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l Odbyło się kolejne spotkanie sołtysów 
naszej gminy zorganizowane przez bur-
mistrza. Poinformowano nas o terminach 
wyborów sołtysów i rad sołeckich w po-
szczególnych wsiach. Wysłuchaliśmy wy-
stąpienia przedstawiciela Związku Spół-
ek Wodnych. Podana została informacja 
o przeprowadzaniu konsultacji społecz-
nych w związku z planowanymi zmiana-
mi nazw miejscowości, sprawa nie doty-
czy oczywiście Zalesia Górnego. Dysku-
towano także na temat bieżących spraw 
sołectw.
l Zostaliśmy zaproszeni przez Klub Se-
niora na uroczyste spotkanie z okazji 
Świąt Wielkanocnych. W spotkaniu udział 
wzięła pani dyrektor OPS Barbara Ma-
tuszczak z zastępczynią p. Haliną Wroch-
na oraz kierownik naszego Ośrodka Zdro-
wia dr Wojciech Wądołowski. Było jak 
zwykłe miło i uroczyście, zostaliśmy po-
częstowani przepysznymi domowymi wy-
robami a pani Bogusia Meissner na ręce 
sołtysa złożyła życzenia świąteczne dla 
mieszkańców Zalesia. Z naszej strony 
przekazaliśmy Klubowi Seniora życzenia 
dalszych sukcesów oraz spokojnych, zdro-
wych i rodzinnych świąt. 
l Podziękowaliśmy Zakładowi Energe-
tycznemu za szybkie wycięcie konarów i 
gałęzi wrośniętych w linię wysokiego na-
pięcia na ulicy Jagodowej.
l Zakład Energetyczny prosi mieszkańców 
za naszym pośrednictwem o przycinanie 
gałęzi drzew rosnących na działkach pod 
liniami energetycznymi. Ta czynność nale-
ży do obowiązków właścicieli działek.
l Rada Sołecka zorganizowała usunięcie 
starych i połamanych ławek ulicznych. W 
to miejsce ustawiono nowe ławki z kosza-
mi na śmieci.
l Zleciliśmy wyczyszczenie barierek przy 
Bazarku. W najbliższym czasie będą one 
odmalowane na taki sam kolor jak uprzed-
nio. Farbę zakupiono ze środków Fundu-
szu Sołeckiego na 2012 r.
l Organizujemy cały czas prace porząd-
kowe dla osób skierowanych przez kura-
tora do prac interwencyjnych. Sprzątane 

były ulice Pionierów, Sarenki, Młodych 
Wilcząt, lasek przy PKP, Spacerowa, Je-
sionowa. Każdorazowo dostarczamy oso-
bom sprzątającym: worki, rękawice, gra-
bie i łopaty a następnie sprawdzamy wy-
konanie prac.
l Otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Gmi-
ny w sprawie wycinki suchych drzew z ulic 
Złocistych Łanów, Puchatka i Jesionowej 
przy Bukowej. Tak jak można się było spo-
dziewać – „drzewa te zostaną usunięte w 
miarę możliwości.” Cytat drugi: „Odno-
śnie pochylonego nad ulicą żywego drze-
wa, rosnącego przy ulicy Jesionowej, po 
wizji w terenie i szczegółowych oględzi-
nach stwierdzono, że drzewo to nie stwarza 
zagrożenia, jest zdrowe i mocne i nie ma 
podstaw do wycięcia” – koniec cytatu.
l Wysłaliśmy do Burmistrza kolejne pi-
smo w sprawie zorganizowania parkingu 
przy stacji PKP.
l Na posiedzeniu Rady Sołeckiej w dniu 4 
kwietnia omawialiśmy sprawy: uzupełnie-
nia listy podtapianych posesji, rozmiesz-
czenia ławek i koszy przy ul. Pionierów, 
sprawę parkingów przy PKP, wycięcia 
krzaków na boisku Domanka, wydatko-
wania środków z Funduszu Sołeckiego. 
Następne zebranie Rady Sołeckiej plano-
wane jest na 9 maja br. 
l Uzyskaliśmy odpowiedź na nasze pi-
smo dotyczące narożnej działki przy ulicy 
Jasnej i Jagodowej informujące,że Straż 
Miejska podjęła kroki w sprawie ustalenia 
właściciela tej nieruchomości. Prowadzo-
ne są czynności związane z wyegzekwo-
waniem uprzątnięcia terenu. Ponadto za-
rządzono częstsze kontrole nieruchomości 
w celu poprawienia stanu bezpieczeństwa. 
Na wspomnianej działce znajdują się po-
rozbijane szklarnie, otwarte studnie dół 
szambowy. Odwiedzająca to miejsce mło-
dzież narażona jest na niebezpieczeństwo 
pokaleczenia, okoliczni mieszkańcy kil-
kukrotnie prosili o interwencję w Urzę-
dzie Gminy.
l Otrzymaliśmy informację z naszego Po-
sterunku Policji, z której wynika, że dwo-
rzec PKP oraz Plac Sportowo– Rekreacyj-

ny Domanka będzie częściej kontrolowa-
ny przez naszych funkcjonariuszy oraz pa-
trole z Wydziału Prewencji Komendy Po-
wiatowej Policji w Piasecznie.

Sołtys Ewa Stroińska
 * * *

Informacja o zwołaniu Zebrania Wiej-
skiego w celu dokonania wyboru Sołtysa 
i Rady Sołeckiej Sołectwa Zalesie Górne 
podana przez Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Piaseczno – pana Zdzisława Lisa.

W dniu 12.05.2012r. (sobota) odbędzie 
się zebranie mające na celu wybór Sołtysa 
i Rady Sołeckiej wsi Zalesie Górne. 

 I termin – godz.15:00
 II termin – godz.15:15

Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawo-
wej w Zalesiu Górnym pod przewodnic-
twem pana Daniela Putkiewicza – Zastęp-
cy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
Zgodnie z obowiązującym Statutem So-
łectw :
1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady 
Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymaga-
na jest osobista obecność co najmniej 1/5 
uprawnionych mieszkańców Sołectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie 
uzyska się obecności wymaganej liczby 
mieszkańców, wybory w nowym terminie 
(II termin) mogą być przeprowadzone bez 
względu na liczbę obecnych na zebraniu.

