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

I. Na kolejnych spotkaniach rady sołe-
ckiej omawialiśmy:
- ilości zamawianego kruszywa na ulice, 
zgłoszone przez mieszkańców
- terminy i organizację Zebrania Wiej-
skiego 
- wyprzedaż garażową/samochodową, 
czyli Święto Pieczonego Ziemniaka
- projekty wniosków do budżetu Gminy 
i Powiatu na 2015 rok
- projekt wniosków do Funduszu Sołe-
ckiego na 2015rok
- sprawy zgłaszane do sołtysa przez 
mieszkańców
II. Zlecaliśmy prace osobom skierowa-
nym przez kuratorów do prac społecznie 
użytecznych i kontrolowaliśmy ich wyko-
nanie (sprzątanie ulic, ścinanie krzaków 
zasłaniających wyjazdy z ulic, oczyszcza-
nie rowów melioracyjnych z chwastów). 
Uzgadnialiśmy miejsca, gdzie mają być 
ustawione worki z zebranymi z ulic śmie-
ciami, by móc zgłosić Gminie ich wywie-
zienie przez Sitę. Dzięki temu we Zalesiu 
jest trochę czyściej.
Opracowaliśmy harmonogram kolejnych 
prac. Omawialiśmy z kuratorami skaza-
nych na prace społeczne wykonanie tych 
zadań.
III. Dzięki naszemu wnioskowi Wieś 
Nowinki otrzymała tablicę ogłoszenio-
wą, tablicę z nazwą wsi przy wjeździe 
od strony Krępy oraz brakujące tabliczki 
z nazwami ulic.
IV. Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi 
od PKP w sprawie remontu schodów na 
peron oraz zadaszenia.
V. Uczestniczyliśmy w naradzie technicz-
nej w Starostwie ws. budowy sygnalizacji 
świetlnej na krzyżówce Pionierów i Wie-
kowej Sosny. Dowiedzieliśmy się  między 
innymi, że pionowe maszty z wysięgnika-
mi będą miały dodatkowo niskie światła. 
Termin włączenia sygnalizacji świetlnej 
– 31 sierpnia. 
VI. Na gminnym spotkaniu z mieszkańca-
mi ulicy Jesionowej zapoznano nas z kon-
cepcją budowy chodnika na tej ulicy, na 
który mieszkańcy czekają już od kilku lat. 

W bieżącym roku będzie wykonane od-
wodnienie ul. Jesionowej. Zniknie wresz-
cie „wielkie jezioro” przy wylocie na drogę 
wojewódzką. W planach na przyszły rok 
mamy budowę chodnika na ul Jesionowe.
VII. Wzięliśmy udział w dwóch spotka-
niach w sprawie drogi 873 przy wyjeździe 
z Jesionowej.
Na pierwszym spotkaniu zapoznaliśmy 
przedstawiciela Zarządu Dróg Woje-
wódzkich z utrudnieniami związanymi 
z wyjazdem z ul. Jesionowej oraz brakiem 
właściwego oznakowania drogi od strony 
granicy Zalesia, aż do przejazdu kolejo-
wego. Na drugim spotkaniu, tym razem 
z przedstawicielem Urzędu Marszałkow-
skiego, naczelnikiem Infrastruktury Gmi-
ny – panem Rasińskim oraz panem Ko-
busem ze Starostwa, poruszyliśmy sprawę 
utrudnionego dojścia z peronu do ośrodka 
Wisła (brak pasów dla pieszych) oraz nie-
bezpiecznej dla pieszych drogi z ul. Jesio-
nowej do stacji PKP. W dalszym ciągu nie 
ma żadnych decyzji w tych sprawach.
VIII. Uczestniczyliśmy w sesjach Rady 
Gminy.
IX. Spotkaliśmy się ze Starostą A. Dąb-
kiem ws. położenia płytek chodnikowych 
wokół budowanej sygnalizacji świetlnej. 
Uzyskaliśmy pisemne zapewnienie, że 
wraz z jej budową w obrębie skrzyżowania 
zostaną wykonane chodniki  dostosowane 
do istniejącej geometrii jezdni. Wcześniej 
należy jednak opracować nowy projekt or-
ganizacji ruchu na tym skrzyżowaniu. Ter-
minu  opracowania w piśmie nie podano.
X. Otrzymaliśmy odpowiedź z Gminy na 
nasze pismo ws. zmiany przebiegu dro-
gi 873 na odcinku od granicy Zalesia do 
przejazdu kolejowego. W opracowywa-
nym projekcie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego uwzględ-
niono naszą propozycję. Projekt musi 
być zaopiniowany przez wiele instytucji 
– między innymi Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich, Regionalną Dy-
rekcję Ochrony Środowiska, Starostwo. 
Następnie musi uzyskać zgodę na zmia-
nę przeznaczenia gruntów leśnych. Czyli 

