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Przystanek Zalesie
B E Z P Ł AT N A
GAZETA SOŁECKA

Sołtys i Rada Sołecka dziękują mieszkań-
com za liczne przybycie na Zebranie Wiej-
skie ws. odjęcia uchwały dotyczącej po-
działu Funduszu Sołeckiego na rok 2010, 
na którym zostały przegłosowane następu-
jące propozycje:

Uzasadnienie:
1. Plac rekreacyjno-edukacyjny „Do-
manka Park”. Inwestycja jest elementem 
trójstronnego porozumienia pomiędzy: 
Gminą Piaseczno, Nadleśnictwem Choj-
nów a społecznością Zalesia Górnego re-
prezentowaną przez Radę Sołecką wsi Za-
lesie Górne. Rozbudowa ww. placu sporto-
wego służyć będzie: l poprawie infrastruk-
tury sportowej w Zalesiu Górnym l lepsze-
mu zagospodarowaniu istniejącego terenu 

sportowych spotkań lokalnej młodzieży l 
lepszemu zachowaniu czystości i porządku 
na ww. terenie l lepszej, zdrowszej integra-
cji lokalnej społeczności.
2. Zakup i ustawienie wzdłuż ulic: Pio-
nierów i Wiekowej Sosny ławek do sie-
dzenia. Ławki ustawione wzdłuż głównej 
ulicy służyć będą społeczności Zalesia Gór-
nego i przynajmniej w elementarnej części 
zapewnią przywrócenie miejscowości pier-
wotnego charakteru letniskowo-parkowe-
go. Aktualna liczba ławek jest niewystar-
czająca.
3. Zakup i ustawienie koszy na śmieci. 
Koszę na śmieci są wedle Rady Sołeckiej, 
jedyną możliwością zapanowania nad dzi-
kimi wysypiskami znajdującymi się wzdłuż 
głównych ulic Zalesia Górnego. Będą speł-
niać rolę zarówno faktycznego miejsca „dla 
śmiecia”, jak i edukacyjną, wymuszając 
odpowiednie zachowanie mieszkańców i 
przybyszów. Aktualna liczba koszy jest 
niewystarczająca.
4. Zakup ekranu do pokazów plenero-
wych. Ekran posłuży do wznowienia hi-
storycznego zalesiańskiego „Kina Plenero-
wego”. Ponadto ekran służyć będzie spo-
łeczności Zalesia Górnego: widowiskom, 
wizualizacjom, pokazom.
5. Druk Biuletynu Informacyjnego So-
łectwa „Przystanek Zalesie”. Od ponad 
roku Rada Sołecka wydaje biuletyn dla 
mieszkańców pt. „Przystanek Zalesie”. Jest 
to doskonała forma komunikowania się z 
mieszkańcami, zwłaszcza z nieposiadają-
cymi Internetu. Z racji 80-lecia wsi Ra-

 dokończenie na str. 3

FUNDUSZ SOŁECKI UCHWALONY!!!

OŚWIADCZENIE SOŁTYSA

W związku z akcją wręczania mandatów kierowcom parkującym przy ul. Pionierów 
w okolicy bazarku, przeprowadzonej rzekomo na polecenie sołtysa w czwartek 17 wrze-
śnia br. przez policjantów z posterunku w naszej miejscowości, sołtys Zalesia Górnego 
Ewa Stroińska oświadcza, że nigdy takiego polecenia nie wydawała i że nie ma z tą ak-
cją nic wspólnego, po pierwsze dlatego, że nie jest władna wydawać takich poleceń or-
ganom policji i po drugie dlatego, że wydawanie mandatów za parkowanie w miejscu, 
w którym mieszkańcy robią to od ponad dwudziestu lat uważa za działanie co najmniej 
kontrowersyjne.  Sołtys Ewa Stroińska

Początek października niesie nam 
dwa ważne wydarzenia. Każde z nich 
z innej kategorii, ale z jednym wspól-
nym mianownikiem. Wytrwała, kon-
sekwentna praca poparta wiedzą, ta-
lentem i zaangażowaniem daje za-
wsze wspaniałe owoce.

3 października Kapituła nagrody 
im. Stefana Kisielewskiego w kolejnej 
edycji konkursu „Kisiel dla Piaseczna” 
ogłosiła listę tegorocznych laureatów. 
Jest nam niezmiernie miło poinformo-
wać naszych Czytelników, że Nagrodę 
Kisiela 2009 otrzymała Rodzina Pań-
stwa Szczycińskich z Zalesia Górne-
go! Gratulujemy serdecznie. My w Za-
lesiu wiemy, kim są i co robią! Dobrze 
się stało, że wieloletnia, owocna,  pro-
mieniująca na całe Zalesie działalność 
została zauważona także w Piasecznie. 
Dla nas to także powód do dumy!

 Za kilka dni będziemy świętować 
10-lecie zalesiańskiego Gimnazjum. 
To kolejny przyczynek do satysfakcji, 
że posiadamy w naszej miejscowości 
szkołę, która nie tylko stale wygrywa 
gminne rankingi, ale, co chyba waż-
niejsze, wychowuje naszą młodzież 
według najlepszych wzorców pedago-
gicznych. A jaka jest nasza młodzież? 
Intelektualnie rozpędzona i ciekawa 
świata. Młodzież jest pełna pomy-
słów, którym trzeba wyjść naprzeciw, 
ukształtować tak, aby po latach móc z 
dumą powiedzieć: to była moja uczen-
nica, to był kiedyś mój uczeń. Chyląc 
z uszanowaniem głowę przed gronem 
nauczycielskim i pracownikami szko-
ły, z okazji jubileuszu  życzmy Im 
wielu sukcesów, wytrwałości i satys-
fakcji z wykonywanej pracy. Wy też 
jesteście naszą dumą! 

Młodzieży życzymy szeroko otwar-
tych drzwi na świat i tego, aby zawsze 
pamiętali o tym, gdzie jest ich miejsce 
na ziemii.

 Andrzej Szczygielski

Sołectwo Zalesie Górne w złotych

Lp Opis proponowanych zadań Środki dla 
 (rodzaj robót, zakupy itd.) sołectwa w FS
1 Plac rekreacyjno-edukacyjny
  „Domanka Park”
 - siatka stalowa 1.800
 - materiały montażowe 2.000
 - bramki piłkarskie typu „Junior” 5.000
 - huśtawka 1.000
 - stół szachowy 2.000
 - kosze na śmieci 300
 - ławki z półbali 3.200
2 Zakup i ustawienie wzdłuż ulic:
 Pionierów i Wiekowej Sosny
 ławek do siedzenia 1.200
3 Zakup i ustawienie koszy na śmiecie 1.050
4 Zakup ekranu do pokazów plenerowych
 (wyposażenie świetlicy) 3.000
5 Druk Biuletynu Informacyjnego 
 Sołectwa „Przystanek Zalesie” 2.900
6 Obchody 80-lecia wsi Zalesie Górne 10.000
7 Materiały do zajęć plastycznych
 dla świetlicy 1.500
 Razem 34.950

Zalesie
naprawdę górne!!!
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Czerwone dywany, oślepiający błysk 
fleszy, intelektualna elita, szykowne suk-
nie wieczorowe, głęboka czerń fraków 
i słowa: Świętując stulecie działalności 
jednej z najlepszych szkół w Polsce – 
Gimnazjum w Zalesiu Górnym...

