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l Kilkakrotnie kontaktowaliśmy się z 
Dyrekcją Zarządu Dróg Powiatowych w 
Piasecznie n/t naprawy pobocza przy po-
czcie i aptece. Jesteśmy zbywani obietni-
cami, ale nie rezygnujemy – dzwonimy 
prawie codziennie i przypominamy się.
l Podejmowaliśmy rozmowy z Wydzia-
łem Inwestycji w Gminie n/t oświetle-
nia ulicy Parkowej /zadanie budżetowe 
gminy na rok 2009/ – obiecują zrobić do 
końca listopada.
l Braliśmy udział w uroczystości inau-
guracyjnej obchodów 10–lecia Gimna-
zjum w Zalesiu Górnym. Jesteśmy dum-
ni z naszej szkoły i życzymy jej uczni-
om, nauczycielom, pracownikom i dy-
rekcji dalszych wspaniałych sukcesów.
l Braliśmy udział w otwarciu Przed-
szkola na ulicy Młodych Wilcząt. Nasze 
dzieci mają przedszkole, o jakim marzy-
li ich rodzice, gdy byli w ich wieku. Dłu-
go czekaliśmy, ale mamy przedszkole, w 
którym dzieci  i kadra pedagogiczna ma-
ją doskonałe warunki pobytu i nauki. 
l W odpowiedzi na nasze prośby w/s za-
sypania nierównego pobocza przy wiacie 
przestankowej koło poczty Gmina do-
starczyła w wywrotkę destruktu.  Osoby 
skierowane do prac społecznych zasypa-
ły nierówności.
l Po wielu interwencjach Rady Sołec-
kiej i radnych  Gmina wykonała tak po-
trzebny chodnik na nieutwardzonej czę-
ści Leśnych Boginek. W tym roku na 
części ulicy z powodu braku funduszy,  
mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
chodnik będzie dłuższy.
l Prowadzimy systematyczną współpra-
cę z kuratorem sądowym w Piasecznie. 
Przyjmujemy i opiekujemy się osobami  
skierowanymi do prac społecznych na 
terenie Zalesia, kontrolujemy czy zleco-
ne prace są wykonywane.
l Wystąpiliśmy do Gminy o  dostarcze-
nie destruktu celem zasypania ogromnej 
dziury na przystanku autobusowym na 
Pionierów przy Drodze Dzików. Pomoc  
dostaliśmy już na drugi dzień dzięki 
Panu Grzegorzowi Chrabałowskiemu z 

Wydziału Utrzymania  Terenów Pu-
blicznych. Zorganizowaliśmy odpowied-
nie oznakowanie  na czas robót w tym 
miejscu/ samochody jadą szybko a pobo-
cze bardzo wąskie i niebezpieczne/.Dziu-
ry nie ma –mieszkańcy mogą korzystać z  
przystanku nie tonąc w wodzie.
l Wystąpiliśmy do burmistrza z prośbą 
o zawiadamianie sołtysa i rady sołeckiej 
o planowanych robotach drogowych, re-
montach czy też inwestycjach – co do-
tychczas nie było praktykowane przez 
Gminę. Otrzymaliśmy odpowiedź, że 
burmistrz zgodził się z naszymi suge-
stiami i nakazał odpowiednim wydzia-
łom, aby sołtysi byli informowani o ta-
kich pracach  na tydzień przed planowa-
nym rozpoczęciem robót.
l Uzyskaliśmy informację od kierowni-
ka naszego posterunku policji, że miej-
sca użyteczności publicznej są kontrolo-
wane przez pracowników posterunku, a 
kontrola prędkości na naszych drogach  
też jest przeprowadzana przez właściwe 
organy policji!

* * *
PRZYPOMINAMY! DO 15 LISTO-
PADA PŁACIMY OSTATNIĄ RATĘ 
w roku 2009 ZA NASZE NIERUCHO-
MOŚCI. Opłatę można uiszczać u soł-
tysa w godzinach dyżuru. Sołtys może 
przyjechać do osób, które nie mogą 
przyjść osobiście i pobrać opłatę – nale-
ży jednak zadzwonić i umówić się.

