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SOŁTYS DZIAŁA, A RADA SOŁECKA WIE …
– zajęliśmy się organizacja oświetlenia świątecznego na
placu sołeckim przy stacji PKP
– rozpoczęliśmy prace nad stroną internetową sołtysa
i rady sołeckiej
– na nasz wniosek oczyszczone zostało (dwukrotnie)
szambo przy stacji PKP
– po licznych pismach i wspólnej akcji transportowej,
udało się umieścić na budynku stacji napis „Zalesie
Górne”;
– na bieżąco kierowaliśmy pracą osób skierowanych
przez kuratora sądowego
– realizowaliśmy akcję wydawania worków do segregacji odpadów; Dziękujemy Mieszkańcom, którzy wykazali się zrozumieniem i cierpliwością.
– zgłaszaliśmy, w imieniu mieszkańców, reklamacje w
sprawach odśnieżania ulic
– na bieżąco reagowaliśmy w sprawach zgłaszanych
przez mieszkańców.
PRZYPOMINAMY!
Podatek od nieruchomości za rok 2014 płacimy do 15
marca. Istnieje możliwość dokonywania wpłat u sołtysa
w godzinach dyżurów bądź innego dnia po uzgodnieniu telefonicznym. Sołtys może również przyjechać do
mieszkańców i pobrać opłaty na miejscu.
***
Opłaty za śmieci powinny być wniesione do 10 dnia
każdego miesiąca, na ten sam indywidualny numer rachunku, który został podany w informacji z gminy w
ubiegłym roku. Opłat można dokonywać przez internet,
na poczcie lub w kasie Urzędu Gminy
OGŁOSZENIE
Zapraszamy do współpracy!
Rada Sołecka poszukuje osób do współpracy przy redagowaniu portalu sołeckiego: www.przystanekzalesie.
pl. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt do redakcji
biuletynu.
Ewa Molenda–Stroińska – sołtys

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
***
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

Po spotkaniu ze starostą piaseczyńskim
– sprawozdanie
W dniu 11 lutego sołtys Ustanowa i Zalesia Górnego spotkały się ze
Starostą w sprawach:
1. Terminu budowy sygnalizacji świetlnej przy ul. Pionierów
2. Budowy chodnika od apteki na Wiekowej Sosny do Ustanowa
3. Budowy ronda u zbiegu ulic Leśnych Boginek i Parkowej
4. W
 łączenia trzech posesji położonych po wschodniej stronie ul. Kaczeńców do obszaru administracyjnego Zalesia Górnego.
Ad1. Sołtys Ewa Stroińska zadała pytanie, kiedy będzie umieszczona
w budżecie powiatu budowa sygnalizacji świetlnej i jaki jest najszybszy termin wykonania tej inwestycji. Społeczny Komitet Wodociągów
i Kanalizacji podjął uchwałę o przekazaniu pieniędzy, które zostały na
jego koncie po rozwiązaniu, na cele społeczne naszej miejscowości czyli na budowę sygnalizacji drogowej na ulicy Pionierów. Kwota została
przekazana starostwu w grudniu na drodze podpisania odpowiednich
dokumentów między Komitetem a Starostą. Porozumienie przewiduje
wykonanie zadania do końca br. Na spotkaniu starosta Jan Dąbek obiecał umieścić budowę w budżecie na marcowej sesji. Sołtys poinformowała, że przedstawiciele mieszkańców będą obecni na tej sesji. Starosta
poinformował również, że do końca marca spółka powiatowa dostanie
zadanie opracowania projektu, a do końca maja powinna być wykonana
dokumentacja. Do września ma zostać wykonana cała inwestycja. Przekazaliśmy uwagę, że wykonanie powinno nastąpić najpóźniej przed wakacjami. Starosta stwierdził, że lepszy jest dłuższy termin i wykonanie
przed terminem niż odwrotnie.
Ad2. Sołtys Ustanowa również w imieniu Wójta Prażmowa zadała
pytanie o realną szansę budowy chodnika z Zalesia do Ustanowa. Wspólnie panie Sołtys przedstawiły staroście jaka jest sytuacja użytkowników
ulicy Parkowej dotyczącą liczby mieszkańców dużych i małych poruszających się z Ustanowa do zalesiańskich szkół i innych miejsc użyteczności publicznej. Panie Sołtys przedstawiły również statystyki i informację
o zagrożenia życia dla pieszych na tej drodze. Starosta podał informację, że jeżeli Wójt Prażmowa i Burmistrz Piaseczna zadeklarują zainteresowanie tą budową wpłacając symboliczną kwotę po np. 5000 zł, to
starostwo zainteresuje się również budową chodnika. Obie panie Sołtys
postanowiły jeszcze raz spotkać się w tej sprawie ze starostą przed rozmową z Burmistrzem czy Wójtem.
Ad3. Pani Ewa Stroińska przedstawiła staroście szkic ewentualnego
ronda przy zbiegu 5–ciu ulic na wysokości poczty przy ul Wiekowej
Sosny. Wyjaśniła również, że nie musi to być wielkie rondo, tylko takie,
które spowolniłoby ruch na tym skrzyżowaniu. Starosta wykazał zainteresowanie i prosił o przekazanie dokumentów na kancelarię .
Ad4. Obie Panie Sołtys przedstawiły prośbę mieszkańców trzech
posesji z ul. Kaczeńców, aby ich posesje znalazły się w obszarze administracyjnym Zalesia Górnego. Przedstawione zostało szczegółowe
pismo mieszkańców wraz z mapą. Starosta odpowiedział, że pismo należy adresować do odpowiedniego Wójta i Burmistrza, ponieważ oni są
władni w tej sprawie, a nie starostwo.
Protokołowała: Ewa Molenda–Stroińska