* * *
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: zo-
stawiajmy nasze śmieci w domowych po-
jemnikach, 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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w związku z licznymi, nie zawsze rzetelny-
mi, informacjami pojawiającymi się ostat-
nio w mediach, a dotyczącymi rzekomych 
zwolnień w oświacie, oraz mając świado-
mość, że środowisko oświatowe poczuło 
się zaniepokojone w związku ze sporzą-
dzaniem arkuszy organizacyjnych, czuję 
się zobowiązany do kilku słów wyjaśnie-
nia. 

Cztery lata temu przy udziale środo-
wiska oświatowego i radnych wprowadzo-
ny został w Piasecznie bon organizacyjny. 
Narzędzie to służące do sporządzania ar-
kuszy organizacyjnych placówek oświato-
wych przygotowane zostało przez jedną z 
największych w Polsce firm doradczych w 
tej branży. Założeniem systemu jest opra-
cowywanie arkuszy adekwatnie do przy-
znanego placówce budżetu z zachowaniem 
zasady uzyskiwania najlepszych efektów 
przy optymalnym wykorzystaniu środków 
finansowych.

System został w szkołach wdrożony w 
2008 roku, jednak zatrudnianie w oświa-
cie nadal ustalane było uznaniowo, w dro-
dze negocjacji. Nie byłem też do końca 
przekonany czy dyrektorzy placówek w 
sposób właściwy korzystają z przygotowa-
nego dla nich narzędzia, dlatego przepro-
wadziliśmy dla nich ponowne szkolenia.

Prawidłowe wypełnianie arkuszy orga-
nizacyjnych nie ma na celu oszczędzania 
na oświacie – w tym roku wydajemy na 
nią o blisko 20 mln zł więcej niż w ubie-
głym i tendencja ta będzie się utrzymy-
wać. Musimy jednak precyzyjnie określać 
wydatki, jakie w przyszłości będziemy po-
nosić. Diagnoza ta jest niezbędna, gdyż 

rozpoczynamy największy w historii Pia-
seczna program inwestycyjny w placówki 
oświatowe. Wykupujemy grunty, a wkrót-
ce rozpoczniemy budowę nowego kom-
pleksu edukacyjnego w centrum miasta, 
rozbudowę szkoły w Złotokłosie, w przy-
szłym roku ruszy rozbudowa zespołu szkół 
w Józefosławiu oraz budowa nowej szko-
ły w Zalesiu Górnym, planujemy też mo-
dernizację szkoły podstawowej w Zalesiu 
Dolnym, jesteśmy w trakcie rozbudowy 
szkoły podstawowej nr 1 w Piasecznie. 
Wszystko to daje wydatki inwestycyjne 
rzędu 60–70 mln zł. Należy pamiętać, że 
dzisiejsze inwestycje spowodują w przy-
szłości znaczny wzrost wydatków na bie-
żące funkcjonowanie placówek, wzrośnie 
też zatrudnienie. Dlatego próba precyzyj-
nego określenia kosztów i optymalizowa-
nie korzyści z każdej wydanej złotówki jest 
nie tylko moim prawem ale i obowiąz-
kiem.

Projekty arkuszy na rok szkolny 
2012/2013 mają zostać sporządzone do 16 
kwietnia. Dopiero na tej podstawie oraz 
po omówieniu specyfiki każdej ze szkół i 
ewentualnych korektach, w maju ustalo-
ny zostanie kształt zatrudnienia w oświa-
cie obowiązujący od września 2012 r. Dziś 
nie ma podstaw by spekulować na ten te-
mat. Pragnę podkreślić, że nie jest i nigdy 
nie było moją intencją redukcja etatów w 
placówkach oświatowych a dyrektorzy nie 
otrzymali ode mnie żadnych wytycznych 
w tej sprawie.

Z poważaniem,
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Zdzisław Lis

INFORMACJA PRASOWA z 13.04.2012 r. nr 20/12

List w sprawie oświaty

Szanowni Państwo
Przedstawiciele Rad Rodziców uczniów szkół z terenu Gminy Piaseczno, 

Szanowni Czytelnicy
W maju br. miną cztery lata od chwili, 
kiedy ukazał się pierwszy numer na-
szej gazetki sołeckiej. Na prośbę Pani 
Sołtys Ewy Stroińskiej i Rady Sołec-
kiej podjąłem zadanie poprowadzenia 
naszego „Przystanku Zalesie” jako re-
daktor naczelny. Dzisiejszy numer po 
raz ostatni podpisuję własnym nazwi-
skiem. 

 
Mam nadzieję, że dalej będę pisywał 

teksty do „Przystanku”, ale bez obcią-
żenia wynikającego z odpowiedzialności 
za wszystkie sprawy związane z przygo-
towaniem, korektą i kolportażem gazet-
ki. „Przystanek Zalesie” jest bodaj jedy-
nym w kraju, zarejestrowanym miesięcz-
nikiem wydawanym przez sołectwo. Cele 
jakie sobie nakreśliliśmy to systematycz-
ne informowanie mieszkańców o pracy 
Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz o wyda-
rzeniach związanych z naszą miejscowo-
ścią. Mam także przekonanie, że w pew-
nym stopniu nasz biuletyn przyczynił się 
do integracji środowiska i rozwoju dzia-
łań społecznych służących mieszkańcom 
naszego Zalesia. Staraliśmy się zachować 
obiektywizm i niezależność, nie wikłali-
śmy się nigdy w spory personalne. Nasze 
łamy zawsze były otwarte dla mieszkań-
ców i ich spraw. 

