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Wywiad z burmistrzem
Miasta i Gminy Piaseczno

Zdzisławem Lisem
Od wyborów samorządowych minęło 15 mie-
sięcy. Burmistrz i Rada Miejska podsumowali 
miniony rok i przygotowali nowy budżet dla 
naszej Gminy na 2012 rok. To dobry moment 
aby porozmawiać o perspektywach Gminy i jej 
mieszkańców. W poprzednim numerze naszej 
gazetki przewodniczący Rady Miejskiej An-
drzej Swat przedstawił syntetyczną informa-
cję o tegorocznym budżecie. Dziś o odpowiedź 
na nasze pytania prosimy burmistrza Miasta i 
Gminy Zdzisława Lisa. 

Panie burmistrzu jak oce-
nia Pan realizację zadań 
nakreślonych na pierwszy 
rok Pańskiej kadencji? 
Swoją kadencję rozpocząłem 
od diagnozowania najważ-
niejszych problemów i za-
dań stojących przed gminą. 
Opracowaliśmy wiele analiz 
dotyczących m.in. zarządza-

nia oświatą czy sportem, które wskazały nam kie-
runki działań. Chodzi o to, aby zwiększyć efek-
tywność każdej złotówki wydawanej przez gmi-
nę w celu zaspokojenia jak największej ilości po-
trzeb. Starałem się też zmienić styl pracy w urzę-
dzie. Naczelnicy zyskali większą samodzielność 
i odpowiedzialność, a urzędnicy dostali jasne in-
strukcje, jak w sposób uprzejmy i profesjonalny 
obsługiwać mieszkańców.
Jak kryzys gospodarczy odbija się na finan-
sach naszej Gminy?
Budżet gminy odzwierciedla kondycję finansową 
naszych mieszkańców. Jeśli dotyka ich kryzys to 
wpływa to bezpośrednio na dochody samorządu. 
Krytyczne pod tym względem były zwłaszcza dwa 
ostatnie lata. Teraz widać już pewną poprawę. Dla-
tego apelujemy wciąż do mieszkańców a rozlicza-
nie podatków w miejscu swojego zamieszkania. W 
tym roku naszą akcję promuje hasło „Zamień PIT 
na lepszy byt”, oddaje ono istotę sprawy.
Jakie dziedziny działalności najdotkliwiej od-
czują skutki kryzysu, czyli mówiąc lapidarnie 
– na co zabraknie pieniędzy budżetowych?

dokończenie na str. 3

l Zwróciliśmy się do burmistrza z zapy-
taniem o możliwość przekształcenia 
działki leśnej przy stacji kolejowej na 
miejsca parkingowe dla samochodów 
mieszkańców korzystających z PKP. 
Otrzymaliśmy informację, że Gmina 
wystąpi z propozycją do PKP i Lasów 
o dzierżawę działek w celu możliwo-
ści ich przekształcenia docelowo na 
miejsca parkingowe dla Zalesia Gór-
nego.
l Poprosiliśmy Gminę o wymianę 
spowalniaczy na ulicy Jesionowej na 
bardziej przyjazne naszym samocho-
dom, czyli podobne do tych na ulicy 
Leśnych Boginek. Otrzymaliśmy te-
lefoniczne potwierdzenie wymiany w 
tym roku.
l Zwróciliśmy się do Gminy o usta-
wienie nowej wiaty w miejsce znisz-
czonej w ubiegłym roku naprzeciwko 
poczty. Uzyskaliśmy odpowiedź, że 
do końca marca dostaniemy wiatę.
l Otrzymaliśmy też pozytywną od-
powiedż na pismo dotyczące wymia-
ny tablicy informacyjnej z planem Za-
lesia na ul. Jesionowej w miejsce sta-
rej, nieczytelnej i zniszczonej. 
l Otrzymaliśmy odpowiedź ze Sta-
rostwa Powiatowego w Piasecznie na 
nasze wnioski do budżetu powiatowe-
go na 2012 rok. Wnioski dotyczyły:
– wykonania sygnalizacji świetlnej na 
ulicy Pionierów,
–budowy chodnika przy Parkowej od 
poczty do granicy z Ustanowem,
–remontu ul. Koralowych Dębów od 
Wiekowej Sosny do przejazdu ko-
lejowego w Żabieńcu. Oto cytat z 
pisma wicestarosty Marka Gieleciń-
skiego…. „Z powodu znacznie ogra-
niczonej ilości środków finansowych 
w budżecie Powiatu Piaseczyńskiego 
na 2012 r., zgłoszone przez Panią 
wnioski nie zostały wpisane do planu 
zadań inwestycyjnych i remontowych 
realizowanych w 2012 r.
Jednocześnie informuję, że złożony 
przez Panią wniosek w sprawie od-

wodnienia ul. Wiekowej Sosny w 
Zalesiu Górnym zostanie rozpatrzo-
ny przez Zarząd Powiatu Piaseczyń-
skiego po przedstawieniu przez Za-
rząd Dróg Powiatowych harmonogra-
mu udrażniania rowów przy drogach 
powiatowych w 2012 r.„ 
l Zlecaliśmy prace porządkowe dla 
osób skierowanych przez Kuratora do 
prac interwencyjnych. Dzięki uprzej-
mości kilku mieszkańców ulic: Za-
czarowanej Róży, Słowików i Rusa-
łek, ulice były wysypywane na całej 
długości– prywatnym piaskiem. Dzię-
kujemy mieszkańcom za udostępnio-
ny piasek.
Osoby skierowane do prac społecz-
nych usuwały także śnieg: z bazarku, 
z ulicy Pionierów, z ulicy Wiekowej 
Sosny i Koralowych Dębów.

Sołtys Ewa Stroińska

* * *
PRZYPOMINAMY – podatek od 
nieruchomości za rok 2012: płacimy I 
ratę – 15 marca, można też płacić u soł-
tysa w godzinach dyżurów bądź inne-
go dnia po uzgodnieniu telefonicznym. 
Sołtys może przyjechać do mieszkań-
ców i pobrać opłatę na miejscu.