Bez wątpienia tak wyglądać będą setne 
uroczyste obchody powstania naszej szko-
ły. Nie, prosimy nie posądzać nas o próż-
ność i samouwielbienie . Wprawdzie te-
raz celebrujemy nie 100, a 10 rocznicę po-
wołania do życia naszej placówki, ale na-
sze doświadczenia i sukcesy dowodzą , że 
małe Gimnazjum w Zalesiu Górnym jest 
miejscem o ogromnym potencjale i świet-
nym dorobku. Zatem przed nami świetla-
na przyszłość.

Niezmiennie od 2003 roku najlepsi w 
gminie w wynikach egzaminów gimna-
zjalnych. Wciąż lepsi na niwie sportowej 
– na dyplomy i puchary zdobyte w za-
wodach gminnych, powiatowych i woje-
wódzkich braknie już miejsca. 

Tak, to my: szkolna społeczność za-
lesiańskiego Gimnazjum. Kameralność i 
skromne warunki lokalowe przekuliśmy 
w naszą ogromna zaletę – tutaj nikt nie 
jest anonimowy, niedostrzegany. 

Przyjazna każdemu uczniowi, wy-
kształcona i twórcza kadra pedagogiczna 
/sześciu nauczycieli dyplomowanych, 
czternastu mianowanych, czterech kon-
traktowych; wszyscy po studiach wyż-
szych z przygotowaniem pedagogicznym/ 
stawia jednak swoim wychowankom wy-
sokie wymagania – ale też dzięki temu 
wszyscy absolwenci, którzy okrzepli w na-
szym Gimnazjum, odnotowują sukcesy w 
renomowanych szkołach średnich w War-
szawie i Piasecznie. A później dostają się 
na studia na UW, SGH, SGGW i PW.

Ci, którym trzeba pomóc w nauce, czy 
wyrównać zaległości, zawsze mogą liczyć 
na dodatkowe zajęcia dydaktyczne – koła 
przedmiotowe, reedukację, wsparcie psy-
chologiczne. Uczniowie niezmiennie sły-
szą: Pracuj na miarę swoich możliwości... 
Ale pracuj !

Zespoły klasowe nie są duże, liczą do 
24 osób. To umożliwia rozpoznanie indy-
widualnych potrzeb każdego ucznia, jego 
uzdolnień, predyspozycji, słabych stron. 

Tego typu wiedza pozwala naszym 
pedagogom wspierać młodzież na zaję-
ciach preorientacji zawodowej, a prezen-
tacje szkół ponadpodstawowych, które są 
na stałe wpisane w harmonogram pracy 
szkoły, ułatwiają podjęcie decyzji o dal-
szej edukacji.

XXI wiek to zawężona specjalizacja 
i swego rodzaju ograniczenie zaintereso-
wań. Nie zapominamy jednak, że otwar-
cie na świat, poszerzanie horyzontów mu-
si być równoległym torem naszych peda-
gogicznych działań.

Wycieczki krajoznawcze to okazja, by 
docenić walory ojczystej Ziemi /Sierpc, 
Góry Świętokrzyskie, Bałtyk, Tatry/, do-
świadczać bogactwa europejskiej kultury 
/wycieczki zagraniczne: Włochy, Niemcy/. 
Stały kontakt z teatrem – uczestnictwo w 
Młodzieżowej Grupie Teatralnej z Zalesia 
Górnego i wyjazdy do teatrów warszaw-
skich, kontakt z kinem, filharmonią, operą 
– własny chór/, wystawami, muzeami to za-
chęta do poszukiwania dodatkowych bodź-
ców, wartości, czy odkrywania pasji, nada-
jących naszemu życiu pełniejszy wymiar.

Zapraszani do Gimnazjum goście: czy 
to historyk, dziennikarz, sportowiec, 
ksiądz misjonarz, czy leśnik – potrafią 
również zainspirować młodzież. Po pro-
stu są to barwni, nietuzinkowi ludzie.

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli, 
imprezy organizowane w murach szkoły 
mają na celu wzmocnienie indywidualności 
naszych podopiecznych. Konkursy, olim-
piady, projekty wewnątrzszkolne, gminne, 
powiatowe czy ogólnopolskie, dostęp do 
wciąż wzbogacanych zasobów bibliotecz-
nych i centrum multimedialnego to dobra 
praktyka dnia codziennego. A sukcesy uc-
zniów to poczucie spełnienia i satysfakcja 
nauczycieli. I nie chodzi tylko o sporządza-
nie list laureatów, zwycięzców. 

Po 10 latach codziennej, mozolnej, 
uczciwej pracy nauczycieli, pracowników 
szkoły, uczniów i wsparcia Rodziców wi-
dzimy naszych absolwentów jako ludzi ak-
tywnych, spełnionych, niebanalnych, twór-
czych.

Świętujmy i bądźmy dumni z tych na-
szych 10 lat ...

Dyrekcja,Rada Pedagogiczna
i Pracownicy Gimnazjum

* * *

OBCHODY X – LECIA GIMNAZJUM 
W ZALESIU GÓRNYM

12 – 17 października 2009 roku

12.X.2009 poniedziałek 
l  uroczystości inaugurujące obchody 

i spotkanie z Panią Dyrektor Danutą 
Kroc

l konkurs „Gimnazjum w liczbach”
l  „Najzabawniejsze wydarzenie w naszej 

szkole” – rozstrzygnięcie konkursu 
i prezentacja najlepszych opowiadań

l  wystawa najciekawszych prac plastycz-
nych X – lecia 

13.X.2009 wtorek
l  „Tam byliśmy” – prezentacje multime-

dialne miejsc poznanych podczas szkol-
nych wycieczek

l wystawa zdjęć z podróży
l  konkurs fotograficzny „Europa w pi-

gułce”
l  klasowe prezentacje państw europej-

skich: kultura, muzyka, potrawy

14.X.2009 środa Dzień Nauczyciela
l ślubowanie klas I
l występ chóru szkolnego
l konkurs na najlepszą piosenkę o szkole
l występ wokalny grona pedagogicznego

15.X. 2009 czwartek
l  co po Gimnazjum? – wywiady z absol-

wentami, pokazy umiejętności lingwi-
stycznych, plastycznych, kulinarnych

l  „Moje Gimnazjum” – rozstrzygnięcie 
konkursu i prezentacja najlepszych prac 
plastycznych i fotograficznych

