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DZIAŁANIA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
Otrzymaliśmy z Gminy wykaz zadań
remontowych dotyczących dróg. Na liście
tej znajdują się następujące zadania w Zalesiu Górnym:
l

– ulica Leśnych Boginek od Koralowych
Dębów do Promiennego Słońca – wykonanie podbudowy i nakładki asfaltowej
400 mb + odwodnienie
– ulica Promiennego Słońca– wykonanie
podbudowy pomiędzy Jelenich Rogów i
Leśnych Boginek oraz nakładka asfaltowa do ulicy Przebudzenia Wiosny wraz
z odwodnieniem długości 480 mb
– ulica Promienna pomiędzy ulicami Leśnych Boginek a Północną – wykonanie
nakładki na istniejącej podbudowie
– wykonanie podbudowy tłuczniem w koordynacji z ewentualnym odwodnieniem
– ulica Jasna, Poranku, Zaczarowanej
Róży, Piaseczyńska, Słoneczna, Rydzów
i Zagajników
– ulica Leśna – wykonanie podbudowy
z nawierzchnią asfaltową na wszystkich
skrzyżowaniach.
Dwukrotnie przesyłaliśmy informację
do PGE Energetyka o niebezpieczeństwie
jakie stwarzają zwarcia na linii elektrycznej na ulicy Jagodowej. Mieszkańcom wyłączają się komputery w momencie zwarć
na linii elektrycznej.
l Poprosiliśmy Gminę o interwencję
w sprawie działki na rogu Jasnej i Jagodowej, na którą wieczorami przychodzą młodzi ludzie. Na działce tej znajdują się stare
szklarnie, potłuczone szkło, otwarte doły
szambowe – wszystko porośnięte krzakami– co stwarza zagrożenie dla przebywającej na terenie młodzieży. Istnieje tam
także zagrożenie pożarowe.
l Zgłosiliśmy uszkodzenia chodnika przy
bazarku, prosząc o jego szybką naprawę.
l Zgłosiliśmy braki tablic z nazwami ulic
na skrzyżowaniu: Zagajników, Jastrzębi
Lot i Złotej Jesieni.
l Wystąpiliśmy do Starostwa, aby dzierżawca basenu w ośrodku Wisła przesunął
bramkę na mostku, umożliwiając tym samym spacery dookoła stawu. Obecnie spal

cerowicze muszą czołgać się pod mostem,
aby przejść na drugą stronę.
l Zlecaliśmy prace porządkowe dla osób
skierowanych przez kuratora do prac interwencyjnych. Kierowaliśmy te osoby do
sprzątania śmieci lub liści z ulic: Spacerowej, Pionierów, Wiekowej Sosny, Młodych Wilcząt, Koralowych Dębów, boiska
„Domanka”, Jesionowej, Nowinek, lasku
przy stacji PKP po obydwu stronach ulicy
Pionierów. Za każdym razem dostarczamy pracownikom worki, rękawice, grabie
i łopaty, następnie sprawdzamy wykonanie prac i opracowujemy sprawozdania
z wyszczególnieniem ilości przepracowanych godzin, które dostarczamy kuratorowi sądowemu.
***
Zawiadomienie Rady Sołeckiej
Istnieje możliwość otrzymania od Gminy
gruzu betonowego (kruszywa) do napraw
dróg własnymi siłami mieszkańców. Prosimy o zgłaszanie do Sołtysa zapotrzebowania na kruszywo z podaniem nazwiska,
telefonu oraz adresu osoby odpowiedzialnej za rozplantowanie kruszywa na ulicy.
Jedna wywrotka wystarcza na około 20
mb. Prosimy o zgłoszenia do 29 marca –
chętnych z innych wsi jest dużo, a ilość
kruszywa ograniczona.
Sołtys Ewa Stroińska

***
Telefon ws. awarii oświetlenia ulic:
(22) 720 39 07 (czynny całą dobę)
Pogotowie Kanalizacyjne PWiK:
603 309 399
Pogotowie wodociągowe: 601 333 353
***
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.