długa jeszcze droga przed nami, żeby 
mieszkańcy Zalesia jeździli bezpieczniej.
XI. Zwróciliśmy się do Gminy z wnio-
skiem o ustawienie znaków zakazu par-
kowania na ul. Młodych Wilcząt, od ul. 
Sarenki do przedszkola.
XII. Poprosiliśmy pana Starostę J. Dąbka 
(pismo z sierpnia) oraz pana J. Zalewskie-
go (pismo z czerwca), jako Przewodni-
czącego Komisji Strategii Gospodarczej 
w Starostwie, o zamontowanie słupków 
drogowych przy rowach na Wiekowej 
Sosny – nie mamy jeszcze odpowiedzi.
XIII. Poprosiliśmy Gminę o naprawę pro-
gów zwalniających na Drodze Dzików.
XIV. Wysłaliśmy pismo do Gminy ws. 
dodatkowego kruszywa w celu wykończe-
nia ulicy wokół murku przy figurze Matki 
Boskiej na Domance.
XV. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć 
w pięknym Jubileuszu dziewięćdziesią-
tych urodzin Pani Basi Tokarskiej
XVI. Poprosiliśmy Gminę o naprawę 
uszkodzonych przez wandali słupków 
i znaków na Koralowych Dębów.

* * *
Prosimy mieszkańców o zgłaszanie do 
sołtysa telefonicznie lub mailowo miejsc, 
które należy posprzątać. Proszę pamię-
tać, że śmieci możemy usunąć wyłącznie 
z miejsc publicznych, a nie z prywat-
nych, nieogrodzonych działek. Zaśmie-
cone działki można zgłaszać do sołtysa 
lub bezpośrednio do Straży Miejskiej  

Ewa Molenda–Stroińska – sołtys

* * *
Kon takt z soł ty sem: tel. 691 500 242; 
22/844 03 29, ul. Po ran nej Zo rzy 1; 
dy żur soł ty sa: po nie dzia łek g. 17–19 
i pią tek g. 10–12, 
ewa stro in ska@pocz ta.onet.pl

* * *
Te le fon ws. awa rii oświe tle nia ulic:
(22) 720 39 07 (czyn ny ca łą do bę)
Po go to wie Ka na li za cyj ne PWiK: 
603 309 399
Po go to wie wo do cią go we: 
603 309 399
Pogotowie energetyczne: (22) 701 332 20

SołTyS dZIała, a rada SołecKa WIe …
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WNIoSKI do ProJeKTU 
BUdŻeTU GMINy Na roK 2015

Sołtys i rada Sołecka  Zalesia Górnego 
w imieniu mieszkańców zgłasza propozy-
cje zadań do budżetu Gminy na 2015 rok:

I. Wykonanie oświetlenia:
l  Ulica Złocistych Łanów na wysokości 

nr 16A
l  Ulica Leśny Zaułek na odcinku od 

Wiekowej Sosny do Pięknej
l  Na odcinku pomiędzy ul. Jesionową 

a Spacerową przy drodze 873
l  Wykonanie punktu zasilania energe-

tycznego na boisku Hubertus
II. Modernizacja oświetlenia w obrębie 
przejść dla pieszych:

l  Parkowa/ Nowinek
l  Wiekowej Sosny/Leśnych Boginek

III. Wykonanie w ramach remontu- odwod-
nienia i utwardzenia nawierzchni/nakładki 
asfaltowej:

l  Jasna (od Leśnej do Jagodowej)
l  Biedronki (od Wzgórz do Sinych 

Mgieł)
l  Widna (od Nowinek do Południowej)
l  Jastrzębi lot
l  Przebudzenia Wiosny
l  Szeroka
l  Zagajników
l  Zaczarowanej Róży
l  Odwodnienie placu na rogu Fiołków, 

Przeskok i Pięknej
l  Połączenie ciągu ulic Pięknej z Mło-

dymi Wilczętami poprzez utwardzenie 
nakładką asfaltową ulicy Przeskok

l  Polączenie nakładką ulicy Pięknej 
z Południową

IV. Zaplanowanie środków pieniężnych na  
wydanie albumu Macieja Zadrąga 
V. Wykonanie chodnika na Jesionowej
VI. Modernizacja sieci wodociągowej 
i przeglądy techniczne
VII. Realizacja projektu zagospodarowania 
Bazarku 
VIII. Zaplanowanie środków na II wydanie 
Książki Zalesie Górne 1930-2000  w związ-
ku z obchodami w 2015 roku 85-lecia Zale-
sia Górnego
IX. Zabezpieczenie środków na  pokrycie 
kosztów opracowania koncepcji studium 
społecznego planu zagospodarowania wsi 
Zalesie Górne
XII. Zabezpieczenie bieżącego utrzymania 
dróg szutrowych

remonty dróg
Zakończył się remont ulicy Leśnych 
Boginek (zdjęcie). To ostatni widoczny 
ślad wokół Kościoła zalesiańskiej powo-
dzi z lat 2010-11. To koniec 3-letniego 
procesu, który naprawił błędne założe-
nia odwodnieniowe tej ulicy. Najpierw 
zmieniono plan przestrzenny (2011), 
dzięki czemu można było budować ka-
nalizację deszczową. Taka instalacja 
znalazła się pod powierzchnią drogi 
(2012-2013) i parkingu przed kościołem. 
Remont nawierzchni był ostatnim eta-
pem naprawy szkód. Mam nadzieję, że 
zastosowana nowa podbudowa cemen-
towa zamiast tylko piasku dodatkowo 
wzmocni drogę.