16.X.2009 piątek Dzień Sportu
l Wielki Bieg X – lecia /godz. 12.00/
l Szachowy Turniej Mistrzów
l turniej klas
l  mecz koszykówki: Absolwenci Gimna-

zjum vs. Uczniowie Gimnazjum
l pokazy monocyklistów

17.X.2009 sobota
l Spotkanie Absolwentów /godz.15.00/
l wielkie zdjęcie X–lecia
l  występy artystyczne: soliści, zespoły, 

grupa teatralna
l poczęstunek

* * *

10 LAT MINĘŁO...

WYDAWCA: Rada Sołecka Zalesia Górnego
Redaktor odpowiedzialny: Andrzej Szczygielski,
tel. 022 756 47 61
Adres: 05-540 Zalesie Górne, ul. Porannej Zorzy 1,
tel. 022-844-03-29, soltys@zalesie-gorne.eu
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść re-
klam i ogłoszeń. Wydanie na prawach rękopisu.
Druk i łamanie: STUDIO FURIA, info@studiofuria.com.pl
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da Sołecka pragnie zwiększyć nakład do 
niezbędnego optimum, jak również wy-
dać kilka numerów jubileuszowych.
6. Obchody 80-lecia wsi Zalesie Górne. 
W ramach obchodów Rada Sołecka pla-
nuje wsparcie rzeczowe: l X Halowego 
Turnieju Piłki Nożnej „Wieś Cup” l Cy-
klu Jubileuszowych Imprez Kulturalnych 
l X Jarmarku Hubertowskiego l Imprezy 
Integracyjnej „Wianki”.
Za wspomnianym wsparciem przemawia-
ją: l stabilność podejmowanych inicjatyw 
l bezsprzeczne dobro płynące z podejmo-
wanych ww. inicjatyw l społeczny i oby-
watelski charakter ww. inicjatyw.
Szczególne znaczenie dla miejscowości ma 
Jubileusz 80-lecia, który jest szansą na 
większą integrację mieszkańców i ich ak-
tywizację. Temu mają służyć ww. imprezy.
7. Materiały do zajęć plastycznych dla 
świetlicy. Materiały plastyczne będą słu-
żyły świetlicy i posłużą do poprawy jako-
ści i wygody zajęć prowadzonych w jej ra-
mach.

* * *
Sołtys i Rada Sołecka złożyła propozy-
cje zadań do projektu budżetu Gminy i 
Powiatu na rok 2010
Propozycje złożone do Burmistrza Gmi-
ny Piaseczno:
Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego w 
imieniu mieszkańców zgłasza propozycje 
zadań w związku z opracowywanym pro-
jektem budżetu na rok 2010:
1. Wykonanie oświetlenia:
a/ zejście z peronu stacji PKP 
b/ ulica Złocistych Łanów na wysokości 
nr 16A
c/ ulica Jasna pomiędzy ul.Kwiatu Papro-
ci a Jagodową 
d/ ulica Nowinek pomiędzy Leśną Dróż-
ką a Uroczą
e/ zamiana oświetlenia jednoramiennego 
na dwuramienne na istniejących lampach 
na ulicy Koralowych Dębów za przepom-
pownią na wysokości placu sportowego, 
który w ramach przyszłorocznego Fundu-
szu Sołeckiego będzie pełnił rolę sporto-
wo-integracyjno- rekreacyjną
2, Wykonanie nakładek asfaltowych na:
a/ ulica Nowinek po obu stronach torów 
kolejowych- jest ona ulicą dojazdową do 
ulic Jesionowej i Parkowej 
b/ ulica Poranku
c/ Ulica Jasna na całej długości
d/ ulica Biedronki
3/Wymiana spowalniaczy na ulicy Jesio-
nowej na murowane 

4/ Projekt i wykonanie nawierzchni i chod-
nika na ulicy Sarenki - najpilniejszy od-
cinek od ul.. Wiekowej Sosny do Leśnych 
Boginek/ dojazd i dojście do Kościoła , 
Szkoły./
Uważamy wyżej wymienione zadania za 
pilne do wykonania w roku 2010 

Złożyliśmy propozycje do Starostwa Po-
wiatowego w Piasecznie
Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego w 
imieniu mieszkańców zgłasza propozycje 
zadań w związku z opracowywanym pro-
jektem budżetu na 2010 rok.
1. Remont ulicy Pionierów wraz z wyko-
naniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżo-
waniu z ulicami: Wiekowej Sosny, Kora-
lowych Dębów i Drogi Dzików.
2. Wykonanie nakładki asfaltowej na pod-
budowie z destruktu na ulicy Wiekowej 
Sosny od ul.Pionierów do ul. Koralowych 
Dębów.
3. Wykonanie chodnika na ulicy Parkowej 
od Poczty w stronę Ustanowa.
4. Przywrócenie przejezdności „starej dro-
gi na Żabieniec” na odcinku od Wiekowej 
Sosny do przejazdu kolejowego.
Liczymy. że w związku przypadającym 
w 2010 roku jubileuszem 80-lecia Zalesia 
Górnego Władze Powiatu przychylą się 
do naszych propozycji.

DZIAŁANIA SOŁTYSA I RADY
SOŁECKIEJ WE WRZEŚNIU 2009 r.

l Uczestniczyliśmy w spotkaniu ze Sta-
rostą Janem Dąbkiem, do którego skie-
rowaliśmy nasze propozycje do projektu 
budżetu na rok 2010. Zaprosiliśmy pana 
Starostę do objęcia patronatu nad naszym 
przyszłorocznym świętem 80-lecia Zale-
sia Górnego.
l Otrzymaliśmy odpowiedź ze Starostwa 
na nasze pismo w/s świateł sygnalizacyj-
nych na skrzyżowaniu ulicy Pionierów i 
Wiekowej Sosny- wicestarosta Gieleciń-
ski poinformował, że przy okazji realiza-
cji przebudowy Pionierów w 2010r zosta-
nie rozważona możliwość ujęcia budowy 
świateł w projekcie budżetu na przyszły 
rok z pomocą finansową Gminy.
l Otrzymaliśmy odpowiedź w/s budowy 
masztu od mazowieckiego Urzędu Wo-
jewódzkiego, w którym zostaliśmy poin-
formowani,że budowa została przeprowa-
dzona zgodnie z obowiązującymi norma-
mi i przepisami!!
l Otrzymaliśmy kopię pisma wysłanego 
do Gminy przez mieszkańców ulicy Szma-

ragdowych Żuków, którzy nie chcą mieć 
na swojej ulicy spowalniaczy.
l Wystąpiliśmy ponownie z pismem do 
Komendanta Powiatowego Policji w Pia-
secznie o systematyczną kontrolę prędko-
ści na ulicy Pionierów i Wiekowej Sosny.
l Poprosiliśmy pisemnie Kierownika na-
szego Posterunku o kontrolowanie w go-
dzinach wieczornych stacji PKP i lasku 
naprzeciw stacji, okolic boiska sportowe-
go „Domanka”, Placu Duszczyka, oraz 
miejsca zwanego wąwozem, czyli przej-
ścia przy KS „Hubertus” pomiędzy Pio-
nierów a Białej Brzozy.
l Poprosiliśmy Gminę o dostarczenie wy-
wrotki destruktu do naprawy ogromnych 
dziur na przystanku autobusowym przy 
poczcie i mamy nadzieję że nasi miesz-
kańcy pomogą te dziury zasypać. 
l Zorganizowaliśmy akcję Sprzątanie 
Świata w Zalesiu Górnym. Chcieliśmy 
się przekonać ilu naszych mieszkańców 
przyjdzie posprzątać nasze wspólne śmie-
ci. W najbliższej okolicy dworca PKP, w 
centrum naszej wsi. Pesymiści twierdzili, 
że nikogo nie będzie - a jednak przyszło, 
łącznie z radą sołecką, 10 osób!!! Sprzą-
taliśmy las od strony PKP w kierunku 
Domanki. Efekt: zebraliśmy 30 worków 
przez prawie 3 godziny.
Sołtys i Rada Sołecka dziękują uczestni-
kom akcji za udział w sprzątaniu naszego 
„kawałka” Świata.

