno” zakazu palenia liści. Odpowiedzi
pisemnej nie otrzymaliśmy. Wyjaśnienia
ustne, których nam udzielono w Wydziale Ochrony Środowiska, sprowadzały się
do tłumaczenia, że gmina nie ma kompostowni ani nawet miejsca, żeby taką zorganizować. Nam się jednak wydaje, że
samorząd to nie mówienie, że „się nie
da” lub tłumaczenie „dlaczego się nie da”
tylko sztuka rozwiązywania problemów.
Dlatego też w dalszym ciagu będziemy
monitować urzędników gminy by zadbali
o czystość powietrza atmosferycznego w
Zalesiu Górnym i całej gminie.
Biorąc pod uwagę fakt, że problem
śmieciowy w naszej okolicy narasta, będziemy wspierać rozpoczęte przez redakcję „Okolicy” działania (jednym z członków redakcji jest Łukasz Kamiński, członek rady sołeckiej) w ramach akcji doprowadzenia do systemowego odbioru posegregowanych odpadów „Czysta Okolica”.
Drogi
Planowany na ten rok remont ulicy Pionierów niestety odwleka się. Na naradzie
technicznej, która odbyła się we wrześniu
ubieglego roku z m. in. Wicedyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Panią Goss
zgłosiliśmy nasze uwagi dotyczące braków w projekcie. Zaprezentowany projekt
nie przewidywał ani świateł, ani rond mających spowolnić ruch w Zalesiu i pozwalających pieszym bezpiecznie przechodzić
przez tą coraz bardziej ruchliwą i niebezpieczną ulicę. Światła bądź rondo miałyby sie pojawić w następujących miejscach:
wjazd do Zalesia od strony Wólki Kozodawskiej przy ul. Droga Dzików, skrzyżowanie przy bazarku, skrzyżowanie przy
sklepie „9”. Projekt nie ujmował konieczności budowy zatok autobusowych oraz
przewidywał tylko powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych.
Niestety w Miejscowym Planie Zagospodarowania dla ul. Pionierów w Zalesiu Górnym nie ujęto konieczności budoMAJ, nr 4/2009

wy studzienek chłonnych. W związku z
powyższym radny Wojciech Kaczorowski
złożył 11 lutego br. Wniosek o zmianę
zapisu dotyczącego sposobu odprowadzenia wód opadowych z „powierzchniowego odprowadzenia” na „odwodnienie terenów utwardzonych do ziemi”. Procedura zmiany Planu trwa. Trwa wyjaśnianie
kwestii zatok autobusowych. Na remont
ul. Pionierów musimy jeszcze poczekać.
Uczestniczyliśmy w odbiorze ul. Leśnych Boginek. Wykonawca zobowiązał
się do zadbania o zieleń przyuliczną. Chodziło o posianie trawy, usunięcie połamanych przez koparkę krzaków. Prace miały zostać wykonane na wiosnę, co zostało
zapisane w protokole. Kierujemy zapytanie do wydziału Inwestycji – Co dalej z
w/w zielenią?
Z powodu wielu uwag naszych mieszkańców dotyczących jakości wykonywania profilowania dróg gruntowych oraz
dróg utwardzonych tłuczniem lub destruktem, na spotkaniu z Burmistrzem Zdzisławem Lisem ustaliliśmy, że odbiory poszczególnych ulic od wykonawcy przez
gminnego inspektora będą dokonywane w
obecności sołtysa – Pani Ewy Stroińskiej,
po uprzednim jej zawiadomieniu o miejscu i terminie. Czy Wydział Utrzymania
Dróg zastosuje się do zaleceń Burmistrza
– czas pokaże. My ze swej strony co kilka
dni pytamy o rzeczone odbiory. Podobno
do tej pory żadna ulica nie została jeszcze
w Zalesiu odebrana.
Według zapewnień samorządowców w
dalszych planach gminnych, po zakończeniu inwestycji związanych z kanalizacją,
kolejnym wyzwaniem będzie zadbanie o
właściwy stan dróg gminnych. To oznacza, że może drogi gruntowe oraz utwardzane tłuczniem lub destruktem doczekają się nakładki asfaltowej.
Skoro o drogach mowa, chcemy gorąco
zachęcić do dbania o kawałki gruntu przy
płotach posesji, o zgrabianie z nich papierków, o pozamiatanie chodnika...
W okolicach Opola sobota jest dniem,
kiedy widzi się wielu właścicieli posesji zamiatających drogę przy krawężnikach :).
U nas dobrych przykładów też nie brakuje. Wśród nich prym wiedzie Pan Wiesław Walczak mieszkający przy ul. Leśnych Boginek, który nie dość, że regularnie zamiata i odśnieża chodnik przy swojej
posesji, a także przy sąsiedniej przez nikogo nie zamieszkanej, to jeszcze uporząd-

