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Pan Andrzej Swat odszedł
Kilka dni temu pożegnaliśmy Pana Andrzeja Swata. Przez całe
swoje zalesiańskie życie cierpliwie i uparcie pracował dla naszej
społeczności. Był osobą, której nazwisko wszyscy znali dzięki
Jego zaangażowaniu i oddaniu sprawom Zalesian. Nasze problemy
były zawsze wysłuchiwane i w formie interpelacji przekazywane
władzom gminnym. Jego gotowość niesienia pomocy była znana
wszystkim. Przykładem niech będzie pomoc pogorzelcom w 2008,
czy zalesiańska powódź w 2010r. To dzięki Jego staraniom ma
my zmodernizowany przejazd kolejowy. To dzięki Jego staraniom
powstanie zespołu szkół w Zalesiu. Pan Andrzej był inicjatorem
budowy nowego posterunku policyjnego w naszej wsi. Jego akty
wna współpraca z parafią, szkołami , przedszkolami sprawiła, że
nazwisko Swat jest znane wszystkim.
Pomagając innym nigdy nie pozwolił pomóc sobie. Dzisiaj wyra
zem naszego szacunku dla jego postawy niech będzie Pamięć.
Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego

Pożegnanie
Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
Zostaną po nich buty i telefon głuchy....
Ks. Jan Twardowski
Dziś, kiedy żegnamy Andrzeja Swata, możemy stwierdzić, że cy
tat ten doskonale pasuje do Jego osoby i sytuacji. Bo Zmarły żył
cicho i skromnie, i tak odszedł, prawie niezauważony. On, który
służył innym, a w czasie swojej choroby nie chciał pomocy, wręcz
zabraniał sobie pomóc! Miał naturę autentycznego społecznika,
człowieka służby i czynu, spieszył z pomocą innym, zwłaszcza
tym najsłabszym – chorym i starszym, o czym może niewielu z
nas wiedziało. Kiedy się angażował w jakąś pomoc, nigdy nie
mówił – to nie do mnie – może inni –nic się nie da zrobić. Starał się
rozwiązywać ludzkie problemy dnia codziennego. Z tej strony dał
się poznać w czasie zalesiańskiej powodzi, kiedy woda wdzierała
się do domów i zalewała ulice. Każdemu starał się pomóc, był tam,
gdzie był problem, widział to, czego inni nie zauważali, dlatego też
budził kontrowersje czy wręcz niechęć niektórych. Śp. Andrzej ko
chał Zalesie. Chciał, żeby było czyste, piękne i kolorowe. Żeby lu
dziom żyło lepiej i wygodniej. Miał wiele pomysłów, lecz zabrakło
Mu czasu na realizację....
Czy zrealizujemy Jego marzenia?
Śp. Andrzej Swat nie gonił za dobrami tego świata, nie szukał
rozgłosu – był człowiekiem prawym, skromnym, życzliwym lu
dziom. Człowiekiem przez duże C.
Panie Andrzeju! Dziękując Bogu za Twoje życie pośród nas,
zapewniamy, że pozostaniesz w naszych sercach i życzliwej pamię
ci modlitewnej.
Do zobaczenia w domu Ojca!
Rodzinie składam serdeczne wyrazy współczucia.
Maria Świetlik

Pożegnanie
śp. Andrzeja Swata
W zimowej aurze przy padającym śniegu, w czwartek
4 kwietnia 2013 roku pożegnaliśmy śp. Andrzeja Swata,
znanego i szanowanego mieszkańca Zalesia Górnego.
W kościele św. Huberta, o godz. 13 zebrała się rodzina,
przedstawiciele władz gminy Piaseczno, radni, pracownicy
urzędu, przyjaciele ze Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia
Górnego, sołtysi, sąsiedzi i znajomi. Mszę pogrzebową spra
wował ks. Edward Swat, krewny zmarłego i koncelebrowali:
ks. Krzysztof Grzejszczyk – obecny proboszcz i ks. Wiktor
Ojrzyński, poprzedni proboszcz naszej parafii. Oprawę litur
giczną i muzyczną przygotowali: organista Jacek Solecki i
chór złożony z przyjaciół śp. Andrzeja Swata oraz bliskich
Mu mieszkańców Zalesia.
Przy trumnie zostały wystawione poczty sztandarowe
Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego oraz Ochot
niczej Straży Pożarnej ze Złotokłosu . Stanęła również przy
niej warta honorowa, którą pełnili przedstawiciele radnych i
Straży Miejskiej.
dokończenie na stronie 8