Zakończył się również remont ulicy 
Poranku. Chociaż zadanie będzie jesz-
cze rozszerzone o remont fragmentu 
ulicy Jastrzębi Lot. Ulica Poranku to 
doskonały przykład współpracy miesz-
kańców. Chcę ogromnie podziękować 
mieszkańcom ulicy za wszystkie rady 
i wskazówki oraz „pilnowanie sprawy” 
w trakcie realizacji. Remont także odby-
wał się w dwóch etapach. Najpierw poło-
żono odwodnienie (2012-13), a teraz wy-
remontowano nawierzchnię. Kolejnym 
etapem prac będzie połączenie układu 
ulic Poranku i Jastrzębi Lot z Pionie-
rów i Koralowych Dębów poprzez uli-
cę Przebudzenia Wiosny, Zagajników 
i Złotej Jesieni. Te zadania mam nadzie-
ję uda się zrealizować w 2015 roku.

odwodnienie Piaseczyńskiej
Został zakończony kolejny etap prac 
drenażowych. Miejmy nadzieję, że 
poprawi to sytuację związaną z wodą 
w tym rejonie. Niemniej nadal czekamy 
na opracowanie zlewni dla północnej 
części Zalesia. Prace z powodu wielolet-
niego zapóźnienia inwentaryzacyjnego 
przeciągają się.

Przedszkole Publiczne 
na Poranku
Informują, że Zalesie Górne wzbogaciło 
się o kolejne przedszkole publiczne. Po 
rekrutacji wiosennej ponad 60 dzieci nie 
dostała się do przedszkola publicznego. 

Dzięki przekształceniu przedszkola pry-
watnego w publiczne, wszystkie dzieci 
z naszego rejonu zgłoszone na wiosnę 
do rekrutacji będą mogły skorzystać na 
tych samych warunkach z wychowania 
przedszkolnego. 

Spotkanie z mieszkańcami 
ulicy Pięknej
4 sierpnia uczestniczyłem w spotkaniu 
burmistrza Zdzisława Lisa z mieszkań-
cami ulicy Pięknej. Sprawozdanie ze 
spotkania zawarte jest w tekście pana 
Jacka Kozińskiego pt. „Historia Pięk-
nej” zawartym w niniejszym numerze 
Przystanka. Remont ulicy wkrótce się 
zakończy. Co cieszy udało się rów-
nież uzyskać zapewnienie burmistrza 
o współpracy mieszkańcami przy szu-
kaniu najlepszych rozwiązań dla rejon 
ulic Fiołków i Przeskok. 

odpady zielone bez ograniczeń
Przypominam, że od 1 września wszyst-
kie odpady zielone zostaną odebrane 
spod posesji. Warunkiem jest wystawie-
nie ich w workach w terminie zgodnym 
z harmonogramem odbioru. W najbliż-
szym czasie będzie to 2, 16 i 30 września.

Światła na Pionierów
Miło mi poinformować, że 4 września 
o g. 12.00 nastąpi pierwsze uruchomie-
nie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowa-
niu ulicy Pionierów i Wiekowej Sosny. 
To miłe zakończenie batalii mieszkań-
ców. Ogromne podziękowania kieruję 
do przedstawicieli Społecznego Komi-
tety Budowy Wodociągu i Kanalizacji, 
którego darowizna pozwoliła w całości 
sfinansować budowę świateł.

 
Zaproszenie 
Rozpoczynamy ostatnie prace nad bu-
dżetem Gminy na rok 2015! Zapraszam 
mieszkańców do składania wniosków! 
Jeżeli są Państwo zainteresowani zło-
żeniem ich również za moim pośredni-
ctwem, zapraszam do kontaktu: kamin-
ski@piaseczno.eu lub tel. 691-015-455.

Łukasz Kamiński 
– radny

SaMorZądoWe WIeŚcI

Słów kilka o działalności radnego
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Fundusz sołecki to na mocy ustawy uchwalany corocznie budżet do dyspozycji 
sołectwa.
Corocznie Rada Miejska wyraża zgodę na wyodrębnienie funduszu w ramach Budżetu 
Gminy. Mieszkańcy, co roku na zebraniu wiejskim, decydują o sposobie wydatkowania 
środków. W związku ze zbliżającym się terminem kolejnego zebrania zatwierdzającego 
Fundusz Sołecki na rok 2015, prezentujemy półroczne wykonanie funduszu za rok 2014.

Już niedługo zebranie wiejskie. Wspólnie z Radą Sołecką przygotowaliśmy propo-
zycję na rok 2015.

Zapraszamy na zebranie wiejskie i do zgłaszania swoich propozycji – kontakt przez 
Radę Sołecką.