OGŁOSZENIE!

SAMORZĄDOWE WIEŚCI

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno kontynuuje program bezpłatnego odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest. Wszystkich zainteresowanych informujemy, że
trwa nabór wniosków.
Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z
bezpłatnego odbioru i utylizacji azbestu, zobowiązani są złożyć odpowiedni wniosek
wraz z wymaganymi załącznikami. Pierwszy
termin składania wniosków upływa w dniu
30.04.2014
Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej www.bip.piaseczno.eu/gospodarka odpadami/utylizacja azbestu, w
kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
przy ul. Kościuszki 5 lub w Wydziale Gospodarki Odpadami ul. Wojska Polskiego 54
pokój nr 3.
Odbiór azbestu będzie odbywał się sukcesywnie w okresie od kwietnia/maja do końca
listopada. Prosimy o odpowiednie przygotowanie odpadów do transportu. Zdemontowane płyty azbestowe winny być złożone na
paletach i ofoliowane.
Lista przedsiębiorstw posiadających
uprawnienia do pracy z odpadami niebezpiecznymi umieszczona jest na stronie Gminy Piaseczno w zakładce utylizacja azbestu /
wykaz firm.
W przypadku pytań prosimy o kontakt
telefoniczny pod nr telefonu: 22 736 29 83.
***
KOMUNIKAT
SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Zalesiu Górnym
Społeczny Komitet Budowy Wodociągów i
Kanalizacji w Zalesiu Górnym informuje, że
na mocy uchwały walnego zebrania członków w dniu 27 października 2013 roku, cała
kwota pieniędzy pozostająca po rozliczeniach
z członkami, została przekazana jako darowizna dla Starostwa Powiatowego w Piaseczno
jako dofinansowanie budowy sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniach ul. Pionierów z
ulicami Wiekowej Sosny i Koralowych Dębów. Na mocy porozumienia zawartego ze
Starostwem zadanie w marcu ma być wprowadzone do budżetu powiatu, a wykonanie
sygnalizacji ma nastąpić do końca 2014 roku.
Komitet dziękuję wszystkim członkom na
współpracę, zwłaszcza zarządowi z przewodniczącym panem Leszkiem Rościszewskim
na czele.
(Jd)

Drogi
Udało się w tym roku wyremontować
nawierzchnię ulicy Tęczowej, jak również zrealizowano, nie bez problemów,
I etap remontu ulicy Pięknej. Niestety
z powodu braku środków nasze drogi
gruntowe zostały sprofilowane tylko na
wiosnę, co na jesieni dało się we znaki wszystkim mieszkańcom. Zabrakło
również kruszywa, którym mieszkańcy
sami utwardzali drogi. Niemniej przy
aktywności pani sołtys kilka miejsc
najgorszych udało się naprawić.
Nadal czekamy na decyzję starostwa
w sprawie świateł na ulicy Pionierów
oraz na poprawę przez Zarząd Dróg
Powiatowych barier wzdłuż ulicy Koralowych Dębów.
Odwodnienie
Wykonane zostało odwodnienie rejonu
ulic Borowików i Cienistej. Został ułożony kanał odwadniający wzdłuż ulic:
części Drogi Dzików, części Jastrzębiego Lotu, Poranku, Koralowych Dębów
oraz wykonano rurociąg zbierający wodę z ulicy Leśnych Boginek wraz z parkingiem przed kościołem i newralgicznym skrzyżowaniem z ulicą Tęczową.
Jeśli chodzi o prace koncepcyjne
zostały opracowane zlewnie dla Zalesia Górnego. Opracowanie zostało
zaprezentowane na sesji rady miejskiej
i zawiera wytyczne do dalszych prac
odwodnieniowych. Niemniej ww. prace
kończą likwidacje zagrożeń, które spowodowały powódź w latach 2010 i 2011.
Pozostaje jeszcze do realizacji część Domanki oraz rejon osiedla Leśnik.
Klub kultury
Została opracowana koncepcja remontu i budowy klatki schodowej w budynku klubu kultury. Projekt przewiduje
zmianę fasady od strony ul. Młodych
Wilcząt i udostępnienie poddasza dla
grup zajęciowych.
Zespół szkół
Po wielu latach przygotowań, gdzie
projektowanie samego budynku było najkrótszym z procesów, udało się
podpisać umowę na rozbudowę szkoły.
Prace ruszyły pełną parą i dzięki łaska-