Powtarzamy comiesięczny apel - Zale-
sianie nie wieszajcie toreb plastikowych 
na koszach ulicznych- psy je rozrywają i 
śmieci leżą na ulicy - Dbajmy o czystość 
naszej wsi!

KONTAKT Z SOŁTYSEM

ul. Porannej Zorzy 1, tel.022 844 03 29,
0691 500 242. Dyżur: poniedziałek
godz 17–19, piątek godz.10–12

UWAGA MIESZKAŃCY !!!

Jak wynika z informacji przekazanych 
przez Urząd Gminy w Piasecznie 24 paż-
dziernika w sobotę, w godz. 9 - 15 można  
będzie oddać do kontenera niepotrzebny 
sprzęt RTV i AGD. Wszystko od golarki, 
telewizora po lodówkę. Osoby w pode-
szłym wieku, które nie są w stanie dostar-
czyć sprzetu wielkogabarytowego, proszo-
ne są o osobiste zgłoszenie  przy konte-
nerze obok sklepu GS ul. Pionierów róg 
Wiekowej Sosny. Odbiór zostanie zorga-
nizowany przez firmę po podaniu adresu.

Sołtys Ewa Stroińska
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To nieoficjalna i dość przypadkowo (jak 
– łatwo się domyślić) utworzona nazwa 
młodzieżowej grupy teatralnej działa-
jącej w Zalesiu zaledwie od września 
2007 r. Na prawdziwe imię jeszcze cze-
kamy – powinno spłynąć z falą natchnie-
nia twórczego. Na chrzest z pewnością 
zaprosimy zalesiańską publiczność.

Grupa ma charakter środowiskowy – 
bazuje na młodzieży naszego gimnazjum, 
ale jej skład twórczo wzbogacają starsi 
przedstawiciele liceów oraz studenci.

Zaczęliśmy się spotykać pod koniec 
września’08 pod egidą Stowarzyszenia 
Rodziców Tu, przygarnięci przez Dyrek-
cję Gimnazjum, która udostępniła nam 
kluczowe dla teatru – „deski” w postaci 
szkolnego korytarza. Na prawdziwych de-
skach prawie prawdziwej sceny mamy też 
najprawdziwszą radość ćwiczyć i wystę-

pować dzięki gościnności księdza Pro-
boszcza. To naprawdę klimatyczne miej-
sce i mamy nadzieję pracować tam syste-
matycznie.

Od nowego roku budżetowego nasze 
warsztaty teatralne przejęła oficjalnie i 
formalnie zalesiańska filia Ośrodka Kul-
tury w Piasecznie. Zinstytucjonalizowali-
śmy się, co dla teatru–biedy oznacza rzecz 
oszałamiającą – nareszcie jakieś fundusze 
na działalność! Zakupiony został dla nas 
sprzęt grająco–nagłaśniający i reflektory 
ze statywami. W połączeniu z lampami i 
efektami specjalnymi zakupionymi przez 
Stowarzyszenie Rodziców Tu a zmonto-
wanymi w skomplikowany system ste-
rujący przez Piotrka Wyżykowskiego to 

już całkiem solidne zaplecze techniczne. 
MGOK nie skąpi również funduszy na 
scenografię.

W tym szaleństwie jest metoda
Spotykamy się w środy późną porą, bo o 
19.00 – kiedy to już wszyscy uczący się 
w Warszawie ściągną „na wieś”. Zajęcia 
mają charakter warsztatów i choć prowa-
dzą do celu, jakim jest przedstawienie, to 
najważniejszy nie jest sam efekt końcowy, 
lecz godziny pracy (przez zabawę) nad 
własnym ciałem, głosem (emisja i dykcja) 
oraz emocjami. W rezultacie oznacza to 
oswojenie wstydu i lęku przed śmiesz-
nością, większą akceptację siebie, świa-
domość własnego ciała i emocjonalności. 
Wcielając się w różne postacie staramy 
się nie naśladować zewnętrznie, lecz ro-
zumieć i przeżywać jak one. Takie wcho-
dzenie w rolę i przyjmowanie punktu wi-

dzenia postaci jest trudnym, ale fascynu-
jącym doświadczaniem inności drugiego 
człowieka, różności sposobów myślenia i 
pojmowania świata. Bardzo ważnym kro-
kiem w stronę akceptacji. Dużo improwi-
zujemy, każdy wnosi do akcji swoje po-
mysły, skutkiem czego scenariusz tworzy 
się do samego końca, a premiera – cóż, 
przeważnie jest dużą niespodzianką rów-
nież dla nas samych…

Od baśniowości ku poezji
Pierwszym naszym przedstawieniem było 
„Misterium Narodzenia Pańskiego” – ni-
by to tradycyjna forma jasełek, jednak w 
całkiem nowej, autorskiej interpretacji, w 
iście baśniowej scenerii – bardzo serio re-

fleksja nad istotą odwiecznej walki Dobra 
i Miłości ze złem. Wakacje przywitaliśmy  
„Pożarciem królewny Bluetki” – tylko po-
zornie bajką dla dzieci, która w istocie 
jest  śpiewaną, pełną humoru przypowie-
ścią o odwadze i prawdzie oraz potrzebie 
bycia sobą. Zapewne jeszcze zechcemy 
powtórzyć to przedstawienie dla wszyst-
kich, którzy nie mieli okazji bawić się na 
premierze.

 Intensywne przygotowania do spek-
taklu „Ocet i ambrozja” – poetycko–pla-
stycznej opowieści zbudowanej na poezji 
Herberta  przeniosły nas w przygodę du-
chową Pana Myślę na tle PRL–u nieroze-
rwalnie splecionego z antykiem. To było 
nie lada wyzwanie, ale już mogę zdradzić, 
że nasza młodzież i czuje, i myśli, i inter-
pretuje po swojemu tę niełatwą poezję.

Miłośnicy teatru – łączmy się!
Teatr w Zalesiu to długa i chyba dobrze za-
korzeniona  historia, a to za sprawą  Gra-
żyny Doby–Wolskiej, która od lat praco-
wicie, choć bez wielkiego szumu, za to z 
ogromnym plastycznym rozmachem pro-
wadzi teatr Pajdudek z dziećmi w Szkole 
Podstawowej. Warto podkreślić przychyl-
ność dyrekcji i grona pedagogicznego dla 
działań teatralnych. Szkoła stała się ma-
tecznikiem, który gromadzi pod skrzy-
dłami Melpomeny zdolną i pełna pomy-

TEATR ZALESIE

Teatr Zalesie – próba na zapleczu

Pajdudek w akcji
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Kapituła nagrody im. Stefana Kisie-
lewskiego zawiadamia o rozstrzygnięciu 
siódmej edycji konkursu KISIEL DLA 
PIASECZNA. Do nagrody nominowani 
byli: Marcin Borkowski redaktor pry-
watnego e–serwisu mieszkańców powia-
tu piaseczyńskiego www.powiat–piase-
czynski.info, Paweł Dobosz i Piaseczyń-
ska Grupa Obywatelska oraz Rodzina 
Szczycińskich z Zalesia Górnego. 