* * *
KONTAKT Z SOŁTYSEM
TELEFON 22/844 03 29; 0691 500 
242, ul. PORANNEJ ZORZY 1;
Dyżur sołtysa i rady sołeckiej:
poniedziałek 17– 19; piątek 10–12

* * *
Stały apel i prośba do naszych 
mieszkańców i gości; ZOSTAWIAJ-
MY NASZE ŚMIECIE W DOMO-
WYCH POJEMNIKACH, NIE WIE-
SZAJMY TOREB NA ULICZNYCH 
KOSZACH, NIE WYRZUCAJMY 
ŚMIECI DO LASU!!! Dbajmy o czy-
stość naszego Zalesia.

DZIAŁANIA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ w październiku 2009 r.91. Rocznica
Niepodległości
Dzień 11 listopada ustanowiony został 
przez Sejm Rzeczypospolitej Świętem Nie-
podległości w kwietniu 1937 roku. Przed 
II wojną światową obchodzono go zaled-
wie dwa razy. Po wojnie władze próbowa-
ły zmienić historię i wymazać ten dzień z 
pamięci Polaków. Święto przywrócono do-
piero w 1989 r. jako wyraz pamięci i sza-
cunku dla twórców II Rzeczpospolitej.

W 1918 roku po 123 latach niewoli odro-
dziła się niepodległa Polska. 11 listopada 
tegoż roku, w Compiegne pod Paryżem,  
francuski marszałek Ferdynand Foch przy-
jął od  delegacji niemieckiej akt kapitulacji 
na warunkach, które podyktowały Państwa 
Sprzymierzone. I wojna światowa, najbar-
dziej krwawa z dotychczasowych wojen, do-
biegła końca. Zaledwie dzień wcześniej do 
kraju powrócił z internowania w Magdebur-
gu Józef Piłsudski. Już następnego dnia Rada 
Regencyjna wydaje „Dekret do narodu pol-
skiego o przekazaniu władzy wojskowej Jó-
zefowi Piłsudskiemu”, w którym zawarto na-
stępujący tekst:

„Wobec grożącego niebezpieczeństwa ze-
wnętrznego i wewnętrznego, dla ujednolice-
nia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzy-
mania porządku w kraju, Rada Regencyjna 
przekazuje władzę wojskową i naczelne do-
wództwo wojsk polskich, jej podległych, Bry-
gadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Po utwo-
rzeniu Rządu Narodowego, w którego ręce 
Rada Regencyjna, zgodnie ze swymi po-
przednimi oświadczeniami, zwierzchnią wła-
dzę państwową złoży, Brygadier Józef Pił-
sudski władzę wojskową, będącą częścia 
zwierzchniej władzy państwowej, temuż Rzą-
dowi Narodowemu zobowiązuje się złożyć, 
co stwierdza podpisaniem tej odezwy.
Dan w Warszawie,
dnia 11 listopada 1918 roku 

Aleksander Kakowski, Józef Ostrowski
Zdzisław Lubomirski, Józef Piłsudski”

Wspominając dziś dzień odrodzenia na-
szej państwowści warto pamiętać o tych, któ-
rzy kładli jej podwaliny. A.Szczygielski
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 „sztukatorów co najlepszych wezwali
całą noc sztukatorzy malowali
nawet plecy tych, co siedzą
z tamtej strony na różowo”

Z. Herbert, Ornamentatorzy

„Sztukatorzy”, czyli II Festiwal Poezji 
Śpiewanej i II Konkurs Poetycki.

