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INFORMACJE SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
Uwaga Mieszkańcy. Prosimy o umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki z
numerem Waszej posesji.
Sołtys i Rada Sołecka przypominają o
umieszczeniu w widocznym miejscu /budynek,furtka, brama/ tabliczki z numerem posesji. Podstawę prawną stanowi art.64 Kodeksu Wykroczeń Ustawa z dnia 20 maja 1971r.
Dz.U. z 2010r. Nr 46, poz.275 z późn. zmianami „kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem
porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy
lub placu albo miejscowości, podlega karze
grzywny do 250 zł albo karze nagany”.
Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia
obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem
porządkowym nieruchomości”– informacja z
Urzędu Gminy. Wiele domów nie ma takiego oznakowania, albo jest ono zasłonięte np.
krzakami– co jest sprzeczne z przepisami i
możemy zostać ukarani przez straż miejską.
Informacja z Urzędu Gminy
o obowiązku przyłączenia posesji
do sieci kanalizacyjnej
W ostatnich latach Gmina poniosła znaczące nakłady finansowe na budowę sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowę dwóch oczyszczalni ścieków. Realizacja tych inwestycji
umożliwia przyłączenie ponad 4500 nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, z czego na

dzień dzisiejszy skorzystało niespełna 3000
właścicieli nieruchomości (czyli około 67%)
Zgodnie z art.5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 236 z
2005 r. poz.2008 ze zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek podłączenia posesji do istniejącej kanalizacji sanitarnej.
W związku z powyższym wobec właścicieli, którzy nie wywiązali się z obowiązku,
zostaną wszczęte postępowania administracyjne. Postępowanie takie skutkuje wydaniem decyzji nakazującej wykonanie przyłącza. Niewykonanie obowiązku zawartego
w decyzji skutkuje wszczęciem postępowania egzekucyjnego i wiąże się z nałożeniem
grzywny (zgodnie z art. 5 p.7, 9 rozdział 3
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach).
W celu podłączenia nieruchomości do
sieci kanalizacyjnej należy zgłosić się do
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Piasecznie, ul. Żeromskiego 39, tel. 22
750 23 20 lub 22 701 54 01.
Jednocześnie informujemy, iż w przypadku zlecenia wykonania przyłączenia budynku do kanalizacji Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie, istnieje możliwość rozłożenia płatności z tego
tytułu na dogodne raty.
Dodatkowe informacje można uzyskać w
Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, Wydział Gospodarki Odpadami p. 63, tel. 22
7017 663.
Sołtys Ewa Stroińska

DZIAŁANIA SOŁTYSA
I RADY SOŁECKIEJ
W styczniu odbyło się pierwsze w
tym roku spotkanie Rady Sołeckiej, na
którym ustaliliśmy terminarz spotkań
Rady Sołeckiej w 2012 roku, będzie
on również podany na stronie www.zalesie–gorne.eu w zakładce: Rada Sołecka. Na spotkaniu omawialiśmy konieczność wystąpienia do Starostwa o
udostępnienie parkingu przy Ośrodku
Wisła dla samochodów mieszkańców
korzystających z PKP, o zakupie tablicy ogłoszeniowej z Funduszu Sołeckiego 2012 roku oraz rozpoczęciu realizacji zadań z przyznanych przez Gminę
środków na ten Fundusz.
l Sprawdzaliśmy i organizowaliśmy
prace porządkowe dla osób skierowanych przez kuratora sądowego do
prac społecznie użytecznych. Osoby te
sprzątają ulice i lasek pomiędzy Domanką a stacją PKP, są tam stale wyrzucane przez mieszkańców, którym
nie zależy na czystości naszej miejscowości.
l Terminarz spotkań Rady Sołeckiej
w 2012 roku w Świetlicy przy ulicy
Jelonka 2. Zebrania odbywają się w
środy o godz. 19.30.
l 11 stycznia
l 4 lipca
l 1 lutego
l 1 sierpnia
l 7 marca
l 5 września
l 4 kwietnia
l 3 października
l 9 maja
l 7 listopada
l 13 czerwca
l 5 grudnia
l

Sołtys Ewa Stroińska

Choinka
w świetlicy.
Sołtys Ewa
Stroińska
w roli św.
Mikołaja

***
Kontakt z sołtysem: tel. 691 500
242; 22/844 03 29 ul. Porannej
Zorzy 1;
dyżur sołtysa: poniedziałek: g. 17–19
i piątek: g. 10–12
***
Stały apel do mieszkańców i gości:
zostawiajmy nasze śmieci w domowych pojemnikach, nie wieszajmy na
ulicznych koszach, nie rzucajmy na
niezamieszkałe działki, lub do lasu –
dbajmy o czystość naszego Zalesia.

Budżet Gminy Piaseczno na rok 2012
18 stycznia radni zatwierdzili uchwałę
budżetową na 2012 rok.

z rokiem 2011 wydatki na oświatę i wychowanie wzrosły o ponad 20%.