Laureatem Nagrody Kisiel dla Pia-
seczna w edycji 2009 została rodzina 
Szczycińskich, a tytuł Rajskiego Ptaka zo-
stał nadany: Wandzie Szczycińskiej, Bar-
barze Sobolewskiej, Stanisławowi Szczy-
cińskiemu, Marcinowi Bornus – Szczy-
cińskiemu, Maćkowi Szczycińskiemu, 
Pawłowi Szczycińskiemu, za wiele talen-
tów, pasję działania, Pasję wg św. Jana, 
Mikroklimat, ekspresję twórczą, umie-
jętność łączenia tradycji ze współczesno-
ścią, rozpiętość stylów, za MonoBike’ 
oraz otwartość i normalność, czwartko-
we spotkania śpiewacze, wolontariat. 

Rodzina Szczycińskich to indywidu-
alności, które potrafią być razem i wspól-
nie prowadzić wiele projektów artystycz-
nych, społecznych i sportowych:
Wanda Szczycińska: wolontariuszka, 
opiekunka i koordynator młodzieżowego 
klubu wolontariatu w Zalesiu Górnym. 
Barbara Sobolewska: wokalistka, autor-
ka większości piosenek Mikroklimatu, 
śpiewa również muzykę klasyczną, peda-
gog. 
Marcin Bornus – Szczyciński: śpiewak, 
badacz muzyki dawnej, nauczyciel, jeden 
z pionierów wykonawstwa wokalnej mu-
zyki barokowej w Polsce, założyciel ze-
społu Bornus Consort. 
Stanisław Szczyciński: pianista, kom-

pozytor, matematyk, koszykarz, tenisista, 
współzałożyciel Mikroklimatu, gra mu-
zykę dawną, jego specjalnością są aran-
żacje chóralne. Ma na swoim koncie 
również sukcesu międzynarodowe. Du-
żo uwagi poświęca kompozycji np., płyta 
„Nostalgia Piano” z własnymi kompozy-
cjami na fortepian solo. Pisze i nagrywa 
muzykę ilustracyjną dla telewizji tworząc 
muzykę do filmów. Ostatni projekt mu-
zyczny to płyta „Pasja wg św. Jana”. Mu-
zyk jazzowy i studyjny, miłośnik sportu, 
zaangażowany w powstanie klubu spor-
towego Hubertus w Zalesiu Górnym. 
Paweł Szczyciński: wokalista, muzyk, 
propagator Monobike’ów. 
Maciej Szczyciński: kontrabasista i gi-
tarzysta basowy, muzyk wszechstronny, 
gra w wielu składach jazzowych, grał 
w ramach Forum Lutosławskiego i w 
Warszawskiej Filharmonii Młodzieżo-
wej, współpracuje z Kabaretem Moral-
nego Niepokoju, gdzie gra i komponuje, 
gra muzykę latynoską i flamenco, mu-
zyk studyjny, jazzowy i rockowy, zapalo-
ny piłkarz.
Zbigniew Mucha – przewodniczący Kapituły

Nagrody im. Kisielewskiego
Zdjęcia EM

informacja ze strony: 
www.powiat-piaseczynski.info

słów gromadkę młodzieży. A zaczęło się 
to jeszcze w 2002/2003 roku. „Pani Twar-
dowska „ to pierwsze przedstawienie te-
atru Miniatura.

Potem były „Malowane Dzieje, Wielki 
Skrzat, Staw. Bez rozgłosu, ale z osiągnię-
ciami scenograficznymi i reżyserskimi. W 
międzyczasie teatr Miniatura, zapewne ja-
ko zbyt mały, zamienił się w 2005 roku w 
poważnego Pajdudka. Posypały się kolejne 
premiery, akcje plastyczne, bale, konkur-
sy i widowiska przygotowywane z udzia-
łem rodziców i wielu nauczycieli. Siłą te-
go teatru jest wiedza, wola, umiejętność 
współpracy ze środowiskiem szkolnym i 
ogromna wiara w człowieka. Nawet tego 
najmłodszego. 

Nie mogłyśmy nie połączyć sił – uzu-
pełniają się nasze sposoby myślenia o te-
atrze. Grażynki wyczucie plastyczne, wi-
zjonerskie pomysły scenograficzne, talent 
do wyczarowywania kostiumów z nicze-
go, są nieocenione.

Dobrze by było, gdyby z nowym ro-
kiem udało się objąć stałą formą warszta-
tów pozalekcyjnych w ramach filii MGOK 
dzieci młodsze, a niewątpliwą przygodą 
dla wielu mogłoby się stać stworzenie te-
atralnej grupy dorosłych, o czym prze-
bąkuje się tu i ówdzie zbyt nieśmiało. 
Nadzieję daje znów Grazyna Doba–Wol-
ska, która tworzy nową formację teatralna 
Omoh–Homo. Fantastycznie mogłaby za-
funkcjonować międzypokoleniowa grupa, 
w której dzieci stanęłyby na scenie z ro-
dzicami czy starszymi kolegami. Jeszcze 
wszystko przed nami!

Dlatego gorąco zachęcamy wszystkich 
amatorów teatru amatorskiego (ze wszyst-
kich grup wiekowych) jeśli nie do działań 
scenicznych, to do wspierania w ten czy in-
ny sposób przy budowaniu zaplecza, kom-
pletowaniu garderoby i doposażeniu para-
fialnej sali teatralnej.

Iza Przyłucka Instruktor Teatralny

Kisiel dla Państwa Szczycińskich 

Pajdudek w akcji
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Jak tak dalej pójdzie, to szykuje się w 
Zalesiu kolejna zadyma. Znowu przyje-
dzie telewizja, rada gminy i powiatu jak 
zwykle wyrazi swoje zaskoczenie, urzęd-
nicy rozłożą bezradnie ręce recytując 
znaną formułkę: „widziały gały gdzie się 
sprowadzały”, a przy tej okazji miesz-
kańcy Zalesia wyjdą w oczach owych 
urzędników na pieniaczy i mącicieli. 

Co do pieniaczy i mącicieli należy 
urzędnikom wyjaśnić pewną prawidło-
wość, która brzmi: „podróże kształcą”, a 
że mieszkańcy tej wsi podróżują, a podró-
żując widzą, to później po powrocie re-
agują za pomocą emocji! 

Tak przy okazji, zawsze się zastana-
wiam, jak taki urzędnik który również po-
dróżuje, a podróżując pewnie widzi, czuje 
się po powrocie? Co on sobie tak właści-
wie myśli wracając za biurko, takiego daj-
my na to, wydziału odpowiedzialnego za 
drogi?! Nie wiem, może podróżując jed-
nak nic nie widzi, albo nie chce widzieć, 
a może wracając nie myśli albo nie chce 
myśleć o tym co zobaczył!

Niektórzy na ten przykład podróżując, 
żeby nie widzieć i się później nie streso-
wać ... piją, ale że czasami prowadzą sa-
mochód to piją jak nie jadą, przez co ja-
dąc widzą. Może urzędnicy mają kierow-
ców przez co pijąc jadą nie widząc.

Ale wracając do zadymy, wygląda na to, 
że mieszkańcy Zalesia doszli już do krań-
ca samych siebie i mają już dosyć kolejnych 
rewelacyjnych pomysłów poszczególnych 
zarządów dróg. Od błotnistych gminnych, 
poprzez dziurawe powiatowe na niewia-
rygodnie niebezpiecznych wojewódzkich i 
krajowych kończąc! Naszą wioskę przeci-
nają a raczej przekrajają dwie powiatowe i 
kilkadziesiąt gminnych. Natomiast na wo-
jewódzkich i krajowych, którymi jeździmy 
do pracy, chcą nas jedynie zabić.