kował pobocze drogi dla rowerów wzdłuż
całego lasku po przeciwnej stronie drogi i
jak się okazuje co dwa tygodnie ten lasek
sprząta! Podobno już są efekty. Coraz mniej
ludzi ma czelność porzucać w drodze przez
lasek reklamówki ze śmieciami.
Inicjatywa
Inwestycja oświatowa. Zwracając uwagę
na potrzeby lokalowe Szkoły Podstawowej
zorganizowaliśmy 8 października spotkanie dyrekcji, sołtysa, przedstawicieli rady
sołeckiej i administratorów www.zalesie–
gorne.eu z naszymi radnymi.
Już po kilku dniach otrzymaliśmy od
radnego Andrzeja Swata wstępne informacje o bardzo pozytywnym nastawieniu
włodarzy gminy do kwestii rozbudowy.
Zdawaliśmy sobie sprawę, że rozpoczęty
temat inwestycji, nawet przy dużej przychylności, to sprawa, która może potrwać
nawet lata. Tymczasem w przeciągu kolejnego miesiąca Pan Andrzej Swat przekazał informację, że w budżecie na rok
2009 znajdzie się nie tylko pula pieniędzy
na rozbudowę Szkoły Podstawowej ale
również na budowę Gimnazjum. Budżet
zatwierdzono. Został już rozstrzygnięty
przetarg na projekt. Ostateczny kształt inwestycji to remont budynku Szkoły Podstawowej i przeniesienie do niej Gimnazjum oraz budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej. Całość stanowić będzie
Zespół Szkół.
Komunikacja z mieszkańcami
Mija również rok odkąd Andrzej Szczygielski – wspierany przez sołtysa i radę
sołecką w działaniach, z uporem człowieka systematycznego, redaguje i wydaje
naszą miejscową gazetkę sołecką „Przystanek Zalesie”. „Przystanek” służy upowszechnianiu idei lokalnego patriotyzmu
w naszej małej ojczyźnie. Ale o tym opowie sam autor w innym artykule.
Zapraszamy do działania
Wszystkich, którzy chcą żyć nieobojętnie zapraszamy do działania oraz do propagowania akcji Fundacji Arka pt.: „Dzień
Dobrych Uczynków”, który będzie obchodzony dnia 19 maja br. Zróbmy coś dla innych.

Więcej informacji na:
http://www.fundacjaarka .pl /akcja /
dzien_dobrych_uczynkow
Anna Wyżykowska
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20. lat niezależnej prasy w Zalesiu Górnym

W styczniu minęło 20 lat
jak w Zalesiu ukazał się pierwszy numer niezależnej prasy po
II wojnie. Były to „Echa Leśne”– gazetka wydawana początkowo jako miesięcznik Zalesia Górnego otrzymała ze
względu na cenzurę dopiski
„druk na prawach rękopisu”
i „do użytku wewnętrznego
kościoła”. Po wydaniu trzech
numerów, jak skrystalizował
się pomysł reaktywowania Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia
Górnego, był to już miesięcznik Stowarzyszenia. W roku
1990 zawieszono wydawanie.
Po dwuletniej przerwie, w roku 1992, wznowiliśmy wydawanie gazetki, ale już pod tytułem „Echa Zalesia”, ponieważ prawa do tytułu poprzedniego posiadał miesięcznik leśników istniejący od 1924 r.

Echa Leśne, miesięcznik
Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego.
Wydano łącznie czternaście
numerów „Ech Leśnych”. Echa
ukazywały się w latach 1989 –
90. Redakcję tworzyli: Krzysztof Wesołowski jako redaktor
naczelny, Danuta Kroc, Anna
Samosiuk, Paweł Drzewiecki,
ks. Władysław Duda, Mirosław Grzyb, Artur Lepianko.
Echa Zalesia, pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego, w założeniu miesięcznik, ukazywał się od 1992
roku, nakład 520 egz., ukazało się 35 numerów. Zajmuje
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Pierwszy numer nowego pisemka ukazał się w kwietniu
2001 roku.

się głównie sprawami istotnymi dla Zalesia.
Redagowany przez zespół:
Andrzej Swat – jako prowadzący, Jolanta Jarosz, Grzegorz
Fryszczyn, Alicja Słoniewska,
Mirosław Grzyb, Wiesława
Karasek.