Po stronie dochodów łączna kwota
284 499 566 zł
w tym dochody: bieżące 253 747 817 zł
i majątkowe
30 751 749 zł
Wydatki w łącznej kwocie
281 468 148 zł
w tym wydatki bieżące 245 912 448 zł
i majątkowe
35 555 700 zł
Ustalono nadwyżkę budżetową w wysokości 3 032 418 zł z przeznaczeniem na
planowaną spłatę kredytów i pożyczek.

Zalesie Górne w budżecie gminnym
Oświata:
1/ Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym
ul. Sarenki 20 – projekt rozbudowy szkoły o budynek z przeznaczeniem na szkołę
podstawową, modernizacja istniejącego
budynku z przeznaczeniem na gimnazjum
– w celu utworzenia Zespołu Szkół Publicznych + budowa + termomodernizacja
dotychczas istniejącego budynku. Całość
inwestycji oszacowano na 20,5 mln zł, z tego dotychczas wydano (głównie na dokumentację i przygotowanie inwestycji) 415
tys. zł, na rok 2012 zaplanowano tylko 30
tys.zł (dokończenie dokumentacji?), na rok
2013 – 5,0 mln zł, na rok 2014 – 7,0 mln
zł, a na rok 2015 – 8,0 mln zł. Rolą radnych, przy wsparciu komitetów rodzicielskich powinno być przyspieszenie budowy
i rozpoczęcie jeszcze w tym roku procedury przetargowej. Takie rozmowy między
radnymi i rodzicami już się odbyły.

Najważniejsze dochody
w tym budżecie to:
– gospodarka mieszkaniowa
ok. 12,6 mln zł
– administracja publiczna 21,86 mln zł
– dochody od osób prawnych i fizycznych
i inn. 180,26 mln zł
– różne rozliczenia 50,74 mln zł
– oświata i wychowania 5,43 mln zł
– pomoc społeczna (dotacje dla gminy)
8,89 mln zł
Ale dla mieszkańców ważniejsze są
kwoty po stronie wydatków bo to określa
możliwości budżetu do sfinansowania
konkretnych zadań. Wydatki przedstawię
w formie graficznej.

Remonty dróg:
1/ ul. Promiennego Słońca – wykonanie
podbudowy pomiędzy ul. Jelenich Rogów
i Leśnych Boginek oraz nakładka asfaltowa do ul. Przebudzenia Wiosny wraz z

wierzchnią asfaltową na skrzyżowaniach
– 150 tys. zł
Na razie nie udało się wprowadzić do
budżetu ul. Pięknej w wersji uzgodnionej
z mieszkańcami – jest jeszcze szansa przy
drugim podejściu w ciągu roku. Nie wymieniam w remontach równania ulic i wykonywanie podbudowy z tłucznia bo te
prace są zapisane w zbiorowych pozycjach
a kwoty będzie można oszacować wynikowo po zakończeniu robót.
Odwodnienia (łącznie na ten cel
w 2012 r. przeznacza się 1,130 mln zł):
1/ Zalesie Górne – zadanie 1 – ul. Leśny
Zaułek, Leśnych Boginek, ul. Piękna, ul.
Sarenki, ul. Słoneczna – przebudowa sieci
odwodnieniowej – 300 tys. zł.,
2/ Zalesie Górne – zadanie 2 – odwodnienie południowej części (rejon ul. Cienistej
i ulic prostopadłych) na podstawie kierunku spływu wód – 500 tys. zł
3/ Zalesie Górne – zadanie 3 – ul. Poranku, Jastrzębi Lot, Droga Dzików, Żubrów
(Jesówka) – przebudowa sieci odwodnieniowej – łącznie 330 tys. zł.
W telegraficznym skrócie podałem tylko większe i ważniejsze zadania, które będą wykonywane w Zalesiu. Do tego należałoby jeszcze dodać bieżące utrzymanie
(w tym remonty) szkół i przedszkola, ale to

Wydatki:
1. Transport i łączność 32,9 mln zł
2. Gospodarka mieszkaniowa 26,94
3. Administracja publiczna 21,14
4. Bezpieczeństwo i p.poż.3,05 mln
5. Różne rozliczenia 8,9 mln
6. Oświata i wychowanie 132,6 mln
7. Ochrona zdrowia 2,66 mln
8. Pomoc społeczna 16,3 mln
9. Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska 18,03 mln
10. Kultura 5,84 mln
11. Kultura fizyczna 8,8 mln
W świetle tego wykresu śmiesznie zabrzmiały twierdzenia na anonimowych
ulotkach, które ukazały się przed sesją, w
Piasecznie, że radni „zarzynają” oświatę,
a w szczególności przedszkola. Nijak to
się ma do rzeczywistości – w porównaniu

odcinkowym odwodnieniem o dł. 480 m –
całość prac wyceniono na 360 tys. zł
2/ ul. Promienna – pomiędzy ul. Leśnych
Boginek a ul. Północną – wykonanie nakładki asfaltowej – łącznie 130 tys. zł.
3/ ul. Leśna – wykonanie podbudowy z na-

są rzeczy oczywiste i na ten cel wydaje się
również sporo kasy każdego roku. Pozostaje niedosyt, bo chciałoby się mieć więcej
w budżecie remontowanych dróg, ale niestety, możliwości nawet tak dużego budżetu są ograniczone.
Andrzej Swat – radny
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Zmiany w gminnej gospodarce odpadami