Zaczynając od gminnych: jeden z na-
szych radnych od kilkunastu miesięcy nie 
mógł się doprosić o wyasfaltowanie ka-
wałka drogi przed nowo wybudowanym 
przedszkolem. Widać podróżował, widział 
– przez co wiedział, że takie prace po-
winny być wykonane zanim się zacznie... 
Urzędnicy jednak mieli kierowcę – przez 
co wiedzieli lepiej i stwierdzili, że ideal-
nie będzie lać asfalt jak już ludzie i ich 
dzieci zaczną korzystać z przedszkola. 

To, co się działo w owe dni (a raczej 
w dzień i noc poprzedzającą dzień następ-

ny) przed budynkiem przedszkola, wyglą-
dało jakby od wykonania tej drogi zależa-
ło życie jej wykonawców, albo też miała 
nią przejechać jakaś bardzo ważna dele-
gacja z zagranicy! Bez względu na bezpie-
czeństwo dzieci, kierowców, słupów elek-
trycznych oraz bez opamiętania i oznako-
wania lano drogę. Wylano i zniknięto! Je-
dyne co pozostało to połamany słup, kilku 
rozdygotanych rodziców tulących swoje 
pociechy cudem wyciągnięte spod walca 
walca, masa śmieci po kanapkach i pusz-
ki po napojach, których dzieciom pić nie 
wolno. Została na szczęście droga która 
niestety ciągnie się jedynie do horyzontu, 
natomiast zaraz za nim, czyli tam gdzie 
delegacje nie widzą, asfalt kończy się i 
pojawia się nasza drogowa rzeczywistość. 
Tutaj gratulacje za refleks dla jednego 
z mieszkańców ul. Młodych Wilcząt któ-
ry w ostatniej chwili zdążył wkopać so-
bie krawężniki ;) . Inni niestety nie mieli 
szans lub refleksu. 

„No ale po co się irytować” powie-
dział urzędnik, asfalt jest? No jest? Zgi-
nął ktoś podczas prac? Mało brakowało, 
no ale nie zginął. Słup naprawiony? No po 
kliku dniach tak. No to o co chodzi? 

W sumie racja, tylko strach pomyśleć 
co by się działo gdyby do Zalesia mieli 
przylecieć kosmici.

Jedyna nauka to zapraszać delegacje z 
zagranicy. Niech przyjeżdżają i oglądają... 
ulicę Jasną, Promienną, Sarenki, Poran-
ku, Kwiatu Paproci … oraz wiele innych. 
I oczywiście niech zobaczą nasz rewela-
cyjny parking pt: „Parkuj i Jedź.” w wyda-
niu mazowieckim. A i jeszcze jedno: war-
to mieć krawężniki na podorędziu, bo nie 
znacie godziny.

Co do dróg powiatowych, to mamy tu-
taj przykład rewelacyjnej koordynacji prac 
policji oraz starostwa. 

Ta pierwsza, zmuszona przez jakąś soł-
tyskę obcej wsi spod Zalesia, zaczęła eg-
zekwować zakaz parkowania w ciągu uli-
cy Pionierów. Zgodnie z prawem wlepiała 
mandaty informując tym samym przestęp-
ców, niezgodnie z prawdą, że robi to na 
polecenie naszego sołtysa. Znaki zakazu 
B–36, czyli postoju i zatrzymywania się, 
stoją, więc egzekucja jest w świetle pra-
wa jak najbardziej właściwa, lecz w świe-
tle zdrowego rozsądku może nieco mniej. 

Natomiast ta druga, czyli starostwo, za-
prezentowała w tym samym czasie pro-
jekt przyszłorocznego remontu owej ulicy 

(Pionierów) nie przewidując nigdzie pasa 
parkingowego. Czyli koordynacja jest zna-
komita, policja przyzwyczaja lud do nie-
parkowania, bo idą zmiany, Za rok jadąc 
na bazarek proszę parkować w Wólce pod 
Zalesiem. 

I tutaj na usta cisnie się pytanie otwar-
te: „ czy w tej sytuacji człowiek normalnie 
myślący, podróżujący i przy okazji widzą-
cy jest w stanie zachować spokój?” Wasze 
Zdrowie Mieszkańcy!

Jakiś czas temu, po tym jak pewien pan 
utopił swój samochód w kałuży na nie-
utwardzonej części ul. Wiekowej Sosny 
(droga również powiatowa), jej zarząd do-
konał całkowitej przemiany tej ulicy. Cał-
kowitość polegała na zamianie koloru na-
wierzchni w efekcie czego teraz kurzy się 
na biało a kiedyś kurzyło się na czarno. 
Poza tym efekt osiągnięto, teraz samocho-
du rzeczywiście nie można utopić ale w 
sposób doskonały można urwać w nim 
zawieszenie! Brawa dla pomysłodawcy! 
I tutaj kolejne pytanie: Gdzie żeś ty by-
wał... inicjatorze tego pomysłu? Podczas 
której podróży widziałeś takie przełomo-
we rozwiązanie? W którym z odwiedzo-
nych przez Ciebie krajów to było!? Na 
szczęście całość widział starosta i dyrek-
tor od dróg. Szczęście nie trwało długo bo 
widzieli, ale niestety nie grzmieli, jedynie 
się dziwili o co chodzi. Kurz w końcu kie-
dyś opada.

Ale żeby się już nie rozwodzić nad 
pokanalizacyjnym stanem dróg, corazbar-
dziej pofałdowaną nowowybudowaną ul. 
Leśnych Boginek, pozbawioną jakichkol-
wiek spowalniaczy ul. Słoneczną itd., itp. 
pragnę zauważyć jak we wstępie... jeżeli 
w dalszym ciągu pisanie pism do posłów, 
radnych, urzędników i zarządców dróg 
będzie wyglądało jak przysłowiowe wale-
nie głową w mur, to będzie zadyma i to 
przed wyborami. 

Kochani posłowie, radni, urzędnicy i 
wszyscy dzięki którym codziennie zbli-
żamy się do zawału, w promieniu 50– 
100 km od centrum stolicy już wiedzą jak 
to się robi. Jedźcie, zobaczcie! Podróże 
kształcą! PW

Podróże kształcą

Naszą gazetę można przeczytać
również na stronach:

www.zalesie-gorne.eu
oraz www.zalesie-gorne.pl

Aktualności z Piaseczna mażna obejrzeć
na stronie: www.itvpiaseczno.pl 
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Według zdobytych informacji, Biuro Pro-
jektowe, które wygrało przetarg na wyko-
nanie projektu Zespołu Szkół, kilka tygodni 
temu przedstawiło Burmistrzowi trzy kon-
cepcje planowanej rozbudowy, z których jed-
na została zaakceptowana i przekazana do 
dalszych konsultacji. Zaakceptowany projekt 
zakłada przebudowę istniejących budynków 
Szkoły Podstawowej na potrzeby Gimna-
zjum i budowę nowej Szkoły Podstawowej – 
całość połaczona łącznikiem.