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

* * *
Kontakt z sołtysem: tel. 691 500 
242; 22/844 03 29 ul. Porannej 
Zorzy 1;
dyżur sołtysa: poniedziałek: g. 17–19
i piątek: g. 10–12

* * *
Stały apel do mieszkańców i gości: 
zostawiajmy nasze śmieci w domo-
wych pojemnikach, nie wieszajmy na 
ulicznych koszach, nie rzucajmy na 
niezamieszkałe działki, lub do lasu – 
dbajmy o czystość naszego Zalesia.

DZIAŁANIA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
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Bezpłatny
odbiór azbestu

od mieszkańców Piaseczna

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno 
kontynuuje program bezpłatnego 
odbioru i utylizacji odpadów za-
wierających azbest. Wszystkich za-
interesowanych informujemy, że 
termin składania wniosków mija 
16.04.2012 r. 

Dzięki trwającej od 2003 roku ak-
cji, udało się wyeliminować już po-
nad 2 256 ton eternitu zdemontowa-
nego z budynków mieszkalnych i go-
spodarczych, znajdujących się na tere-
nie Gminy Piaseczno. W samym tyl-
ko 2011 usunięto około 600 ton. Na 
realizację tego zadania gmina otrzy-
mała kwotę 50 281,32 złotych z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej oraz 20 
000 złotych ze Starostwa Powiatowe-
go w Piasecznie. 

Mieszkańcy, którzy będą chcieli 
w tym roku skorzystać z bezpłatne-
go odbioru i utylizacji azbestu, zobo-
wiązani są złożyć odpowiedni wnio-
sek wraz z wymaganymi załączni-
kami do 16.04.2012r. Po tym ter-
minie wnioski na rok bieżący nie 
będą przyjmowane. Wzory dokumen-
tów dostępne są na stronie interne-
towej www.piaseczno.eu, w kancela-
rii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 
oraz w pokoju nr 63. 

Akcja rozpocznie się po przepro-
wadzeniu przetargu. Koszty związa-
ne z odbiorem i utylizacją wyrobów 
zawierających azbest poniesie gmina. 
Właściciele obiektów zobowiązani są 
jedynie do sfinansowania bezpieczne-
go demontażu eternitu oraz, oczywi-
ście, nowego pokrycia dachu.

Ustawowy termin usunięcia wszy-
stkich wyrobów zawierających azbest 
to rok 2032. 

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Odpadami

mgr inż. Barbara Wysocka

W związku z warunkami atmosferycz-
nymi panującymi na początku lutego 2012, 
od dnia 10.02 2012r. nastąpiła przerwa 
w dostawie wody do naszych posesji. Po 
sprawdzeniu wszystkich możliwych przy-
czyn awarii, ustalono, że zamarzły opaski 
podłączeniowe na rurociągu głównym usy-
tuowanym w ulicy Sarenki. 

Instalacja wspomnianego wodociągu, we-
dług dokumentów, została wykonana zgod-
nie z projektem i przyjęta do realizacji i eks-
ploatacji przez Przedsiębiorstwo Techniczne 
ELMAR. Przyczyną obecnego stanu rzeczy 
są niestety nieprawidłowości, do których do-
szło przy układaniu głównego rurociągu.

Jest to przede wszystkim nie dotrzyma-
nie warunku posadowienia wodociągu poni-
żej minimalnej granicy przemarzania grun-
tu oraz innych parametrów, które również są 
niezgodne z projektem. Przedsiębiorstwo EL-
MAR, podpisało umowę o dostarczanie wo-
dy z mieszkańcami, biorąc w ten sposób od-
powiedzialność za realizację zapisów umo-
wy. W obecnej sytuacji zostaliśmy poin-
formowani zaś, że nikt nie ponosi odpo-
wiedzialności za zaistniałą sytuację i mamy 
czekać na wiosnę i odwilż pozostawieni sa-
mi sobie. Bez jakiejkolwiek pomocy!

Z ogólnie znanych doniesień literaturo-
wych wynika, iż w większości przypadków 
instalacja taka nadaje się potem do wymia-
ny, gdyż w niskich temperaturach obserwo-
wane są następujące zjawiska: 
a) rury z tworzyw kurczą się i stają się kru-
che 
b) lód ma większą objętość niż woda więc 
rozszerza się powodując pękanie rur i two-
rzenie tzw. mikropęknięć. 

Większość instalacji po odmrożeniu nie 
przechodzi więc testu ciśnieniowego.

Prosimy o zajęcie stanowiska i odpo-
wiedź na następujące pytania:
1. Kto jest odpowiedzialny za dopuszcze-
nie podłączenia do rurociągu głównego, je-

żeli był wadliwie, czyli za płytko posado-
wiony?
2. Dlaczego podpisano umowy na dostar-
czanie wody, jeżeli teraz twierdzi się, że 
podłączenia nie zostały  wykonane prawi-
dłowo?

Zgodnie z decyzjami, jakie dostaliśmy 
oraz zgodnie z pozwoleniem na projekcie, 
opaski zostały założone na takiej głęboko-
ści jak rurociąg główny i są one integralną 
częścią tego rurociągu. 

Z naszych informacji wynika również, 
że braki w dostawie wody zgłaszane są nie 
po raz pierwszy ani nie są przypadkiem od-
osobnionym na terenie Zalesia (nawet tej zi-
my). Tym bardziej zastanawia bezczynność 
służb oraz brak empatii ze strony Władz.

Oczekujemy na niezwłoczną i skuteczną 
reakcję służb utrzymujących i konserwują-
cych sieć wodociągową, w celu przywró-
cenia dostaw wody teraz i w przyszłości. 
Zima trwa i niedorzecznością jest czekanie 
na wiosnę. Brak wody przez taki długi 
okres czasu stwarza zaś, zagrożenie sani-
tarno–epidemiologiczne dla mieszkańców, 
zwłaszcza, że mieszkają tu osoby starsze, 
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 
jak również prowadzone są zajęcia dydak-
tyczno wychowawcze z udziałem dzieci i 
dorosłych. 