Drodzy Mieszkańcy,
oddajcie niepotrzebne graty!
18 maja 2013 r. – Gmina zapewnia
odbiór śmieci wielkogabarytowych
sprzed posesji.
Co należy zrobić?
Do 5 maja do g. 20.00 należy
dokonać zgłoszenia do sołtysa, telefo
nicznie lub za pomocą poczty elektro
nicznej, podając: imię i nazwisko, adres
i co macie do wyrzucenia.
Kontakt:
Ewa Molenda-Stroińska
ewastroinska@poczta.onet.pl;
Tel. 22 844 03 29 lub 691 500 242
Śmieć gabarytowy musi być:
– wystawiony przed posesję przed
godz. 9.00
– możliwy do załadowania ręcznie.
W przypadku osób starszych istnie
je możliwość pomocy przy wystawia
niu śmieci przed posesje. Warunkiem
jest zaznaczenie tego w zgłoszeniu do
sołtysa.
Co można oddać?
Meble i elementy wyposażenia
wnętrz w tym meble ogrodowe, zużyte
urządzenia elektryczne i elektroniczne,
dywany.
Czego nie można oddać?
Zużytych opony, karoserii i tapice
rek, szyb, płyt gipsowych, odpadów
komunalnych, odpadów biodegradowa
lnych (trawy, liści, gałęzi itp.), odpadów
poremontowych (gruzu, piasku, ziemi,
kafelków, okien, paneli, desek, palet,
armatury łazienkowej itp.), odpadów
niebezpiecznych (olejów, smarów,
rozpuszczalników, środków ochrony
roślin, nawozów-opakowań po nich,
azbestu, papy, wełna mineralnej, lepi
ku, itp.), padliny, płodów rolnych, popi
ołu, żużlu itp., wykładzin PCV.
Sołtys i Rada Sołecka
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DZIAŁANIA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
Na comiesięcznym spotkaniu Rady
Sołeckiej omawialiśmy 1) realizację Fun
duszu Sołeckiego 2013, 2) akcję informa
cyjną dotyczącą spotkania z burmistrzem
w/s odbioru śmieci 3) uprzątnięcie opon
z rowu na ul. Fiołków 4) uporządkowa
nia miejsca dla przystanku L–13 przy ul.
Fabrycznej w Piasecznie.
 Uczestniczyliśmy w warsztatach dla
sołtysów, gdzie zaprezentowano projekt
„Odnowa wsi Murzynowo Kościelne”.
Planujemy przygotować podobny projekt
dla Zalesia Górnego.
 Zwróciliśmy się do Rejonu Dróg Powia
towych o oczyszczenie poboczy ulicy Par
kowej z pryzm śniegu.
 Otrzymaliśmy informację z Poczty Pol
skiej o przekształceniu naszej poczty w
filię Urzędu w Piasecznie. Zakres świad
czonych usług pozostaje niezmieniony
– od poniedziałku do środy filia będzie
czynna od 8:00 do 15:00, natomiast w
czwartek i piątek od 12:00 do 19:00
 Na skutek naszej interwencji zostaną
ustawione znaki zakazu parkowania i po
stoju na ulicy Młodych Wilcząt po stronie
zabudowanej od Pionierów do Sarenki.
Na wysokości przedszkola wybudowany
zostanie próg wyspowy w celu ogranicze
nia prędkości.
 Otrzymaliśmy odpowiedź na nasz wnio
sek w sprawie przejęcia przez gminę bu
dynku PKP i zorganizowania parkingu
przy stacji. Dwukrotne wystąpienie do
PKP SA Dworce Kolejowe nie docze
kało się odpowiedzi. Gmina ustaliła
warunki dzierżawy fragmentu działki
przy Młodych Wilcząt należącej do PKP,
przeznaczeniem na parkingi. Otwierają
się też możliwości wykorzystania parkin
gu przy dawnym ośrodku Wisła.
 Zwróciliśmy się do gminy o przeka
zanie nam tablicy informacyjnej, która
będzie powieszona w poczekalni PKP.
Dostaliśmy pozytywną odpowiedź.
 Otrzymaliśmy odpowiedź na pozostałe


nasze wnioski złożone na spotkaniu lu
towym sołtysów w gminie.
 Gmina informuje, że: – nie będzie bez
pośredniej linii autobusowej z Zalesia
Górnego do Warszawy z powodu braku
środków finansowych na ten cel, – przed
stawiciel rady sołeckiej będzie infor
mowany na bieżąco o profilowaniu dróg,
konserwacji rowów czy realizacji innych
zadań remontowych, – udrażnianie rowu
na ul. Akacjowej należy do Nadleśnic
twa. W roku ubiegłym Gmina wyjąt
kowo odmuliła ten rów w ramach działań
przeciwpowodziowych.
 Organizowaliśmy prace porządkowe dla
osób skierowanych przez kuratorów oraz
opracowywaliśmy harmonogramy wyko
nanych prac celem złożenia w Sadzie Re
jonowym
 Odbywaliśmy regularne spotkania z
mieszkańcami.
 Odwiedziliśmy starostę Dąbka, prosząc
ponownie o usunięcie zwałów asfaltu na
ulicy Pionierów.
 Poprosilismy Straż Miejską o usunięcie
kolejnych podartych banerów koło stacji.
Sołtys Ewa Molenda–Stroińska

***
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,
ewastroinska@poczta.onet.pl
***
Kontakt z redakcją:
Tel. 791–860–914, redakcjazalesie@op.pl
***
Telefon ws. awarii oświetlenia ulic:
(22) 720 39 07 (czynny całą dobę)
Pogotowie Kanalizacyjne PWiK: 603
309 399
Pogotowie wodociągowe:
603 309 399
Pogotowie energetyczne:
(22) 701 332 20

WSPÓLNOTA AA w Zalesiu Górnym powstała 4 stycznia 2012 r.
Otwarte spotkania AA w Zalesiu Górnym: każda środa godz. 18:00 ul. Sarenki 11.
Anonimowi Alkoholicy (AA) są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się na
wzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać problem i innym pomagać w
wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Przynależność do wspólnoty AA jest bezpłatna. Na spotka
nia mogą przychodzić osoby uzależnione od alkoholu jak
również zainteresowani działalnością wspólnoty.
Czekamy aby Ci pomóc!!!

Anonimowi Alkoholicy, tel. kont. 783-542-146
nr 4/2013, KWIECIEŃ

Środowe hece w bibliotece
Biblioteka Publiczna w Zalesiu Górnym zaprasza
wszystkie chętne dzieci na zajęcia z cyklu Środowe
hece w bibliotece.
Spotkania będą odbywały się przy ul. Wiekowej Sosny
4 w każdą środę w godzinach 16.00- 17.45.
W naszej bibliotece dzieci będą mogły:
– Oglądać i czytać przeróżne bajki,
– Wykazać się zdolnościami plastycznymi
i artystycznymi,
– Odrabiać lekcje,
– Korzystać z Internetu i komputera
w celach edukacyjnych i rozrywkowych.
Biblioteka Zalesie Górne
ul. Wiekowej Sosny 4
tel:(22)756-52-24,
e-mail: zalesiegorne@biblioteka-piaseczno.pl
Godziny otwarcia:
pon. 12-16, wt. 13-18, śr. 11-18, czw. 13-18, pt 13-18
ZAWIADOMIENIE
Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego zainau
gurowało w czwartek 18 kwietnia przygotowania do XIII
Jarmarku Hubertowskiego. Wraz z zaproszonymi przed
stawicielami różnych zalesiańskich środowisk, szkół,
harcerzy, wolontariuszy, rady sołeckiej i rady parafialnej,
klubu kultury, klubu sportowego Hubertus oraz restaura
cji rozpoczęliśmy pracę nad tegoroczną edycją. Chcemy,
aby w tym roku było to ciekawe wydarzenie rodzinne i
towarzyskie z wieloma atrakcjami. XIII Jarmark Huber
towski odbędzie się w drugą niedzielę czerwca.
Zapraszamy do współpracy.
ZAPROSZENIA
Klub Pistacja, Piskórka, ma przyjemność zaprosić
wszystkich chętnych na jednorazową, całkowicie bezpłat
ną lekcję techniki Nordic Walking.
Czas: 27 kwietnia 2013, sobota, godz. 11-12
Miejsce: Zalesie Górne, boisko KS Hubertus
Kije: własne, jeśli posiadacie, klubowe – jeśli nie posia
dacie. Strój: dowolny swobodny, dostosowany do pogody
(żaden deszcz nas nie wystraszy!), wygodne buty.
Wstęp wolny.
***
Uniwersytet Każdego Wieku zaprasza na kolejne wykłady
27 kwietnia Katarzyny Buśko „Porusz swoje wnętrze
– dobrodziejstwo masażu” i kolejny 18 maja Teodo
ra Sobczaka „Sieci są wszędzie – nie daj się złapać”
Zawsze w Gimnazjum przy ulicy Białej Brzozy więcej na
www.zalesie-gorne.pl
***
Serdecznie zapraszamy na wystawę malarstwa Anny
Marczewskiej w dniach 27.04 -18.05 w Domu Wisłoc
kich. Miłośnicy przyrody, koni, psów i ptaków oraz rea
listycznego malarstwa znajdą tu coś dla siebie.
Red.
nr 4/2013, KWIECIEŃ