 Nasze istnienie nie byłoby możliwe 
bez pomocy i życzliwości naszych Czy-
telników. Chciałbym serdecznie podzię-
kować za wszelkie uwagi, telefony i listy, 
które kierowali do redakcji mieszkańcy. 
Nasza praca przy przygotowaniu „Przy-
stanku Zalesie” to praca społeczna. Dla-
tego chciałbym szczególnie podzięko-
wać szerokiemu gronu naszych autorów, 
bo tak naprawdę „Przystanek Zalesie” 
tworzą mieszkańcy i czytelnicy. Dzię-
kuję też autorom zdjęć i przepraszam 
za to, nie zawsze pamiętałem o ich pra-
wach autorskich. Szczególne podzięko-
wania kieruję do Koleżanek ze Studia 
Furia, które dbały o poziom wydawni-
czy naszego pisma i pomagały w wielu 
sprawach redakcyjnych. 

Bardzo dziękuję wszystkim Państwu 
za współpracę i życzę powodzenia no-
wemu Zespołowi Redakcyjnemu. 

Z wyrazami szacunku
Andrzej Szczygielski 

ZAPROSZENIE GRUPY WSPARCIA AA

Kilka miesięcy temu powstała w Zalesiu Górnym Grupa Wsparcia AA. Dzięki po-
mocy paru osób udało się zorganizować miejsce na spotkania dla ludzi, którzy chcą 
walczyć z nałogiem.
Grupy samopomocowe utrzymują się z własnych składek, nie prowadzą rejestru człon-
ków ani listy obecności. Najważniejszym celem klubu jest chęć zerwania z nałogiem al-
koholowym i wytrwanie w trzeżwości. Spotkania grupy przebiegają zgodnie z przyję-
tym i zaakceptowanym planem. Wspólnota daje siłę i wiarę w pokonanie nałogu. Każdy, 
kto chciałby zerwać z nałogiem może przyjść na spotkania, które są organizowane w 
środy o godz. 18.00 w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 11. Zapraszamy! 
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W związku ze wznowieniem prac 
nad otwartymi planami prze-
strzennymi informuję, że ponow-
nie można składać wnioski do 
Miejscowego Planu Zagospoda-
rowania Przestrzennego terenów 
Ośrodka Wisła.

Swoje wnioski złożyło już staro-
stwo, urząd wojewódzki, GDDKiA 
oraz inne uprawnione instytucje.

Z punktu widzenia naszej miej-
scowości jest to teren kluczowy, 
o unikalnym znaczeniu przyrodni-

czym i kulturowym. Dlatego war-
to, aby głos zalesian był również 
uwzględniony. Wnioski można skła-
dać za pośrednictwem pani sołtys 
Ewy Stroińskiej lub bezpośrednio 
na piśmie w kancelarii urzędu. 
Wnioski mogą składać stowarzysze-
nia, grupy interesu, sami mieszkań-
cy. Wszystkie wnioski będą wnikli-
we analizowane przez zespoły i ko-
misje przy burmistrzu. 

W razie pytań lub sugestii służę 
pomocą. Łukasz Kamiński – radny

Wnioski do planu przestrzennego 
dla Ośrodka Wisła

INFORMACJE UMiG Piaseczno

ZBIÓRKA ODPADÓW
Przypominamy o selektywnej zbiórce odpadów se-
gregowanych zorganizowanej przez Urząd Gminy.

W każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca do li-
stopada u zbiegu ulic Pionierów i Wiekowej Sosny w 
godz, 9–17 można oddawać:
l Odpady ulegające biodegradacji (liście, trawa, roz-
drobnione gałęzie),
l Złom stalowy i metali kolorowych,
l Puszki po napojach i żywności (tylko opróżnione z 
zawartości),
l Butelki po napojach (PET) oraz butelki po chemii 
gospodarczej, kosmetykach itp.
l Opakowania szklane: butelki, słoiki, itp.
l Makulatura: gazety, czasopisma, książki, papier biu-
rowy itp.
l Karton i tektura,
l Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe,
l Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzą-
cy z gospodarstw domowych w tym zużyte świetlówki 
i żarówki energooszczędne.

Nie przynosimy odpadów budowlanych /folie, pla-
stikowe puszki,ogrodzenia itp./. Te można odwieźć od-
płatnie do SITY na ul Techniczną w Piasecznie.

Odbiór tzw. „Gabarytów” będzie zorganizowany w 
terminie późniejszym o czym powiadomimy miesz-
kańców. Info:UMG

Wideo–tłumacz
ułatwi komunikację 

Z początkiem kwietnia w kancelarii Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno ustawione zostało urządzenie 
umożliwiające swobodną komunikację z urzędnika-
mi osobom głuchoniemym lub z wadami słuchu.

Urządzenie przypomina telefon z dużym wyświe-
tlaczem. Po podniesieniu słuchawki łączy się przez 
Internet z dyplomowanym tłumaczem języka migo-
wego. Za pomocą wbudowanej w urządzenie kamery 
osoba posługująca się językiem migowym rozmawia z 
tłumaczem, który przekazuje słownie treść rozmowy 
urzędnikowi.

Usługa jest całkowicie bezpłatna dla klientów urzę-
du, jest dostępna on–line przez cały czas pracy urzędu 
i nie wymaga wcześniejszego umawiania. Stanowisko 
wyposażone w wideofon jest wyraźnie oznaczone du-
żym czytelnym znakiem.

Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej użyt-
kownikom języka migowego należy zapewnić „do-
stęp do komunikowania się w instytucjach publicz-
nych w ich narodowym języku migowym” (2010 
Brussels Declaration on Sign Language in the Euro-
pean Union). W Polsce od kwietnia 2012 roku obo-
wiązuje Ustawa o języku migowym, która ma uła-
twiać osobom głuchym komunikowanie się oraz za-
pewnić dostęp do informacji.

 Info:UMG

Naszych młodych szachistów szkolą
najwybitniejsi polscy arcymistrzowie.

Zajęcia prowadzi arcymistrzyni międzynarodowa Monika Soćko
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Chór Liturgiczny „Accentus” z parafii 
św. Huberta w Zalesiu Górnym, wziął 
udział w VIII Ogólnopolskim Przeglą-
dzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokut-
nej i Pasyjnej w kościele Św. Ap. Filipa 
i Jakuba w Żorach.