Zgodnie z art. 6c pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005r. nr 236, poz. 2008 ze
zm.) Gmina ma obowiązek, wynikający z ustawy, zorganizować i przejąć od
mieszkańców strumień odpadów.

Plan działań gminy w sprawie
gospodarki odpadami
Dnia 8 lipca 2011r. zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr
ADK.0050.29.2011 został powołany Wydział Gospodarki Odpadami. Od momentu powołania Wydział zajmuje się planowaniem działań Gminy, koniecznych do
prawidłowego wdrożenia nowego systemu
gospodarki odpadami na terenie Gminy
Piaseczno.
Harmonogram na lata 2012 – 2013:
1/styczeń 2012 r., – zacznie działać rejestr działalności regulowanej, gmina od
tego dnia nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości. Zostaną podjęte prace nad
utworzeniem bazy zawierającej min. ilość
mieszkańców zamieszkujących gminę. W
tym celu zostanie wdrożony nowy program komputerowy niezbędny do obsługi
systemu.
2/ lipiec 2012 r., – planowane jest uchwalenia przez sejmik województwa aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz podjęcie uchwały, w której
określone zostaną regiony oraz regionalne
instalacje do zagospodarowania odpadów.
Po uchwaleniu aktualizacji planu, Rada
Gminy uchwali nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie a urząd
przeprowadzi szczegółowe wyliczenia dotyczące funkcjonowania systemu.
3/ od stycznia 2013 r., – zaczną obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć
uchwały:
– w sprawie stawek opłat,
– szczegółowych zasad ich ponoszenia,
– wzoru deklaracji i terminu złożenia
pierwszych deklaracji.
Na początku 2013 roku ruszy kampania edukacyjno–informacyjna, mająca na
celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z podjętych przez Radę Miejską uchwał.
4/ od 1 lipca 2013 r., – nowy system
zacznie funkcjonować – uchwały Rady
Miejskiej wejdą w życie. Gmina zacznie
STYCZEŃ, nr 1/2012

pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewni świadczenie
usług w zakresie odbierania odpadów. Do
tego czasu musza zostać rozstrzygnięte
przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami.
W 2011 roku poza planowaniem na kolejne lata, były prowadzone bieżące działania. Od 26 września do 15 grudnia 2011r.
była prowadzona akcja zbiórki odpadów
biodegradowalnych takich jak:
– skoszona trawa
– liście
– rozdrobnione gałęzie
– pozostałe odpady powstające w wyniku
prac ogrodniczych.
W roku 2012 w zakresie zaplanowanych działań prowadzonych przez Wydział
Gospodarki Odpadami jest również:
– odbiór odpadów medycznych od mieszkańców (m.in. zużytych strzykawek),
– odbiór przeterminowanych leków,
– odbiór odpadów segregowanych z terenu Zalesia Dolnego,
– odbiór zużytych baterii,
– prowadzenie działań edukacyjnych z
okazji Dnia Dziecka połączonego z Dniem
Ziemi oraz w czasie trwania Jarmarku
Piaseczyńskiego.

Przetargi na odbiór odpadów
Przeprowadzenie przetargu jest konieczne i wymagane przez ustawę.
Zgodnie z zapisami art. 6d pkt. 2 oraz
pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. nr
236, poz. 2008 ze zm.) Gmina licząca ponad 10 000 mieszkańców może podjąć
uchwałę o podziale obszaru gminy na sektory, w tym przypadku są organizowane
przetargi dla każdego z sektorów.
Ze wstępnej analizy wynika, ze z jednej strony podział gminy na sektory jest
wskazany z punktu widzenia konkurencyjności, natomiast z drugiej strony jeden
podmiot obsługujący cały teren gminy daje możliwość większej kontroli oraz łatwość obsługi rozliczeń. Ostateczna decyzja o podziale Gminy na sektory zostanie
podjęta w pierwszym półroczu 2012 roku.
Odbiorem odpadów od mieszkańców
zajmować się będzie firma (bądź firmy –w
przypadku podziału na sektory) wyłoniona
w wyniku przetargu. W 50% gminna Spółka PUK SITA może, jak każda inna firma