Ewa Molenda-Stroińska i Łukasz Kamiński

Fundusz Sołecki dla Zalesia

Realizacja funduszu wsi Zalesie Górne za rok 2014 (stan na 30 czerwca 2014)
 Lp. Zadanie Kwota Zrealizowano Uwagi
	 1.	 Druk	„Przystanku	Zalesie”	 7.000	zł	 3.148	zł	 zadanie	w	trakcie
	 2.	 Wsparcie	grupy	„Razem	Lepiej”	 2.000	zł	 2.000	zł	 100%
	 3.	 Wsparcie	Klubu	Kultury	w	Zalesiu	Górnym	 3.475	zł	 2.232	zł	 zadanie	w	trakcie
	 4.	 Zakup	i	montaż	małej	architektury	 6.000	zł	 700	zł		 zadanie	w	trakcie
	 5.	 Kulturalne	Zalesie	Górne	 8.000	zł	 3.417	zł	 zadanie	w	trakcie
	 6.		 Promocja	Zalesia	Górnego	 2.000	zł	 217	zł	 zadanie	w	trakcie
	 7.	 Nagrody	i	Trofea	na	turnieje	 2.000	zł	 1.579	zł	 zadanie	w	trakcie
	 8.	 Porządkowanie	Zalesia	Górnego	 1.000	zł	 1.000	zł	 100%
	 9.	 Obsługa	monitoringu	 1.000	zł	 0	zł	 zadanie	w	trakcie
	10.	 Zakup	rzutnika	dla	Klubu	Kultury	 1.050	zł	 1.050	zł	 100	%
  RAZEM	 33.525	zł	 15.343	zł	 45,77%

Propozycja	zadań	do	realizacji	w	ramach	Funduszu	Sołeckiego	na	rok	2015:
 Lp. Zadanie Kwota Opis zadania
	 1.	 Druk	„Przystanku	Zalesie”	 7.000	zł	 Pokrycie	kosztów	składu	i	druku
	 2.	 Wsparcie	działań	społecznych	 2.000	zł	 Wsparcie	m.in.	grup	niepełnosprawnych
	 3.	 Wsparcie	Klubu	Kultury	 	 Zakup	materiałów	do	wykorzystania 
	 	 w	Zalesiu	Górnym	 3.000	zł	 na	zajęciach
	 4.	 Zakup	i	montaż	architektury 
	 	 sportowej	i	rekreacyjnej	 6.680	zł	 Zakup	i	montaż	zabawek,	elementów 
	 	 	 	 siłowni	oraz	innych	urządzeń
	 5.	 Kulturalne	Zalesie	Górne	 7.000	zł	 Wsparcie	imprez	kulturalnych	m.in.	Jarmarku,	 
	 	 	 	 Pieczonego	Ziemniaka,	Sztukatorów
	 6.		 Promocja	Zalesia	Górnego	 2.000	zł	 Zakup	i	druk	materiałów	promocyjnych, 
	 	 	 	 dofinansowania	albumów	okolicznościowych 
	 	 	 	 na	85-lecie	Zalesia	Górnego
	 7.	 Nagrody	i	Trofea	na	turnieje	 1.500	zł	 Wsparcie	dla	turniejów:	szachowego, 
	 	 	 	 Wieś	Cup
	 8.	 Materiały	 5.500	zł	 Zakup	materiałów	do	sprzątania	Zalesia 
	 	 	 	 Górnego	oraz	materiałów	do	budowy 
	 	 	 	 elementów	sceny	przenośnej
	 	 RAZEM	 34.680	zł

INForMacJe od radNeGo

Wykonano palisadę wokół kapliczki na Domance. 
Na początku września ma być naprawione pobocze, zamontowane słupki na ul. Białej 
Brzozy.
Przedłużono odwodnienie na ul. Piaseczyńskiej o kolejne 20 m
Dzięki wielokrotnym wnioskom i wizytom z urzędnikiem na skrzyżowaniu ulic Po-
ranku, Jastrzębiego Lotu i Przebudzenia Wiosny z powodu niewystarczających środ-
ków na wykonanie nakładki asfaltowej oraz odwodnienia w ul.Przebudzenia Wiosny 
zdecydowano się na wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Jastrzębi Lot na odcinku od 
ul. Poranku do ul.Droga Dzików.Na najbliższej sesji Rady Miejskiej będzie głosowana 
uchwała w tej sprawie – mam nadzieję że pozytywnie. Wojciech Kaczorowski

WNIoSKI do ProJeKTU 
BUdŻeTU PoWIaTU Na roK 2015

Sołtys i rada Sołecka Zalesia Gór-
nego w imieniu mieszkańców zgłasza 
propozycje zadań do opracowywanego 
budżetu Powiatu na rok 2015:

I. Kontynuacja remontu ulicy Pionierów 
wraz z wykonaniem sygnalizacji świet-
lnej na skrzyżowaniu ulic Pionierów 
i Koralowych Dębów.
II. Wykonanie chodnika na ulicy Par-
kowej od apteki do granicy z Ustano-
wem (wniosek składamy corocznie od 
2001roku).
III. Udrożnienie rowu melioracyjnego na 
Parkowej na wysokości ul. Leśnej.
IV. Zabezpieczenie przyłączy mediów 
(woda, gaz, elektryczność) na ulicy  Wie-
kowej Sosny przy rowach odwodnienio-
wych.
V. Wykonanie zmiany organizacji ruchu 
koło poczty – na skrzyżowaniu ulic Par-
kowa, Leśnych Boginek, Wiekowej Sos-
ny, Leśny Zaułek.
VI. Wykonanie utwardzenia (nakładki 
asfaltowej) na ul. Trakt Warecki w No-
winkach na odcinku Krępa – droga wo-
jewódzka 873.