Do tego występu długo i wyjątkowo sta-
rannie się przygotowywał. Pan Jacek Solec-
ki – dyrygent, nie szczędził czasu i dodat-
kowych prób, podczas których wielokrot-
nie powtarzaliśmy wybrane utwory, dążąc 
do perfekcji. Specjalnie na tę okazję zo-
stały uszyte stroje, zaprojektowane przez 
Aleksandrę Dąbrowską–Synkiewicz.

Na przeglądzie zaśpiewaliśmy: „Krzy-
żu, mój krzyżu”, „Ach mój Jezu”– utwory 
w opracowaniu J. Soleckiego, „Jezu Chry-
ste, Panie miły”– opracowane przez M. 
Pospieszalskiego oraz 3 chorały z „Pasji 
wg św. Mateusza”J. S. Bacha.

Nasz chór wystąpił jako ostatni. Kiedy 
zaczęliśmy śpiewać, w kościele zapanowa-
ła zupełna cisza. Nie widzieliśmy jurorów, 
ponieważ oślepiały nas światła reflekto-
rów, ale czuliśmy, że skupiamy na sobie 
uwagę wszystkich osób, znajdujących się 
w kościele. Śpiewaliśmy w ogromnym na-
pięciu. Po pierwszym utworze wiedzieli-
śmy, że udało się wytworzyć magiczny 
nastrój. Kiedy soprany i alty zaczęły „Ach 
mój Jezu”, a w drugiej części weszły teno-
ry i basy, zabrzmiało to tak słodko i smut-
no zarazem, że nasze wzruszenie nie mo-
gło nie udzielić się publiczności. Opraco-

wanie tej pieśni przez pana Jacka Solec-
kiego jest bardzo poruszające. 

Występ zakończyliśmy trzema chora-
łami Bacha. Chorały śpiewaliśmy po nie-
miecku, więc każdy chorał poprzedziło, 
wprowadzające w nastrój polskie tłuma-
czenie, przeczytane z uczuciem przez pa-
nią Marzenę Solecką.

Po przerwie dowiedzieliśmy się, że 
po ogłoszeniu wyników będziemy jesz-
cze występować. Wysłuchaliśmy koncer-
tu chóru z Kaliningradu, uczestniczyliśmy 
we wspólnej mszy św., a później z niecier-
pliwością czekaliśmy na oficjalne wyniki. 
Najpierw ogłoszono wyróżnienia, potem 
3 nagroda, 2 nagroda – napięcie rośnie, 
czyżby pierwsze miejsce? – mamy prze-
cież wystąpić… Pierwsza nagroda – ale to 
nie my ją otrzymujemy. Miny nam trochę 
rzedną.

Po chwili organizatorzy ogłaszają, że 
tegoroczne Grand Prix otrzymuje chór 
„Accentus” z parafii św. Huberta w Zale-
siu Górnym, pod dyrekcją p. Jacka Solec-
kiego!!! Opanowała nas ogromna radość, 

gratulowaliśmy sobie nawzajem sukcesu. 
Wzruszony dyrygent poszedł odebrać na-
grody: pozłacaną Pietę, album, nagrodę 
pieniężną i inne pamiątki. Jako jedyni 
wystąpiliśmy ponownie, śpiewając 2 utwo-
ry. We wstępie do informatora p. Ewa 
Adamczyk–Ścibik, Dyrektor Organizacyj-
ny Przeglądu napisała:

„Nasz przegląd jest jedynym tego typu 
przedsięwzięciem o tematyce pokutnej i 
pasyjnej w naszym kraju. Poza tym łączy 
chóry różnych wyznań chrześcijańskich 
Cieszy nas fakt, że z roku na rok zgłasza 
się coraz więcej chórów z różnych regio-
nów Polski. Dzięki takiej muzyce możemy 
bardziej przeżywać tajemnicę Męki Pań-
skiej i przygotować się duchowo do Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego”. Cieszymy 
się zatem, że mieliśmy sposobność wziąć 
udział w przeglądzie chórów w Żorach i 
reprezentując naszą parafię, zaistnieć na 
muzycznej mapie Polski.

Nie muszę dodawać, że całą drogę po-
wrotną prześpiewaliśmy!

Jolanta Jarosz–Hryniewicz

Chór Accentus:soprany od lewej: Marzena Solecka, Gabriela Solecka,
Jolanta Jarosz–Hryniewicz, Anna Kamińska, Magdalena Jaskot,
alty: Aleksandra Dąbrowska–Synkiewicz, Barbara Gorlewska,
Anna Wojciechowska, Renata Ryszkowska, Katarzyna Antos,

Marzena Walczak, Ilona Wawro,
tenory: Piotr Czublun, Sławomir Kozłowski, Dariusz Jaskot,

basy: Wojciech Włodarczyk, Radosław Krzewski, Jacek Ebert,
Karol Chodkiewicz

„Accentus”– zdobywca Grand Prix w Żorach
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 Po raz osiemnasty odbył się w naszym ko-
ściele wieczór słowno–muzyczny.

Tym razem pani Barbara Tokarska, zabrała 
słuchaczy w niezwykłą podróż po Biblii. Cie-
kawy program został nasycony tekstami pełny-
mi biblijnych nawiązań. Całość kompozycji do-
pełniały teksty samej Świętej Księgi w unikal-
nych tłumaczeniach Miłosza i Kochanowskie-
go. Przewodnikiem w tej podróży był Roman 
Brandstaetter. Jak mawiają niektórzy: z pocho-
dzenia Żyd, z wyboru Polak. Jego twórczość to 
swoista synteza judaizmu z chrześcijaństwem, 
co stanowi nieocenioną wartość jego przedsta-
wień, tak charakterystyczną dla kultury pol-
skiego katolicyzmu. Program został ułożony w 
logiczną całość. Punktem wyjścia było Gene-
sis w interpretacji Hymn do Biblii Brandstaet-
tera. Następnie publiczności ukazywały się tek-
sty biblijne: Pieśni nad pieśniami, proroków Je-
remiasza i Izajasza, Psalmów, Koheleta, Mą-
drości Syracha. Całość spiął klamrą ponownie 
Brandstaetter w utworze Biblio, ojczyzno mo-
ja. Prezentacje były przeplatane muzyką w wy-
konaniu zespołu Canor Anticus pod kierownic-
twem Wojciecha Zalewskiego.