wej pogodzie w grudniu udało się sporą
część prac przygotowawczych i ziemnych wykonać. Za chwile rozpoczną
się sukcesywne prace wewnątrz starego
budynku. Równolegle toczy się dyskusja nad remontem starej hali sportowej,
który staje się realny. Mam nadzieję, że
nic nie zachwieje napiętego harmonogramu wykonawcy.
Ustawa śmieciowa
Ten „prezent” od władz centralnych
to jeden z większych projektów zrealizowanych przez Gminę Piaseczno w
tej kadencji. Biorąc pod uwagę wiele
problemów, z jakim musieliśmy się
zmierzyć, wyszło nienajgorzej. Oczywiście jest jeszcze kilka elementów do
dopracowania jak np. sprawa odpadów
zielonych czy sposób wydawania darmowych worków do segregacji. Niemniej, jak pokazuje przykład zmian
w harmonogramie odbioru odpadów,
Gmina cały czas pracuje nad optymalizowaniem całego systemu. Wszystkie
uwagi od mieszkańców, również przekazywane za moim pośrednictwem,
są wnikliwie analizowane. Często są
przedmiotem żarliwych dyskusji. Ale
dla mnie, oprócz problemów związanych z realizacja własnych praw mieszkańca, również ważne powinno być
wypełnianie obowiązków mieszkańca.
Myślę, że jeśli Gmina i MY mieszkańcy pozostaniemy w tej równowadze, to
system gospodarki odpadami będzie
się tylko poprawiał.
Otoczenie stacji PKP
Udało się rozpocząć prace nad zagospodarowaniem terenów wokół dworca. Zostały wyznaczone w części miejsca postojowe. Udostępniony został
parking przy ośrodku Wisła. Zamontowaliśmy monitoring na budynku stacji.
Niestety rozmowy o dalszych zmianach
wokół dworca zostały wstrzymane do
czasu zakończenia remontu torowiska.
Realnie do 2015 roku. Ponadto w tym
roku czekają nas z tego powodu poważne utrudnienia, ponieważ zostanie wyłączony całkowicie jeden tor.
Łukasz Kamiński-radny
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Co w budżecie gminy dla Zalesia
Budżet Gminy na rok 2014 w ogólnej
opinii jest budżetem ambitnym. Biorąc
pod uwagę liczbę inwestycji oświatowych,
drogowych, sportowych możemy się tylko
chwalić. Niemniej budżet trzeba zrealizować, a to w dobie wszechobecnej biurokracji nie będzie proste.
Krytycy zarzucają, że budżet ma zbyt duży deficyt przeszło 26 mln złotych. Niestety
wszyscy zapomnieli, że Gmina wchodziła w
rok 2011 z zadłużeniem sięgającym ponad
120 mln złotych. Wtedy argumentem przeważającym był program wodno–ściekowy
realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej. A za co szkoły, odwodnienie, drogi?
Zrównoważenie (nie spłacenie) tego deficytu
zajęło gminie 3 lata. Zwrot VAT–u z gminnej
spółki PWiK został przeznaczony w głównej
mierze na likwidację zaniedbań z przeszłości (odwodnienie, drogi, oświetlenie). Ten
wysiłek zaowocował możliwością realizacji
odkładanych wcześniej, a kluczowych dla
mieszkańców, inwestycji. To przede wszystkim dostosowanie gminnych szkół: budowa
hali i sal lekcyjnych przy szkole nr 1 oraz nowa szkoła przy targowisku w Piasecznie; w
Józefosławiu (budowa hali sportowej i dodatkowych sal lekcyjnych); w Zalesiu Górnym
(budowa i remont zespołu szkół), w Zalesiu