Rządowy Program na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych
na lata 2012-2013
W listopadzie 2012 roku 30-osobowa grupa seniorów z Zalesia Górnego rozpoczęła kurs „Warsztaty nowych technologii”
finansowany z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności
Osób Starszych.
Program rządowy jest przedsięwzięciem kompleksowym,
uwzględniającym obszary i kierunki wsparcia umożliwiające po
prawę jakości i poziomu życia osób starszych poprzez aktywność
społeczną.
Program zakłada włączenie organizacji pozarządowych do dzia
łań służących zaangażowaniu seniorów i umożliwia współpracę
międzysektorową – organizacji pozarządowych, z jednostkami
samorządu terytorialnego.
Celem Programu jest edukacja osób starszych, integracja
wewnątrz- i międzypokoleniowa.
Działalność społeczna osób starszych może przyjmować różne
formy. Wymienić wśród nich można zaangażowanie w ramach
organizacji pożytku publicznego, uniwersytetów trzeciego wieku,
klubów seniora, wspólnot lokalnych, działających przy kościołach i
związkach wyznaniowych, organizacji branżowych, działań samo
pomocowych, różnorodnych towarzystw społeczno-kulturalnych
czy kół gospodyń wiejskich.
W Polsce osoby powyżej 60 roku życia należą do grupy wie
kowej, która jest najmniej aktywna na polu społecznym. Także w
porównaniu z osobami w podobnym wieku zamieszkującymi inne
kraje. Istnieją uwarunkowania, które mogą mieć wpływ na małe
zainteresowanie osób starszych działalnością społeczną, między
innymi są to:
- pogarszanie się stanu zdrowia wraz z upływem lat,
- sytuacja materialna skutkująca zmniejszeniem oczekiwań co do
potrzeb i jakości życia,
- poczucie osamotnienia i marginalizacji,
-ogólna niechęć do aktywności społecznej związana ze złymi
wcześniejszymi doświadczeniami,
- duże zaangażowanie w życie rodzinne (m.in. opieka nad wnuka
mi),
- niewystarczające kompetencje dotyczące obsługi urządzeń cy
frowych.
Rządowy Program umożliwił współpracę Ośrodka Pomo
cy Społecznej w Piasecznie z Fundacją „INNOWATORIUM”
i pozwolił na zorganizowanie zajęć edukacyjnych, służących
upowszechnianiu umiejętności obsługi komputerów, telefonów
komórkowych oraz bankomatów.
48 osób – seniorów z Zalesia Górnego, i 18 seniorów ze
Złotokłosu uczestniczyło w Warsztatach zorganizowanych w ra
mach Rządowego Projektu Aktywizacji Osób Starszych. Warsztaty
trwały od listopada 2012 do 30.03.2013r.
10 kwietnia 2013 roku w siedzibie Klubu Seniora w Zalesiu
Górnym miało miejsce uroczyste wręczenie Dyplomów.
Mam nadzieję, że zrealizowany w ramach programu nasz lokal
ny projekt „Warsztaty Nowych Technologii” spełnił wyżej wymie
nione cele. Wyzwolił chęć do uczenia się, i do zachowania akty
wności. Umożliwi wykorzystanie posiadanych przez osoby starsze
określonych kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia życiowego dla
rozwoju całej społeczności.

Bogusława Meissner
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Rewolucja śmieciowa!