działająca w sektorze odpadów, przystąpić
do wyżej wymienionego przetargu.
Opłaty
Stawki opłat zostaną ustalone w drugiej
połowie 2012r. po aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Wtedy
będzie wiadomo do jakiego regionu gospodarki odpadami została przydzielona
gmina Piaseczno i będzie można oszacować koszt dowozu odpadów do regionalnej instalacji utylizacji. Do ustalenia stawek opłat konieczne jest utworzenie bazy,
która będzie zawierać liczbę mieszkańców zamieszkujących teren miasta i gminy Piaseczno.
Opłata za gospodarowanie odpadami
może być liczona zgodnie z art.6j pkt.1ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 20O5r. nr 236, poz.
2008 ze zm.) na podstawie:
– liczby mieszkańców zamieszkujących
nieruchomość,
– ilości zużytej wody z danej nieruchomości,
– powierzchni lokalu mieszkalnego.
Ze wstępnej analizy wynika, że najbardziej sprawiedliwym i dogodnym dla
mieszkańca jest naliczanie opłaty od liczby osób zamieszkujących nieruchomość.
Planowane jest promowanie segregacji
odpadów poprzez zastosowanie mniejszych stawek opłat dla odpadów segregowanych niż dla odpadów zmieszanych.
Dzikie wysypiska
Aktualnie dzikie wysypiska na terenie
miasta i gminy Piaseczno są usuwane w
ramach prac interwencyjnych, przez pracowników Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych urzędu oraz PUK „Sita”.
Koszty likwidacji dzikich wysypisk oraz
utylizacja tych odpadów w roku 2011 wyniosły łącznie 76 713, 80 zł.
Z tych informacji wynika, że w ciągu
najbliższych dwóch lat czekają nas zasadnicze zmiany w zakresie odbioru i utylizacji odpadów. Stan zaśmiecenia lasów
i naszych miejscowości osiągnął już stan
alarmowy dlatego zaplanowane działania
muszą być wykonane zgodnie z terminami założonymi w harmonogramie.
Andrzej Swat – radny

(W tekście wykorzystałem fragmenty odpowiedzi burmistrza na moją interpelację
w sprawie gospodarki odpadami).
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Klub Mam w Zalesiu
Swoje spotkania w Zalesiu mają już
prawie wszyscy – amatorzy aktywnego wypoczynku, gospodynie, dzieci i seniorzy.
Teraz okazję do spotkań i wymiany doświadczeń będą miały zalesiańskie mamy. Widujemy się przelotnie, w szatni
przedszkola czy szkoły, na placu zabaw
czy mijając się z wózkiem na spacerze.
Możemy zrobić coś razem, dla siebie.
Zapraszam wszystkie panie razem
z dziećmi, od niemowląt do dwulatków, na spotkania Klubu Mam w Zalesiu Górnym. Będziemy spotykać się
cyklicznie w gościnnych progach Filii
Ośrodka Kultury przy ul. Jelonka 2.
Możemy tam poznać się, porozmawiać
o tym, co nas cieszy i czym się martwimy, w miłej, sąsiedzkiej atmosferze.
Przy herbacie, kiedy nasze dzieci będą mogły bezpiecznie bawić się ze sobą
(lub po prostu, obok siebie), porozmawiamy o książkach, które warto przeczytać, o naszych dzieciach i nie tylko.
W planach spotkania poświęcone
noszeniu dzieci w chustach, karmieniu
piersią, wizyty zaproszonych gości takich jak położna, doula, psycholog czy
stylistka.
Co poza tym – to już zależy od
nas, zalesiańskich Mam. Zapraszam na
pierwsze, organizacyjne spotkanie już po
feriach, w piątek 3 lutego o godzinie
10:00. Spotkanie jest przewidziane na
dwie godziny. Na mamy czeka herbata,
na dzieci kilka zabawek i przewijak dla
wygody maluszków. Więcej informacji
pod numerem telefonu 0 692 408 413 lub
mailowo, pk.aleksandra@gmail.com.
Aleksandra Przeździecka–Kujałowicz

Zajęcia komputerowe
i modelarskie

Filia Centrum Kultury w Zalesiu Górnym zaprasza dorosłych na zajecia z
podstwowej obsługi sprzętu komputerowego. Zajęcia odbywają się Zalesiu
Górnym w budynku przy ul. Wiekowej
Sosny 4 w piątki o godz. 15.30. Instruktor Marta Ryżak. Miesięczny koszt udziału w zajęciach to 40 zł.
Dzieci i młodzież zapraszamy do modelarni przy ul. Sarenki 11, zajęcia odbywają się w soboty w godz.9.00 – 13.00.
Koszt – 60 zł. Zgłoszenia u instruktora
Arkadiusza Orlińskiego tel: 515 944
204. Zapraszamy.
4

„Do serca przytul psa, weź na kolana kota”
Czy jesteśmy zdolni do takiego gestu?