Dolnym (budowa sali sportowej), w Jazgarzewie (rozbudowa o nowe sale lekcyjne), Złotokłosie (termomodernizacja i remont sal).
Gminę zatem czeka kolejny wysiłek inwestycyjny. Tym razem dotyczy to oświaty. Co
zatem z budżetu 2014 dla Zalesia?
Lista zadań:
Szkoła
Największa „zalesiańska” pozycja w budżecie
gminy. Na 2014 rok zaplanowano 8.000.000
zł. to tylko część kosztów budowy zespołu
szkół. Prace na razie podążają szybko i zgodnie z harmonogramem. Oby tak dalej.
ul. Leśnych Boginek
wraz z parkingiem przed kościołem
W budżecie przewidziano 350.000 zł. na
przełożenie nawierzchni wraz z wymianą
części podbudowy. Zostaną zlikwidowane
nierówności, które powstały po zalaniach w
2010 i 2011 roku.
ul. Jesionowa – chodnik
W tej chwili realizowane są prace projektowe i geodezyjne. W budżecie zaplanowano
kwotę 110.000 zł.
Oświetlenie parkingu
i zagospodarowanie okolic stacji PKP
Na mocy porozumienia z nowymi dzierżawcami Ośrodka Wisła parking będzie za
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darmo dostępny w ciągu tygodnia. Gmina zaplanowała 45.000 zł na wykonanie
oświetlenia parkingu oraz dojścia do parkingu od stacji. Zostanie również wykonany
buforowy pas dla pieszych od strony drogi
wojewódzkiej od Jesionowej do stacji oraz
zostanie „prześwietlony” pas zieleni oddzielający parking od stacji. Miejmy nadzieję, że
dzięki uprzejmości Straży Miejskiej uda się
zamontować monitoring.
ul. Poranku
W budżecie przewidziano kwotę 300.000
zł. na wykonanie nakładki asfaltowej wraz
z wpustami do istniejącej sieci odwodnieniowej. To kontynuacja zadania realizowanego już 3 rok.
ul. Piękna II etap
Na Ten cel przewidziano 150.000 zł.. Prace
będą obejmowały dokończenie realizowanego projektu mieszkańców wraz z drewnianymi szykanami na całej długości ulicy.
Klub kultury
W tej chwili na ukończeniu są prace projektowe przebudowy i remontu piętra budynku
klubu kultury przy ul. Jelonka. W budżecie
Centrum Kultury zaplanowano na cel kwotę
120.000 zł.
Kulturalne Zalesie
Oprócz zadań zawartych w ramach Funduszu sołeckie w budżecie Centrum Kultury
zostały zagwarantowane środki na dodatkowego dwie imprezy: Festiwal Pieśni Dołującej oraz Cykl koncertów chóralnych w
naszym kościele parafialnym.
Dotacja dla klubu KS Hubertus
Po przeprowadzeniu procedury konkursowej już wiadomo, że realizatorem zadania
publicznego w zakresie sportu na terenie
Zalesia i okolic został KS Hubertus. Kwota
wsparcia wyniesie 135.000 zł.
ul. Piaseczyńska oraz rejon
ul. Zaczarowanej Róży i ulic: Biedronki,
Jasnej, Widnej – odwodnienie
Przewidziano na ten cel 28.000 zł. + 100.000
zł. To początek realizacji odwodnienia północnej i południowej części Zalesia według
koncepcji zlewni dla całej Gminy, którą została zrealizowana w 2013 roku. Czeka nas
mieszkańców długi proces remontowo–inwestycyjny, który miejmy nadzieje nadgoni
zaniedbania poprzednich lat.
Ponadto w ramach budżetu gminy przewidziano środki na realizację Funduszu
sołeckiego, profilowanie dróg gruntowych
oraz prace porządkowe (plac Duszczyka,
Ośrodek Wisła).
Łukasz Kamiński – radny