Pierwsza edycja obu konkursów miała 
miejsce rok temu w ramach Jesiennego se-
zonu poetyckiego „Rekonstrukcja poety” 
w X rocznicę śmierci Zbigniewa Herber-
ta. Pomysł na to przedsięwzięcie narodził 
się jesienią 2007 roku, kiedy to Dom Kul-
tury w Zalesiu był jeszcze pobożnym ży-
czeniem i należało poczynić jakieś kroki, 
żeby trochę żywej gotówki zasiliło łakną-
cą glebę kulturalnych zalesiańskich inicja-
tyw. Właśnie cementowała się młodzie-
żowa grupa teatralna i to z myślą o niej 
i poetyckim spektaklu zaczął powstawać 
projekt konkursowy do Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Projekt szyb-
ko rozrósł się do wszechstronnej zabawy z 
poezją – dla całego Zalesia.

A efekt...cóż, przerósł nasze najśmiel-
sze oczekiwania – na wstępie Festiwalu 
Poezji Śpiewanej zabrakło krzeseł, zaraz 
potem kart do głosowania, szybko zaczy-
nał się kończyć tlen w sali rekreacyjnej SP. 
Nie zabrakło tylko emocji i wzruszeń. Po-
tem przyszedł czas na „Kołatkę” i czyta-
nie konkursowych wierszy – i znów miłe 
zaskoczenie – tylu poetów mamy w okoli-
cy, tyle pięknych wierszy wyjrzało z szu-
flad na światło dzienne. Finałowy spek-
takl „Przypadki Pana Cogito” stał się oka-
zją do wręczenia nagród laureatom.

Jasne było od razu, że za rok trzeba to 
będzie powtórzyć...

...a skoro rok minął – SZTUKATO-
RZY tuż!

Do udziału w Festiwalu Poezji Śpiewa-
nej zapraszamy dzieci (od kl. IV), mło-
dzież i dorosłych:
l  termin złożenia karty zgłoszenia – 7.11.w 

Świetlicy, ul. Wiekowej Sosny 4
l  przesłuchania – 12 XI od godz. 15.30 (w 

szczególnych przypadkach możliwość 
ustalenia innego terminu)

l  Regulamin i karty zgłoszeniowe do po-
brania na www.sztukatorzy.tu.edu.pl
Zakwalifikowanych uczestników za-

prosimy na cykl warsztatów z emisji gło-
su i interpretacji oraz próby z akompania-
mentem – w ustalonych terminach.

Koncerty finałowe – 5 XII
w Sali rekreacyjnej SP

l kategoria młodszych (SP) – godz. 11.00
l kategoria starszych (młodzież i dorośli) 
– godz. 19.00

Zapraszamy również do udziału w im-
prezach towarzyszących:

II Konkurs poetycki 
To konkurs dla wszystkich tworzących 
własną poezję. Odbędzie się w 3 katego-
riach wiekowych: dzieci, młodzież, do-
rośli.

Termin składania prac – do 20 XI w 
Świetlicy przy ul. Wiekowej Sosny 4.

Ogłoszenie wyników nastąpi w okresie 
przedświątecznym.

Warsztaty graficzne tworzenia logo
Ponieważ festiwal SZTUKATORZY stał 
się imprezą cykliczną, a za rok chcemy 
go jeszcze wzbogacić o kolejne dziedziny 
sztuki – zapraszamy do poszukiwania lo-
go dla naszych spotkań ze sztuką. Przy-
nieś swoje pomysły. Najlepsze będą na-
grodzone!

Warsztaty – 13 XI i 20 XI godz. 18.00 
w Świetlicy przy ul. Wiekowej Sosny 4

Więcej informacji: www.sztukato-
rzy.tu.edu.pl, tel. 0 783 028 033

Organizatorami są: Stowarzyszenie Ro-
dziców „TU”, MGOK w Piasecznie – filia 
w Zalesiu Górnym, Stowarzyszenie Przy-
jaciół Zalesia Górnego, B. i S. Szczyciń-
scy, Szkoła Muzyczna Maestro.