Z poważaniem
Mieszkańcy: Piotr Walecki, ul. Sarenki 7,

Magdalena Borys, ul. Sarenki 9, Cichosław 
Makowski, ul. Sarenki 9A, Monika Ebert 

– Stowarzyszenie Rodziców „TU”
ul. Sarenki 11, Ewa Rogala, ul. Sarenki 13

Kopie przekazane do wiadomości;
1/ Inspektorat Sanitarno–Epidemiologicz-
ny w Piasecznie, ul. Dworska 7
2/ Przedsiębiorstwo Techniczne ELMAR 
05–502 Piaseczno, Wólka Kozodawska, ul. 
Źródlana 20

LISTY DO REDAKCJI

Zalesie Górne, 2012.02.16

Mieszkańcy posesji w Zalesiu Górnym  Pan Burmistrz Zdzisław Lis
przy ul Sarenki nr 7, 9, 9A, 11, 13 UMiG w Piasecznie

dot: przyłączy wodociągowych do budynków jednorodzinnych w Zalesiu Górnym 
przy ul Sarenki 7, 9, 9A, 11, 13 (nr ew. działek 716, 715/1, 715/2, 714, 713) 
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dokończenie ze str. 1
Odpowiadając na pytanie wprost, braki 
odczuwamy w każdej dziedzinie i dlatego 
staramy się robić wszystko aby w zrów-
noważony sposób rozdzielać pieniądze, 
aby nie pominąć żadnego obszaru działa-
nia gminy. Stąd nasza determinacja aby 
kontrolować i weryfikować wszystkie wy-
datki bieżące. Będziemy np. na poziomie 
ubiegłego roku utrzymywać wydatki na 
prace odwodnieniowe i remonty dróg, z 
kolei na oświatę przeznaczamy o 25 mln 
zł więcej niż w 2011 r. Skala usług świad-
czonych przez gminę jest tak duża, że aby 
zaproponować coś nowego, coś na co li-
czą nasi mieszkańcy lub zostało nam od-
górnie przekazane przez rząd i parlament 
do realizacji, musimy przyglądać się każ-
dej dziś wydawanej złotówce. Aby zacho-
wać odpowiedni poziom wydatków in-
westycyjnych powołujemy Piaseczyńską 
Agencją Rozwoju, w celu zoptymalizo-
wania kosztów ponoszonych na inwesty-
cje. Mam na myśli m.in. odliczanie podat-
ku VAT.
W trakcie grudniowej sesji Rady Miej-
skiej został podjęty długo oczekiwany 
program wsparcia rodzin wielodziet-
nych. Kiedy ten program zacznie dzia-
łać?
Zgodnie z uchwałą program zacznie dzia-
łać od października 2012 roku. Przewi-
dujemy wydawanie dwóch rodzajów kart: 
ze zniżką 50% dla rodzin posiadających 
troje dzieci oraz zniżką 70% dla rodzin 
z czwórką i więcej dzieci. Na początku 
zniżki obowiązywały będą w Centrum 
Kultury oraz w gminnych obiektach spor-
towych. Zwiększanie zakresu uprawnień 
np. w komunikacji publicznej uzależnia-
my od naszych możliwości finansowych 
w kolejnych latach. Osoby zainteresowane 
zapraszam do kontaktu z Miejsko–Gmin-

nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, któ-
ry jest koordynatorem akcji.
Jakie działania podejmuje urząd w 
związku z ubiegłoroczną powodzią i 
podtopieniami w wielu miejscowościach 
naszej Gminy?
Nastąpił tu prawdziwy przełom. W 2011 
roku na prace odwodnieniowe wydaliśmy 
4,5 mln zł, tyle samo zaplanowaliśmy w te-
gorocznym budżecie. Do tego należy doli-
czyć koszty odwodnień przy budowie no-
wych ulic oraz bieżące utrzymanie rowów 
i kanałów. Nauczeni doświadczeniem dzia-
łamy planowo i kompleksowo, po to m.in. 
opracowaliśmy mapę operacyjną systemu 
odwodnienia dla całej gminy.
Gros z przeznaczanych na modernizacje i 
remonty środków skierowaliśmy na Zale-
sie Górne i okoliczne tereny jako najbar-
dziej poszkodowane i wciąż zagrożone. W 
tym roku realizować będziemy odwodnie-
nie południowej części miejscowości na 
podstawie kierunku spływu wód, przebu-
dowywać będziemy sieć odwodnieniową 
przy ul. Poranku, Jastrzębiego Lotu, Dro-
gi Dzików, Leśnego Zaułka, Leśnych Bo-
ginek, Pięknej, Sarenki, Słonecznej i ul. 
Żubrów w Jesówce.
Jakie będą najważniejsze kierunki dzia-
łań inwestycyjnych w naszej Gminie w 
obecnej kadencji samorządu?
Zdecydowanie najwięcej środków prze-
znaczać będziemy na budowę i rozbudowę 
placówek oświatowych zarówno w cen-
trum Piaseczna jak i innych miejscowo-
ściach m.in. Zalesiu Górnym, Józefosła-
wiu czy Złotokłosie. Budowa samej szko-
ły podstawowej dla Piaseczna to koszt po-
nad 20 mln zł. Oczywiście nie będziemy 
zaniedbywać innych dziedzin, które uję-
liśmy w wieloletnim programie inwesty-
cyjnym. Wytyczyliśmy w nim m.in. ko-
lejność budowy dróg w naszej gminie ale 