Potrącenie na Słonecznej
Dnia 3 stycznia na ulicy Słonecznej miał miejsce wypadek, w
którym poszkodowany został mój
pies Fil. Kierowca, jadący prawdopodobnie z nadmierną prędkością nie zdążył zahamować.
Apeluję do wszystkich korzystających z ulicy Słonecznej o
zdjęcie nogi z gazu i rozważną
jazdę. Dbajmy wspólnie o nasze
bezpieczeństwo.
Hubert Kłosiewicz

APEL DO KIEROWCÓW
parkujących wokół dworca!
Prosimy o niezastawianie bram oraz
wyjazdów z posesji. Mieszkańcy
ulic Spacerowej oraz Młodych Wilcząt często maja utrudniony wyjazd
z domu. Parkujmy tam, gdzie to dozwolone!
Red.

Wandale osądzeni
Dzięki monitoringowi na stacji PKP
w Zalesiu Górnym udało się, we
współpracy z miejscowa policją, zidentyfikować wandali niszczących
budynki i instalacje przy stacji. W
tej chwili zakończyła się wyrokiem
skazującym procedura sądowa ww.
osób. W kolejce czeka kolejna podobna sprawa.
(JoJo)
NOWOŚCI W BIBLIOTECE
Katarzyna Michalak. „W imię miłości”. Od czasów Ani z Zielonego
Wzgórza nie było tak wzruszającej
książki! Edward, właściciel pięknego starego domu na Jabłoniowym
Wzgórzu, nie przeczuwa rewolucji,
jaka nagle nastąpi w jego życiu.
Rewolucja ma na imię Ania, ma
dziesięć lat i właśnie straciła wszystko… Tajemnica z przeszłości zmusi mężczyznę do postawienia pytań
o to, co naprawdę jest ważne i czy
w jego życiu jest miejsce na rodzinę. Książka zaskoczy bogactwem
emocji i nieoczekiwanych zwrotów
akcji. Ogromna ilość wzruszeń gwarantowana! Trzymająca w napięciu
historia o poszukiwaniu własnego
miejsca na ziemi, potrzebie bycia
kochanym, tęsknocie za prawdziwą
rodziną i o tym, że cuda się zdarzają.
Zespół biblioteki
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Zobacz na co idą Twoje pieniądze!

Ruszyła strona internetowa, na której sprawdzić można, jak pieniądze
z naszych podatków wydawane są
przez gminę Piaseczno.
Program, który jest swego rodzaju
kalkulatorem mieszkańca, pokazuje
w jakim stopniu poszczególny podatnik przyczynia się do rozwoju swojej
gminy, płacąc w niej podatki. Z drugiej strony jest to narzędzie, które
każdemu pozwala ocenić i wyrobić
sobie zdanie, czy podział wydatków
na konkretne dziedziny i zadania realizowane przez samorząd jest zgodny
z jego oczekiwaniami.
– Ten nowatorski projekt to przedsięwzięcie pokazujące transparentność naszych działań – mówi burmistrz Zdzisław Lis. – Uchwała budżetowa nie jest łatwym dokumentem
do analizy przez przeciętnego mieszkańca, natomiast to narzędzie w łatwy
sposób daje obraz tego, jak płacone
przez mieszkańca podatki dzielone są
na poszczególne zadania realizowane
przez gminę – wyjaśnia burmistrz.
Wchodząc na stronę internetową
www.nacoidamojepieniadze.pl wystarczy używając suwaka wskazać
nasze miesięczne dochody, a program
wyliczy ile z naszego podatku trafia
do budżetu gminy. Poszczególne ikony symbolizujące np. komunikację,
oświatę, pomoc społeczną pokazują pomiędzy jakie zadania i w jakiej
kwocie dzielony jest nasz podatek.
Żeby zobaczyć więcej zadań np. z
zakresu oświaty wystarczy kliknąć
na odpowiednią ikonę, a ukaże się
bardziej szczegółowy opis np. ile pie4

niędzy trafia do przedszkoli a
ile do szkół podstawowych czy
gimnazjów.
– Uruchomiony przez nas program jest elementem corocznej
kampanii zachęcającej mieszkańców do rozliczania PIT–ów
w miejscu swojego zamieszkania – tłumaczy Łukasz Wyleziński, kierownik Biura Promocji i
Informacji. – Do budżetu gminy
trafia zaledwie 37,53% płaconego przez mieszkańca podatku
dochodowego, niestety nie każdy rozlicza się tu gdzie mieszka.
My pokazujemy, co konkretnie
za te pieniądze robi gmina, i czego w
konsekwencji mieszkaniec pozbawia
się nie płacąc tu podatku. Może sobie
wyliczyć, że każdego miesiąca o np. 30
zł mniej trafia do szkoły, w której uczy
się jego dziecko.
Do programu przygotowanego
przez firmę The Story mogą dołączać
się inne gminy, Piaseczno wzięło w
nim udział pilotażowo jako pierwszy
samorząd w Polsce. – Cieszę się, że
Piaseczno zastosowało analizę duży
danych i zdecydowało się na współpracę w tym projekcie – mówi Dymitr
Romanowski z The Story. – Szczególnie interesujące jest konfrontowanie
wydatków samorządów, które mają
odmienną specyfikę i różne podejście do konstruowania budżetu. Ale
najważniejsze, że mieszkańcom jest
o wiele łatwiej zrozumieć, jak wydają
pieniądze poszczególne gminy.
Symulator internetowy jest oczywiście narzędziem poglądowym, odnosi
się wyłącznie do podatku dochodowego od osób fizycznych, a poszczególne
wyniki mogą delikatnie różnić się od
stanu faktycznego, bo różne mogą być
chociażby koszty uzyskania przychodu. Wyniki są też zaokrąglane. Program uwzględnia progi podatkowe, ale
nie bierze pod uwagę odliczeń czy sytuacji, w której małżonkowie rozliczają
się wspólnie. Dlatego wygenerowanych
kwot nie należy przyjmować dosłownie, a jedynie orientacyjnie.
Opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje Europejski Instytut
Marketingu Miejsc „Best Place”.
www.nacoidamojepieniadze.pl
(źródło: www.piaseczno.eu)