 Pani Barbara Tokarska doskonale dobrała 
obsadę recytatorską. „Młodość” reprezentowa-
li nasi zalesiańscy harcerze: Karolina Jasińska 
i Igor Helbrecht, których mogliśmy między in-
nymi usłyszeć w dialogu Oblubieńca i Oblu-
bienicy z „Pieśni nad pieśniami” w tłumacze-
niu Miłosza. „Dojrzałość” reprezentowali nasi 
zalesianie: Zbigniew Kaczmarek i zawsze do-
brze improwizujący Paweł Królikowski. Cało-
ści dopełniało szlachetne „słowo wiążące” Da-
nuty Kroc. 

 Podróż po Biblii w ten niedzielny wieczór 
uświadomiła widzom niejedna prawdę, także o 
niezaprzeczalnym „przesiąkaniu” Biblii w kul-
turę polską. We wszystkich epokach znajdzie-
my nawiązania i cytaty. Od Gala Venetianusa 
(Anonima) z passusem o rodzącej Judycie, któ-
ry jest jednym z najstarszych na ziemiach pol-
skich po samego Brandstaettera. Kto otworzy 
usta i powie: patrz, to jest nowe? To już działo 
się w wiekach, które były przed nami. Czy po-
trafimy z tej szczególnej biblijnej lekcji czerpać 
mądrość? Dobrze, żeby móc sobie odpowiadać 
– wciąż.

Pani Barbaro – było to dobre spotkanie – 
dziękujemy i prosimy o więcej.

 Łukasz Kamiński

Jest pora
na każdą rzecz

I jest czas na każdą
sprawę pod niebem

Wiele radości i wzruszeń przyniósł 
finał siódmego Piaseczyńskiego Fe-
stiwalu Piosenki Angielskiej.

Na deskach Centrum Kultury za-
prezentowała się utalentowana mło-
dzież, która dała popis swoich umiejęt-
ności wokalnych.

Festiwal przebiegał w 2 etapach. 
Pierwszy etap przeprowadzono w szko-
łach naszego powiatu, a finał odbył się 
w Centrum Kultury 23 kwietnia. Im-
preza cieszyła się dużą popularnością 
wśród uczniów. Uczestnicy, zarówno 
ci najmłodsi jak i trochę starsi, dali 
z siebie wszystko śpiewając popularne 
piosenki gwiazd muzyki rozrywkowej. 
Wyniki Festiwalu:

Klasy 0–3
1) Karolina Krawczyk – Nowa Iwiczna
2) Jagoda Wichowska – SP Zalesie 
Górne
3) Bartosz Gieraziński – SP 5 Pia-
seczno

Klasy 4–6
1) Zofia Justyńska – Nowa Iwiczna
2) Jakub Zalasa – Prywatna SP nr 72
3) Aleksandra Radecka – Kohn – SP 
Pamiątka

Gimnazjum
1) Weronika Urawska – Gim. Złotokłos
2) Selene Staniszek – Gim. Brześce
3) Mateusz Grzyb – Gim. Zalesie Gór-
ne
ex equo Julia Królikowska – Prywatne 
Gim nr 2

Jury przyznało również 5 wyróżnień:
Klasa 0–3
– duet Nina Pajuk, Karolina Kutryś

Klasa 4–6
1) Iga Wójtowicz – SP1; 2) Weronika 
Mroczkowska – SP 5

Gimnazjum
1) Bernadetta Statkiewicz – Gimna-
zjum 1 Piaseczno

2) duet: Jowita Tabak, Maria Jakub-
czyk ZS Słomczyn

Burmistrz Piaseczna wyróżnił Na-
grodą Specjalną Dominikę Szymań-
ską za wzruszające wykonanie piosen-
ki Whitney Houston „I will always lo-
ve you”. Przyznano również Nagrodę 
Specjalną Franciszkowi Dziduchowi ze 
SP Nr 2 w Zalesiu Dolnym oraz Na-
grodę Specjalną Szkoły Języków Ob-
cych SPOT, którą otrzymała Marianna 
Czerczer z Gimnazjum Nr 2 w Piasecz-
nie. Celem imprezy było propagowa-
nie nauki języka angielskiego i zwięk-
szenie motywacji do nauki wśród uc-
zniów, zachęcanie ich do doskonale-
nia kompetencji językowych poprzez 
zabawę muzyczną, a także rozwijanie 
zainteresowań oraz zdolności języko-
wych i muzycznych młodych ludzi. 
Organizatorem festiwalu była Szkoła 
Języków Obcych SPOT wraz z Cen-
trum Kultury w Piasecznie. Patronat 
nad imprezą objął burmistrz Piasecz-
na Zdzisław Lis, Starosta Piaseczyń-
ski Jan Dąbek oraz Mazowiecki Kura-
tor Oświaty. Wysoki poziom uczestni-
ków oraz wspaniała atmosfera cieszą 
niezmiernie i dają nadzieję na jeszcze 
wspanialszy festiwal za rok.

Fundatorzy nagród:
Gmina Piaseczno (nagrody główne), 

Starostwo Powiatowe (puchary), Wy-
dawnictwa angielskie: Pearson Edu-
cation, Macmillan, Oxford University 
Press; EBK – Agencja Reklamowa, fir-
ma Imagine, firma Book on, Akademia 
Tańca I am dance, Gościniec Polski. 
Patronat medialny – „Kurier Południo-
wy” i Forum Mieszkańców Powiatu 
Piaseczyńskiego www.powiat–piase-
czynski.info.
 Info:BPiI GP (tytuł artykułu od redakcji)

Serdecznie gratulujemy Jagodzie Wi-
chowskiej z SP i Mateuszowi Grzybo-
wi z Gimnazjum oraz ich nauczycie-
lom i rodzicom. Rozśpiewane Zalesie 
zdobyło kolejne laury. Red.