Mały jubileusz

Szanowni Czytelnicy

W maju 2008 roku ukazał się pierwszy numer gazety sołeckiej „Przystanek Zalesie”.
Zbiegło się to z inauguracją nowej kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej Zalesia
Górnego.
W trakcie pierwszego roboczego spotkania Rady Sołeckiej nowa Pani sołtys
Ewa Stroińska zgłosiła pomysł powołania lokalnej gazetki, której zadaniem byłoby informowanie mieszkańców o najważniejszych sprawach naszej miejscowości. Nasza misja została więc od początku jasno określona. W maju 2008 roku, dzięki współpracy ze Studiem Furia
z Ustanowa oddaliśmy do rąk czytelników pierwszy numer „Przystanku”. Początkowo było to 500 egzemplarzy papierowych, po 2 latach – 600, a od ponad
roku 700 szt. trafia co miesiąc do Państwa rąk.
Dzięki przychylności administratorów strony internetowej: www.zalesie–
gorne.eu „Przystanek Zalesie” jest tam
dostępny na bieżąco w wersji elektronicznej. Przez pewien czas ukazywał się
także na stronie: www.zalesie–gorne.pl,
później tę stronę zamknięto.
Jesteśmy obecni również na stronie:
www.powiat–piaseczyński.info. W internecie czyta nas średnio miesięcznie 1500
osób.
To dla nas powód do umiarkowanej
satysfakcji. Dziś oddajemy do Waszych
rąk jubileuszowy, 40. numer gazetki.
Andrzej Szczygielski

MAMY ZAPRASZAJĄ
Pierwsze spotkania zalesiańskiego
Klubu Mam przy filii Centrum Kultury na ul. Jelonka 2 już za nami.
Spędzałyśmy ten czas naprawdę miło i
inspirująco. Dzieci (spora gromadka!)
zajęte były przyniesionymi z domu
zabawkami. Co najważniejsze, starsze opiekowały się młodszymi, ku zachwytowi obydwu stron.
A w tym czasie my, czyli mamy,
rozmawiałyśmy, rozmawiałyśmy, rozmawiałyśmy… Przy herbacie, na spokojnie. Każda z nas ma inne doświadczenia, inne wykształcenie i pasje. Z
dużą otwartością i zainteresowaniem
słuchałyśmy się nawzajem i wymieniałyśmy poglądy.
Planujemy już kolejne spotkania –
zaprosimy położną, by porozmawiać
o naszym, kobiecym zdrowiu. Chcemy w ramach wiosennego wietrzenia
szaf urządzić wymianę ubrań.
Będziemy rozmawiać o tym, jak
zaplanować wakacje z dziećmi i na co
zwrócić uwagę przy wyborze szkoły i
przedszkola.
Co dalej? Zapraszamy kolejne mamy, poznajmy się, może Wy macie jakieś potrzeby i pomysły?
Wspólnie spędzone piątkowe
przedpołudnie co dwa tygodnie może
stać się naszą lokalną tradycją. Zapraszamy serdecznie !
Aleksandra Przeździecka-Kujałowicz

Szanowni Mieszkańcy Zalesia
Nadchodzi wiosna i tradycyjnie Rada
Sołecka zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli i administratorów nieruchomości w Zalesiu Górnym o uporządkowanie terenu wokół własnych
posesji.
Przypominamy również o zakazie palenia liści i śmieci w ogniskach. Nie
zatruwajmy siebie naszych sąsiadów.
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

Selektywna zbiórka odpadów
na terenie Gminy Piaseczno
Gmina Piaseczno zorganizowała dla swoich mieszkańców system zbiórki odpadów segregowanych.
Na potrzeby mieszkańców Piaseczna został
uruchomiony stały punkt zbiórki, w siedzibie firmy PUK SITA przy ul. Technicznej
6 w Piasecznie, który będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 –
17:00.
Jednocześnie, aby ułatwić wszystkim
mieszkańcom Piaseczna możliwość oddania odpadów segregowanych, Gmina Piaseczno uruchamia mobilne punkty zbiórki.
Akcja rozpocznie się w sobotę 31 marca
w Zalesiu Górnym, w Zalesiu Dolnym i w
Złotokłosie. Punkty będą czynne w godzinach 9.00 – 17.00
Od kwietnia do końca listopada 2012 r.
mobilne punkty zbiórki odpadów będą działać wg następującego harmonogramu:
l 2 i 4 sobota miesiąca 9.00 – 17.00: – Zalesie Dolne (ul. Bukowa/al. Brzóz, plac przy
szkole podstawowej) – Zalesie Górne (ul.
Wiekowej Sosny/ul. Pionierów, przy sklepie GS Zalesie Górne)
l 3 sobota miesiąca 9.00 – 17.00: – Złotokłos (ul. Dworcowa/3–go Maja, na terenie
placu targowego)
Z punktów mogą korzystać mieszkańcy
gminy Piaseczno posiadający stałe zamel-