Pracowite odwiedziny gościa
Na zaproszenie arcymistrza Bartosza Soćko
naszych młodych szachistów odwiedził w Klubie Kultury aktualny wicemistrz Polski do lat 16
Piotr Snihur, który rozegrał z młodszymi kolegami symultanę. 
(AS)

Zalesiańskie
Towarzystwo Śpiewacze
zaprasza
na zajęcia wokalne
Chór Zalesiańskiego Towarzystwa Śpiewaczego nawiązał bliską współpracę z zalesiańskim
Klubem Kultury – filią Centrum Kultury w Piasecznie. Dzięki temu zwiększyła się ilość zajęć
wokalnych.
Wszystkich chętnych do śpiewania na głosy
zapraszam na próby głosowe, które odbywają się
w świetlicy przy ulicy Wiekowej Sosny 4 (nad biblioteką) we wtorki o godzinie 19.30 dla głosów
żeńskich i w środy o godzinie 19.30 dla głosów
męskich.
Jest to doskonała okazja do spróbowania swoich sił wokalnych i dołączenia do chóru ZTŚ.
Proponujemy ciekawy repertuar i duże możliwości rozwoju swych umiejętności.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.
Stanisław Szczyciński

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
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PARAFIALNY BAL
„STARSZAKÓW”

Wielebny ksiądz proboszcz Krzysztof Grzejszczyk
uczestnicząc wraz z księdzem Sławomirem Opalińskim w grudniowym spotkaniu opłatkowym w
Klubie Seniora zapytał czy byliby chętni na powtórzenie parafialnego balu karnawałowego sprzed
dwóch lat. Odpowiedzią było gromkie – „TAK”!
Realizacja tego zaproszenia (powtórzonego kilkakrotnie z ambony do wszystkich zalesiańskich seniorów) odbyła się w niedzielne popołudnie 19 stycznia,
w przestronnych salach rekolekcyjnych Domu Parafialnego.
Trzy godziny szampańskiej (choć całkowicie bezalkoholowej) zabawy minęły na nieustających tańcach, które rozpoczął uroczysty polonez z księdzem
proboszczem i Zosią Lubraczyńską w pierwszej parze korowodu ponad 30. par. Świetny nastrój zabawy
stworzył „najlepszy wodzirej na Mazowszu”, pan Piotr
Milczarek z towarzyszącą mu solistką panią Anią.
Gdyby wybierano balową parę nierozłączek z
pewnością zostaliby nią państwo Basia i Czesław Kuflewscy, a tytuły najwytrwalszych tancerzy przypadłyby paniom Danusi Plucie, Zosi Popieleckiej i Jadzi
Wachnik oraz (przedwojennym jeszcze chłopcom
rocznik – lata 30.) Jankowi Rosłańcowi i Tadeuszowi Szynkowskiemu, a za partie solowe pani Ninie
Wierzbickiej.
Za niezapomniane niedzielne popołudnie ogromne
podziękowania należą się Parafii i Parafialnemu Zespołowi Charytatywnemu „CARITAS” – fundatorom
oprawy muzycznej i balowego bufetu z zimnymi i gorącymi napojami, owocami i słodkościami. Członkinie
Zespołu, panie Danusia Kroc, Bogusia Meissner oraz
Bożena i Andrzej Aleksandrowiczowie włożyli wiele
pracy, serca i inwencji w pomysłowe przystrojenie udostępnionych sal balowych. Ogromne podziękowanie i
wyrazy uznania należą się od „starszaków” kilkunastoosobowej grupie młodych dam z kierowanego przez
panią Wandę Szczycińską gimnazjalnego koła wolontariatu. Z wdziękiem i uśmiechem prowadziły i szatnię
i bufet, uczestniczyły w pracach porządkowych.
W chwilach wolnych od zajęć dziewczęta pojawiały się na parkiecie włączając w ogólną zabawę, ale nie
da się ukryć, że chyba seniorom lepiej szło tańczenie twistów czy rocka niż większości młodym tanga
i walca. Może przydałyby się w szkole jakieś lekcje z
towarzyskich tańców „klasycznych”.
I jeszcze jedna refleksja. Obserwując moje koleżanki i kolegów w trakcie balowania pomyślałem sobie – szkoda, że nie podpatrują nas (jak z teatralnego
balkonu) nasze dzieci i wnuki. Może trochę inaczej
widzieliby nasze miejsce, nasze potrzeby i nasze marzenia w relacja domowo–rodzinnych.
Po zabawie większość balowiczów udała się do
kościoła na wieczorne nabożeństwo. Może z nadzieją
na karnawałową powtórkę za rok. Kto wie!?
Jerzy Roman
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Nowa odsłona Ośrodka Wisła