Laury dla młodych zalesian

Naszą gazetę można przeczytać również na stronach:
www.zalesie-gorne.eu;

www.powiat-piaseczynski.info

Aktualności z Piaseczna można obejrzeć na stronie: 
www.itvpiaseczno.pl 
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SPOTKANIE W KLUBIE SENIORA

O bezpieczeństwie
i tegorocznych inwestycjach

W Klubie Seniora, w cyklu comiesięcznych „czwart-
kowych spotkań” z zaproszonymi gośćmi, odbyła się 
dyskusja poświęcona sprawom naszego bezpieczeń-
stwa w domu i na ulicach, walce z wykroczeniami, 
przestępczością i piractwem drogowym.

Rozmawialiśmy też o tegorocznych inwestycjach za-
planowanych w budżecie gminy dla naszej miejscowo-
ści.

W spotkaniu uczestniczyli : radny p. WOJCIECH 
KACZOROWSKI, nowomianowany komendant zalesiań-
skiej (już 5–osobowej) placówki Policji, starszy aspirant 
p. RADOSŁAW KSIĄŻEK oraz kierownik zalesiańskiej 
filii Centrum Kultury p. ANDRZEJ SZCZYGIELSKI.

Kierownik naszego posterunku p. R.Książek zwiężle 
zreferował działania policji na rzecz podnoszenia stanu 
bezpieczeństwa poprzez systematyczną i skuteczną walkę 
z różnorodnymi naruszeniami prawa, w tym także drogo-
wymi. Komendant na wielu przykładach pokazał na co-
raz lepszą współpracę załogi posterunku z mieszkańcami 
Zalesia. Podkreślił, iż wzajemne zaufanie i współdzia-
łanie są kluczem do eliminowania z naszego życia różne-
go rodzaju zagrożeń oraz niedogodności wynikających z 
lekceważenia przez niektórych mieszkańcow przepisów 
prawa i zasad dobrosąsiedzkiego współżycia.W dyskusji 
wiele uwagi poświęcono też konieczności zaktywizowa-
nia walki z piractwem drogowym. Każdego roku zbiera 
ono na naszych ulicach i uliczkach tragiczne żniwo.

Radny W.Kaczorowski przybliżył zebranym (prezen-
towane już hasłowo na tych łamach) najważniejsze tego-
roczne zamierzenia inwestycyjne w Zalesiu Górnym. Po 
ubiegłorocznych, bardzo dotkliwych dla wielu mieszkań-
ców doświadczeniach z „wielką wodą”, gros nakładów 
budżetowych skierowano na odbudowę, rozbudowę i po-
rządkowanie gospodarki wodno – ściekowej oraz wyas-
faltowanie znacznych odcinków kilku ulic. Podkreślił, 
iż wspólnym wysiłkiem zalesiańskich radnych udało się 
wprowadzić do tegorocznych zadań budżetowch miasta i 
gminy Piaseczno bardzo bogaty program inwestycyjny.

W dyskusji wskazano na ciągle czekające na realizację 
prace związane z uporządkowaniem fatalnej wizytówki 
Zalesia Górnego, czyli dworca kolejowego i jego otocze-
nia oraz zainstalowanie świateł na ulicy Pionierów: przy 
targowisku i na skrzyżowaniu z ulicą Wiekowej Sosny, 
wreszcie urządzenie parkingów z prawdziwego zdarzenia 
w okolicach dworca kolejowego oraz Ośrodka Wisła.

Pan Andrzej Szczygielski krótko zapoznał klubowi-
czów z wiosennym planem imprez Centrum Kultury, 
serdecznie zapraszając Seniorów do udziału w tych 
przedsięwzięciach. Na zakończenie goście zostali za-
proszeni do klubu na ponowne spotkanie jesienią, dla 
skonfrontowania planów i zamierzeń z ich realizacją. 
Mówiąc językiem dyplomatycznym „zaproszenie zosta-
ło przyjęte z wielkim zadowoleniem”.

 Jerzy Roman

Minęło zaledwie kilkanaście 
miesięcy od pomysłu utworze-
nia „zalesiańskiej półeczki”.

Wspólne działania Klubu Se-
niora i Biblioteki Publicznej przy-
niosły wspaniałe owoce. W wy-
niku cyklu spotkań z autorami z 
Zalesia i okolic powstał dział re-
gionaliów obejmujący książki au-
torów z Zalesia, Piaseczna i naj-
bliższych miejscowości. Oto wy-
kaz autorów i tytułów: 
Bagieńscy Ewa i Włodzimierz 
„Drugie szkice z dziejów
Piaseczna i okolic”
Bagieńscy Ewa i Włodzimierz 
„Cmentarz parafialny
w Piasecznie”
Bagieńscy Ewa i Włodzimierz 
„Rynek w Piasecznie”
Bagieńscy Ewa i Włodzimierz 
„Zabytki rzemiosła
piaseczyńskiego”
Bartnikowski Bogdan
„Dotknięcie raju”
Bartnikowski Bogdan
„Dzieciństwo w pasiakach”
Bartnikowski Bogdan
„Księżyc dla straceńców”
Bartnikowski Bogdan
„Miłość w Al–Uksur”
Bartnikowski Bogdan
„Strofy jesienne”
Bartnikowski Bogdan „Ślady”
Bartnikowski Bogdan „Reduta 
Kaliska: wiersze warszawskie”
Bukowińska Monika, Bednarski 
Dominik „Miejsca Pamięci
Powiatu Piaseczyńskiego”
Chlebowski Cezary
„Saga o Bohaterach
– Wachlarz IX 1941 –III 1943”
Fijałka Michał „27 Wołyńska 
Dywizja Piechoty AK”
Klejnocki Jarosław
„Krótka historia przeistoczeń”
Klejnocki Jarosław „Mr. Hyde”
Klejnocki Jarosław „Okruchy”
Klejnocki Jarosław „Piołun
i inne eseje chodnikowe”
Klejnocki Jarosław
„Przylądek pozerów”
Klejnocki Jarosław
„Zaprzysiężony Sworn”
Kostrzewa– Zorbas Grzegorz 
„Mazowsze 24”