Szanowni mieszkańcy Zalesia Górnego.
W naszej miejscowości jest bardzo dużo
różnych zwierząt. Przychodzą i przylatują do nas z lasu, ale większość z nich
to nasi „współmieszkańcy”: psy i koty.
One też mają swoje prawa określone w
Ustawie Sejmowej.
Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie
jej nowelizacja. W myśl ustawy każdy właściciel ma obowiązek zapewnić stworzeniu
właściwą opiekę w tym m.in. ustawa zakazuje trzymania na uwięzi zwierząt dłużej
niż 12 godzin, albo w sposób powodujący
cierpienie, a także na uwięzi krótszej niż 3
metry. Złamanie tego zakazu jest wykroczeniem.
Wśród mieszkańców Zalesia też zdarzają się naganne zachowania w stosunku
do zwierząt – co wielu z nas zauważało i
czuło bezradność nie mogąc skutecznie interweniować. Bardzo często psy są dręczone, stoją na uwięzi całymi dniami, na krót-

kim łańcuchu, mają schronienie w dziurawej budzie lub wogóle jej nie mają, koty są
wypędzane z progu domu, a ptaki przeganiane szczotką.
Teraz Ustawa pozwala na prawną interwencję i pomoc służb do tego powołanych.
Dlatego zwracam się do Wszystkich z apelem – nie bądźmy obojętni i reagujmy!
Przecież każdy właściciel czworonoga
lub innego zwierzęcia ma obowiązek zapewnić mu „dach nad głową”, pełną miskę
strawy, wodę, w razie potrzeby opiekę weterynaryjną oraz odrobinę ludzkiego serca.
Nasi „bracia mniejsi” czują strach, ból,
głód, zimno, cierpią z powodu wszelkich
niedogodności, a gesty ludzkiej troski odwzajemniają swoim szczerym przywiązaniem, wiernością i zaufaniem.
Może coraz więcej z Nas zechce „do serca przytulić psa, i wziąć na kolana kota”.
Hau – hau, miał – miał, ćwir – ćwir.
Przyjaciele św. Franciszka

Ferie
w świetlicy
– warsztaty
lalkarskie
prowadzi
Grażyna
Doba -Wolska

BĄDŹ SZCZUPŁY NA WIOSNĘ !!!

Święta, święta i już po... Co nam po nich
zostało (prócz oczywiście miłych rodzinnych wspomnień)? Ano te kilka kilogramów żywej wagi uskładanych przy okazji
degustowania świątecznych pyszności.
Pytanie czy warto ten balast zachować, a
może nawet zwielokrotnić (Wielkanoc za
pasem), czy może wydać mu zdecydowaną wojnę? Najlepiej rozsądną, bezbolesną,
nieszkodliwą dla zdrowia, niekosztowną,
bez głodówek i jednorodnych dań typu:
dziś tylko jajka na twardo, a w dodatku
w miłej, ciepłej, sąsiedzkiej atmosferze. A
może by tak – zbiorowo?
Jeśli grupa wsparcia ma znaczenie terapeutyczne dla alkoholików, to na pewno
pomoże też nam, łakomczuchom. Tak dy-

wagowaliśmy sobie w szerokim sąsiedzkim gronie i... WYMYŚLILIŚMY!!!!
Będziemy się spotykać w zalesiańskiej
świetlicy np. raz w tygodniu (ukłony dla
gospodarza obiektu), dzielić się doświadczeniami, ustalać wspólną strategię wobec
„wroga” i chwalić taktycznymi sukcesami,
które można będzie sprawdzić na wadze.
Są wśród nas osoby mające przygotowanie
merytoryczne, a wszelkie nowe inicjatywy
i pomysły będą entuzjastycznie dyskutowane. Oczywiście wszystko ochotniczo i
nieodpłatnie. A więc: Mieszkańcy Zalesia
i zaprzyjaźnionych okolic chcący pozbyć
się nadwagi, tłuszczyku, sadełka, oponek,
brzuszków itp. dzwońcie pod numer: 666
890 866 i bądźmy szczupli, zgrabni i „wylaszczeni” na wiosnę.
Ewa Sobczak
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Kolędowe „Spotkania z Pieśnią”
w Domu Rodziny Wisłockich
Cykl „Spotkań z Pieśnią” zainaugurowany został w Zalesiu Górnym przed
dwoma laty przy okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Sama idea wspólnego śpiewania nie jest
nowa i została przywieziona do Zalesia z
Krakowa, gdzie od kilku lat na krakowskim rynku odbywają się znane „Lekcje
Śpiewania” prowadzone przez artystów z
kabaretu „Loch Camelot”.
W czasie takich spotkań w Zalesiu
barwne opowieści komentujące pieśni czy
wydarzenia historyczne z nimi związane
przygotowuje starannie Grzegorz Nowik,
znany historyk i harcerz. Każda z jego gawęd czy opowieści to niezwykle ciekawa
lekcja z pogranicza historii, kultury i obyczaju. Takie spotkania szczególnie polecamy uczniom naszych szkół, ponieważ
są one niepowtarzalną okazją do wyrażania patriotycznych uczuć.
Muzyczną stroną przygotowań zajmuje się zawsze nieoceniony i doskonale
znany w Zalesiu muzyk i kompozytor –
Stanisław Szczyciński, który opracowuje
proponowane utwory tak, aby wspólne
śpiewanie w szerokim gronie sprawiało
wszystkim uczestnikom radość i pozostawiało w sercu niezapomniane wspomnienia. Zawsze solidną podstawą spotkań z
pieśnią są członkowie Zalesiańskiego Towarzystwa Śpiewaczego oraz naszego parafialnego Chóru Accentus.
Podziękowania należą się także Księdzu Proboszczowi Krzysztofowi Grzejszczykowi, który zachęca uczestników mszy
św. do wspólnego śpiewania.