– czyli wszystko, co chciałbyś wiedzieć
Od dnia 1 lipca 2013 r. Gmina Piasecz
no przejmie dotychczasowe obowiązki
właścicieli nieruchomości związane z
gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Do tego dnia odbiór odpadów
od mieszkańców odbywać się będzie na
dotychczasowych zasadach.
Artykuł został opracowany na pod
stawie informacji ze strony www.pia
seczno.eu i informacji udzielonych przez
burmistrza Zbigniewa Lisa i naczelnik
Barbarę Wysocką na spotkaniu z miesz
kańcami Zalesia, które odbyło się w dniu
15.04.2013 r.
W jaki sposób będzie naliczana opłata?
Na terenie gminy Piaseczno stawka opłaty
będzie uzależniona od ilości mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość. Przy
czym należy pamiętać, iż osoba zamiesz
kująca to nie to samo co osoba zameldowa
na. Jeśli więc na terenie nieruchomości
mieszkają trzy osoby a zameldowanych
jest dwie to w deklaracji należy wskazać
osoby zamieszkujące (czyli 3).
Czy będę podpisywać umowę z gminą
(urzędem)?
Nie. Gmina wybierze firmę obo
wiązaną do odbioru odpadów komu
nalnych od właścicieli nieruchomości.
Obowiązkiem właściciela nieruchomości
będzie złożenie w Urzędzie Miasta i Gmi
ny deklaracji o wysokości opłaty za gospo
darowanie odpadami. Złożona deklaracja
będzie podstawą do wnoszenia opłaty.
Co będzie jeśli nie będę uiszczał nowej
opłaty?
Opłata za gospodarowanie odpadami ko
munalnymi podlega rygorowi ordynacji po
datkowej, tak jak m.in. podatek od nierucho
mości. W przypadku braku wpłaty zosta
nie wszczęte postępowanie egzekucyjne.
W sytuacjach, gdy dane zawarte w deklara
cji nie będą zgodne z rzeczywistością lub
gdy deklaracja nie wpłynie do urzędu w
wymaganym terminie, burmistrz w drodze
decyzji określi wysokość opłaty.
Czy należy rozwiązać umowę z firmą,
która odbiera obecnie ode mnie odpady?
Tak.
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Czy są już ustalone stawki?
Stawki zostały ustalone.
Stawka opłaty dla nieruchomości
zamieszkałych:
1. Za odpady zbierane w sposób
selektywny: 9,00 zł od osoby.
2. Za odpady nie zbierane w sposób
selektywny: 18,00 zł od osoby.
Stawki za pojemnik dla nieruchomości
niezamieszkałych:
1. Za odpady zbierane w sposób
selektywny:
– za pojemnik o objętości do 0,12 m3
– 17,00 zł.
– za pojemnik o objętości 0,24 m3 –
25,00 zł.
– za pojemnik o objętości 1,1 m3 –
55,00 zł.
– za pojemnik o objętości 2,5 m3 –
150,00 zł.
– za kontener o pojemności 5 m3 –
250,00 zł.
– za kontener o pojemności 7 m 3 –
400,00 zł.
– za kontener o pojemności 10 m3 –
800,00 zł.
2. Za odpady zbierane w sposób nie
selektywny:
– za pojemnik o objętości do 0,12 m3
– 25,00 zł.
– za pojemnik o objętości 0,24 m3 –
38,00 zł.
– za pojemnik o objętości 1,1 m3 –
90,00 zł.
– za pojemnik o objętości 2,5 m3 –
240,00 zł.
– za kontener o pojemności 5 m3 –
375,00 zł.
– za kontener o pojemności 7 m 3 –
600,00 zł.
– za kontener o pojemności 10 m3 –
1200,00 zł.
Czy Gmina kupi pojemniki na odpady?
Wyposażenie nieruchomości w pojem
niki służące do zbierania odpadów komu
nalnych oraz utrzymanie ich w odpowied
nim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym jest obowiązkiem właściciela
nieruchomości.
Gmina Piaseczno zapewnia właścicie
lom nieruchomości worki w następujących
ilościach:

1) dla budynku mieszkalnego jed
norodzinnego w ilości:
− 1 szt. na miesiąc na odpady surow
cowe (tzw. „suche”),
− 1 szt. na miesiąc na szkło,
− w ilości ustalonej w porozumieniu z
właścicielami nieruchomości w okresie
kwiecień – listopad na bioodpady i
odpady zielone – maksymalnie do 32
szt. na rok.
3) dla nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne w ilości:
– 1 szt. na miesiąc na odpady surow
cowe (tzw. „suche”),
– 1 szt. na miesiąc na szkło,
– w ilości ustalonej w porozumieniu z
właścicielami nieruchomości w okresie
kwiecień – listopad na bioodpady i
odpady zielone – maksymalnie do 32
szt. na rok.
Jak będzie wyglądać segregacja odpadów
w gminie?
W składanej deklaracji należy zawrzeć
informację, czy gospodarstwo domowe
/ firma będzie segregowało odpady. Jeśli
zdecyduje się na segregację, to zebrane
w sposób selektywny odpady należy
gromadzić w pojemnikach lub workach
przeznaczonych do tego celu.
Na terenie gminy Piaseczno właściciele
nieruchomości będą zobowiązani do prow
adzenia selektywnego zbierania nastę
pujących frakcji odpadów komunalnych:
1. odpady surowcowe (tzw. „suche”
gromadzone w przeźroczystych żół
tych workach lub pojemnikach koloru
żółtego): papier i tektura (w tym opa
kowania, gazety, czasopisma, itd.),
metale żelazne i nieżelazne, tworzy
wa sztuczne, opakowania wielomate
riałowe, tekstylia;
2. szkło i odpady opakowaniowe ze
szkła gromadzone w przeźroczystych
zielonych workach lub pojemnikach
koloru zielonego)
3. bioodpady i odpady zielone (gro
madzone w przeźroczystych workach
biodegradowalnych koloru brązowego)
zbiórka prowadzona w okresie wiosen
no – jesiennym (kwiecień – listopad);
Opakowania plastikowe i puszki należy
zgnieść tak aby zajmowały jak najmniej
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miejsca. Opakowania szklane natomiast
starajmy się wrzucać ostrożnie
– stłuczone opakowaniowa trudniej
przygotować do recyklingu.
W jaki sposób należy gromadzić niesegre
gowane odpady komunalne (zmieszane)?
Zmieszane
odpady
komunalne
należy gromadzić w pojemnikach lub
kontenerach o minimalnej pojemności.
np. dla budynków mieszkalnych w
zabudowie jednorodzinnej 0,02 m3 na
mieszkańca, jednak co najmniej jeden po
jemnik 0,12 m3 na każdą nieruchomość;
Z jaką częstotliwością będą odbierane
odpady?
Opis sposobu odbioru w zależności od
rodzaju zabudowy oraz wymagane często
tliwości odbioru poszczególnych rodzajów
odpadów przedstawiono poniżej.
ZABUDOWA JEDNORODZINNA
a) Odpady komunalne zmieszane
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1
raz na dwa tygodnie.
b) Bioodpady i odpady zielone
Zbierane w workach biodegradowalnych,
kolor worka: brązowy (przeźroczysty),
zbiórka u źródła w okresie wiosen
no – jesiennym (kwiecień – listopad).
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1
raz na 2 tygodnie.
c) Odpady surowcowe (tzw. „suche”)
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1
raz na miesiąc.
d) Szkło
Zbierane w workach, kolor worka:
zielony (przeźroczysty), zbiórka u źródła.
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1
raz na miesiąc.
Co będzie można zrobić z odpadami
takimi jak pojemniki po farbach i roz
puszczalnikach?
Odpady niebezpieczne, w szczegól
ności: przeterminowane leki, chemikalia
i opakowania po nich (farby, lakiery, roz
puszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, świetlówki,
zużyte opony itp. które należy dostarczyć
do punktu selektywnej zbiórki odpadów
(PSZOK) lub innych miejsc wskazanych
na stronie internetowej gminy Piaseczno.
Wymienione odpady niebezpieczne
należy gromadzić, a także przygotować do
odbioru, w taki sposób aby uniemożliwić
lub ograniczyć dostęp osób trzecich.
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Jak będzie rozwiązany odbiór odpadów
zielonych w gminie?
Bioodpady i odpady zielone – zbierane
będą w przeźroczystych workach biode
gradowalnych koloru brązowego, w ilości
32 szt. na nieruchomość, w okresie wiosen
no – jesiennym (kwiecień – listopad). Bio
odpady i odpady zielone odbierane będą
nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.
Kiedy będzie wzór deklaracji?
Wzór deklaracji zostanie udostępniony
pod koniec kwietnia.
Czy dostanę deklarację do domu?
Wzór deklaracji będzie dostępny na
stronie internetowej gminy Piaseczno:
www.piaseczno.eu oraz w budynku urzę
du. Deklaracje będzie również można po
brać u sołtysa.
Do kiedy będę musiał złożyć deklarację
do Gminy?
Deklaracje należy złożyć do 31 maja
2013.
W jaki sposób mieszkańcy będą udziela
li opłat? Czy będzie to np. płatność pr
zelewem na rachunek Urzędu, czy opłatę
należy uiścić gotówką w kasie Urzędu?
Jaka będzie częstotliwość wnoszenia
opłat: miesięczna, kwartalna, inna?
Mieszkańcy będą mogli wnosić opłaty
poprzez wykonanie przelewu na rachunek
Urzędu Gminy, lub bezpośrednio w
kasie. Istnieją trzy możliwości jeśli cho
dzi o częstotliwość wnoszenia opłat:
miesięcznie (opłatę należy uregulować „z
góry” do 10 dnia danego miesiąca .
Co w przypadku osób, które są
właścicielami działek znajdujących
się na terenie Gminy Piaseczno (gdzie
znajduje się np. domek letniskowy lub
prowadzona jest budowa domu), jednak
nie zamierzają się tam przeprowadzać
(mieszkają na stałe w Warszawie). Czy
osoby znajdujące się w takiej sytuacji
będą musiały składać deklarację? Czy
będą musiały uiszczać dwie opłaty w
związku z posiadaniem dwóch nierucho
mości?
Każdy mieszkaniec/właściciel nieru
chomości, na której są produkowane
odpady, jest zobligowany do ponoszenia
opłaty za wywóz odpadów. Tego rodza
ju nieruchomości traktowane są jako
nieruchomości niezamieszkałe, na których
powstają odpady. Właściciel w deklaracji
powinien zadeklarować ilość potrzebnych