Ks. Kalwarczyk Grzegorz
„Dekanat piaseczyński
w archidiecezji warszawskiej”
Ks. Ojrzyński Wiktor,
ks. Grzejszczyk Krzysztof
„30 lat Parafii Św. Huberta
w Zalesiu Górnym”
Ks. Ojrzyński Wiktor, Frysz-
czyn Grzegorz, Swat Andrzej
„Zalesie Górne 1930– 2000”
Marczak Piotr
„Gawędy o miastach”
Nowik Grzegorz
„Święto podchorążych”
Nowik Grzegorz
„Zanim złamano Enigmę”
Olkuski Wacław
„Życie wierszami opisane”
Przypkowski Andrzej
„Gdzieś we Francji”
Rachtan–Halny Zdzisław
„Nurt major Eugeniusz
Kaszyński 1909 – 1976”
Raczko–Pietraszek Magda 
„Przez Ciebie”
Radwan Zofia „Za kratą”
Smoleński Maciej i Nowik
Grzegorz „Ósmy Ułan Beliny: 
Generał brygady Józef Marian 
Smoleński Kolec (1894–1978)”
Studziński Bogumił
„W lochach socjalizmu”
Szynkowski Tadeusz „Błyskawi-
ca na ziemi Sużańskiej”
Szynkowski Tadeusz
„Matko nasza partyzancka”
Szynkowski Tadeusz
„Na ziemi Sużańskiej”
Szynkowski Tadeusz
„To wszystko ojczyzna”
Tokarska Barbara „Otynijskie 
gawędy i wspomnienia”
Tokarska Barbara
„Droga życia duchowego
według św. Jana od Krzyża”
Tokarska Barbara
„Ku głębi modlitwy
według Thomasa Mertona”
Winogrodzka–Szaflik Hanna 
„Wacław Gąsiorowski, pisarz, 
sołtys Konstancina”
Walczykowska Mira „Zalesie 
Dolne nasze miejsce na ziemi”
Zieliński Zbigniew „Marcin ma-
jor Mieczysław Tarchalski 1903
– 1981” Info:BP Filia w Z. Górnym

REGIONALIA
z „zalesiańskiej półeczki”
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W sobotę 21 kwietnia w Domu Rodziny 
Wisłockich odbył się historyczny, pierw-
szy w dziejach Zalesia Górnego, werni-
saż wystawy rzeżby podkowianina Je-
rzego Juczkowicza.

W świetnej atmosferze stworzonej 
przez gospodynię Domu Panią Krystynę 
Stawecką – Autor wystawy, goście z Pod-
kowy Leśnej, zalesianie i nasi sąsiedzi to-
czyli blisko trzygodzinną dysputę o wy-
stawionych pracach, o trudnej sztuce wy-
dobywania kształtów z metalu i o zaska-
kującym tytule wystawy.

 Jerzy Juczkowicz to opolanin, który 
ukończył Liceum Plastyczne a następnie 
otrzymał dyplom z wyróżnieniem na war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Za 
swoje największe realizacje uważa trzy 
brązowe kariatydy – kolumnowe posągi 
kobiece wyobrażające wiarę, nadzieję i 
miłość wspierające gmach Sądu Najwyż-
szego w Warszawie. Równie ważny w je-
go twórczości jest drewniany ołtarz wy-
konany dla kościoła pw. Brata Alberta w 
Wesołej k. Warszawy. Spośród otrzyma-
nych nagród autor skromnie przyznaje się 
m. in. do Grand Prix Salonu Zimowego w 
Warszawie. Prezentację swych prac autor 
traktuje jako teatr form, w którym rzeżby 
spotykają się i rozmawiają ze sobą. Wi-
dzowie zaś pozostają nieruchomii i w tym 
samym miejscu.

 Wystawa Jerzego Juczkowicza to wy-
nik współpracy Filii Centrum Kultury w 
Zalesiu z Centrum Kultury i Inicjatyw 

Obywatelskich z Podkowy Leśnej. Dzięki 
zaangażowaniu Fundacji Odrodzenie wy-
stawa może gościć w Domu Rodziny Wi-
słockich w Zalesiu do 10 mają br.

„Pokaz latania” to tytuł charaktery-
styczny dla instalacji z 16 –tu wyrzeżbio-
nych głów, nad którymi unosi się, z rozpo-
startymi skrzydłami, podczepiony do su-
fitu mobil – ni to ptak, ni to samolot. Sym-
bol artystycznej wolności i nieokiełzna-
nych możliwości twórczych artysty. Pan 
Jerzy był osobą wyjątkowo zapracowaną 
w ten deszczowy sobotni wieczór. Jako 
autor musiał odpowiadać na niezliczone 

pytania i wyrażane przez uczestników 
opinie. Na wernisażu gościliśmy oprócz 
Pana Jerzego i Jego Rodziny przedstawi-
cieli Podkowy: Panią dyrektor CKiO Ali-
nę Witkowską i grafika– organizatora wy-
staw Sylwię Krzemianowską, wiceprze-
wodniczącą Komisji Kultury RM Annę 
Foss oraz prezesa Towarzystwa Przyja-
ciół Miasta– Ogrodu Podkowa Leśna Jac-
ka Wojnarowskiego. Władze samorządo-
we Gminy Piaseczno reprezentowała Pa-
ni wiceburmistrz Honorata Kalicińska i 
radny Łukasz Kamiński, który czynnie 
pomagał przy organizacji wystawy. Po-
wiat Piaseczyński reprezentowali: Kata-
rzyna Obłąkowska – Kubiak, przewodni-
cząca Komisji Promocji, Kultury, Sportu 
i Turystyki oraz Piotr Kandyba, wice-
przewodniczący Komisji Strategii Gospo-
darczej. Wśród Gości byli także obecni: 
Mira Walczykowska, prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Zalesia Dolnego z Andrzejem 
Olędzkim oraz grupa autorów– twórców 
„Panoramy Zalesia”i mieszkańcy naszej 
miejscowości.