Iza Przyłucka,
pomysłodawca i organizator

Przywołajmy, jak było rok temu, odda-
jąc głos uczestnikom

25 października odbył się w zalesiań-
skiej szkole podstawowej konkurs poezji 
śpiewanej z okazji roku Zbigniewa Her-
berta. Długo wahałem się, czy wziąć w 
nim udział. Myślałem sobie – temat po-
ważny, teksty poety trudne, a w ogóle, to 
czy ktoś tam się zgłosi? – Na szczęście po-
stanowiłem wystartować i już w trakcie 
eliminacji przekonałem się, że był to do-
bry wybór. Nie byłem sam – wielu moich 
znajomych także postanowiło spróbować 
swoich sił, było nas kilkanaście osób. W 
tygodniu przed finałowymi przesłucha-
niami odbyły się dwukrotnie warsztaty z 
emisji głosu, z profesjonalnymi wokalista-
mi, którzy instruowali nas technicznie.

W sobotę spotkaliśmy się przed koncer-
tem: ustawienie nagłośnienia, zestrojenie 
instrumentów, a potem już tylko oczekiwa-
nie na rozpoczęcie i na swoją kolej. Muszę 
przyznać, że byłem trochę zaskoczony li-
czebnością publiki (ponad 120 osób) i wy-
sokim poziomem konkurencji! Nie sądzi-
łem, że poezja śpiewana cieszy się takim 
powodzeniem, zwłaszcza wśród młodzieży, 
której też było sporo. Myślę, że wielu kon-
kursowiczów nigdy w życiu nie występo-
wało przed tak szerokim gremium. Kto był 
i widział, zgodzi się ze mną, że tego typu 
imprezy są niezwykle wartościowe i może 
warto podobne spotkania częściej organi-
zować. Ja z niecierpliwością czekam na 
ogłoszenia o następnych podobnych kultu-
ralnych wydarzeniach. Maciek Kamiński,

III miejsce w kategorii starszej

Przecież to nic wielkiego, wieczór po-
ezji śpiewanej w X rocznicę śmierci Her-
berta. Ale ten jest w naszej szkole i liście 
spadają z drzew, które znamy. Pięć świec 
na pianinie, cztery na cztery pory roku 
i jedna na tę piątą porę miłości. Ta nie 
przemija, choć tak różna.

Dzieci śpiewają, recytują… a nam ser-
ca topnieją. Skąd one znają nasze marze-
nia, tęsknoty spełnione, niespełnione z na-
szych szczenięcych lat? Jakiż to czar spra-
wia, że stajemy się dziećmi i śmiejemy z 
kaczki dziwaczki? To poezja, ona nie dzie-
li na pokolenia, nie podlega regułom cza-
su. A poeci – pielgrzymi z kosturami wiecz-
nych piór – wciąż wędrują po świecie.