mu pojemników i na tej podstawie wnosić
opłatę do gminy. W stałym miejscu
zamieszkania właściciel będzie wnosić
opłatę na podstawie złożonej deklaracji do
urzędu właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania.
Dlaczego nie będą odbierane bezpośred
nio od mieszkańców odpady niebezpie
czne oraz zielone w każdej ilości?
Nowe zasady gospodarowania od-
padami nakładają obowiązek segregacji odpadów. W związku z powyższym
odpady niebezpieczne nie mogą znaleźć
się w strumieniu odpadów zmieszanych.
Ponieważ odpady niebezpieczne powstają
sporadycznie (nie we wszystkich gospo
darstwach w równych ilościach i w tym
samym czasie) nie jest możliwe objęcie
ich stałym harmonogramem odbioru.
Oczywiście można by zapisać w obo
wiązkach wykonawcy zbiórkę tego typu
odpadów lub ich odbiór na zgłoszenie
telefoniczne, ale tego typu usługa pod
wyższyła by znacznie opłatę ponoszoną
przez wszystkich mieszkańców. Podobnie
wygląda sprawa odpadów zielonych, które
nie są wytwarzane w równych ilościach
w każdym gospodarstwie. Dlaczego więc
jeden mieszkaniec, któremu wystarczą
4 worki miesięcznie na odpady biode
gradowalne miałby płacić za 20 czy 100
worków trawy swojego sąsiada. Gmina ma
obowiązek stworzyć mieszkańcom moż
liwość pozbycia się wszystkich odpadów
wyprodukowanych w gospodarstwie w
ramach pobieranej opłaty (odbieranych
bezpośrednio z nieruchomości oraz tych
dostarczanych do PSZOK).  
INFOLINIA KAMPANII „CZYSTA
GMINA PIASECZNO”
• tel. 22/ 121 04 76
• infolinia czynna jest od poniedziałku
do piątku w godz. 9.00.–15.00.
• opłata za połączenie uzależniona jest
od stawek określonych przez opera
torów.
Na potrzeby mieszkańców Piasecz
na działa stały punkt zbiórki odpadów,
przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie,
który jest czynny od poniedziałku
do soboty w godzinach 9:00 – 17:00.
Osoby zainteresowane grupowym zak
upem pojemników na śmieci wysyłają
pisemne zgłoszenie na specjalnie w tym
celu utworzony adres: pojemnik@zalesie–
gorne.pl. Jest to inicjatywa SPZG.
Przysyłajcie nowe pytania, odpowiemy
na nie w następnym numerze
Red.
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Koncert Chóru Zalesiańskiego
Towarzystwa Śpiewaczego
7 kwietnia 2013 r. o godz. 19.00 w kościele w
Starej Iwicznej odbył się koncert „14 Encyklik”.
Chór Zalesiańskiego Towarzystwa Śpiewaczego
pod dyrekcją Andrzeja Borzyma juniora wykonał cykl pieśni wybitnego zalesiańskiego kompozytora p. Stanisława Szczycińskiego.
„14 Encyklik” to nie muzyka liturgiczna,
ale niezwykły koncert na poły poważny, lecz z
wyraźnymi elementami muzyki rozrywkowej. Zas
kakująca może być muzyczna oprawa Słowa Bożego,
nie mająca nic z dewocji, ale miejscami wyraźnie
inspirowana tradycjami śpiewu gregoriańskiego,
bizantyjskiego, cerkiewnego, jak również protes
tanckich hymnów i kanonów z Taize. Utwór chwilami pełen jest refleksji i modlitwy, chwilami wy
bucha entuzjazmem dla Boga karmiącego nas
Swoim Ciałem, radością z nawrócenia syna mar
notrawnego, żarliwym pragnieniem, abyśmy byli
jedno, zadziwieniem, że tak nas Bóg umiłował, że
poświęcił Syna, uwielbieniem, które się niesie po
przez narody w dziele Cyryla i Metodego... Aby
w pełni zrozumieć formę muzyczną danej pieśni,
trzeba uważnie wsłuchać się w Słowa. Wtedy oczy
wisty staje się ognisty oberek w Encyklice o Apos
tołach Słowian, motyw pieśni „Chrystus wodzem,
Chrystus królem” przy opisie sądu ostatecznego
i łagodna jak powiew fraza powtarzająca się w
Encyklice o Duchu Świętym. Przesłanie Słów
jest niejako wzmocnione i dopowiedziane przez
muzykę: jak w Encyklice X „Blask prawdy”, kiedy
na początku pieśni zdaje się, że każdy z głosów w
chórze stara się wypromować własną, niezależną
kwestię, która jednak układa się w końcu w pełne
harmonii współbrzmienie wszystkich: „…poznacie
prawdę a prawda was wyzwoli…”.
Tym bardziej warto posłuchać kolejnych
wykonań „14 Encyklik” (zapowiada się ta
kowe w trakcie Piaseczyńskiej Wiosny Muzy
cznej w tym roku) a może nawet się do niego
przygotować sięgając po teksty źródłowe.
A wracając do okoliczności wykonania koncertu
w Starej Iwicznej, zasługuje na podkreślenie pełna
uroku i profesjonalizmu zarazem rola Dyrygen
ta. Jego zaangażowanie, uśmiechy, podfrunięcia i
cała gama uczuć ukierunkowujących śpiew chóru,
uczuć, które potrafił pokazać mimiką i gestem,
miały zasadniczy wpływ na poziom wykonania
tego naprawdę niełatwego wokalnie utworu.
Koncertu wysłuchał zarówno zaangażowany
weń muzycznie ksiądz wikary Tomasz Kądzik jak
i proboszcz ks. Dariusz Gocłowski. Obecna była p.
Jolanta Batycka-Wąsik Wójt Gminy Lesznowola,
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli
p. Jolanta Sobolewska i wspaniała publiczność, która
na koniec zgotowała wykonawcom gorącą owację na
stojąco.
Agnieszka Wędrychowska
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Poezja w Biblii i o Biblii
14 kwietnia w niedzielę w kościele
parafialnym odbył się XX jubileuszowy Wieczór Słowno-Muzycz
ny „Poezja w Biblii i o Biblii”.
Gdy osiem lat temu pani Barbara
Tokarska zorganizowała pierwsze
spotkanie poświęcone poecie Fran
ciszkowi Karpińskiemu, nikt nie
przypuszczał, że Wieczory Słow
no-Muzyczne będą się cieszyć tak
wielkim zainteresowaniem. Obecne
wydarzenie było szczególne pod
wieloma względami.
Pierwsze
spotkanie
było
poświęcono poecie Franciszkowi
Karpińskiemu (1741-1825), auto
rowi słynnych pieśni religijnych,
takich jak: „Bóg się rodzi–moc
truchleje” czy sielanki „Laura i
Filon”. Wybór Karpińskiego nie
był przypadkowy, bowiem urodził
się on w pobliżu Otyni, rodzinne
go miasta pani Barbary Tokarskiej.
Wydarzenie to zaplanowane i zor
ganizowane jako jednorazowe spot
kanie z poezją szybko przerodziło
się w jedną z imprez kulturalnych
w Zalesiu Górnym. Dzięki zaan
gażowaniu pani Barbary Tokarskiej
i wspierającej ją organizacji i grupy
przyjaciół, na Wieczory Słow
no-Muzyczne zaczęli przybywać
nie tylko Zalesianie. Poezję recy
towali znani aktorzy, a także nasza
zdolna młodzież.