także budowę kolejnych budynków miesz-
kaniowych, gdzie przeprowadzać chcemy 
rodziny z budynków które wymagają re-
montów. To z kolei jest warunkiem rewi-
talizacji centrum miasta i podnoszenia je-
go atrakcyjności. Wiele z inwestycji reali-
zować będą za nas spółki komunalne. Już 
dziś rozbudową sieci kanalizacyjno–wo-
dociagowej zajmuje się PWiK. Wkrótce 
powołana zostanie Piaseczyńska Agencja 
Rozwoju, która w pierwszej kolejności bę-
dzie samodzielnie inwestowała w rozbu-
dowę zaplecza sportowego.
I na koniec poprosimy o odpowiedź na 
pytanie dotyczące planowanych inwe-
stycji w Zalesiu Górnym. 
O naszych działaniach zmierzających do 
zminimalizowania skutków podtopień już 
wspomniałem. Najbardziej spektakularną 
inwestycją dla mieszkańców Zalesia Gór-
nego jest z pewnością budowa nowego ze-
społu szkół przy ul. Sarenki. Na tę in-
westycję, która powstanie do 2015 roku, 
przewidzieliśmy ponad 20 mln zł
Zalesie Górne jest perłą w naszej gminie. 
Dlatego mam nadzieję, że opracowywany 
nowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego pozwoli na wykorzystanie terenów 
zalesiańskiego zalewu do stworzenia tam 
atrakcyjnego terenu rekreacyjnego. Go-
towi jesteśmy współdziałać w tym tema-
cie ze starostwem powiatowym. W tym 
roku kompleksowo remontujemy dworzec 
w centrum Piaseczna, z pewnością w ko-
lejnym etapie zmodernizowana musi zo-
stać stacja w Zalesiu Górnym. Zasługują 
na to mieszkańcy, których wyróżnia ak-
tywność, sąsiedzka solidarność oraz zaan-
gażowanie we wspólne projekty społecz-
ne i kulturalne. 
Dziękuję za udzielenie odpowiedzi na 
nasze pytania. Andrzej Szczygielski

Redaktor Naczelny „Przystanku Zalesie”

Grupa „Razem Lepiej”
poszerza swoje horyzonty…
W styczniu odbyło się kolejne comiesięczne spotkanie 
grupy „Razem Lepiej”. 
Wszyscy przybyli punktualnie do zalesiańskiej świetlicy, 
gdzie czekała niespodzianka. Przyjechali do nas goście, 
aż z Watraszewa. Ela i Grześ, niepełnosprawni wraz z 
opiekunami dowiedzieli się o istnieniu grupy z Internetu. 
Wspólnie obejrzeliśmy wcześniej przygotowaną prezenta-
cję, która była podsumowaniem roku 2011. Dla nas to by-
ła chwila wspomnień, a dla naszych Gości mała cząstka, 
dzięki której mogli poznać nasze chęci i możliwości. 
Na lutowe spotkanie zaplanowaliśmy bal karnawałowy. 
Każdy z nas już dziś wymyśla sobie strój na ten wyjątko-
wy dzień. Magda Kamińska – lider Grupy „Razem Lepiej”
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Po raz czwarty, 14 lutego Klub Seniora 
został zaproszony do Państwowego 
Przedszkola Nr 7 przy ul. Młodych Wil-
cząt w Zalesiu Górnym. 

Tym razem „Chrabąszczyki” grupa przed-
szkolaków w wieku 5–6 lat wraz z 
wychowawcami panią Anną Zadrąg, Jo-
anną Stok-Stokowiec, rytmiczką Katarzy-
ną Chenczke-Woźniak oraz Hanną Mara-
cewicz, przygotowała bogaty program z 
okazji Dnia Babci i Dziadka.

Wśród zaproszonych gości pojawili się: 
sołtys p. Ewa Stroińska i kierownik zale-
siańskiej filli Domu Kultury p. Andrzej 
Szczygielski oraz siostry orionistki.

Gości przywitała serdecznie wicedy-
rektor p. Halina Koprowicz, podkreślając 
ważną rolę ludzi starszych w życiu spo-
łeczeństwa. Prowadzenie spotkania przy-
padło w udziale pani Joannie, która zapo-
znała uczestników z jej przebiegiem. 

Następnie prowadząca zaprosiła 
wszystkich, aby poczuli się przez chwilę 
jak w teatrze… Zabrzmiał trzykrotnie 
dźwięczny dzwonek i przygasło światło. 

Mali aktorzy siedzący po obu stronach 
sceny podnieśli się. Na środek wyszli soli-
ści Julka i Igor. Wszyscy razem zaśpiewa-
li sentymentalną piosenkę „Noworoczna 
piosenka o przemijaniu” do słów i muzy-
ki Joanny Bernat. Dziewczynki Weroni-
ka, Agatka, Kasia i Asia wygrywały ryt-
micznie dźwięczne tony na trójkątach.

Zapadła cisza. 
Na scenę spośród widowni wbiegła 

Zofia z niebieskim pluszowym misiem. 
Wówczas dzieci siedzące z obu stron sce-
ny, jednocześnie wykonały gest i dźwięk 

przywołujący ciszę. Zofia odłożyła misia i 
z niezwykłym wdziękiem i dużym wyczu-
ciem aktorskim jak na swój wiek, przed-
stawiła inscenizację wiersza D. Gellner 
„Dla dziadka”. Następnie, układając i po-
rządkując rekwizyty przy dźwiękach mu-
zyki płynącej z pianina, przygotowała 
miejsce na inscenizację wiersza D. Gell-
ner „Dla babci”, którą odważnie wykona-
ła Jagódka, wyjmując po kolei z pudełka 
przygotowane prezenty dla babci i rozrzu-
cając cztery białe szale i „ dziesięć cza-
pek w śnieżną kratkę…! „(na te słowa 
wypowiedziane przez Jagódkę, za sprawą 
małych aktorów 18 czapek zostało wy-
rzuconych w górę!). Słychać było przez 

ułamek sekundy, 
głuchy odgłos 
spadających re-
kwizytów. Mali 
aktorzy siedzieli 
w bezruchu, gdy 
dziewczynka koń-
czyła mówić swo-
ją kwestię, ła-
komie przytulając 
do siebie czeko-
ladkę, wywołując 
życzliwy uśmiech 
na twarzy widza.