* * *

Komunikat Klubu Kultury
Klub Kultury w Zalesiu Górnym, ul. 
Jelonka 2 ogłasza zapisy do sekcji pla-
stycznej, szachowej, modelarskiej oraz 
na zajęcia wokalne.
Zgłoszenia na zajęcia są przyjmowane w 
Klubie Kultury w dniach: od poniedział-
ku do piątku w godzinach: 14.00- 18.00. 
Zgłoszeń można dokonywać także e-
-mailem na adres: a.szczygielski@tlen.
pl .Zajęcia modelarskie rozpoczynają 
się w dniu 6.09.14 /sobota/ r w pracowni 
przy ul. Sarenki 11, zajęcia plastyczne 
rozpoczynamy dnia 15 września /ponie-
dzaiłek/ a zajęcia  szachowe i wokalne  w 
dniu 16 września/wtorek/. Ilość miejść 
ograniczona, o przyjęciu decyduje kolej-
ność zgłoszeń. Warunkiem udziału w za-
jęciach jest podpisanie do dnia 10 wrześ-
nia  2014 r „Karty Zgłoszenia Uczestni-
ka”. Dokładne godziny zajęć podamy na 
stronie: www.zalesie-gorne.eu po usta-
leniu planu lekcji w Szkole Podstawowej 
im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym.

Zapraszamy.
Kierownik Klubu Kultury, 

Andrzej Szczygielski, tel: 500 162 993
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W dniach 22-24 sierpnia w Sejnach od-
były się uroczystości upamiętniające 95 
rocznicę wybuchu zwycięskiego Powsta-
nia Sejneńskiego.

Harcerze Szczepu Watra 11 lat temu, pod 
kierownictwem hm. Grzegorza Nowika, 
opracowali i wyznaczyli szlak rowerowy 
(2 ok. 50 km pętle), który wiedzie przez 
wszystkie miejsca, gdzie w 1919 roku miały 
miejsce działania powstańcze. Te kilka dni 
walk zdecydowało o trwałym przyłączeniu 
do Rzeczpospolitej powiatów sejneńskiego, 
augustowskiego i suwalskiego. Do dziś, zdo-
byta krwią mieszkańców Sejn i okolic gra-
nica, stanowi kres Rzeczpospolitej.

Przy okazji okrągłej rocznicy harcerze 
zorganizowali rajd rowerowy dla obecnych 
mieszkańców Sejn. Relację telewizyjną 
można obejrzeć na portalu TVP Białystok.

Łukasz Kamiński

Wakacje to czas odpoczynku i zabawy, 
ale mam nadzieję, że w te wakacje uda-
ło się połączyć zabawę z edukacją dla 
15 osobowej grupy dzieci.

Przez prawie dwa tygodnie w Świetlicy 
Środowiskowej w Zalesiu Górnym przy 

ul. Jelonka 2, dzieci nie tylko bawiły 
się, ale również zdobywały nowe umie-
jętności. Warsztaty ceramiczne prowa-
dzone przez Panią Olę Grzyb cieszyły 
się dużym zainteresowaniem. Dzieci 
poznały proces powstawania wyrobów 
z gliny- talerzyka, figurki. Samodzielnie 

wykonały projekt na papierze, następnie 
ulepiły z gliny, po wypaleniu ozdobiły. 
Efekt końcowy był imponujący – dzieci 
zaniosły do domów własnoręcznie wy-
konane małe „dzieła sztuki”.

Czas oczekiwania na wyschnięcie 
i wypalenie prac wypełniły wyjazdy. Do 
kina do Warszawy i wycieczka wspólna 
z Seniorami z Klubu Seniora do Gospo-
darstwa Agroturystycznego „Pod Kogu-
tem”, gdzie był czas na integrację mię-
dzypokoleniową, obejrzenie mini ZOO, 
zabawę i zjedzenie pieczonej na ognisku 
kiełbasy.

Po raz kolejny partnerska współpraca 
instytucji samorządowych tj. Ośrodka Po-
mocy Społecznej i Klubu Kultury przy-
niosła korzyści dla naszej społeczności. 
Jest kolejny przykład, że razem możemy 
więcej i lepiej.

 B. Meissner

Wakacje na Jelonka

Harcerze w Sejnach

Naszą gazetę można przeczytać 

również na stronach: zalesie-gorne.eu; 
zalesie-gorne.pl; powiat-piaseczynski.info; 

na sze pia secz no.pl.
Aktualności z Piaseczna można obejrzeć na 

stronie: itvpiaseczno.pl 



nr 5/2014, SIERPIEŃ 5

Kiedy świętowaliśmy w gronie zalesian 
urodziny profesora Grzegorza Nowika, 
siedząca obok nas p. Barbara Tokarska 
powiedziała, że i ona wkrótce będzie 
miała urodziny.