Głos Zalesia Górnego,
dwutygodnik społeczno–reklamowy, ukazywał się w latach
1996 –97, wydawany przez firmę ANNDA, Zalesie Górne,
redaktor naczelny Andrzej Dawidziuk. Łącznie wydano 24
numery.
Niektóre artykuły z cyklu
wspomnieniowo – historycznego jaki ukazał się w Głosie wykorzystaliśmy w książce „Zalesie Górne 1930 – 2000”.
SZPIEG, pismo redagowane i wydawane przez uczniów
Społecznego Liceum Nr 9 w
Zalesiu Górnym. Pierwszy numer ukazał się we wrześniu
1993 roku jako kwartalnik. Następne nieregularnie, a niektóre numery jako wkładka do
Ech Zalesia. Pismo zajmowało

się sprawami szkolnymi i ekologią
ALE NUMER ! Nowe pismo w Zalesiu wydawane przez
uczniów powstałego we wrześniu 2000 r. Gimnazjum.
W kwietniu 2001 roku ukazał się czwarty numer ALE
NUMER–U.
Pisemko traktuje głównie o
sprawach szkolnych.

SZPAK, pismo młodzieży
ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym.
Redagowane i składane
przez uczniów, częściowo w
ramach zajęć komputerowych.
W wersji podstawowej ukazywało się na terenie szkoły, a w
nieco zmienionej jako wkładka do Ech Zalesia. Następcą
Szpaka był Kumpel.

U NAS, następcą Szpaka i
Kumpla jest pisemko U NAS,
również redagowane przez uczniów z podstawówki.

Widzieć – Oceniać – Działać. Pisemko wydawane było
w Parafii św. Huberta w Zalesiu Górnym. Wydawcą i redaktorem naczelnym był ks.
Proboszcz Wiktor Ojrzyński.
„WOD” ukazywał się przez
kilka lat w czasie sprawowania posługi przez ks. Ojrzyńskiego w Zalesiu Górnym. Zajmowało się prawie wyłącznie
sprawami wspólnoty parafialnej, historią powstania kaplicy,
jako jedyne rejestrowało narodziny i zgony Zalesian.
HARCERSKIE
ECHO
ZALESIA, pisemko Szczepu
„Watra” Związku Harcerstwa
nr 4/2009, MAJ

Śladami Żeromskiego

Rzeczypospolitej. Redagowane przez harcerzy.
Ukazywało się nieregularnie w latach 1995 – 1996 jako
wkładka do Ech Zalesia.
Zajmowało się wyłącznie
sprawami harcerskimi.

KLUBIK RODZINNY, pisemko redagowane przez rodziców tworzących „Klubik
Rodzinny” (nieformalne przedszkole i żłobek działający na
terenie Zalesia w połowie lat
dziewięćdziesiątych).
Zajmowało się problemami
wychowania najmłodszych.
Ukazywało się jako wkładka do „Ech Zalesia”.
***
To jest pierwsza dekada,
pierwsza dziesiątka tytułów jakie ukazywały się w Zalesiu
Górnym. Po roku 2000 ukazywały się głównie pisemka
szkolne, a ostatnio pismo „Okolica” i „Przystanek Zalesie”.
Tytuły pism, które nie weszły do tego przeglądu umieszczę w II części.
Andrzej Swat

(w artykule wykorzystałem
własne opracowania
z książki „Zalesie Górne
1930 – 2000”)
MAJ, nr 4/2009

W dniu 6 maja br. w ramach działań Świetlicy Wiejskiej w Zalesiu Górnym zorganizowana została, w porozumieniu z Dyrekcją Gimnazjum, wycieczka dla młodzieży
do domu Stefana Żeromskiego
w Konstancinie. Ścieżki, którymi chadzał pisarz, uwiecznione póżniej w jego utworach
znalazły swoje odbicie w opisach konstancińskiej przyrody. Najważniejszym szlakiem
spacerowym Konstancina pozostaje do dziś Park Zdrojowy, gdzie u wejścia znajduje
się pomnik Ojca Świętego Jana
Pawła II wykonany przez znakomitego rzeżbiarza prof. Gustawa Zemłę. Po chwili zadumy skierowaliśmy się do tężni
solankowej. Po zapoznaniu się
z jej historią i zasadą działania
pojechaliśmy do willi „Świt”.
Willa pozostająca pod zarządem Fundacji na Rzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie
Żeromskim w zasadzie nie
jest obiektem muzealnym i nie
przyjmuje gości. Dzięki uprzejmości Kustosza Domu – prof.
Jerzego Snopka – nasza mło-