 Zdaniem uczestników spotkania wer-
nisaż był niezwykle udany dzięki autoro-
wi prac – Jerzemu Juczkiewiczowi, który 
był prawdziwą gwiazdą wieczoru oraz go-
ścinności pani Krystyny Staweckiej. Za 
komentarz tego spotkania niech posłużą 
słowa Jacka Wojnarowskiego, który po-
wiedział... my czujemy się w Zalesiu, jak 
u nas w domu. Dziękujemy !

Andrzej Szczygielski 

Wernisaż rzeźby Jerzego Juczkowicza „Pokaz latania”

Artysta rzeźbiarz Jerzy Juczkowicz .    Fot. Tomek Wójtowicz

O historii Domu Rodziny Wisłockich opowiada gosciom Krystyna Stawecka
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Zapraszam na pierwsze wykonanie w Warszawie mojego orato-
rium „14 Encyklik”. Koncert odbędzie się w kościele Wniebo-
wstąpienia Pańskiego przy Al. KEN na Ursynowie 1 maja o go-
dzinie 18.45. Zorganizowany jest przez Urząd Gminy Ursynów 
dla uczczenia I rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II.

Półtorej godziny zróżnicowanej, czerpiącej z różnych stylów (od 
Bizancjum po gospel i rozrywkę) muzyki chóralnej to nie lada wy-
zwanie dla wykonawców. Tym bardziej cieszy, że niemalże 2/3 chóru, 
prócz śpiewaków zawodowych, stanowią członkowie Zalesiańskiego 
Towarzystwa Śpiewaczego. Dla śpiewaków z Zalesia, którzy przygo-
towywali się do koncertu między innymi na trzydniowym zgrupowa-
niu kondycyjnym w zaprzyjaźnionej, podwarszawskiej parafii, jest to 
nowe doświadczenie pracy z jednym z najwybitniejszych polskich dy-
rygentów, Andrzejem Borzymem.

Chórowi towarzyszyć będzie mój fortepian i kontrabas Maćka 
Szczycińskiego. Oba instrumenty improwizujące w stylu jazzowym.

Cytaty z Pisma Świętego czytać będzie Ryszard Peryt, słynny re-
żyser operowy i wykładowca Akademii Teatralnej.

Zapraszam! Stanisław Szczyciński

Zaproszenie
na koncert oratoryjny

 Publikujemy dziś fragmenty niezwy-
kle obszernego listu naszej Czytelniczki, 
która na 23 stronach porusza istotne dla 
Zalesia sprawy. Z konieczności dziś tylko 
mała część listu.

 Szanowny Panie Redaktorze, 
po przeczytaniu kilku numerów Gazety 

Sołeckiej „Przystanek Zalesie” i mając w 
pamięci różne lokalne zebrania postano-
wiłam po długim namyśle ( 2–3 lata) do 
Pana napisać. Jako lokalny patriota mo-
jego ukochanego Zalesia Górnego dzielę 
się z Panem swoimi obserwacjami.. 

...Liczę na to, że jako niepoprawna 
optymistka z duszą społecznika, że cho-
ciaż kilka moich pomysłów uda się zre-
alizować. Część pomysłów jest bez pono-
szenia kosztów a już – jeśli, to będą kosz-
ty minimalne.

...„OŚRODEK WISŁA” a właściwie jest 
to były „Ośrodek Wisła”. Pamiętam jak 
w latach 70–tych otwierano z wielką pom-
pą ten piękny ośrodek rekreacyjno– wypo-
czynkowy. W każdą sobotę z pociągu „wy-
sypywały” się tłumy ludzi. Było naprawdę 
pięknie, czysto, blisko Warszawy. Obecnie 
jest to kolejna ruina. Przez ostatnie lata 
powoli stawała się to „ziemia niczyja”. Ni-
by coś się tam dzieje ale właściwie są to 
takie działania pozorne. Domki kempingo-
we straszą swoim wyglądem i zapachem. 

Część domków od strony północnej już kil-
ka lat temu przestała istnieć. Zostało po-
bojowisko. Ajenci wynajmujący budy lub 
budki np. z napojami, sprzątną koło swo-
jej firmy sezonowej, a dookoła śmietnik i 
smród. Właściwie cały teren Ośrodka to 
jest jeden wielki śmietnik i ruina i żenada. 
Najlepiej się tam czują weekendowi by-
walcy spragnieni różnych uciech takich ra-
czej dość prymitywnych. Jest bardzo gło-
śno i wesoło. Jestem przekonana, że można 
Ośrodkowi przywrócić minione lata świet-
ności przy udziale kapitału i współpracy 
w ramach partnerstwa publiczno– prywat-
nego. Jest w kraju dużo ludzi z bardzo do-
brymi pomysłami na różne przedsięwzię-
cia. Wystarczy tylko im nie przeszkadzać. 
Było kilka przetargów na zagospodaro-
wanie tych naprawdę przepięknych tere-
nów, które kończyły się bez rozstrzygnię-
cia. Przepychanki w stylu „pies ogrodni-
ka” i „polskie piekło”. Rezultat – taki stan 
jak obecnie. Straszne wręcz niewyobrażal-
ne marnotrawstwo. A mogło by być tak 
pięknie ! Może kiedyś za jakieś następnych 
40– lat tak będzie, ale nas już na tej „ziemi 
obiecanej” nie będzie.

Panie Redaktorze podobno papier jest 
cierpliwy więc jeszcze trochę popiszę bo 
muszę, inaczej się uduszę. Dlaczego przy 
takich samych trudnościach obiektyw-

nych są takie różnice w wyglądzie wielu 
miejscowości i osiedli. Chyba to wiem, 
ale nie będę się rozpisywać bo to jest „te-
mat rzeka”.... 

(Imię i nazwisko do wiadomości redakcji)
W tekście zachowano oryginalną pisownię
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