dowanie na terenie gminy Piaseczno oraz
osoby, które złożyły informację NIP–3 w
urzędzie skarbowym ze wskazaniem gminy Piaseczno jako miejsca zamieszkania.
W punktach można bezpłatnie oddać
odpady pochodzące z gospodarstw domowych:
l Odpady ulegające biodegradacji (liście,
trawa, rozdrobnione gałęzie)
l Złom stalowy i metali kolorowych
l Puszki po napojach i żywności (tylko
opróżnione z zawartości)
l Butelki po napojach (PET) oraz butelki
po chemii gospodarczej, kosmetykach itp.
l Opakowania szklane: butelki, słoiki, itp.
l Makulatura: gazety, czasopisma, książki,
papier biurowy itp.
l Karton i tektura
l Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe
l Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
w tym zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne
Przypominamy, że zgodnie z przyjętym
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piaseczno zabrania się wypalania traw, spalania liści, gałęzi oraz innych odpadów komunalnych.
Info UMG

INFORMACJE NADLEŚNICTWA CHOJNÓW
W związku z trudną sytuacją pogodową,
podniesieniem poziomu wód gruntowych
i zagrożeniem podtopieniami w okolicy
Zalesia Górnego Nadleśnictwo Chojnów
w 2011 roku wykonało:
– konserwację rowów na terenie leśnym będącym w zarządzie LP na odcinku ponad
10 km wydatkując na ten cel kwotę powyżej 40 tysięcy złotych,
– wspólnie z UM i G Piaseczno wykonało
modernizację odcinka rowu melioracyjnego wzdłuż ulicy Sinych Mgieł w Zalesiu
Górnym, co pozwoliło na odprowadzenie
nadmiaru wód z centralnej części miejscowości.
Na rok bieżący Nadleśnictwo ma w swoich planach dalszą konserwację rowów znajdujących się na terenach leśnych przezna-

czając na ten cel większe środki niż w roku
ubiegłym. Dodatkowo zostaną przeprowadzone w oparciu o porozumienia z UM i G
Piaseczno dwie duże inwestycje:
– dokończenie modernizacji rowu wzdłuż
ulicy Sinych Mgieł z Zalesiu Górnym aż do
Kanału Przerzutowego ze środków UMiG
Piaseczno,
– odwodnienie terenu w Zalesiu Górnym
przy ulicy Podleśnej poprzez odtworzenie
rowu biegnącego wzdłuż granicy drogi i terenu Nadleśnictwa, którego zadaniem będzie przejęcie wody od strony Ustanowa
(środkami UMiG Piaseczno w porozumieniu z Nadleśnictwem). Nadleśnictwo we
własnym zakresie dokona oczyszczenia dalszego odcinka rowu odbierającego wodę w
kierunku rzeki Zielonej.
Info:nch
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SPOD ZNAKU
ŚW. AMBROŻEGO

„LEĆ, MÓJ ROJU”

Leć, mój roju, złoty roju
Gdzie kwiat lipy ściele,
Przyczyńże mi białych miodów
Na moje wesele !
Przyczyńże mi białych miodów
Na te korowaje*) ,
Co je matka krzyżem znaczy,
A od serca kraje. ..
(fragment wiersza
M. Konopnickiej)
Któż zastanawia się nad tym,
że ambrozja w mitologii greckiej
oznacza dzisiaj miód. Warto dodać, że ambrozja była ongiś pokarmem bogów, zapewniającym
im wieczną młodość i nieśmiertelne życie. Była więc pokarmem
tyle cudownym co i rozkosznym.
7 grudnia, w dniu św. Ambrożego przybywają do Częstochowy
pszczelarze z całej Polski, by w
święto swojego patrona modlić się
do Pani Jasnogórskiej i dziękować
za zbiory miodu oraz wypraszać
Jej łaski. Podczas 22. Pielgrzymki
Pszczelarzy biskup Jan Wątroba
przypomniał w homilii słowa św.
Ambrożego, iż muszą być ludżmi
najwyższej prawości i podtrzymywać dobre imię poprzednich pokoleń braci pszczelarskiej. I jak się
ma nie zakręcić człowiekowi łza w
oku, gdy drzewiej w sądach świadkowie przysięgali na krzyż, iż będą
zeznawać prawdę. Z obowiązku tego byli jednak zwolnieni pszczelarze, jako ludzie o niepokalanej
uczciwości i prawdomówni.
Odnosząc się do dzisiejszych realiów, tj. tego co „tu i teraz”, to nasi pszczelarze są zrzeszeni w piaseczyńskim Kole Pszczelarzy. Jest ich
45 osób ze stanem liczebnym ponad
800 rodzin pszczelich. Są to mieszkańcy z różnych miejscowości, w
tym także kilku z Zalesia Górnego. Do Koła należą również cztery
kobiety, które nie ustępują w sztuce
pszczelarskiej męskiej braci. Jedna
z nich, pani Anna Cholewa, prowadzi od 2004 roku Kronikę Koła
Pszczelarzy.
MARZEC, nr 3/2012