Na spokojne i 
m e l o d y c z n e 
dźwięki wydoby-

wające się z pianina, dzieci podając sobie 
dłonie utworzyły półkole, zasłaniając so-
bą scenę. Ten zamierzony efekt niczym 
kurtyna, pozwolił na krótką chwilę, po-
zbierać dużą ilość rozrzuconych rekwizy-
tów. Po chwili aktorzy rozsunęli się i sto-
jąc śpiewająco zainscenizowali piosenkę 
„Dziadkowie” do muzyki Edwarda Pał-
łasza i słów Józefa Solińskiego. Podczas 
śpiewanego pierwszego refrenu na scenę 
wleciały dwie szybkie osy – Julka i Do-
minik. Przy drugiej zwrotce Wiktoria w 
rytm śpiewanej piosenki przechadzała się, 
kołysząc i tuląc lalkę w rękach. W kolej-
nym refrenie na scenę wbiegły dwie za-
bawne małe myszki – Daria i Maciuś, bie-
gając wokół słomianego fotela. Pojawił się 
także wnuczek – Igor na hulajnodze, de-
klarujący dziadkowi możliwość naucze-
nia się jazdy na niej. A na koniec wybiegł 
czarny, groźny wilk – Franek, którego 
dzieci zgodnie ze słowami piosenki, nie 
bały się i śpiewając głośno i dobitnie „Gdy 
przychodzicie do mnie oboje, wtedy się 
nawet wilka nie boję, wtedy się nawet wil-
ka nie boję, wilka nie boję” podkreślały 
odwagę mocnymi rytmicznymi tupnięcia-
mi w podłogę. Rozemocjonowani aktorzy 
nieznacznie ukłonili się. Publiczność na-
grodziła występ gorącymi oklaskami.

Kolejny punkt programu, to zaprosze-
nie gości do zatańczenia białego walczyka 
w parze z dzieckiem. Dzieci podchodziły 

Goście musieli upleść warkocze

W gościnie u „Chrabąszczyków”

Wspólna zabawa
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W okresie ferii zimowych Ośrodek 
Pomocy Społecznej wspólnie z Klu-
bem Kultury zorganizowały na tere-
nie świetlicy przy ul. Jelonka 2 akcję 
„Zima na Wsi” dla ponad 20 dzieci z 
Zalesia i okolic.

W programie zajęć znalazły się wy-
jazdy: do Multikina i na basen do Góry 
Kalwarii. Jednak największym zaintere-
sowaniem uczestników cieszyły się zaję-
cia warsztatowe.

Z Grażyną Doba – Wolską dzieci 
wykonały niezwykle pomysłowe kukieł-
ki, trudu było co niemiara, ale efekt 
– znakomity. Warsztaty z 
wytwarzania biżuterii po-
prowadziła bardzo sprawnie 
Agata Kamińska. Tu także 
trzeba się było solidnie na-
pracować, ale efekty – god-
ne wystawy. Dzieci przygo-
towały własnoręcznie pięk-
ną biżuterię dla swoich bli-
skich: mam, sióstr, babć i 
dziadków.

Ponadto uczestnicy za-
jęć brali udział w grach te-

renowych, które poprowa-
dzili nasi harcerze z Hufca 
„Watra”: i w turniejach: te-
nisowym i piłkarskim.

Kolejny dzień spędzili-
śmy na kibicowaniu w Tur-
nieju Piłki Nożnej „Wieś 
Cup”. Ostatniego dnia od-
był się konkurs na najpięk-
niejszy strój karnawałowy 
i posumowanie aktywności 
uczestników Akcji Zima. 
Dzieci codziennie mogły 

zdobywać punkty za aktywność i udział 
w zajęciach.

Najlepszą „kolonistką” okazała się 
Alicja Matulka z kl. III. 

Wszyscy uczestnicy akcji „Zima na 
Wsi” otrzymali dyplomy i drobne upo-
minki, o co zadbały Bogusia Meissner i 
Justyna Mazurek.

Codzienne zajęcia prowadziły wy-
chowawczynie: Joanna Pelucha i Doro-
ta Sroczyńska.

Bardzo dziękujemy wszystkim wy-
mienionym, którzy przyczynili się do 
sprawnej realizacji zajęć w czasie ferii.

Andrzej Szczygielski

AKCJA ZIMAdo wybranych przez siebie osób, wykazu-
jąc się dużą odwagą.

Po zatańczeni przyjemnie brzmiącego 
walczyka, prowadząca zaprosiła uczestni-
ków do ludowej zabawy tanecznej „Zapla-
tanie warkocza” w rytm kujawiaka. Panie 
nauczycielki zaprezentowały sposób za-
platania warkocza przy pomocy liny. 

Pani Joanna zaprosiła do zabawy dwie 
drużyny, pań i panów. Każda drużyna 
składała się z trzech osób. Przeprowadzo-
no rozgrzewkę czyli wstępne zaplatanie. 
Po zapoznaniu się ze sposobem zaplata-
nia przystąpiono do twardej rywalizacji. 
Uczestnicy podczas splatania liny byli do-
pingowani przez rozbawioną publiczność.

Gdy dźwięki granego kujawiaka zamil-
kły, porównano długość i jakość wykona-
nego splotu. Panie zaplotły dłuższy war-
kocz, ale panowie mogli się pochwalić ład-
niejszym splotem.

Werdykt jury – remis.
Kolejną zabawą ludową był taniec z 

miotłą. Osoba która nie odnalazła szybko 
kolejnego partnera na parkiecie, musiała 
zadowolić się w tańcu miotłą. Dzieci zade-
monstrowały gościom taniec i zaproszono 
gości do wspólnej zabawy. Ta zabawa wy-
wołała dużo pozytywnych emocji. 

 Kolejnym punktem programu było za-
proszenie p. Anny Zadrąg do obejrzenia 
prezentacji medialnej „Codzienne życie 
dzieci w grupie „Chrabąszczyków”. Przy-
gotowany przez nauczycielkę materiał, po-
zwolił uczestnikom zapoznać się z róż-
norodnością i bogactwem działań wycho-
wawczo– dydaktycznych. Podczas pokazu 
slajdów, p. Anna miłym głosem wprowa-
dzała widza w świat przedszkolnego ży-
cia, opatrując komentarzem wyświetlane 
zdjęcia. Prezentacja przyjęta została z peł-
nym uznaniem.

Pani Bogusia Meissner w imieniu Klu-
bu Seniora podziękowała za zaproszenie i 
przygotowany program. Dzieciom, w na-
grodę za ich występ i wspólną zabawę 
wręczyła prezent w postaci smacznych ko-
lorowych cukierków.