Okazało się, że 90., ale nie ma już sił, by 
je zorganizować. To my je zorganizuje-
my – zaofiarowała się Ewa Raczyńska-
-Witkowska. W ten sposób, 31 lipca 2014 
roku w ogrodzie p. Barbary zgromadziło 
się grono bliskich jej osób: rodziny i zna-
jomych. Każdy przynosił przygotowane 
przez siebie danie, specjalność domu. 

Spotkanie miało być niespodzian-
ką, ale tajemnicy nie dało się do końca 
utrzymać. Pani Barbara przygotowała na 
urodzinowe spotkanie pyszny tort more-
lowy. Jubilatka, posadzona na pokrytym 
czerwonym suknem fotelu, wysłuchała 
życzeń, i tych oficjalnych i tych bardziej 
żartobliwych. Przysłano kilka listów 
gratulacyjnych, bo czas wakacyjny i nie 
wszyscy mogli przybyć osobiście. Życze-
nia przekazali: Sołtys Zalesia Górnego 
Ewa Molenda-Stroińska w imieniu włas-
nym, Rady Sołeckiej i mieszkańców, p. 
Danuta Kroc w imieniu Klubu Seniora, 
wiceprezes SPZG Tadeusz Browarek oraz 
Kierownik Klubu Kultury Andrzej Szczy-
gielski złożyli, także na piśmie, najlep-
sze, najserdeczniejsze życzenia Jubilatce 
i podziękowali za Jej dokonania na rzecz 
Zalesia i jego mieszkańców. A jest za co 
dziękować !!!

Barbara Tokarska urodziła się 31 lipca 
1924 r. w Borysławiu, powiat Drohobycz, 
województwo lwowskie. Począwszy od lat 
60. wakacje spędzała w Zalesiu Górnym. 
Na stałe zamieszkała tu w 1970 r.

Brała czynny udział w powstaniu war-
szawskim – została odznaczona kilkoma 
medalami. W stanie wojennym prowa-
dziła w swoim domu, w Zalesiu Górnym, 
spotkania z poezją. Jest autorka czterech 
książek i wielu różnorodnych publikacji. 

Niezwykle istotnye w życiu Pani 
Barbary i przygotowywane z wielkim 
sercem „Wieczory Słowno-Muzyczne”, 
rozpoczęte w 2005 roku, stały się dla 
naszej lokalnej społeczności ważnym 
wydarzeniem. Pod jej kierownictwem 
zaprezentowano w kościele św. Huberta 
ponad 20 takich spektakli. Ponadto przez 
wiele lat Pani Barbara przewodniczyła 
wspólnocie religijnej Odnowa w Duchu 
Św. „Metanoja”.

Posiada tytuł doktora nauk ekono-
micznych. Erudytka, niezwykle aktywna, 
ciekawa świata, swobodnie posługuje się 
komputerem, z godną podziwu pasją prze-
kazuje naszej społeczności swoją wiedzę.

Miłą niespodzianką było przybycie na 
uroczystość Burmistrza Piaseczna Zdzi-
sława Lisa, zaproszonego na uroczystość 
przez naszego radnego Łukasza Kamiń-
skiego. Kwiaty, serdeczne życzenia i fi-
gurka anioła były bardzo sympatycznym 
prezentem dla zaskoczonej p. Barbary. 
Sentymentalnym akcentem spotkania by-
ła obecność Pana prof. Jana Eberta, kolegi 
z Powstania Warszawskiego. Jak zauwa-
żył p. profesor, mimo że byli w tym sa-
mym zgrupowaniu, szczęśliwie nie spot-
kali się. Szczęśliwie, bo Pani Barbara była 
wtedy sanitariuszką...
 Uroczystość 90-lecia odbywała się 
w przeddzień wybuchu Powstania, dla-
tego oboje Państwo nosili na ręku biało-
-czerwone opaski, a z głośnika popłynęły 
w pewnej chwili powstańcze piosenki.

Oficjalną część zakończyliśmy odśpie-
waniem 200 lat, podczas gdy Małgorza-
ta Roszkiewicz, sąsiadka, właścicielka 
Starej Chaty, „odpaliła” racę, z wnętrza 
której posypały się płatki czerwonych 
róż. Wszystko to, co działo się w trakcie 
tego niezwykle uroczystego i serdeczne-
go spotkania na zdjęciach utrwalił zna-
ny zalesiański tropiciel ptaków, fotograf 
Krzysztof Merski.

Jesteśmy szczęśliwi, że mieszka wśród 
nas p. Barbara Tokarska, że możemy ko-
rzystać z jej talentów, że zaraża nas swoim 
optymizmem, patriotyzmem, niespotyka-
ną pracowitością i cudowną żywotnością. 
Jesteśmy z Pani bardzo dumni. Życzymy 
Pani wielu jeszcze zdrowych i szczęśli-
wych lat!