Bogato ilustrowana zdjęciami
Kronika jest prawdziwą kopalnią
wiedzy o działalności Koła i jego
członkach. Są w niej spisane zebrania członków Koła, omawiane tematy oraz krótkie charakterystyki
sezonów miodnych. Wiele miejsca
poświęca się tematyce: jak zapobiegać i stawiać czoło zagrożeniom,
które trapią pszczelarzy, jak pozyskiwać możliwie najlepszej jakości
miód. Temu służą szkolenia i wyjazdy naszych członków do ośrodków specjalistycznych i przodujących pasiek w kraju. Mapa wyjazdów jest imponująca, by tylko tu
wymienić: Lubelski Ośrodek Doradztwa w Końskowoli, Instytut
Pszczelarstwa w Puławach, Zarodowa Pasieka Hodowlana Matek koło
Białegostoku i wiele innych. Odbywają się również spotkania w miejscowych pasiekach, by dzielić się
doświadczeniami i dobrymi praktykami w prowadzeniu pasiek.
Nasza kronika odnotowuje także i smutne wydarzenia, gdy odchodzi ktoś z naszej pszczelarskiej braci na zawsze. Notki żałobne kończą
się zdaniem: „Odszedł do wiecznej
pamięci. Niech Dobry Bóg przyjmie Cię do niebiańskiej pasieki”.
W dniu 12 lutego br. w Piasecznie odbyło się Walne Zebranie
Sprawozdawczo – Wyborcze Koła
Pszczelarzy. Wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła z jego prezesem Marcinem Cholewą. Nowym
prezesem został wybrany inż. Wojciech Cholewa z Góry Kalwarii (ojciec Marcina ).
Lada dzień, lada chwila jak powieje prawdziwą wiosną i termometry wskażą 12–14 o C, a może i
więcej niż obiecują synoptycy. Nastąpią obloty wiosenne pszczół i w
pasiekach powstanie wielki ruch. To
znak wyczekiwany przez pszczelarzy, rozpoczyna on sezon wiosenny.
Ale to już inny temat i być może
na inna okazję.
Tadeusz Szynkowski

*) Korowaj – tradycyjny kołacz
świąteczny.

O FASCYNACJI AFRYKĄ
W sobotnie popołudnie 24 marca zapraszamy Państwa na niezwykłe spotkanie z Agnieszką Podolecką, orientalistką i pisarką. Tym razem posmakujemy Afryki.
Autorka zabierze nas w multimedialną podróż śladami bohaterów swych powieści pt. „Żar Sahelu” i
„Za głosem sangomy”. Opowie o swojej fascynacji innymi kulturami, dlaczego należy kupić sobie żonę, co
to jest Czas Afrykański i jakie przygody spotkały ją
na Czarnym Lądzie. Będą slajdy i afrykańska muzyka,
będzie też herbatka. Urodzona w Sri Lance, wychowana w Gdyni, absolwentka orientalistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, Agnieszka Podolecka od dzieciństwa fascynowała się innymi religiami i kulturami.
Dorastała otoczona magią egzotyki i zawsze poszukiwała głębi w innych tradycjach. Gdy los rzucił ją na
kilka lat do Republiki Południowej Afryki, wykorzystała ten czas na poznawanie jej mieszkańców, mówiących licznymi językami, wierzących w różnych bogów, mających obyczaje zupełnie odmienne od europejskich. Medytowała pod opieką szamana, rozmawiała z ludowymi uzdrowicielami.
Na bazie swych przeżyć napisała „Za głosem sangomy”, powieść, która tchnie miłością do Afryki, ale
zachowuje zdrowy dystans do nieakceptowanych przez
nas obyczajów. Bohaterowie książki wplątują się w
tarapaty w Kapsztadzie (RPA) i przez sześć krajów
podróżują do Lalibeli (Etiopia), by rozwiązać zagadkę i pozbyć się tajemniczej figurki, której posiadanie
zagraża ich życiu. Po drodze spotykają mieszkańców
Afryki Południowej i Wschodniej, zderzają się z ich
tradycjami, korzystają z pomocy szamanek.
Akcja jej drugiej powieści, „Żar Sahelu”, zabiera
czytelnika w podróż po Afryce Zachodniej, gdzie bohaterowie muszą się zmierzyć z dziką przyrodą, zabójczą pustynią własnymi problemami i… zaskakującą ich nagle miłością. W akcję wplecione zostają tajemnicze plemiona Dogonów i Tuaregów.
Agnieszka Podolecka pisze doktorat na temat szamanizmu południowoafrykańskiego. Więcej o Autorce i jej książkach na www.podolecka.com
Spotkanie odbędzie się w Klubie Kultury w Zalesiu Górnym w sobotę, 24 marca o godz. 16.30, przy ul.
Jelonka 2
Do zobaczenia tym razem w gorących afrykańskich klimatach.
Julita Stróżewska
ZAPROSZENIE
Zapraszamy na Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego, które odbędzie się w dniu 31
marca 2012 r. (sobota):
I termin godz.18:00
II termin godz. 18:30
w sali Stowarzyszenia, ul. Białej Brzozy 23 – sala
obok teatru w Kościele.
Zarząd SPZG
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Interaktywna mapa zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaseczno
Od początku marca na gminnej stronie internetowej www.piaseczno.eu została umieszczona aplikacja umożliwiająca dostęp do interaktywnej mapy
Gminy Piaseczno.
Aplikacja pozwala przeglądać uchwalone Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego na ekranie domowego komputera. Dostępne są informacje na
temat stosownych uchwał wraz załącznikami opisowymi i graficznymi. Ponadto w ramach usługi dostępna jest również mapa drogowa, mapa odwodnienia i
geodezyjny podział Gminy. Wkrótce dostępne będą
informacje dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, sieci komunikacji zbiorowej z przystankami.
Wszystko można skopiować i wydrukować na osobiste potrzeby.
Jest to jedyne miejsce, gdzie mieszkańcy mogą
uzyskać jednocześnie kompletną informację z zakresu
zagospodarowania przestrzennego i to nie wychodząc
z domu. Mapa jest jeszcze na etapie korygowania błędów. Zachęcam do korzystania i wnoszenia ewentualnych poprawek.
Łukasz Kamiński