Gości zaproszono na słodki poczęstu-
nek z kawą i herbatą przygotowany przez 
przedszkole. Pani Lusia, jedna z uczestni-
czek spotkania, poczęstowała wszystkich 
pysznym ciastem, upieczonym przez sie-
bie. A na zakończenie spotkania czekała na 
gości niespodzianka. Każdy został obda-
rowany niepowtarzalnym prezentem w po-
staci małego obrazka, wykonanego przez 
dzieci z grupy „Chrabąszczyki” z zapisa-
nym fragmentem wiersza.

Info: J.S

Najlepsi otrzymali dyplomy

Grażyna Doba-Wolska prowadzi warsztaty

Kukiełki jak malowane
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29 grudnia 2011 roku rada miejska w 
Piasecznie przyjęła projekt uchwa-
ły wprowadzający na terenie gminy 
„Program wspierający rodziny wie-
lodzietne na terenie gminy Piasecz-
no”. Projekt przyjęto prawie jedno-
głośnie, przy sprzeciwie tylko jedne-
go radnego.

Program za priorytet uznaje promocję 
dzietności na terenie Gminy Piasecz-
no. Wprowadzenie uchwały poprze-
dziły liczne konsultacje z instytucja-
mi gminnymi oraz z przedstawicie-
lami rodzin wielodzietnych. Progra-
mem, według wyliczeń Ośrodka Po-
mocy Społecznej, wyjściowo objęte 
będzie ponad 250 rodzin mieszka-
jących na terenie Gminy Piaseczno. 
Narzędziem programu jest tzw. „Kar-
ta Dużych Rodzin” (KDR). Warto 
wspomnieć, że KDR nie jest elemen-
tem klasycznej formy pomocy socjal-
nej. Nie będą przekazywane w ra-
mach tego programu pieniądze ani 
inne formy pomocy rzeczowej. Pro-
gram konstruuje narzędzia pomocy 
gminy na zasadzie umowy społecznej 
z rodzinami – karta nie jest więc bez-
warunkowa. Korzyści są jednak obu-
stronne i wynikają z warunków pro-
gramu. 

Jak uzyskać Kartę?
Podstawowym warunkiem uzyskania 
KDR jest fakt zamieszkiwania i opła-
cania podatków na terenie Gminy Pia-
seczno. Jest to narzędzie stabilizacji 
sytuacji finansowej programu i gmi-
ny. Następnym warunkiem jest zło-
żenie wniosku w Punkcie Obsługi 
Klienta w Wydziale Spraw Obywa-
telskich Urzędu Gminy w Piasecznie. 
Karta przysługuje dzieciom do 18 ro-
ku życia (lub do 24 roku w przypad-
ku kontynuacji nauki) oraz ich opie-
kunom.

Karta będzie obowiązywać od 1 
października 2012 roku, co oznacza 

że wszystkie preferencje zawarte w 
programie dopiero od tej daty uzyska-
ją swoją ważność. Ta data powiązana 
jest z okresem zmiany danych szkol-
nych (rok szkolny i akademicki). Kar-
ta będzie ważna przez 12 miesięcy, a 
w okresie od 1 sierpnia do 30 wrze-
śnia każdego roku trzeba będzie aktu-
alizować dane z wniosku.

Co daje Karta?
Program został dostosowany do 

możliwości finansowych gminy w 
chwili obecnej. Zawiera się w tym: po 
pierwsze: 50 % zniżka na bilety wstę-
pu i zajęcia dla rodzin posiadających 
3 dzieci oraz 70% zniżki dla rodzin 
posiadających 4 i powyżej 4 dzieci– 
w Centrum Kultury i należących do 
niego Klubach Kultury. Po drugie: 
50% zniżki na bilety i karnety wstępu 
na pływalnię, ściankę wspinaczkową 
oraz na imprezy widowiskowo – spor-
towe na terenie GOSiR, gdy ten jest 
wyłącznym organizatorem.

Co może dać Karta
w przyszłości?

Program wspierający rodziny wielo-
dzietne jest działaniem otwartym. W 
miarę czasu oferta w ramach KDR bę-
dzie się powiększać. Na to liczą wła-
dze gminy oraz rodziny wielodziet-
ne. Jak pokazują doświadczenia in-
nych miast i gmin np. Grodziska Ma-
zowieckiego, program spełnia swoje 
zadania i dzięki przyjętym mecha-
nizmom nie obciąża nadmiernie bu-
dżetu. Wiele firm lokalnych również 
przyłącza się do programu realizując 
przy tym swoje cele promocyjne.

Jeśli sytuacja budżetowa Gminy 
Piaseczno pozwoli, to oferta KDR 
może się rozszerzyć o: bezpłatną 
opiekę psychologiczną i pedagogicz-
ną oraz dodatkowe uprawnienia w ra-
mach „wspólnego biletu” na liniach 
ZTM i Kolei Mazowieckich.

Na koniec: Czy warto?
W obliczu dyskusji o stabilności sys-
temu emerytalnego i pogłębiającej się 
złej sytuacji demograficznej w kraju 
(dzietność poniżej 1,3) Karta Dużych 
Rodzin wydaje się cenna i warta szer-
szej promocji bowiem wspiera realnie 
rodziny wielodzietne. 

Łukasz Kamiński radny 

Słów kilka o Karcie 3+ Prośba Akademii
Medycznej

Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszy-
scy inni, którzy interweniują na miejscu wypad-
ków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy 
muszą kontaktować się z krewnymi lub bliskimi 
poszkodowanych. 

Ww. służby zaproponowały, abyśmy w specjalny 
sposób oznakowali w swojej komórce numer służą-
cy w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi 
osoby poszkodowanej. Bardzo często telefon ko-
mórkowy jest jedynym przedmiotem, który można 
przy takiej osobie znaleźć. Szybki kontakt pozwolił-
by na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, 
przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie itp. 

Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim 
telefonie umieścił na liście kontaktów osobę, z którą 
należy się skontaktować w nagłych wypadkach. Nu-
mer takiej osoby należy zapisać pod międzynarodo-
wym skrótem ICE (in Case of Emergency). Wpisanie 
więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu wyma-
gałoby następującego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, 
itd. Oznakowanie ułatwiłoby prace wszystkim służ-
bom ratowniczym. Pomysł łatwy w realizacji i nic 
nie kosztuje, a może ocalić życie. Akcja ma zasięg 
europejski. Wpiszcie ten numer teraz do swojej ko-
mórki, bo potem zapomnicie i prześlijcie ten e–mail 
dalej, dzięki temu możemy ocalić komuś życie!

ŚPIEWAJĄCE RODZINY
Drodzy Zalesianie wraz z przyległościami*!
Majową porą planujemy kolejne muzyczne wyda-
rzenie w Zalesiu. Będzie to Przegląd Piosenki Ro-
dzinnej. Zapytacie pewnie, co to jest piosenka ro-
dzinna? Jest to każda piosenka wykonana w rodzin-
nym gronie. Mogą ją zaśpiewać i zagrać: brat, sio-
stra, mama, tata, rodzeństwo cioteczne i stryjeczne, 
kuzyni, wuj, wujenka, ciocia, stryj, stryjenka, sio-
strzeniec, siostrzenica, bratanek, bratanica, babcia, 
dziadek, świekra, świekr, teść, teściowa, szwagier, 
szwagierka itd. – w dowolnym zestawieniu. Czyli, 
co najmniej dwie osoby. Im więcej Was będzie, tym 
większą wszystkim sprawicie radość. Każdą rodzi-
nę poprosimy o wykonanie 2 piosenek. Repertuar 
pozostawiamy w Waszej gestii. Mogą to być utwory 
ogólnie znane lub śpiewane tylko przez Was. Może 
to być piosenka autorska lub coś, co zasłyszeliście 
od babci, dziadka, co śpiewa się tylko w Waszej ro-
dzinie. 

Jeśli spodobał się Wam ten pomysł, to szykujcie 
repertuar! Zapraszamy też oczywiście tych, którzy 
lubią posłuchać, czyli publiczność. Więcej szczegó-
łów podamy wczesną wiosną.

 Ania Kamińska
* Nie myślcie sobie Państwo niczego złego,
chodzi o mieszkańców sąsiednich wiosek i osiedli.
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Jakież było nasze zdziwienie gdy na 
jasełkach wystawionych z okazji Dni 
Babci i Dziadka do niewielkiego przed-
szkola przy ul. Poranku 5 przybyło 
prawie 200 gości!

To było prawdziwe święto! Babcie i dziad-
kowie zjechali z całej Polski! Mali aktorzy 
dali dwa przedstawienia. Młodsi (średnia 

wieku poniżej 4 lat) przedstawili historię 
narodzin Pana Jezusa wplecioną w tańce 
aniołów i kolędowe śpiewy pasterzy i kró-
lów. Nieco starsi artyści (5 i 6 latki) poka-
zali „Sceny z życia Świętego Franciszka” 

posługując się dramą i technikami teatru 
cieni. Sale pękały w szwach, mrugały fle-
sze i łzy wzruszenia popłynęły z niejedne-

go oka. Na zakończenie dzieci wręczyły 
najmilszym gościom własnoręcznie wy-
konane prezenty, a potem wszyscy udali 
się na świąteczny poczęstunek. Tego dnia 
każde dziecko wychodziło z przedszkola 
dumne i szczęśliwe w otoczeniu dostojnej 
asysty. 

Zachęceni sukcesem na początku lute-
go wystawiliśmy kolejne przedstawienie 
jasełkowe, na które zaprosiliśmy człon-
ków naszego zalesiańskiego Klubu Se-
niora. Mimo trzaskającego mrozu, pu-
bliczność i tym razem nie zawiodła. 
Dzielni seniorzy w większości przybyli 
na piechotę! Mali aktorzy bez trudu roz-
grzali atmosferę.

Po spektaklu i oklaskach nastąpiła 
wymiana prezentów i wspólna świą-
teczna uczta. Szczególne podziękowa-
nia pragniemy skierować do Pani Marii, 
która mimo, że nie mogła przybyć na ja-
sełka przyniosła do przedszkola wspa-
niały prezent – ziarno słonecznikowe do 
karmników. Przyda się, bo końca zimy 
nie widać. Na szczęście u nas, w przed-
szkolu Zegar Słoneczny zawsze świeci 
Słońce!

Monika Ebert

Słoneczny sposób na mroźną zimę

Dnia 6 lutego 2012 roku, podczas kon-
ferencji dla szkół uczestniczących w 
programie Szkoła Bezpiecznego Inter-
netu, odebraliśmy wspaniałe wyróż-
nienie. Jesteśmy wśród trzech szkół w 
Polsce nagrodzonych za największą ak-
tywność w ramach programu Szkoła 
Bezpiecznego Internetu w roku 2011.

Do akcji przystąpiliśmy dwa lata temu. 
Byliśmy jedną z pierwszych szkół, które 
otrzymały certyfikat Szkoły Bezpieczne-
go Internetu. Obecnie mają go 202 pla-
cówki edukacyjne w Polsce, a stara się 
o niego ponad 700. Musieliśmy spełnić 
bardzo wiele warunków, przeprowadzić 
mnóstwo zajęć i spotkań. Na tym nie ko-
niec. Cały czas prowadzimy różne za-
jęcia i akcje dotyczące bezpieczeństwa 
w sieci (Dzień Bezpiecznego Internetu, 
konkursy, lekcje dla najmłodszych, kur-
sy dla uczniów klas 5–6 na platformie 
e–learningowej – www.kursy.dzieckow-
sieci.pl, itp). 

Regularnie zamieszczamy sprawozda-
nia dotyczące naszej działalności na stro-
nie programu www.szkolabezpiecznego-
internetu.pl. Właśnie to zostało zauważo-
ne i nagrodzone tym wspaniałym wyróż-
nieniem. Cieszymy się bardzo, że nasza 

praca została w ten sposób doceniona. 
Motywuje nas to do nowych pomysłów 
i dalszej pracy na rzecz bezpieczeństwa 
uczniów naszej szkoły.