Magdalena Raczko–Pietraszek,
juror Konkursu Poetyckiego

Zapraszamy do oglądania zdjęć
archiwalnych: www.sztukatorzy.tu.edu.pl

SZTUKATORZY – przygoda z poezją

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

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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W pierwszym tygodniu listopada na 
stronie internetowej Zalesia trwała akcja 
zbierania podpisów pod protestem prze-
ciwko wyłożonym do publicznej wiado-
mości planom przeznaczenia pod budow-
nictwo terenów na Nowinkach, wzdłuż 
Traktu Wareckiego. Protest zaczął się od 
harcerzy zaniepokojonych losem otocze-
nia starego dębu przy mostku. Również 
i tam zaplanowano zabudowę. Akcja wy-
wołała nadspodziewany odzew. Stronę in-
ternetową odwiedziło w ciągu tygodnia 
ponad 1800 osób. Wywołała też wiele 
emocji, w większości opartych na niepo-
rozumieniu. Zagrożeni poczuli się miesz-
kańcy osady od strony Krępy. Nie o 
nich chodziło, nieprecyzyjne zdefiniowa-
nie problemu było niewątpliwie błędem, 
zrodziło niepotrzebny gniew. Wrócę jesz-
cze do tego tematu, ale najpierw, krótko 
opowiem w czym rzecz. Otóż otoczenie 
naszej rzeczki, teren Nowinek, od dawna 
jest miejscem mocnej presji urbanizacyj-
nej. Tylko jedno gospodarstwo w tym re-
jonie ma korzenie przedwojenne. Zarów-
no plan z 1975 roku, jak z 1986 zakazywa-
ły wszelkiej zabudowy, postulowały włą-
czenie terenu do chronionego obszaru la-
su. Dziś gmina ugięła się pod trwającymi 
od lat naciskami kilku właścicieli działek, 
domagającymi się prawa zabudowy. Sła-
bość gminy wobec nacisków nielicznych, 
wynika z bierności olbrzymiej większo-
ści, z bierności naszej lokalnej społecz-
ności w sprawowaniu demokracji bezpo-
średniej. Trzeba było poważnego zagroże-
nia granic Zalesia aby zmobilizować spo-
łeczny głos. Sprawa nie jest błaha bowiem 
otoczenie rzeczki jest ważną częścią eko-
systemu Lasów Chojnowskich. Rzeka Zie-
lona jest podstawowym wodopojem zwie-
rzyny leśnej z całego obszaru, aż do drogi 
na Górę Kalwarię. Przyległe łąki są siedli-
skiem ptaków i rzadkiej flory, a nadbrzeż-
ne szuwary i zarośla pełnią rolę schro-
nienia dla dzikiej zwierzyny. Poprzez rze-
kę nocami zwierzęta migrują do lasów po 
zachodniej jej stronie. Południowy odci-
nek rzeczki, powyżej dębu Harcerzy jest 
siedliskiem bobrów. Zabudowanie traktu 
spowodowałoby przecięcie lasu na pół i 
odcięcie zwierząt od wody. Zabudowa to 
ludzie, ogrodzenia, później asfalt na dro-
dze i skierowanie tym skrótem ruchu do 
Krępy, Wojciechowic i Czarnego Lasu. W 
Krępie są olbrzymie tereny budowlane, 
dziś trudno dostępne, ale jeśli była by do-

bra droga? Tu nie chodzi o blokowanie te-
go budownictwa, ale o to by nie odbywało 
się ono kosztem najdelikatniejszej części 
ekosystemu. Do Krępy i do pobliskich za-
budowań Nowinek można dojechać istnie-
jącą szosą od strony Wojciechowic. Odci-
nek Traktu od Krępy do zabudowań ma 
być rychło przez powiat utwardzony tłucz-
niem. Ale nie można pozwolić na całość, 
aż do leśniczówki,  bo tylko zła, leśna dro-
ga powstrzymuje kierowców od jazdy tym 
skrótem. 

Sprawa istniejących budynków wzdłuż 
Traktu oraz nad rzeczką, zarówno po 
wschodniej jej stronie, jak i na naszym 
brzegu, nie jest łatwa. Niektóre z tych do-
mów są jedynym miejscem do mieszkania 
dla ich właścicieli. Ale z drugiej strony w 
olbrzymiej większości jest to twarda sa-
mowola. Teren ten nigdy nie był przezna-
czony pod zabudowę, zawsze była ona za-
kazana. Czy dziś współczucie jest właści-
wym kierunkiem? Przecież każda z tych 
budów była wznoszona z pełną świado-
mością zarówno łamania prawa, jak i, co 
ważniejsze, czynienia zła, zagrażania na-
turze. Mamy w Polsce jedno z najbardziej 
represyjnych praw budowlanych na świe-
cie, ale widać, że jest ono groźne tylko dla 
tych, co chcą je przestrzegać. W żadnym z 
krajów zachodnich, starej demokracji,  ta-
ka sytuacja nie mogła by mieć miejsca. 
Ich prawo wyraźnie rozróżnia prawo wła-
sności ziemi i prawo do zabudowy „...nie-
dającej się pomnożyć i niezbędnej ziemi 
nie wolno pozostawić grze wolnych sił i 
uznaniu jednostek. W ochronie jej pra-
wa własności, interesy ogółu, muszą być 
w daleko silniejszym stopniu uwzględ-
niane, niż przy innych dobrach mająt-
kowych” –  to cytat z  orzeczenia fede-
ralnego Trybunału Konstytucyjnego RFN. 
Nasze prawo przewiduje procedurę wyło-
żenia planu do publicznej wiadomości, po 
to właśnie byśmy mogli  wypowiedzieć 
się w tej wspólnej sprawie. Dobrze, że 
społeczność Zalesia zabrała głos. Ale to 
nie koniec sprawy. Nie wiem jaki będzie 
dalszy los planu, tego powinni dopilno-
wać nasi radni. Ale my powinniśmy le-
piej się zorganizować, by nie przeoczyć 
podobnych spraw i by mieć silniejszy głos 
w naszych sprawach. Tylko od stopnia na-
szej organizacji zależy czy i kto będzie się 
z nami liczył. 