1% PODATKU DLA ZALESIAŃSKICH HARCERZY
Szanowni Państwo,
Kolejny raz zwracam się w imieniu
harcerek, harcerzy i zuchów z naszego
zalesiańskiego Szczepu ZHR „Watra”
o przekazanie 1% podatku na działalność harcerską w Zalesiu Górnym.
W ciągu 18 lat, przez nasze szeregi przewinęły się setki zalesiańskiej młodzieży. O
wartości metody harcerskiej niech świadczą sami harcerze, których spotykacie
Państwo na co dzień.
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W roku 2011 otrzymaliśmy z wpłat z
1% podatku prawie 8 tys. zł. Pieniądze
przeznaczyliśmy przede wszystkim na dofinansowanie obozów i wyjazdów dla części niezamożnych uczestników. Jesteśmy
Państwu za to bardzo wdzięczni.
W tym roku chcemy uczynić podobnie. Dlatego prosimy o wparcie.
Jak wypełnić PIT?
W odpowiedniej rubryce formularza
PIT „Wiosek o przekazanie 1% podatku
należnego na rzecz organizacji pożytku
publicznego (OPP)” prosimy wpisać:

Nazwa OPP: Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej
Numer KRS: 0000057720
W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego prosimy wpisać wysokość darowizny, czyli wartość 1% podatku.
W części „Informacje uzupełniające”
w pozycji cel szczegółowy 1% prosimy
wpisać Kod Jednostki: MAZ–Watra–Zalesie, aby pieniądze mogły bezpośrednio
do nas trafić.
Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
phm. Łukasz Kamiński
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Panorama Zalesia
na Ursynowie
W dniach od 19 lutego do 18 marca br. w Galerii
Domu Sztuki na Ursynowie prezentowane były obrazy cyklu „Panorama Zalesia”.
Przybyłych na wernisaż autorów „Panoramy” i zaproszonych Gości przywitał bardzo serdecznie dyrektor
Domu Sztuki SBM Jary Andrzej Bukowiecki. Wśród
sporego grona miłośników sztuk plastycznych obecni
byli oficjalni Goście: wiceburmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno Daniel Putkiewicz i radny Łukasz Kamiński oraz burmistrz Miasta i Gminy Konstancin–Jeziorna Kazimierz Jańczuk z Grażyną Chojnowską z
Rady Miejskiej. Urząd Dzielnicy Ursynów reprezentował przewodniczący Rady Dzielnicy prof. Lech Królikowski, a w imieniu Zalesia Górnego Gospodarzom
za zaproszenie i ciepłe słowa podziękowała sołtys Zalesia Górnego Ewa Stroińska.
Red.