dzież skorzystała z unikalnej
szansy zapoznania sie z wnętrzem, jego wyposażeniem i
ogrodem opisywanym przez
Żeromskiego. Gimnazjaliści
mogli również porozmawiać z
profesorem, który jest jednym
z najwybitnięjszych znawców
twórczości Stefana Żeromskiego w Polsce.
Kolejnym etapem był ogród
Stowarzyszenia Zaiks z historyczną willą As i ogromnym
dębem szypułkowym, jednym
z najstarszych na Mazowszu.
Uznany za pomnik przyrody
dąb ma obwód pnia ok. 5.5 m.
Tu zrobiliśmy „obowiązkowe”
zdjęcie z mierzenia obwodu
pnia, następnie krótki spacer
po alejkach i przejazd do centrum „Stara Papiernia”. Kolejny historyczny obiekt, kolebka przemysłu papierniczego
na ziemiach polskich uhonorowany nagrodą SARP za rekonstrukcję i adaptację dla celów handlowych. Zakończenie
wycieczki, wczesnym popołudniem, miało miejsce w znanej cukierni Buchmana.
Andrzej Szczygielski

Pomnikowy dąb w ogrodzie ZAiKS

Misterium ku czci Jana Pawła II
W ostatnią niedzielę kwietnia w kościele parafialnym pw.
Św. Huberta odbył się Wieczór Słowno–Muzyczny poświęcony
utworom poetyckim Karola Wojtyły. Wyboru tekstów dokonała
p. Barbara Tokarska. Wykonawcy recytacji: Barbara Ajewska,
Magda Raczko–Pietraszek i Paweł Jakubowski, śpiew: Barbara
Sobolewska–Szczycińska, Krzysztof Toruński. Na wiolonczeli
grała Agata Duszek a oprawa muzyczna Wieczoru to dzieło Stanisława Szczycińskiego.
Red.

Plac zabaw dla dzieci

Minęło nieomal dwa lata
odkąd grupa aktywnych zalesian na apel zamieszczony na
stronie www.zalesie–gorne.eu
zaczęła czynić starania o utworzenie placu zabaw dla małych
dzieci w naszej miejscowości.
Aktualnie plac zabaw przy boisku Hubertus jest prawie gotowy. Pozostaje jego ogrodzenie i, jeśli się uda, postawienie
kilku ławeczek.
Red.

Zapraszamy na IX
Jarmark Hubertowski

Doroczny, IX już Jarmark
Hubertowski w Zalesiu Górnym odbędzie się 7 czerwca
2009 r. Organizatorzy planują
szereg atrakcji, m.in.:
l Występy artystyczne przedszkoli, szkół, teatrów i zespołów muzycznych, w tym koncert Pawła Górskiego z zespołem l Wielka Loteria SPZG z
cennymi nagrodami l Konkurencje sportowe: IV Turniej Piłkarski Hubertus Cup 2008, II
Szachowe Mistrzostwa Zalesia
Górnego, II Turniej Pokera Texas Hold’em (dzień wcześniej),
II Konkurs Psów Nierasowych;
Pokazy Monobajki i wiele innych. Szczegółowy program już
wkrótce na plakatach.
Stowarzyszenie Przyjaciół
Zalesia Górnego zaprasza
sponsorów i wszystkich chętnych do współpracy przy organizacji Jarmarku. Każda pomoc jest bezcenna.
Uwaga: prowadzenie działalności handlowej (sprzedaży)
na Jarmarku możliwe będzie
wyłącznie po wcześniejszym
uzyskaniu zgody organizatora,
tel. 0696-434-374.
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Internetowa Miss!
Piaseczyńska Telewizja
Internetowa była inicjatorem
i organizatorem pierwszego
konkursu pod nazwą „Internetowa Miss Powiatu Piaseczyńskiego”. W ciagu kilku
tygodni na początku br internauci mogli głosować na najpiękniejszą kandydatkę do tytułu. Zacięta walka toczyła się
do samego końca. Ostatecznie tytuł Miss pozostał w Piasecznie albowiem tytuł, diadem i główna nagroda przypadły Karolinie Laczyckiej,
studentce i mieszkance Piaseczna. 21 kwietnia 2009r Galę z udziałem Pań biorących
udział w konkursie i zaproszonych gości poprowadził znany aktor Zbigniew Buczkowski w Karczmie „Stara Chata” w Zalesiu Górnym. red.
Miss powiatu piaseczyńskiego: Karolina Laczycka z Piaseczna;
I-sza V-ce Miss: Agnieszka Studnicka z Zalesia Górnego;
II-ga V-ce Miss: Magdalena Gawęcka z Piaseczna
IMPREZY OŚRODKA KULTURY W PIASECZNIE
14 maja, godz: 10.00 – Festiwal Piosenki Ekologicznej i Turystycznej,
Dom Parafialny, Pl. Piłsudskiego 10,
15 maja, godz:19.00 – Świeczowisko,przy herbacie i świecach granie i śpiewanie,
Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 49,
17 maja, godz: 20.30 – Chór Ars Cantata, Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej,
ul. Słowicza 1,
19 maja, godz: 20.00 – Wtorek Jazzowy, kwintet KATTORNA,
Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 49, wstęp: 15 zł,
23 maja, godz: 17.30 – Koncert Ogniska Muzycznego, Ośrodek Kultury,
ul.Kościuszki 49,
24 maja, godz: 19.30 – Chór Kameralny UW Collegium Musicum,
Kościół pw. Św. Anny, Pl. Piłsudskiego.