Pierwsze spotkanie dyrektorów obu za-
lesiańskich szkół – Pani Hanny Sierant i Pa-
ni Marty Blauth z projektantami i pracow-
nikami Wydziału Inwestycji UG, na którym 
zostały przekazane wstępne uwagi dotyczą-
ce zaproponowanego projektu, odbyło się w 
zeszłym tygodniu w Urzędzie Gminy.

Kolejne spotkanie z projektantami, tym 
razem połączone z wizją lokalną na terenie 
Szkoły Podstawowej, w którym oprócz dy-
rektor Szkoły Podstawowej Pani Hanny 
Sierant i dyrektor Gimnazjum Pani Marty 
Blauth uczestniczyli: przedstawiciel Wy-
działu Inwestycji inspektor Kłosiewicz, rad-
ny Andrzej Swat, przewodnicząca Rady 
Rodziców Szkoły Podstawowej Iwona San-
kowska i przedstawicielka Rady Sołeckiej 
Anna Wyżykowska, miało miejsce w dniu 
wczorajszym tj. 1 października. 

Podczas spotkania omówiono zakres 
zmian wprowadzonych do pierwotnej kon-
cepcji obejmujących uwzględnienie potrze-
by osobnych bibliotek z salami multime-
dialnymi dla Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum oraz przeniesienie szatni Szkoły Pod-
stawowej do części piwnicznej ze względu 
na przekroczenie dopuszczalnej powierzch-
ni zabudowy. 

Przedyskutowano ograniczenia jakim 
podlega projekt ze względu na zapisy miej-
scowego planu zagospodarowania z których 
wynika konieczność spełnienia warunku 
pozostawienia 70% powierzchni biologicz-
nie czynnej, a także ograniczenie wysoko-
ści budynku do 11 m i wymóg zaprojek-
towania skośnego dachu o nachyleniu 30 
stopni. Ograniczenia te wpływają na brak 
możliwości zaprojektowania pełnowymia-
rowej czwartej kondygnacji (III piętra) oraz 
wyższej hali sportowej.

Przedstawiono wątpliwości co do zapro-
ponowanego rozwiązania komunikacji mię-
dzy klasami na parterze i I piętrze budynku 
projektowanej Szkoły Podstawowej gdzie 

przewidziano długi korytarz na który pro-
wadzą wyjścia z 9 klas, co prawda speł-
niający normy budowlane dla tego typu 
obiektów, ale nie spełniający oczekiwań 
przyszłych użytkowników. Z powodu braku 
możliwości zwiększenia powierzchni zabu-
dowy, powstała koncepcja przeniesienia po 
jednej z klas na parterze i I piętrze na miej-
sce pracowni mieszczących się na tychże 
kondygnacjach, które z kolei zostaną prze-
niesione w inne miejsce. Dzięki uzyskanej 
powierzchni uda się poszerzyć korytarz do 
przyzwoitych rozmiarów i wygospodaro-
wać w jego połowie poszerzone miejsce 
długości jednej klasy z maksymalnym do-
świetleniem dużymi oknami wychodzący-
mi na boisko.

Zaproponowano uwzględnienie gabine-
tów dla pedagogów, psychologów i reeduka-
torów, osobnych dla obu szkół. Projektanci 
na miejscu zaproponowali stworzenie takich 
gabinetów na poddaszu obok biblioteki w 
projektowanej Szkole Podstawowej i na par-
terze w przebudowanym Gimnazjum.

Omówiono potrzeby odpowiedniej licz-
by wspólnych pomieszczeń dla Dyrekcji i 
Administracji obu szkół, jak również ko-
nieczność usytuowania pokoi nauczyciel-
skich w ich pobliżu, co też udało się projek-
tantom na poczekaniu zaproponować. 

Wspólną częścią dla uczniów obu szkół 
będzie jedynie przestronna stołówka na 120 
osób, w miejscu gdzie mieściło się do tej 
pory Przedszkole Państwowe.

Przewidziane są osobne wejścia dla 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, jedno 
od strony ul. Sarenki, drugie od ul. Białej 
Brzozy. Takie rozwiązanie pozwoli maksy-
malnie rozdzielić obie szkoły w projekto-
wanym Zespole Szkół.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 
wystąpi do Burmistrza Józefa Zalewskiego 
z prośbą o uwzględnienie potrzeby zastoso-
wania w budynkach wentylacji mechanicz-
nej (być może z opcją ogrzewania nawie-
wowego przy użyciu tych samych kanałów), 
sufitów dźwiekochłonnych i zapewnienia 
lokalu zastępczego dla Państwa Oleksiaków 
mieszkających na poddaszu obecnej Szkoły 
Podstawowej.

Pozostaje do dyskusji i głębszego roz-
ważenia kwestia zagospodarowania terenu 
i inne tematy, które mogą się pojawić po 
wprowadzeniu sygnalizowanych potrzeb do 
projektu. Anna Wyżykowska

Budowa Zespołu Szkół w Zalesiu
– sprawozdanie

Zalesianie
w Piasecznie !
12 września w parku miejskim w 

Piasecznie zorganizowano imprezę z 
okazji 580 rocznicy urodzin miasta. 
Wśród wielu stoisk i wykonawców za-
prezentowali się także przedstawiciele 
Zalesia Górnego.

 Na parkowej estradzie swoje talen-
ty teatralne pokazali, z dużym wdzię-
kiem, członkowie Teatru Pajdudek i 
Teatru Młodzieżowego. Tłem wystę-
pów była scenografia autorstwa Graży-
ny Doby–Wolskiej, a naszej młodzieży 
akompaniował niezawodny Stanisław 
Szczyciński. Wśród kramów i stoisk 
miała miejsce prezentacja eksponatów 
z naszej modelarni do której przyłą-
czył się p. Jerzy Miller. Jego modele 
żaglowców znakomicie komponowały 
się z modelami samolotów, które wy-
stawił Arkadiusz Orliński. Po wystę-
pach artystycznych podzielono urodzi-
nowy tort o wadze 30 kg. Jubileuszowe 
spotkanie w parku zakończył koncert 
Kasi Nosowskiej i zespołu rockowego 
Hey. Red. 

Nerwowe chwile przed występem

Grażyna Doba-Wolska w otoczeniu Pajdudka

Arkadiusz Orliński i Jerzy Miller
– nasi sławni modelarze
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Od 7 października 2009 roku obowiązują nowe, niestety, wyższe ceny wody i 
ścieków. Taryfy sporządzone przez spółkę gminną PWiK dla wody z wodociągu war-
szawskiego i odprowadzenie ścieków, wywołały sporo kontrowersji pomiędzy radny-
mi a burmistrzem. Zbyt duże podwyżki zwłaszcza za ścieki dowożone  nie mogły być 
zaakceptowane przez radnych. Po dwóch sesjach zwykłych i jednej nadzwyczajnej 
zwołanej w trakcie sesji w dniu 23 września i po prawdziwej wojnie nerwów został 
zawarty kompromis: obniżono cenę za ścieki dowożone przez szambowozy o 0,50 zł 
i cenę wody warszawskiej o 0,09 zł.

Taryfa sporządzona przez firmę Elmar na wodę z własnych ujęć nie wzbudziła 
takich emocji bo skala podwyżki jest mniejsza. Mimo to nie została w głosowaniu 
przyjęta - po podtrzymaniu jej przez burmistrza, po okresie ustawowym wejdzie w 
życie ze stawkami zaproponowanymi przez burmistrza. 