MAPA AWARII PRZYŁĄCZY
Szanowni Mieszkańcy Zalesia Górnego
W związku z powtarzającymi się przypadkami przemarzania przyłączy wodociągowych zwracamy się z
prośbą o zgłaszanie adresów posesji, do których została przerwana dostawa wody.
Zgłoszenia należy kierować do Sołtysa:
p. Ewa Stroińska, mail: ewastroinska@poczta.onet
tel. 691 500 242,
Celem akcji jest stworzenie mapy awarii, która posłuży do przeprowadzenia przeglądu technicznego sieci i do docelowego rozwiązania problemu.
W latach 1995–97 na terenie Zalesia Górnego ponad 200 posesji było pozbawionych wody. Od tamtego
czasu, podczas mroźnych i bezśnieżnych zim w wielu
miejscach sytuacja się powtarza. W tym roku niektóre posesje były pozbawione wody przez ponad 3 tygodnie.
Zgłoszenia przyjmujemy do końca marca 2012 r.!
Sołtys i Rada Sołecka wsi Zalesie Górne
Łukasz Kamiński – radny

KOMUNIKAT
Sołtys i Rada Sołecka zwracają się z prośbą do Mieszkańców o zgłaszanie się chętnych osób, które mogłyby wspomóc zespół redakcyjny naszej gazetki sołeckiej “Przystanek Zalesie”.Gazetka sołecka wydawana
jest na zasadzie pracy społecznej.
Dotychczasowe, czteroletnie doświadczenia pokazują,
że jest to dobry sposób informacji i komunikacji społecznej w Zalesiu Górnym. Osoby, które są zainteresowane wsparciem naszej zalesiańskiej gazetki prosimy
o kontakt z sołtysem Ewą Stroińską, tel: 22/844 03 29,
691 500 242 lub e–mail: ewastroinska@gmail.com.
MARZEC, nr 3/2012

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA
NA LIST MIESZKANCÓW
W związku z listem grupy mieszkańców z ul. Sarenki w Zalesiu
Górnym, zamieszczonym w ostatnim numerze „Przystanku” a
skierowanym do burmistrza Miasta I Gminy Piaseczno, dziś publikujemy odpowiedż na to pismo.
W związku z Państwa skargą na
przedsiębiorstwo ELMAR złożoną 24.02.2012r. chciałbym zapewnić, że już po otrzymaniu pierwszego Państwa pisma z 16.02.12r.,
które wpłynęło do naszej kancelarii 17.02.12r., w trybie pilnym
zażądałem od eksploatatora wyjaśnień. Wiem, że odpowiedź Pana
Marczyńskiego, którą Państwo cytują w swojej skardze, nie jest zadowalająca, bo nie rozwiązuje problemu. Nie chcę w tym momencie
oceniać wiarygodności argumentów jednej i drugiej strony, bo rozumiem, że istota sprawy tkwi w
zapewnieniu dostaw wody a nie w
przyznaniu racji komukolwiek.
Odpowiadając na pytanie kto i
dlaczego potwierdził nieprawdę w
sprawie zgodności projektu z jego
realizacją muszę stwierdzić, że dla
istoty problemu i możliwości jego
rozwiązania to nie ma to dziś
znaczenia. Nie bowiem możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu
gwarancji, lub rękojmi w stosunku
do wykonawcy. Fakt podpisania
protokołu m.in. przez dyrektora
ELMAR–u nie może dziś oznaczać obowiązku ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne wady, których komisja odbioru nie
zauważyła, lub które zostały wykryte, lecz nie usunięte w sposób
właściwy. Sprawy uległy przedawnieniu.
Aktualnym problemem pozostaje natomiast kwestia prawnych
i finansowych możliwości modernizacji odcinków sieci i przyłączy
na tych odcinkach, gdzie praktyka
wykazała, m.in. poprzez działanie
niskich temperatur, że stan tych
urządzeń nie gwarantuje nieprzerwanych dostaw wody bez względu na warunki. Działania inwestycyjne nie leżą po stronie eksploata-