Rozśpiewana widownia
W finansowaniu uroczystości partycypują Centrum Kultury i jego zalesiańska
filia. Uczestnicy każdorazowo otrzymują
od organizatorów śpiewniki oraz miłe pamiątki ze spotkań – w pierwszym roku
były to koszulki z logiem „Spotkań z Pieśnią”, w drugim – pamiątkowe znaczki, a
na ostatnim kolędowym spotkaniu – piękne bombki. Mamy nadzieję, że zawisną
one na choinkach Zalesian.
W niedzielę 8 stycznia 2012 roku odbyło się ósme już – „Spotkanie z Pieśnią”
– tym razem w domu rodziny Wisłockich
przy ul. Pionierów 11/13.
Wieczór rozpoczęła Krystyna Stawecka witając liczne grono przybyłych gości. Ze szczególnym słowem podziękowania zwróciła się do zgromadzonych
gości członek zarządu fundacji i przyjaciółka śp. Zofii Wisłockiej – Pani Maryla Kiersnowska.

Kolędowi Trzej Królowie
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Gościem numer 1 tego wieczoru była
Pani Sołtys – Ewa Stroińska, która po raz
pierwszy zagościła w naszych progach.
Gościem honorowym tego wieczoru była irlandzka malarka – Pani Pauline Byrne, której dorobek artystyczny wystawialiśmy w maju 2011 r. w domu fundacji.
Zaśpiewała dla nas angielską kolędę, a
zgromadzeni chętnie włączyli się do refrenu śpiewając gromko – „ Venite adoremus …”
Uroczyste spotkanie urozmaicił moment wręczenia przez Pana Andrzeja
Szczygielskiego i Panią Sołtys nagród
laureatom Festiwalu Poezji Śpiewanej –
Sztukatorzy, a osobom zasłużonym dla
organizacji Spotkań z Pieśnią kalendarzy przedstawiających obrazy „Panoramy Zalesia’’.
Przez ponad dwie godziny dom przy
ulicy Pionierów rozbrzmiewał radosną
muzyką i śpiewem. Po kolędowaniu goście raczyli się domowym ciastem, słodyczami i herbatką z cynamonem i goździkami. Był to niezwykły czas spotkania dawnych przyjaciół, sąsiadów i znajomych śp. Zofii Wisłockiej.
Takie spotkania są również najlepszą
formą integracji środowiska Zalesia, podczas którego rodzą się nowe pomysły
współpracy pomiędzy Domem Kultury w
Zalesiu a Domem Fundacji Odrodzenie,
współpracy która ma służyć całej społeczności naszej pięknej wsi.
Wypada zatem powiedzieć na zakończenie – do zobaczenia na kolejnym Spotkaniu z Pieśnią w dniu 3 maja 2012 roku
na boisku szkolnym.
Info:KS
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NA PÓŁMETKU ROKU SZKOLNEGO

Za nami pierwszy semestr. Przez ostatnie
miesiące w Gimnazjum dużo się działo.