Oprawę muzyczną widowiska
zapewnił zespół muzyki dawnej
Canor Anticus, który zagrał Pre
ludium z Te Deum M. Charpen
tiera. Teksty recytowali m.in. znani
aktorzy: Joanna Kurowska i Paweł
Królikowski. Pierwszy z utworów
czytany przez panią Agnieszkę
Gamdzyk, opowiadał o fascyna
cji Biblią wielkiego francuskiego
pety XX w., Paula Claudela. Nie
zabrakło także wierszy noblistki
Wisławy Szymborskiej czy Roma
na Brandstaettera, poety i znawcy
Biblii.
Dzieła wybitnych poetów in
spirowanych Biblią, do których
oprawę stanowiła muzyka poważ
na, złożyły się na niezwykłe wi
dowisko, które z pewnością na dłu
go pozostanie w pamięci widzów.
Jubileuszowy wieczór był rów
nocześnie okazją do pożegnania
pani Barbary Tokarskiej i podzię
kowania jej za wieloletni trud. Ze
względów zdrowotnych pani To
karska kończy, jakże szczytną,
działalność związaną z organizacją
spotkań poetyckich. Możemy mieć
jedynie nadzieję, że będzie dalej
patronować temu przedsięwzięciu i
wspierać radą i zapałem kolejnych
organizatorów tego wydarzenia.
Pani Barbaro, bardzo dziękujemy.
Piotr Marczak

Troska o bezpieczeństwo
nas wszystkich
Wraz z nastaniem wiosny coraz
chętniej wybieramy się na space
ry, jednak nie wszyscy robią to
wyłącznie w celach rekreacyj
nych.
W naszej pięknej miejsco
wości sporo jest pustych działek
i odludnych miejsc, w których
gromadzą się koneserzy win kra
jowych oraz młodzież paląca papie
rosy. Z reguły są to miejsca, gdzie
amatorzy cudzej własności mogą
coś „znaleźć” i dodatkowo bezkar
nie pozostawić swoje śmieci. Ape
lujemy o czujność do wszystkich

Zalesian, bowiem problem dotyczy
nas wszystkich. Zwracajmy uwagę
na nieznane osoby, które przeby
wają na pustych działkach. Sprawa
nie jest błaha, bowiem zdarzały
się kradzieże na posesjach, gdy
właściciele byli w domach. Nie
bądźmy obojętni, gdy ktoś wyrzuca
śmieci do lasu lub na pustą działkę.
Uważajmy na samochody pozosta
wione na ulicach i o nasze wspólne
mienie. Nawet najlepszy monitoring
nie zastąpi sąsiedzkiej czujności.
Chodzi o nasze bezpieczeństwo.