tora, bo nie zobowiązuje go do tego umowa z gminą wygasająca z
dniem 31.12.2012r. a ponadto istnieje problem interpretacyjny dotyczący pojęć sieci i przyłączy wodociągowych. Przepisy art. 2 pkt 6
i pkt 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków niestety nie
precyzują, gdzie przebiega granica
pomiędzy urządzeniami, za które
odpowiada przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne (sieć) a
instalacjami, za których niezawodne działanie (zapis w art. 5 ust.
2 cyt. ustawy) odpowiada odbiorca usług (przyłącze wodociągowe).
Fakt, że dwa przedsiębiorstwa odpowiadają za gospodarkę wodno–
ściekową na terenie gminy też nie
ułatwia ujednolicenia praktycznego stosowania zasad odpowiedzialności. Gmina przekazując majątek
wod.kan. stworzonej przez siebie
spółce przestała być inwestorem
budowy nowych odcinków sieci i
podmiotem zobowiązanym do modernizacji urządzeń już istniejących. Te zadania przejął PWiK
Sp. z o.o. Dlatego też przekazałem
do Spółki Państwa wniosek o
jak najszybszą modernizację sieci
wodociągowej w ul. Syrenki celem umieszczenia zadania w planie przyszłych działań inwestycyjnych.
Według uzyskanych przeze
mnie informacji z firmy ELMAR
wszyscy z Państwa mają już możliwość ponownego korzystania z dostaw wody z sieci ulicznej. Mam
zatem nadzieję, że problem nie powróci a kłopoty, które Państwa
dotknęły, przyczynią się do uzyskania wiążących wyjaśnień prawnych, które pozwolą szybko i skutecznie reagować w takich sytuacjach. Gminna spółka wystąpiła
już o takie wyjaśnienia.
Proszę przyjąć wyrazy ubolewania z powodu uciążliwości, jakie wiązały się dla Państwa rodzin
z długotrwałym brakiem wody.
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Zdzisław Lis
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WODA NIE ZNA GRANIC

Rozmowa z dr inż. Januszem Rzepką,
powiatowym koordynatorem ds. przeciwdziałania powodziom.

Panie inżynierze, od roku zajmuje się
pan tematem gospodarki wodnej i podtopień na obszarze powiatu piaseczyńskiego. Bardzo prosimy o kilka słów autoprezentacji.
Jestem inżynierem budownictwa wodnego.
Ukończyłem Politechnikę Szczecińską na
Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodno–Melioracyjnego. Posiadam uprawnienia budowlane w specjalności: konstrukcje
inżynierskie. Moja praca doktorska dotyczyła również budownictwa wodnego.
Przez szereg lat pełniłem funkcję Głównego Hydrotechnika Zespołu Portowego
Szczecin–Świnoujście, a później Naczelnego Inżyniera w Przedsiębiorstwie Morskiego Budownictwa Hydrotechnicznego
„Energopol”. Stamtąd oddelegowano mnie
do Departamentu Budownictwa Specjalistycznego w Ministerstwie Budownictwa w Warszawie, gdzie uczestniczyłem
w realizacji Programu „Wisła”. Biorę też
udział w pracach Komitetu Badań Morza
PAN, współtworzę jego publikacje pod
nazwą „Archiwum Hydrotechniki”. Krótko mówiąc, woda i rozumienie jej funkcjonowania w gospodarce człowieka jest
od lat przedmiotem moich zainteresowań,
mojej pracy naukowej i zawodowej.
Został Pan powołany na bardzo odpowiedzialne stanowisko. Gospodarka wodna
w powiecie i ostry temat podtopień wymaga szybkich działań. Od czego rozpoczął Pan pracę koordynatora?
Od bilansu otwarcia. To był pierwszy strategiczny ruch, którego oczekiwał ode mnie
pan Starosta Jan Dąbek. Zaprosił mnie na
obrady Konwentu Wójtów, Burmistrzów i
Starosty powiatu Piaseczyńskiego, przewidując, że problem wód gruntowych, melioracji, terenów zalewowych i szeregu innych ważnych elementów gospodarki wodnej powiatu – musi niemal natychmiast stać
się przedmiotem działań samorządu lokalnego. Spotkania ww. Konwentu są dla
mnie szczególnie ważne. Prezentuję na nich
plan niezbędnych prac i przedstawiam już
zrealizowane działania. Na forum Konwentu podsumowujemy współpracę powiatu z gminami, z Wojewódzkim Zarządem
Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej. Podsumowanie naszej dotychczasowej
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współpracy zaprezentowałem również na
prezydenckim Forum Debaty Publicznej w
listopadzie 2011 roku. Zaproszenie na Forum przyjąłem z ogromną satysfakcją, tym
bardziej, że działania samorządowe w zakresie gospodarki wodnej wymagają nagłośnienia, powiem wprost – promocji i idącej
za nią współpracy z wyższymi instancjami
administracji rządowej. Woda nie zna granic administracyjnych, rządzi się swoimi
naturalnymi prawami. I rozpoznanie powiatu, jego geomorfologii, warunków wodnych i urządzeń występujących na jego ciekach było takim pierwszym zestawem pytań, na który musiałem znaleźć konkretną
odpowiedź.
Jak brzmi ta odpowiedź? Jak Pan ocenia
sytuację przeciwpowodziową na terenie
powiatu i choćby gminy Piaseczno? W jakim stanie są rowy odwodnieniowe, urządzeń melioracyjne czy hydrotechniczne?
Jesteśmy na początku drogi. Dwudziestu
lat zaległości nie da się nadrobić w ciągu
roku. Oprócz bariery braku aktualnych
danych terenowych, które są w trakcie
uzupełniania i nanoszenia na mapy zbiorcze, istnieje również bariera finansowa i
bariera... mentalna. Działań destrukcyjnych w przestrzeni publicznej jest jeszcze
bardzo dużo. Kultura rozumienia przestrzeni publicznej pozostawia w naszym
kraju wiele do życzenia. Mówię tu nie tylko o zaśmiecaniu i dewastowaniu tej przestrzeni, ale o całym systemie planowania
przestrzennego. To chory w Polsce temat,
a dysfunkcyjna gospodarka wodna jest zaledwie jednym z objawów tej choroby. Odnoszę wrażenie, że w Polsce – pod względem urbanizacji i zawłaszczania terenów
– istnieje pełna dowolność i bezkarność.
Mówienie o zachowaniu ładu przestrzennego i środowiska jest taką próbą ładnego
wyjścia z brzydkiej sytuacji. Na chaotyczną politykę rozwoju lokalnego czy regionalnego przyzwala dziurawe prawo. A
przecież należy uwzględnić również fakt,
że sami mieszkańcy – obywatele, właściciele działek, posesji – niejednokrotnie sami sobie lub swoim sąsiadom szkodzą. Zakopywane są rowy przydrożne, rowy odwadniające, dokonuje się sztucznego podwyższania gruntów, niszczy się sieci drenażowe, a kanały cieków wodnych traktuje
się jak wysypisko śmieci...
Jak układa się współpraca z gminami
i jednostkami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną na naszym terenie?