Dla wielu osób był to czas intensywnej pracy,
więc nie dziwi, że z utęsknieniem czekają na
ferie i odpoczynek.
LISTOPADOWE ŚWIĘTA
W listopadzie przeżywaliśmy ważne święta.
Był czas na zadumę i wspomnienie tych, którzy odeszli. Później z okazji Święta Niepodległości obchodziliśmy już tradycyjnie „Tydzień polski”. W poniedziałek 7 listopada
wszyscy uczniowie wysłuchali pieśni patriotycznych podczas koncertu pt. „Być Polakiem”. Następnego dnia obejrzeliśmy prezentację multimedialną poświęconą wybitnym
Polakom. Potem podczas konkursu gimnazjaliści mieli okazję wykazać się wiedzą o języku polskim. Środę poświęcono Czesławowi
Miłoszowi, patronowi minionego roku. Trzecioklasiści zobaczyli prezentację przygotowaną przez swych kolegów.
W środę i czwartek gimnazjaliści mieli
rzadką okazję wykazania się zdolnościami
wokalnymi. Każda klasa zaśpiewała przygotowaną pieśń patriotyczną. Zadanie okazało
się niełatwe, ale nikt nie zrezygnował z zaprezentowania się. Brawo za odwagę!
Czwartkowe popisy zakończył piękny występ chóru szkolnego. A potem w charakterze
niespodzianki talenty wokalne ujawnili (nie
pierwszy już raz) nauczyciele, którzy zaśpiewali „ Ostatniego mazura”. Owacje były długie i w pełni zasłużone.
W OCZEKIWANIU
NA BOŻE NARODZENIE
Grudzień to czas oczekiwania na święta. Mimo radosnej atmosfery trzeba było intensywnie pracować, bo powoli zbliżał się koniec
pierwszego semestru. 8 grudnia uczniowie i
ich rodzice poznali planowane oceny semestralne.
Od 13 do 14 grudnia trzecioklasiści napisali próbne egzaminy gimnazjalne, których
trochę się obawiali, ale testy okazały się dosyć łatwe. Niestety wyniki wskazują, że jeszcze dużo pracy przed nami, bo przecież chcielibyśmy zakończyć ten rok szkolny z podobnymi sukcesami jak w ubiegłych latach.
Mimo wielu obowiązków udało się znaleźć czas na przyjemności. 5 grudnia nasi
wolontariusze obchodzili swoje święto. Były
gratulacje, poczęstunek, miła atmosfera. Cieszymy się, że nasi uczniowie potrafią bezinteresownie robić coś dla innych i jest to zauważone oraz docenione.
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10 grudnia gimnazjaliści mieli możliwość
zaprezentowania się podczas lokalnego festiwalu poezji śpiewanej „Sztukatorzy”. Z
przyjemnością wysłuchaliśmy występów naszych uczniów, którzy na co dzień ukrywają
swe umiejętności wokalne. Zachwyt wzbudził Mateusz Grzyb, który sam sobie akompaniował. Zdobył nagrodę publiczności, a jury przyznało mu pierwsze miejsce. Wielki
sukces! Gratulacje należę się wszystkim gimnazjalistom. Było słychać i widać, że solidnie
się przygotowali.
PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM
13 grudnia uczniowie klas I pojechały do Karolina, gdzie zwiedzili siedzibę Państwowego
Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, przyglądali się próbie, a potem uczyli się
tańczyć mazura. Uczniowie klas II mieli okazję poszerzyć wiedzę z fizyki, bo byli w Warszawie w Muzeum Techniki.
15 grudnia trzecioklasiści uczestniczyli w
warsztatach zorganizowanych w Instytucie
Pamięci Narodowej. Zajęcia były poświęcone stanowi wojennemu. Wiedzę historyczną
mogli też uzupełnić następnego dnia podczas
wycieczki do Muzeum Powstania Warszawskiego.
Zajęcie szkolne przed świętami zakończyły się 22 grudnia. Po trzech lekcjach uczniowie spotkali się z wychowawcami. Pięknie
nakryto stoły, podzielono się opłatkiem, złożono życzenie. W wesołej atmosferze, przy
suto zastawionych stołach miło spędziliśmy
czas. Potem wysłuchaliśmy koncertu muzyki
jazzowej zakończonego zaskakującymi wersjami kolęd i wspólnym, gromkim odśpiewaniem jednej z nich.
Dużo radości sprawiły nam odwiedziny absolwentów, którzy w tym dniu przyszli złożyć
życzenia swym nauczycielom i młodszym kolegom. Dziękujemy za pamięć i ciepłe słowa!
KONIEC SEMESTRU
Po powrocie do szkoły trzeba było napisać
ostatnie w tym semestrze klasówki, wykazać
się wiedzą i umiejętnościami, aby zdobyć jak
najlepsze oceny. Niektórzy mają pełne prawo
do satysfakcji, ale są też tacy, którzy muszą
nadrobić zaległości. Wyniki są zbliżone do
osiągnięć sprzed roku. Nauczyciele postawili
trochę więcej ocen bardzo dobrych i mniej
niedostatecznych. Najlepiej wypadli uczniowie
klas pierwszych. Cieszymy się, że dobrze poczuli się w gimnazjum i dobrze sobie radzą.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Wszystkim zaś życzymy ciekawych i bezpiecznych ferii.
Anna Kołodziejska