W poniedziałek 17 lutego odbyła
się konferencja prasowa poprowadzona przez nowych dzierżawców Ośrodka Wisła w Zalesiu
Górnym. Czeka nas nowa odsłona tego terenu.
Ośrodek Wisła pod zarządem
nowych dzierżawców ma zacząć
działać od maja 2014 r. Nowością
w tym popularnym miejscu wypoczynku i rekreacji rodzinnej mają
być dwa wyciągi do wakeboardingu. Ten coraz śmielej wchodzący
do kraju sport sprawia dużo radości
i będzie go można się nauczyć pod
okiem fachowego instruktora. Na
pływanie na wake’u obowiązywać
będą zapisy na stronie www.osrodekwisla.pl, gdyż w przeciągu godziny mogą na nim pływać 4 osoby.
Teren ośrodka ma zostać wysprzątany, a dno stawu odmulone.
Wypożyczalnia sprzętu wodnego
ma zostać unowocześniona i zyskać nowe urządzenie – tzw. SUP
(stand up paddle board). Będzie to
deska surfingowa z wiosłem, na
której pływa się na stojąco.
Również punkty gastronomiczne mają zyskać nowy wygląd.
Skonstruowane na bazie specjalnych kontenerów, z infrastrukturą
sanitarną, uzupełnione będą ogrodzonymi ogródkami dla małych
dzieci.
Basen ma przejść „lifting”, a
na terenie przybasenowym pojawią się dwa boiska do siatkówki
plażowej, boisko do kometki, tor
do skimboardu i wypożyczalnia
sprzętu plażowego (leżaki, parasole, zabawki dmuchane). Ogrodzony
obszar kąpieliska zyska też beach

bar i plac zabaw, a w weekendy
o aktywne spędzenie czasu wolnego wypoczywających mają dbać
animatorzy. Nie zabraknie toalet
i pryszniców, a wejście, jak dotychczas, ma być biletowane.
Nowi zarządcy Ośrodka Wisła podkreślali na spotkaniu, że
rewolucji nie zrobią z uwagi na
ograniczony, trzyletni czas dzierżawy od Starostwa Powiatowego w
Piasecznie. Jednak dbałość o estetykę i unowocześnianie oferty rekreacyjnej wydają się być u nich
ważne. Wyrażają też gotowość do
współpracy z lokalną grupą harcerską, gminą, Centrum Kultury
i firmami eventowymi. W części
leśnej Ośrodka znajdzie się stanica
harcerska, pole painball’owe i tor
skateboard’owy. W planach jest
stworzenie parku linowego, komercyjnego placu zabaw, toru MTB
i toru dla modeli samochodów
terenowych. Dzierżawcy szukają
operatorów, którzy podjęli by się
poprowadzenia tych aktywności.
Wygląda na to, że Ośrodek Wisła odżyje i stanie się miejscem
uprawiania sportów, ciekawych zabaw dla dzieci i młodzieży, a także
miejscem wydarzeń sportowych
i koncertów.
Kontakt:
Ośrodek Wisła Sp. z o.o. w organizacji,
ul. Czerwińska 33, 03–661 Warszawa
Łukasz Kulikowski – Prezes Zarządu,
Przemysław Kuc – Współwłaściciel,
Paweł Składanek – Prokurent.
kontakt@osrodekwisla.pl
www.osrodekwisla.pl
www.facebook.com/osrodekwislazalesie