 Z poważaniem
Jolanta Jarosz-Hryniewicz

90. urodziny p. Barbary Tokarskiej 
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30 września 2011 odbyło się głosowanie miesz-
kańców ul. Pięknej w Zalesiu Górny nad wy-
borem wariantu urządzenia ulicy. Głosowanie 
zostało poprzedzone debatą publiczną z prezen-
tacjami różnych koncepcji.

W dyskusji poszukiwano projektu, który z jednej 
strony rozwiązał by bardzo uciążliwe problemy 
błota i dziur, ale jednocześnie nie rodził proble-
mów z niebezpiecznie przyspieszonym ruchem 
samochodów, z wodą deszczową oraz zachowałby 
leśny charakter miejscowości. Frekwencja referen-
dum wyniosła 60% Zdecydowana większość (75%) 
wybrała wariant kompromisowy tzn. nawierzch-
nię o szerokości 4,5m z „ostrogami” bocznymi co 
ok.120m wykonanymi z kwietników. Referendum 
upłynęło w nastroju demokratycznego pikniku.

16 października 2011 projekt ulicy i opis referen-
dum przekazano burmistrzowi.

Po 2 latach, w listopadzie 2013 gmina przy-
stąpiła do wykonywania południowej części ulicy 
według standardowego projektu tzn. o szerokości 
asfaltu 5,5m. Oburzeni mieszkańcy samochodami 
zablokowali prace. Na miejsce przyjechał inspek-
tor gminny, ale nic to nie dało, bo stwierdził, że 
nie musi się tłumaczyć przed mieszkańcami. Po 
nim przyjechała straż miejska, a potem burmistrz. 
W efekcie jego decyzji asfalt zwężono na ile to było 
jeszcze możliwe. 

Po zebraniu 25 listopada 2013 mieszkańcy wy-
stosowali do burmistrza list z prośbą o rozmowę 
o zaistniałej sytuacji i o systemowych, demokra-
tycznych procedurach mających zapewnić udział 
mieszkańców w podejmowaniu decyzji o inwesty-
cjach gminnych w Zalesiu Górnym. Drugą sprawą 
podnoszoną na zebraniu były zdumiewające wyniki 
z badań tłucznia użytego na podbudowę drogi – za-
wierał on 60% cząstek pylastych wobec dopuszczal-
nych 10% Według terminologii geologicznej jest to 
glina z domieszkami.  

W lipcu 2014 gmina wykonała drugą część na-
wierzchni ul. Pięknej według projektu przyjętego 
w referendum (bez spowalniaczy ruchu). 

W dniu 4 sierpnia 2014 odbyło się spotkanie 
mieszkańców z burmistrzem. Pytaliśmy o mecha-
nizmy podejmowania decyzji w gminie i o odpo-
wiedzialność za nie. Burmistrz obiecał, że do koń-
ca sierpnia: 

zostaną dokończone prace przy ul. Pięknej tzn. 
postawione spowalniacze ruchu;

zajmie się wyjaśnieniem sprawy stosowania do 
remontu dróg gminnych tzw. „tłucznia”, który stał 
się przyczyną błota na wielu, przedtem suchych uli-
cach Zalesia. 

w imieniu mieszkańców ul. Pięknej
Jacek Koziński

Do 14 sierpnia był w gminie wywie-
szony projekt zmiany Studium, jest 
on dostępny w internecie. Projekt 
bazuje na prognozie demograficznej 
GUS, według której do roku 2035 
ludność naszej gminy ma wzrosnąć 
o ok.20 tys. Autorzy projektu de-
klarują osiągnięcie tego stanu przy 
zachowaniu zasady „zrównoważo-
nego rozwoju”, czyli tak by „granicą 
podejmowania działań była trwałość 
zasobów środowiska”.

Czy ilość nowych terenów pod za-
budowę jest właściwa dla owych 20 
tys. nowych osadników? Na ten te-
mat w całym Studium jest tylko jed-
no, krótkie zdanie: przeznaczone pod 
zabudowę obszary są wystarczające 
dla zaspokojenia potrzeb związanych 
z prognozowanym rozwojem. Zdanie 
to nie jest poparte żadnym wylicze-
niem, co więcej w Studium brak 
również części danych potrzebnych 
do weryfikacji. Mimo to spróbujmy 
sami zrobić ten bilans. Według pro-
gnozy GUS do 2035 roku ludność 
gminy wzrośnie o 7 tys., zaś miasta 
o 13 tys. (z tego 3,9 tys. przypada 
na domy jednorodzinne, zaś 9,1 tys. 
– wielorodzinne 1). A więc terenów 
pod budownictwo jednorodzinne po-
trzeba dla 7 + 3,9 = 10,9 tys. nowych 
osadników. Przyjmując 3,5 osoby 
na jeden dom uzyskujemy prognozę 
3,1 tys. nowych domów. Analizując 
plansze graficzne można oszacować, 
że 2/3 obecnych terenów rolnych ma 
być zabudowana. Jest to ok. 2 500 ha 
dla 3 100 domów, co daje gęstość za-
budowy 1,25 domu na hektar.  