Piaseczno wspiera
rodziny wielodzietne
29.12.2011 rada gminy Piaseczno przegłosowała większością
głosów (20 za 1 przeciw) Kartę
Dużej Rodziny (uchwała Nr 392/
XVI /2011).
Dzięki niej rodziny posiadające
co najmniej troje dzieci będą mogły korzystać ze zniżek w GOSiR oraz Centrum Kultury, w tym
również zalesiańskiej filii przy ul.
Jelonka i Wiekowej Sosny. Mamy
nadzieję, że podobnie jak w innych gminach, również u nas, uda
się wprowadzić kolejne ulgi dla
rodzin podejmujących piękne ale
i trudne zadanie wychowania dużej liczby dzieci.
Dziękujemy Panu Burmistrzowi i radnym, którzy wsparli inicjatywę a szczególnie Elżbiecie Markowskiej, Łukaszowi Kamińskiemu i Andrzejowi Swatowi. Karta
jest ważnym elementem polityki
społecznej gminy, która chce tworzyć warunki przyjazne rodzinom.
Z uchwałą Nr 392/ XVI /2011 w
sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne
zamieszkałe na terenie Gminy
Piaseczno oraz wsparcia działań
dla kreowania ich pozytywnego
wizerunku można zapoznać się
na stronie urzędu gminy pod adresem: http://piaseczno.eu/index.
php?mnu=613&app=docs&action
=get&iid=17699.
Zarząd Koła Związku
Dużych Rodzin 3+ Piaseczno
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Zwycięzka drużyna turnieju w kategorii Open: „Zbieranina” z Prażmowa . Ł.K.
NOWOŚCI W BIBLIOTECE:
Jo Nesbo „Łowcy głów”
Roger Bron uważa się za najlepszego najlepszego zarazem najbardziej niedocenionego łowcę głów w Norwegii. Ma zbyt
piękną żonę i zbyt drogą willę, dlatego
zbyt często musi kraść dzieła sztuki. Kiedy poznaje Clasa Greve, szczęśliwego posiadacza bezcennego obrazu Rubensa, postanawia wykorzystać szansę i zrobić decydujący krok w stronę finansowej niezależności…
Akcja powieści toczy się w świecie finansowej elity i w przestępczym podziemiu. Morderstwa, spektakularne pościgi i
oszałamiające tempo zdarzeń. Polowanie
na głowy trwa.
Małgorzata J. Kursa
„Teściową oddam od zaraz”
Teściowa potrafi zajść za skórę. Szczególnie nadopiekuńcza teściowa.
Izabela opracowuje chytry plan, jak się
swojej teściowej zgrabnie pozbyć. Pomaga
jej w tym przyjaciółka, Ama, która jeszcze nie wie, że wkrótce sama wplącze się
tarapaty niezłe tarapaty. To wszystko za
sprawą ciotki nieboszczki i oddanego do
renowacji jeszcze przed jej śmiercią zaSTYCZEŃ, nr 1/2012

bytkowego stolika, o który nagle dopominają się dziwne osoby. Ama pragnie rozwikłać zagadkę, tym bardziej, że chodzi
o jej rodzinę. Nie bez znaczenia jest tez
fakt, że śledztwo w sprawie śmierci ciotki
i jej tajemniczego stolika prowadzi wielce
przystojny prokurator…
Camilla Lackberg „Latarnik”
Jasna, letnia noc. Młoda kobieta wskakuje
do samochodu. Chwyta kierownicę w zakrwawione dłonie. Wraz z synkiem ucieka do jedynego znanego jej miejsca. Kilka dni później, w swoim mieszkaniu zostaje zamordowany Mats Sverin, człowiek
powszechnie lubiany, który po latach nieobecności powrócił do swojego miasta by
zostać szefem gminnego wydziału finansów. Policja w Tanumshede prześwietla
jego przeszłość i na jaw wychodzą rozmaite tajemnice.
Umberto Eco
„Wyznania młodego pisarza”
Umberto Eco zastanawia się nad różnicami między pisarstwem powieściowym –
z powagą, ale tez z poczuciem humoru,
błyskotliwie porusza się po ich pograniczu. Dobre pisarstwo niepowieściowe ma

w sobie kunszt kryminału. Wprowadzając
nas w swoją metodę twórczą Eco ujawnia,
jak projektuje królestwa fikcji. U źródła
leży obraz, potem wybiera czas, miejsce
i środek wyrazu – tworzy powieści, które
przemawiają zarówno do elitarnego, jak i
masowego czytelnika.
Magda Kołodkiewicz „Zupa musi być
dobrze przyprawiona”
Tytułowe „zupy” to przewrotne opowieści
o życiu i jego różnych smakach. Doprawione absurdem, ironia i pieprzem. Czasem słodko–gorzkie. To zbiór zabawnych
historii, które spotykają pewna zwyczajną
kobietę. A może na odwrót?
Michał Witkowski „Drwal”
Michał – młody literat wyrusza na niekonwencjonalne wakacje. Późną jesienią
wyjeżdża nad lodowate polskie morze, by
na zaproszenie mało sobie znanego mężczyzny zamieszkać w zagubionym w lesie domku. Gospodarz otacza się aura tajemnicy. Zaciekawiony pisarz rozpoczyna
amatorskie śledztwo. Wpada na ślad zaginięcia przed laty lokalnej piękności. To
śledztwo oraz próba napisania kryminału
rozpęta groźne namiętności.
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Naszą gazetę można przeczytać również na stronach: www.zalesie-gorne.eu; www.powiat-piaseczynski.info
Aktualności z Piaseczna można obejrzeć na stronie: www.itvpiaseczno.pl
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