Piotr Marczak
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Kanalizacja dla każdego
Podłączenie  budynku do sieci kanalizacyjnej przynosi korzyści nie
tylko indywidualnym właścicielom nieruchomości, ale także
wszystkim mieszkańcom.
Zmniejszenie liczby szamb
wpływa bowiem na poprawę sta
nu środowiska naturalnego, a wraz
ze zwiększoną liczbą odbiorców
ścieków, zmniejszają się indywidu
alne rachunki za odprowadza
nie nieczystości. Aby przekonać
właścicieli, którzy jeszcze nie
skorzystali z możliwości podłącze
nia domu do systemu kanalizacyjne
go, Rada Miasta i Gminy Piaseczno
opracowała sposoby zmobilizowa
nia ich do tej decyzji.  Pierwszy ma
charakter przymusu, drugi zachęty.
Obowiązek podłączenia budynku
do sieci kanalizacyjnej. Uchwała  nr
58/V/2011 podjęta przez Radę Miej
ską   24 lutego 2011 roku   nakłada
na właścicieli nieruchomości obo
wiązek podłączenia budynków do
sieci kanalizacyjnej, jeżeli istnieją
techniczne możliwości. Zwolnieni z
tego obowiązku są tylko właściciele
nieruchomości wyposażonych   w
przydomową oczyszczalnię ścieków.
Właściciele, którzy nie podejmą
starań, aby podłączyć dom do sieci
kanalizacyjnej, muszą się liczyć z
ryzykiem poniesienia z tego tytułu
kary administracyjnej.
Dogodne warunki. Przedsiębiorst
wo Wodociągów i Kanalizacji w Pia
secznie, które od stycznia 2013 roku
zajmuje się podłączaniem nierucho
mości do sieci kanalizacyjnej na tere
nie gminy, wprowadziło szereg udo
godnień formalnych i finansowych
dla indywidualnych inwestorów.  
Najważniejsze to możliwość uzyska
nia nieoprocentowanego kredytu do
wartości 10 tysięcy zł, rozłożonego na
20 równych rat. Rozpatrzenie wnio
sku o rozłożenie płatności na raty
podlega opłacie w wysokości 50,- zł,
płatne z góry gotówką.
Ale zanim weźmiemy pod uwagę
skorzystanie z tego udogodnienia,
zorientujmy się jakiego wydatki cze
kają nas w związku z wykonaniem
przyłącza do sieci kanalizacyjnej.
Procedury i opłaty. Zaczynamy
od złożenia wniosku o wydanie
nr 4/2013, KWIECIEŃ

warunków technicznych przyłącza.
Druk pobieramy z Internetu (www.
pwikpiaseczno.pl) lub osobiście w
biurze PWiK (ul. Żeromskiego 39),
wypełniamy i dołączamy do niego
kserokopię aktu własności dział
ki. Wnosimy opłatę w wysokości
123,-zł i po kilku dniach odbieramy
gotowy dokument umożliwiający
rozpoczęcie prac. Wraz z wydaniem
warunków technicznych, można otr
zymać wstępną kalkulację cenową
wykonania przyłącza.
Bardzo rzadko zdarza się sytu
acja, że do wykonania przyłącza
niezbędny jest szczegółowy projekt.
Dzieje się tak wtedy kiedy nie ma
odgałęzienia w kierunku działki z
instalacji prowadzonej wzdłuż ulicy.
Projekt możemy zlecić dowolnej os
obie z odpowiednimi uprawnienia
mi lub pracownikom PWiK.
Na wydatek związany z wyko
naniem przyłącza składa się głównie
koszt doprowadzenia instalacji od
studzienki do budynku. W PWiK
koszt ten wynosi 190,- zł za każdy
metr bieżący. Jest to stawka za usługę
i materiały. Jeśli podłączenie zostało
wykonane przez PWiK odbiór jest
bezpłatny. Natomiast jeśli właściciel
zleca wykonanie podłączenia komuś
innemu, za odbiór trzeba zapłacić
PWiK 184,50 zł. Należy pamiętać,
że do odbioru wykop musi pozostać
otwarty.
Po podłączeniu budynku do sie
ci kanalizacyjnej pozostaje jeszcze
obowiązek wykonania inwentary
zacji geodezyjnej. W PWiK kosz
tuje ona 492,- zł. Można również
skorzystać z usług innej firmy,
ale konieczne jest dostarczenie in
wentaryzacji do PWiK w ciągu 3
miesięcy od odbioru.
Wydaje się, że koszty wykona
nia przyłącza do sieci kanalizacy
jnej w porównaniu do osiągniętych
korzyści nie jest duży. Nie warto
więc zwlekać z tą decyzją. Jeszcze
raz przypominamy - im więcej gos
podarstw domowych będzie włą
czonych w lokalną sieć kanalizacy
jną, tym mniejsze będziemy płacić
rachunki za odprowadzanie ścieków.
Iwona Dąbrowska
Jacek Dulny

Sprawozdanie SPZG
W marcu 2013 odbyło sie Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego (18.03
i 24.03.2013). Władze Stowarzyszenia złożyły spra
wozdanie za rok obrachunkowy i otrzymały skwi
towanie. Dokonano niewielkim zmian w statucie
i powołano komisje w celu przygotowania zmian
pozwalających dostosować Statut do obecnych
potrzeb Stowarzyszenia. Ustalono nową składkę
członkowska – normalną w wys. 10 zł miesięcznie
i odpowiednio ulgową w wys. 5 zł.
Stowarzyszenie, prócz flagowego przedsię
wzięcia, trwale wpisanego w miejscowy kalendarz,
jakim jest coroczny, czerwcowy Jarmark Huber
towski, wspiera swoich członków i organizacje
zaprzyjaźnione w przygotowaniu takich wydarzeń
kulturalnych i edukacyjnych jak odbywające się
cztery razy do roku Spotkania z Pieśnią, Wieczory
Poezji Barbary Tokarskiej, konkurs fotograficzny
(wspólnie ze Stowarzyszeniem Razem Lepiej) oraz
autorski projekt Ewy Kozłowskiej w postaci Uni
wersytetu Każdego Wieku przy wsparciu finan
sowym Gminy.
Stowarzyszenie stało się poważnym partner
em Gminy i Powiatu przy określaniu planów za
gospodarowania przestrzennego naszej wsi oraz
kształtowaniu budżetów.
Plany na przyszłość obejmują dalsze uatrakcyj
nienie przynależności do Stowarzyszenia poprzez
szersze zaangażowanie nowych członków i wzbo
gacenie naszej oferty programowej.
Dwa projekty Stowarzyszenia (Jarmark Huber
towski i Spotkania z Pieśnią) zostały wyróżnione
poprzez umieszczenie w Witrynie Obywatelskiej
Prezydenta RP www.prezydent.pl/witryna-obywa
telska. Przy wsparciu Stowarzyszenia znalazł tam
również uznanie projekt Stowarzszenia Razem
Lepiej.
Więcej szczegółowych informacji na stronie in
ternetowej Stowarzyszenia http://zalesie-gorne.pl.
Tadeusz Browarek