(źródło: www.piaseczno.eu)
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NOWOŚCI W BIBLIOTECE
Samantha Hayes, „Dopóki cię nie
zdobędę”. Jesteś sama. Bezbronna.
Masz coś, na czym komuś bardzo
zależy. Ktoś gotów jest odebrać ci
to za wszelką cenę. Życie Claudii
wydaje się idealne. Spodziewa się
upragnionego pierwszego dziecka,
ma dwóch przybranych synów, kochającego męża i piękny dom. Ale
ma też zajęcie, które bardzo ją absorbuje: pracuje w opiece społecznej. Dlatego zatrudnienie Zoe zdaje
się rozwiązaniem wszystkich problemów. Lecz czy aby na pewno? Mimo
świetnych referencji Zoe ma sobie
coś, co nie budzi zaufania...
Maciej Pieprzyca, „Chce się żyć”.
Jest rok 1981. Na świat przychodzi
Mateusz Rosiński. Poród był trudny,
jednak nikt jeszcze nie stwierdził
u dziecka jakiejkolwiek choroby.
Diagnoza – porażenie mózgowe –
zostanie postawiona później, a jej
konsekwencje zaważą na całym
życiu Mateusza. Według lekarzy
chłopiec będzie wiódł całkowicie
bierny żywot. Nigdy nie będzie mówił, chodził, ale przede wszystkim
nigdy nie zrozumie tego, co dzieje
się wokół niego. Jest jednak inaczej.
Chłopiec prawidłowo rozwija się
intelektualnie, jednak jego ułomne
ciało nie pozwala mu na komunikację z otaczającym go światem. Przez
lata Mateusz obserwuje zmagania

swoich rodziców zarówno z trudną
sytuacją polityczną w Polsce, jak i
z ich własnym dramatem, jakim jest
choroba ukochanego syna. Obserwuje jak dorasta i zaczyna dorosłe
życie jego rodzeństwo, wielokrotnie
próbując zamanifestować swoje zdanie i przekazać światu wiadomość –
nie jestem rośliną.
Hannah Kent „Skazana”. W roku
1829 w północnej Islandii Agnes
Magnúsdóttir zostaje skazana za
współudział w brutalnym morderstwie popełnionym na dwóch mężczyznach. Agnes ma czekać na egzekucję w gospodarstwie przedstawiciela miejscowej władzy, urzędnika okręgowego Jóna Jónssona,
jego żony i dwóch córek. Przerażona
obecnością morderczyni pod swoim
dachem rodzina unika z nią wszelkich rozmów. Tylko Tóti, młody
wikariusz wyznaczony na opiekuna
duchowego Agnes, próbuje ją zrozumieć, starając się uchronić jej duszę
przed potępieniem.
Kiedy mija lato i nadchodzi surowa zima, a trudy wiejskiego życia
zmuszają domowników do pracy
ramię w ramię, mieszkańcy zagrody
zaczynają lepiej poznawać Agnes.
A gdy zbliża się dzień egzekucji,
wszystkich dręczy pytanie: zabiła
czy nie?

Biblioteka Publiczna Filia w Zalesiu Górnym,
Klub Seniora, Klub Kultury oraz Stowarzyszenie
Miłośników Historii Najnowszej
zapraszają na kolejny wieczór literacki z cyklu:

„SPOTKANIA w BIBLIOTECE
z autorami z Zalesia Górnego i okolic”

14 marca 2014 r. (piątek), godz. 18.00
Gościem wieczoru będzie: red. Marek Magierowski
dziennikarz, publicysta tygodnika „DO RZECZY”,
autor książki
„Zmęczona. Rzecz o kryzysie Europy Zachodniej”
Miejsce spotkania:

Zespół biblioteki Biblioteka Publiczna, ul. Wiekowej Sosny 4, Zalesie Górne

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2014 ROKU – ZALESIE GÓRNE
ODPADY ZMIESZANE		
			

ODPADY SUROWCOWE			
(METAL, PAPIER, PLASTIK, TEKSTYLIA)

Dzień
tygodnia miesiąc

Dzień
tygodnia

ŚRODY

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

dzień

15, 29
CZWARTKI
12, 26		
12, 26		
9, 23		
7, 21		
4, 18		
2, 16, 30		
13, 27		
10, 24		
8, 22		
5,19		
3, 17, 30		

miesiąc
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

dzień

Dzień
tygodnia

3, 16, 30
CZWARTKI
13, 27		
13, 27		
10, 24		
8, 22		
5, 21		
3, 17, 31		
14, 28		
11, 25		
9, 23		
6, 20		
4, 18		

ODBIÓR CHOINEK:						
14 STYCZNIA 						
11 LUTEGO 						

6

SZKŁO		

ODPADY BIODEGRADOWALNE

miesiąc dzień

Dzień
tygodnia miesiąc

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

2
WTORKI
6		
6		
3		
8		
5		
3		
7		
4		
2		
6		
4		

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

dzień
brak
brak
brak
1, 15, 29
13, 27
10, 24
8, 22
5,19
2, 16, 30
14, 28
8, 25
brak

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABATYTOWYCH:
19 MARCA
7 PAŹDZIERNIKA
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