Jacek Koziński,
Zalesie Górne, 9 listopada 2009

Zmiana planu Nowinek Wspólne 
śpiewanie

W dniu 29 października br. w koście-
le pw. Świętego Józefa wystąpił z koncer-
tem irlandzki Wicklow Male Voice Cho-
ir z miejscowości Arklow, która nawiązu-
je partnerskie kontakty z Gminą Piasecz-
no. Udział w imprezie wzięli także: Con 
Fuoco z parafii św. Józefa Opiekuna Pra-
cy w Józefosławiu, Accentus z parafii 
św. Huberta w Zalesiu Górnym, Zalesiań-
skie Towarzystwo Śpiewacze prowadzone 
przez p. Stanisława Szczycińskiego z Za-
lesia Górnego, które zaprezentowało swo-
je umiejętności wokalne oraz chór litur-
giczny parafii NMP Wspomożenia Wier-
nych w Zalesiu Dolnym.

Współgospodarzami imprezy byli: 
proboszcz parafii w Józefosławiu ksiądz 
Stanisław Śmigasiewicz i Urząd Gminy 
Piaseczno. Red.

Chóry zalesiańskie

Różne oblicza
Ojczyzny!

Dzięki staraniom p. Barbary Tokarskiej 
w dniu 8 listopada br. w kościele pw. 
Świętego Huberta w Zalesiu Górnym od-
był się jubileuszowy, X Wieczór Słowno–
Muzyczny poświęcony Ojczyżnie w wier-
szach polskich poetów przy akompania-
mencie zespołu Canor Antikus. W progra-
mie wystąpili: Barbara Ajewska, Magda 
Raczko i Paweł Królikowski – recytacje, 
Ewa Raczyńska–Witkowska – prowadze-
nie. Scenariusz i opracowanie – Barbara 
Tokarska. Red.

Chór z Arklow Fot. UMiG
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15 września rozpoczęła  swoją działal-
ność świetlica przy ul. Wiekowej Sosny 
4 w budynku Biblioteki Publicznej.

Obecnie w świetlicy prowadzone są zaję-
cia plastyczne (3 grupy), które prowadzi 
Leszek Zadrąg, klub szachowy prowadzo-
ny przez Bartosza Soćko i zajęcia informa-
tyczne, którymi kieruje Teodor Sobczak. 
Ogromne zainteresowanie plastyką spowo-
dowało konieczność utworzenia, nieplano-
wanej wcześniej, trzeciej grupy zajęciowej.

Dużym powodzeniem cieszy się także 
klub szachowy, który gromadzi blisko 
trzydzieści osób.

Dzięki pomocy Ośrodka Kultury w 
Piasecznie, Urzędu Gminy oraz sporego 
grona mieszkańców Zalesia udało się prak-
tycznie „z niczego” stworzyć 6 stanowisk 
komputerowych, na których uczymy od 
podstaw obsługi komputera.