Info: MGOK Piaseczno

ZAPRASZAMY
16 maja Sołtys i Świetlica Wiejska w Zalesiu Górnym organizuje wycieczkę rowerową wokół Zalesia Górnego z udziałem członków Rady Sołeckiej z Żabieńca i Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego. Zbiórka przy stacji PKP o godz. 14.
n
WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA
PRZYJACIÓŁ ZALESIA GÓRNEGO
W dniu 29 marca b.r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia
Przyjaciół Zalesia Górnego. Wybrano Zarząd w składzie: Krzysztof Toruński - prezes, Grzegorz Fryszczyn - wiceprezes, Maria Skorowska - skarbnik, Jolanta JaroszHryniewicz, Ewa Stroińska, Marian Marczyński, Andrzej Swat, Stanisław Szczyciński. Protokół z zebrania oraz sprawozdanie z działalności dostępne są na stronie
www.zalesie-gorne.pl. SPZG zaprasza wszystkich chętnych do współpracy.
n
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INTERPELACJE
RADNEGO ANDRZEJA SWATA
Pan Józef Zalewski
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Zalesie Górne, 29.04.2009
W opracowywanych planach zagospodarowania przestrzennego i zmianach do studium w Gminie Prażmów planuje się w
bardzo szerokim zakresie odrolnić tereny i
przeznaczyć je pod zabudowę mieszkaniową. Z szacunków chłonności terenu wynika, że docelowo na terenie Gminy Prażmów
może zamieszkać ok. 100 tys mieszkańców,
a w najbliższych latach może to być kilkadziesiąt tys.
Dla budowanych domów powinny powstać oczyszczalnie ścieków, inna infrastruktura oraz sieć połączeń komunikacyjnych – miejsca pracy zapewne będą poza terenem gminy.
Na teren Gminy Prażmów od strony Warszawy możliwy dojazd jest przez Piaseczno:
– ul. Pod Bateriami, przez Jazgarzew i dalej
Łoś
– drogą przez Pilawę, Zalesie Górne i dalej
Ustanów
Obie trasy już obecnie są bardzo obciążone i przyrost ilości pojazdów spowodowany przez nowych mieszkańców Gminy Prażmów może sparaliżować zupełnie ruch.
Należy w ramach powiatu rozwiązać alternatywne dojazdy.
Planowane na terenie Gminy Prażmów
oczyszczalnie (3 lub 4) zapewne będą zrzucać oczyszczone ścieki do Jeziorki przez
układ cieków lokalnych i też przez teren
Gminy Piaseczno. Jedna z oczyszczalni planowana praktycznie na granicy obu gmin w
otulinie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, już budzi protesty naszych mieszkańców z Nowinek i Zalesia Górnego. Zrzucane
przez nią ścieki przez kanał Rzeki Czarnej,
Ośrodek Wisła i stawy w Żabieńcu w przypadku nawet drobnej awarii mogą spowodować klęskę ekologiczną w tym terenie.
W związku z powyższym zwracam się
do Pana Burmistrza z prośbą o dokładne
przeanalizowanie przez odpowiednie wydziały urzędu, proponowanych rozwiązań w
studium i planach Gminy Prażmów w zakresie:
1/ rozwiązań komunikacyjnych
2/ wydajności sieci oczyszczalni i tras zrzutu ścieków oczyszczonych wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami.
Proszę o informacje pisemną z poczynionych ustaleń.
Andrzej Swat – radny
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