Stawka 12,53 zł/m3 na ścieki dowożone obowiązuje przy zrzucie ścieków na 
oczyszczalni. Jeśli do tego doliczymy transport i pompowanie to otrzymamy cenę za 
m3 odbierany z naszych zbiorników, która zapewne będzie dużo wyższa. W tej sytu-
acji należałoby rozpatrzyć pilne podłączenie się do kanalizacji, jeśli ktoś tego jeszcze 
nie zrobił, bo za te ścieki zapłacimy tylko 5,96 zł/m3.  

Wszystkie kwoty stawek taryfowych podane są w tabelce jako netto tj. przed do-
daniem podatku VAT, który wynosi 7%.

CENY  (netto)
Lp Wyszczególnienie j.m. Gospodarstwa Użyteczność Przemysł, Ścieki
   domowe publiczna usługi dowożone
1 Cena dostawy wody - z SUW,
 własne ujęcia (tzw. woda wiejska) zł/m3 2,82 2,82 2,82 
2 Cena dostawy wody - odbiorcy
 zasilani z wodociągu warszawskiego zł/m3 4,61 4,61 4,61 
3 Opłata abonamentowa
 (doliczana do rachunku za wodę ) zł/mc 3,50 3,50 3,50 
4 Cena za odprowadzenie
 i oczyszczenie ścieków zł/m3 5,96 6,03 7,86 12,53

Poz. 1  - ceny obowiązują w okresie od 7.10. 2009 r do 6. 10. 2010 r
Poz. 2,4 - ceny obowiązują w okresie od 7.10.2009 r do 6.04. 2011 r
Poz. 3 - wysokość opłaty abonamentowej dla obu okresów

Andrzej Swat - radny

WARTO CZYTAĆ !!!

Dla Czytelników, którzy lubią wydawnictwa regionalne znowu mamy dobre wie-
ści. Na półkach księgarskich pojawiają się coraz to nowe pozycje o historii i dzie-
dzictwie kulturowym naszego „kawałka” świata.
Najnowsza to opisanie ziemii piaseczyńskiej piórem „pędziwiatra”  Stanisława Hof-
mana i Doroty Zając, bibliotekoznawcy i historyka. Stanisław Hofman to człowiek 
związany od pokoleń z ziemią piaseczyńską. Zamiłowany, kwalifikowany turysta i 
znawca naszych stron. Ci, którzy Go znają wiedzą np., że jest odkrywcą źródeł rzeki 
Małej, która wpada do Jeziorki na obrzeżach Parku Zdrojowego w Konstancinie.

Niewątpliwym walorem ksiażki, nazwanej trochę przewrotnie „przewodnikiem 
subiektywnym”, jest próba całościowego przedstawienia dorobku kulturowego na-
szych stron. Teksty są bogato ilustrowane niezłymi zdjęciami a na końcu opracowa-
nia można znależć streszczenie w jęz. angielskim. Moim zdaniem to pozycja, którą 
trzeba przeczytać.

W ramach projektu Powiat Piaseczyński Stolica Kulturalna Mazowsza 2009 po-
wstały trzy broszury o historii pobliskich miejscowości, jedna opisuje czasy II wojny 
światowej w Zalesiu Dolnym, dwie pozostałe: historię Konstancina i postać Wacła-
wa Gąsiorowskiego, pisarza, działacza emigracyjnego i sołtysa osady Konstancin w 
latach 30-tych XX wieku. Te ostatnie pozycje to pokłosie Festiwalu Otwarte Ogro-
dy, który na stałe zagościł u naszych sąsiadów. Kolejną pozycją godną polecenia jest 
praca Ewy i Włodzimierza Bagieńskich, którzy zaprezentowali niewielką,  ale pięk-
nie udokumentowaną książeczkę o piaseczyńskim rynku. Przypomnijmy, że autorzy 
Ci gościli niedawno w Zalesiu Górnym. Postaramy się, aby omawiane książki trafiły 
niebawem do naszej biblioteki. Red.

AKCJA: SPRZĄTAMY ŚWIAT!
Zalesie Górne to piękne miejsce na zie-
mii. Pozbawione wielu problemów spo-
łecznych, z którymi borykają się inne 
miejscowości. Zalesie to wspaniały kli-
mat, przyroda którą trudno przecenić i 
życzliwi, sympatyczni ludzie.

Jest jednak sprawa, która uwiera nas 
wszystkich tak boleśnie, jak drobny kamyk 
w bucie. Ta sprawa to śmieci!

Sołtys w każdym wydaniu naszej gazet-
ki apeluje do mieszkańców o zachowanie 
czystości. Tymczasem drogi, lasy, trakty le-
śne, przystanki autobusowe a nawet stacja 
PKP nieustannie toną w śmieciach. Ci, któ-
rzy tego nie zauważają, być może już przy-
wykli. Ja wciąż nie mogę !

18 września do sprzątania „naszego ka-
wałka” świata ruszyła młodzież z gimna-
zjum . Następnego dnia do akcji przystapiła 
niewielka, 10-osobowa grupa dorosłych za-
lesian pod dowództwem sołtys Ewy Stroiń-
skiej. Sprzataliśmy lasek od stacji PKP do 
boiska na Domance. 

W czasie nieco ponad dwóch godzin 
uzbieraliśmy ponad 30 średnich worków 
śmieci. Czego tam nie było: główny śmie-
ciowy asortyment to butelki po napojach, 
nazwijmy to, „energetycznych”. Dominowa-
ły tzw. „małpki”, czyli naczynia o pojemno-
ści od 100 do 250 gram mało znanego pro-
ducenta alkoholu. Ale zdarzały się także li-
trowe „plastyki” po kordiałach za całe 1 zł 
70 gr. Kolejną pozycją występującą częściej 
niż grzyby po deszczu były, stosując profe-
sjonalną terminologię, opakowania szklane 
o pojemności od 0.33 do 0.5 l wszystkich 
możliwych producentów piwa. Sporo opa-
kowań po papierosach, chipsach i batoni-
kach. Absolutnym hitem śmieciowym oka-
zały się jednak, porozsiewane po całym la-
sku, kapsle od butelek. Gdyby je zliczyć do-
kładnie, moglibyśmy wystartować w świato-
wym konkursie Guinessa,w dziedzinie:ilość 
alkoholu na głowę mieszkańca, i nie bez 
szans na zwycięstwo! Najbardziej żenują-
cym znaleziskiem okazał się pęk plastiko-
wych siatek z podpaskami wrzucony w kę-
pę krzaków naprzeciwko jednego z domów 
przy ul. Młodych Wilcząt. To smutne, że 
niektórzy z naszych mieszkańców traktują 
nasze piękne Zalesie jak wysypisko! Dzię-
kujemy uczniom gimnazjum, p.Barbarze 
Karwowskiej i innym nauczycielom, którzy 
zechcieli przyłączyć się do akcji porządko-
wania sołectwa. Dziękujemy tym, którzy 
poświęcili kilka godzin w sobotę 19 wrze-
śnia, aby posprzątać nasz lasek. Kilkadzie-
siąt worków śmieci mniej w Zalesiu. Leśna 
zwierzyna odetchnie z ulgą. A.Szczygielski

NOWE CENY WODY I ŚCIEKÓW