Wielkie podziękowania dla Tomasza 
i Teodora Sobczaków, którzy nie szczę-
dząc czasu odbudowali kilka komputerów 
i czuwają nad ich stanem.

Najbardziej niespodziewanym prezen-
tem była jednak, przysłana aż z USA, kla-

wiatura komputerowa. Dziękujemy za ten 
dar p. Ani Buśko.

Ze środków MGOK zakupiony został 
instrument klawiszowy Yamaha z nie-
zbędnymi akcesoriami i mikrofony, które 
już wkrótce będą potrzebne na Festiwalu 
„Sztukatorzy”.  Pomocy finansowej udzie-
liło nam także Partnerstwo Stowarzysze-
nie Mieszkańców Osiedla Kozodawski 
Sad i Stowarzyszenie Rodziców TU.

Ze środków zebranych w ramach 1% 
zakupione zostały, bardzo potrzebne, ma-
teriały do zajęć plastycznych, a w planie 
mamy zakup ławek, które staną obok bu-
dynku. Ogromne dzięki.

Cały czas staramy 
się uzupełniać wypo-
sażenie świetlicy, aby 
stworzyć jak najlepsze 
warunki dla wszyst-
kich uczestników za-
jęć, których liczba do-
chodzi do 80 osób ty-
godniowo.  W bieżą-
cym roku kalendarzo-
wym wszystkie nowe 
zajęcia prowadzone w 
świetlicy są bezpłat-
ne. Taką decyzję, na 
wniosek kierownika 
świetlicy, podjęła dy-
rektor Ośrodka Kul-
tury w Piasecznie p. 
Ewa Dudek.

Remont kolejnego 
budynku !

W pażdzierniku roz-
począł się, zgodnie z 
planem, remont bu-
dynku przy ul. Jelon-

ka 2. Zaawansowanie prac jest zgodne z 
ustalonym harmonogramem robót, wyko-
nano m.in. izolację fundamentów, muro-
waną opaskę budynku, trwają prace przy 
naprawie tarasu i schodów oraz roboty 
wnętrzarskie. Dotychczasowy, zły stan bu-
dynku wymaga stałego nadzoru i kontroli 
wykonywanych zadań.

Co kilka dni na budowie jest obecny in-
spektor nadzoru i przedstawiciele Ośrod-
ka Kultury. Zakończenie prowadzonych 
prac i ich odbiór planowane jest na gru-
dzień bieżącego roku. Z początkiem stycz-
nia powinno zacząć się wyposażanie bu-
dynku.

Co przed nami ?
Oprócz stałych zajęć w listopadzie praco-
wać będziemy, wspólnie ze Stowarzysze-
niem Rodziców TU, SPZG, Szkołą Mu-
zyczną MAESTRO, Szkołą Podstawową i 
Gimnazjum nad przygotowaniem do Fe-
stiwalu Poezji Śpiewanej „Sztukatorzy”. 
Pomaga nam w tym dziele spora grupa ak-
tywnych zalesian, za co serdecznie dzię-
kujemy.

Oprócz Festiwalu przygotowujemy z 
gronem zalesiańskich artystów–plastyków 
projekt pod roboczą nazwą PANORAMA 
ZALESIA, który mamy nadzieję zapre-
zentować na obchodach 80–lecia naszej 
miejscowości w czerwcu 2010 r.

W listopadzie planujemy ponadto  spo-
tkanie w Klubie Seniora z prezentacją 
zdjęć ukazujących współczesne Chiny, 
które pokaże fotografik Piotr Fogel.

Dla najmłodszych przewidujemy wy-
stęp teatrzyku dziecięcego w II części 
miesiąca, po ustaleniu terminu. A już w 
grudniu zapraszamy na kolejny festiwal 
Adwentowy. A. SzczygielskiPo wykonaniu zadania odbędzie się ocena prac

Młodych szachistów rozpiera chęć zwycięstwa

Świetlica 
działa!