Sukces naszej uczennicy w Konkursie
Recytatorskim „Warszawska Syrenka”
Monika Walczak, uczennica klasy 5b, Szkoły
Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu
Górnym, zajęła I miejsce w XXXVI Konkursie
Recytatorskim „Warszawska Syrenka”, który odbył
się 22 marca 2013 r. w Centrum Kultury w Pia
secznie. Monika dynamicznie i z dużą swobodą
sceniczną, recytowała utwory Ludwika Jerzego
Kerna „Oda do sznurowadła” oraz Aleksandra
Fredry „Cygan i baba”.
Gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki za
dalsze zmagania recytatorskie w Warszawie.Moni
ka Grzegorczyk

7

ZDRÓWKO

dokończenie ze strony 1

Zapisy na wizytę lekarską
osobiście lub telefonicznie
pod nr tel. 227 565 245, moż
liwość zapisu z jednodnio
wym wyprzedzeniem.

Na zakończenie Mi
chał Szweycer, który miał
zaszczyt
reprezentować
Kancelarię Prezydenta RP,
odczytał list informujący o
pośmiertnym nadaniu przez
prezydenta Bronisława Ko
morowskiego Andrzejowi
Swatowi Krzyża Kawaler
skiego Odrodzenia Polski
za pracę na rzecz rozwoju
społeczności lokalnej. Krzyż
został przekazany na ręce
prezes SPZG Ewy Kozłows
kiej.
Pożegnanie
rozpoczął
wiceburmistrz
Piaseczna
Daniel Putkiewicz, następnie
wystąpił sołtys Złotokłosu,
Wiesław Słowik, przedsta
wicielka Rady Miejskiej,
Hanna Krzyżewska, w
imieniu Rady Sołeckiej
głos zabrała Ewa Molen
da-Stroińska, sołtys Za
lesia Górnego. W imieniu
Stowarzyszenia Przyjaciół
Zalesia Górnego jego obecna prezes, Ewa
Kozłowska pożegnała Andrzeja Swata, który
przez wiele lat kierował pracami SPZG i zaini
cjował wiele przedsięwzięć. Niezwykłe ciepłe
pożegnanie wygłosiła Maria Świetlik, która
swoimi słowami chciał wyrazić wdzięczność i
zapewnić o pamięci ze strony mieszkańców Za
lesia Górnego. Wszyscy przemawiający mówili
wzruszająco o zasługach śp. Andrzeja Swata, a
szczególnie o jego pracowitości i skromności.
Po uroczystościach pogrzebowych kondukt
żałobny udał się na cmentarz parafialny, gdzie
ciało złożono do grobu. Uroczystość zakończyła
się modlitwą i odśpiewaniem pieśni i kanonów
Taizé. Po złożeniu kwiatów rozchodziliśmy się
w zadumie i żalu w ten kwietniowy, śnieżny
dzień.
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiado
mość o śmierci śp. Andrzeja, który odszedł po
kilkuletniej, cichej walce z chorobą, Do koń
ca pracował, do końca starał się nie naduży
wać pomocy przyjaciół, leczył się i walczył z
chorobą w samotności i z wielką determinacją.

INTERNIŚCI
Dr Grażyna Stefura
Kostrzyńska
Pon 13.00- 17.30
Wt 08.00-12.30
Śr 13.00- 17.30
Dr Wojciech Wądołowski
Pon 08.00 - 12.30
Wt 13.00- 17.30
Śr 08.00-12.30
Cz 08.00-12.30
Pt 13.00- 17.30
Dr Beata Pacewicz- Kulik
Pon 13.00- 17.30
Wt 08.00-12.30
Śr 08.00-12.30
Cz 11.00-17.30
Pt 08.00-14.30
PEDIATRZY
Dr Irena Meissner-Wantuch
Dzieci chore
Pon    08.00 -12.30
Śr      08.00 - 11.30
Cz     12.00 - 13.30
16.00 - 17.30
Pt 08.00 - 12.30
Dzieci zdrowe
Wt 15.00 -17.30
Śr 12.00-14.00
Cz 14.00-16.00
Dr Zuzanna Szczuka
Dzieci chore
Pon 13.00- 17.30
Wt 08.00-13.00
Pt 08.00-13.00
***
Stał y apel do mieszkań
ców i gości: zostawiajmy
nasze śmieci w domowych
pojemnikach, nie wieszajmy
na ulicznych koszach, nie
rzucajmy na niezamieszkałe
działki lub do lasu – dbajmy
o czystość Zalesia.
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Doskonale usypiał naszą czujność, odrzucając
wszelką pomoc.
Pożegnaliśmy kolejnego Zalesianina, czło
wieka niebanalnego, może dla niektórych kon
trowersyjnego, ale na pewno prawego i uczci
wego, który wiele lat poświęcił dla dobra Zale
sia. Mojego i wielu osób Przyjaciela. Niech jego
dobre uczynki pozostaną w naszej życzliwej
pamięci, a rośliny, których setki wyhodował
i rozdał na jarmarkach mieszkańcom, rosną
i przypominają nam człowieka, który bezin
teresownie działał dla tak wielu, a tak mało
odpłaciło mu zwykłą życzliwością, czasami
przypisując sobie jego zasługi.
11 kwietnia 2013 roku ukazał się w „Rzecz
pospolitej” nekrolog, w którym ks. Edward
Swat – w imieniu rodziny – składa serdecz
ne podziękowania wszystkim osobom, śro
dowiskom i instytucjom biorącym udział bądź
reprezentowanym na uroczystościach pogrze
bowych śp. Andrzeja Swata, oraz tym wszyst
kim, którzy pomogli je zorganizować.
Jolanta Jarosz–Hryniewicz

Naszą gazetę można przeczytać również na stronach:
www.zalesie-gorne.eu; www.zalesie-gorne.pl;
www.powiat-piaseczynski.info;
www.naszepiaseczno.pl
Aktualności z Piaseczna można obejrzeć na stronie:
www.itvpiaseczno.pl

nr 4/2013, KWIECIEŃ