Codziennie są zgłaszane prośby o interwencje, o pomoc. Czasami się zastanawiam, czy moja rola nie zaczyna przypominać jakiegoś biura interwencji przeciwpowodziowej. Bardzo bym nie chciał, aby
moje działania miały charakter punktowy. „Łatanie spraw” w różnych miejscach
nic nie da. Musimy pracować systemowo.
Musimy doprowadzić do wzmocnienia i
naprawy wałów przeciwpowodziowych,
poprawiania hydrauliki cieków. Musimy
wskazywać kierunki dla retencji lokalnych. A przy okazji prosić lokalne media
o pomoc w edukowaniu społeczeństwa, w
pokazywaniu, jak należy rozumieć wodę.
Poza tym, nie wolno zapominać, że nasze
działania są ograniczane chronicznym brakiem pieniędzy. Budżety samorządowe –
jak wiemy – ledwo dyszą. Budżety WZMiUW–u czy RZGW–u również są bardzo
okrojone. To temat na oddzielny wywiad.
Zalesie Górne zostało poważnie podtopione w lipcu ub. roku. Jakie działania
systemowe należy podjąć, aby uniknąć
kolejnych powodzi?
Zalesie Górne to urokliwe miejsce, ale
mnie akurat interesuje fakt, że woda w
Zalesiu Górnym płynie w trzech lub więcej kierunkach. Mamy tutaj zagłębienia
terenu i krzyżujące się granice zlewni.
Można by to porównać do bardzo skomplikowanej konstrukcji dachu, na którym
należy instalować mnóstwo rynien. Według posiadanych przez mnie informacji
jeszcze w tym roku będą zrealizowane
dwa zadania: 1. „Podleśna” oraz 2. „Wiekowej Sosny”. Rozwiązania proponowane
przez Gminę Piaseczno są starannie przemyślane i mają moją akceptację.
Jakie są Pana oczekiwania w stosunku
do właścicieli posesji na obszarze Zalesia Górnego?
Nie mam oczekiwań. Mam prośbę, aby
właściciele działek stali się też sąsiadami
i obywatelami przestrzeni większej niż
własne poletko. Nie można być tylko właścicielem, który ciągle czegoś żąda, zajmując wobec otoczenia pozycję roszczeniową. Nie niszczmy przestrzeni wokół
siebie i innych. Żaden samorząd nie nadąży nigdy za tempem dewastacji przestrzeni, jeśli każdy z nas będzie tę przestrzeń
traktował jak śmietnik. O tę kulturę obywatelską proszę i o przebudzenie tej świadomości apeluję. To na początek...
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Andrzej Szczygielski, Redaktor Naczelny
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