Natalia Szymaszek
i Marta Ryżak

Prestiżowe wyróżnienie
dla Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym

Przedszkolaki z gośćmi z Klubu Seniora
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Od lutego 2012 r. w gminie Piaseczno 
rozpocznie się akcja bezpłatnego zna-
kowania (chipowania) zwierząt w ra-
mach realizacji programu zapobiega-
nia bezdomności zwierząt. 

Jako mieszkańcy Piaseczna mają Państwo 
możliwość oznakowania swojego pupila, 
co w przypadku jego zaginięcia umożliwi 
mu szybki powrót do domu. Chipowanie 
to zabieg bezbolesny, polegający na wsz-
czepieniu pod skórę zwierzęcia mikrochi-
pu z numerem, który następnie umiesz-
cza się w komputerowej bazie danych ra-
zem z danymi właściciela, dzięki czemu 
każdy gabinet weterynaryjny jest w stanie 
stwierdzić, do kogo zwierzę należy. 

Właściciele zwierząt nie płacą za chi-
powanie, jego koszt jest pokrywany w 
100% z budżetu gminy, ale takie dofi-
nansowanie przysługuje tylko mieszkań-
com gminy Piaseczno i dotyczy wyłącz-
nie zwierząt stanowiących ich własność 

oraz posiadających książeczkę zdrowia 
z aktualnymi szczepieniami. Właściciel 
zgłaszający się do gabinetu będzie mu-
siał wypełnić odpowiedni wniosek i oka-
zać dowód osobisty potwierdzający, że 
jest on zameldowany na terenie gminy 
Piaseczno. 

Bezpłatne chipowanie zwierząt będzie 
się odbywać w wyznaczonych gabinetach 
weterynaryjnych i potrwa do zakończenia 
akcji chipowania na koszt gminy.

Wykaz lecznic:
l Iwona Piechowska, Przychodnia Wete-
rynaryjna, ul. Szkolna 24 lok. 4, 05–500 
Piaseczno, tel. 22 716 44 16, 607 031 799
l Patrycja Kurska, Lecznica Weteryna-
ryjna Dobry Wet, ul. Mazowiecka 42, 
05–502 Bobrowiec, tel. 22 423 60 10, 501 
785 255
l Janusz Jakubowski, Przychodnia Wete-
rynaryjna Saba, 05–540 Zalesie Górne, ul. 
Księżycowa 11A, tel. 757 85 04

l Katarzyna Zapaśnik, Gabinet Weteryna-
ryjny BemaVet, ul. Grochowskiego 1/52, 
05–500 Piaseczno, tel. 22 244 52 49, 604 
405 953
l Marek Nojek, Całodobowa Lecznica 
Weterynaryjna, ul. Kilińskiego 27, 05–500 
Piaseczno, tel. 506 388 619
l Adam Grabowski, Gabinet Weteryna-
ryjny, ul. Pod Bateriami 27, 05–500 Pia-
seczno, tel. 22 756 73 27, 604 409 158
l Jacek Stanisławski, Gabinet Weteryna-
ryjny, ul. Granitowa 18B, 05–500 Piasecz-
no, tel. 607 623 423
l Jacek Lemański, Przychodnia Wetery-
naryjna, ul. 3–go Maja 46, 05–504 Złoto-
kłos, tel. 22 726 97 79, 602 245 105
l Maciej Wojtczak, Gabinet Weterynaryj-
ny, ul. Kościuszki 2, 05–500 Piaseczno, 
tel. 22 756 99 15
l Ireneusz Niemywski, Całodobowa Lecz-
nica Zwierząt, ul. Działkowa 42A, 05–509 
Józefosław, tel. 22 716 93 67, 601 354 467
Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU? 

l  Obliczyć 1% należnego podatku
za 2011 rok. 

l  W rubryce PIT–u „Wniosek
o przekazanie 1% podatku” wpisz: 
KRS 0000211832
– jest to numer Stowarzyszenia
Mieszkańców Osiedla „Kozodawski 
Sad”, które posiada status organizacji 
pożytku publicznego. 

 
l  W informacjach uzupełniających

„cel szczegółowy 1%” wpisz
DZIECI I MŁODZIEŻ 

Drodzy Czytelnicy, kolejny raz zwraca-
my się do Was z prośbą przekazania 1% 
podatku dochodowego na rzecz dzieci i 
młodzieży z naszej okolicy. 

Dzięki współpracy lokalnych organizacji 
pozarządowych i zalesiańskiej filii Cen-
trum Kultury z Piaseczna, środki z tego 
źródła wspierają organizację zajęć poza-
lekcyjnych, imprez, konkursów i tym po-
dobnych działań skierowanych do naszych 
młodych mieszkańców. Od 2008 z 1% 
udało się zebrać ponad 15.000 zł. Fundu-
sze te umożliwiły m.in.: zakup ławek oraz 
materiałów do prowadzenia zajęć w świe-
tlicy przy ul. Jelonka i Wiekowej Sosny, 

organizację teatrzyków dla dzieci, pokazy 
filmów w ramach DKF–u, zakup nagród 
w konkursach: „Sztukatorzy” i wiedzy o 
Prymasie. Szczegółowe rozliczenie wy-
datków z 1% znajdziecie na stronie Stowa-
rzyszenia Rodziców TU: www.tu.edu.pl.

Monika Ebert
Stowarzyszenie Rodziców TU

Apelujemy do naszych Czytelników: Nie 
zmarnujmy ani jednej złotówki. Liczy się 
każdy grosz, który możemy przeznaczyć 
na działania na rzecz naszych dzieci.
Trzeba się zmobilizować i właściwie wy-
pełnić nasz PIT za 2011 rok. Dziękujemy.

Andrzej Szczygielski 

MOŻESZ PRZEKAZAĆ 1% PODATKU
NA ZAJĘCIA

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Z NASZEJ OKOLICY 

LUB DAROWIZNĘ PODLEGAJĄCĄ ODLICZENIU OD DOCHODU, 
CO ZMNIEJSZY TWÓJ PODATEK ZA ROK 2012

Akcja bezpłatnego chipowania zwierząt