Czy to dużo czy mało? Bardzo 
ekstensywnie zabudowane Zalesie 
Górne, z działkami ponad 1800m2, 
to ok.5 domów na hektar. Uważana 
za wzorcową nowa osada Krzywa 
Iwiczna to 35 d/ha. Drogie dzielnice 
domów jednorodzinnych w Londynie 
mają gęstość 44 d/ha. Według tych 
wskaźników dla nowych osadników 
potrzeba od 4 do 32 razy mniej tere-
nu niż przewidziano w Studium. Jeśli 
by zgodnie z rozsądkiem i zapotrze-
bowaniem społecznym przeznaczyć 
część pod intensywną zabudowę jed-
norodzinną, a część pod ekstensywną, 
to terenu trzeba by od 10 do 15 razy 
mniej niż przewidziano w Studium. 

Jakie będą skutki takiego nad-
miaru? Miasto Piaseczno sięgać ma 
aż do Złotokłosu. Praktycznie cały 
pas na północ i zachód od rzeki Je-
ziorki ma zostać zabudowany. Co 
ciekawe wg. autorów Studium za-
owocuje to wzmocnieniem systemu 
przyrodniczego tej strefy. Gdyby 
ten teren scalić i powtórnie rozpar-
celować pod intensywną zabudowę 
jednorodzinną zmieściłby on pra-
wie 400 tys. ludzi. U nas tak nie 
będzie, będziemy mieli bardzo eks-
tensywną, rozproszoną zabudowę, 
dom daleko od domu, tzw. rozbryzg 
miasta (urban sprawl). Dominują-
cym typem będzie „zabudowa tram-
wajowa” bowiem taki jest kształt 
prywatnych pól, a w naszej gminie 
nie ma zwyczaju scalania gruntów 
przed oddaniem ich pod inwestycje. 
Z tego samego powodu będziemy 
mieli „grzebieniowy” układ ulic – 
od starej drogi odchodzące liczne 
prywatne uliczki, bez przejazdu 
i z jednostronnym podłączeniem do 
drogi głównej. Jak to będzie można 
zobaczyć na terenach, które ostatnio 
podlegały najszybszej urbanizacji: 
w Jesówce, Domance, Bobrowcu 
czy Jazgarzewszczyźnie. Jest to en-
demicznie polski patent - połączenie 
Bevery Hills i slamsowiska : bogate 
wille w bezładnej urbanistyce. 

Zniszczenie przestrzeni i środowi-
ska to nie wszystko. Koszt uzbrojenia 
terenu jest odwrotnie proporcjonalny 
do gęstości zabudowy. Im rzadziej 
stoją domy tym dłuższe muszą być 
ulice, wodociągi itp. Te wydatki zo-
staną pokryte z budżetu gminy, czy-
li z naszego wspólnego budżetu. To 
olbrzymie sumy. Już przyjęte przez 
naszą gminę zobowiązania, tylko 
na wykup gruntów pod nowe drogi 
to ponad 600 mln zł 2), czyli prawie 
10 tys zł na głowę mieszkańca gmi-
ny. Zapewne drugie tyle na budowę 
infrastruktury technicznej. Powstaje 
zasadnicze pytanie: czy na pewno 
obecni mieszkańcy gminy chcą fi-
nansować sprowadzanie nowych? 
Jaki jest w tym nasz interes?

Sądzę, że o tak podstawowych 
kwestiach nie mogą decydować sami 
radni. Chodzi przecież o zadłużenie 
każdego z nas na wiele lat. Na to 

Historia z Piękną O projekcie Studium  zagospodarowania naszej gminy
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pytanie powinniśmy odpowiedzieć 
wszyscy, w referendum.

Może bezkrytycznie przyjęto pro-
gnozę GUS za podstawę Studium? 
Może jej realizacja jest wbrew inte-
resom i woli mieszkańców gminy? 
Może nie powinniśmy sprzyjać jej 
realizacji, lecz podjąć działania za-
pobiegawcze? Może prognoza jest 
nierealna, bo spadek atrakcyjność 
terenu zniechęci inwestorów? Znam 
wiele zagranicznych przykładów 
takiego planowania w gminach, 
w których mieszkańcy podjęli de-
cyzję: żadnej więcej nowej zabudo-
wy na naszym terenie. Nie znam za 
to przykładu zachodnich gminnych 
planów, które nie kierowały by się 
zasadą: ograniczony, kontrolowany 
dostęp do gruntów budowlanych jest 
w interesie wszystkich. Co ciekawe 
w ostatecznym rozrachunku również 
w interesie właścicieli gruntów, a to 
dlatego, że nadmiar gruntów budow-
lanych rodzi bańką spekulacyjną, 
której pęknięcie dotyka najbardziej 
właścicieli ziemi. Ten proces właś-
nie rozpoczął się u nas. Gigantyczny 
nadmiar gruntów budowlanych spo-
wodował załamanie rynku, gwał-
towny spadek obrotów i w efekcie 
cen ziemi. Kolejne fazy tego proce-
su, dobrze znanego z historii urbani-
styki, to wprowadzenie podatku od 
ziemi przeznaczonej pod zabudowę 
i masowe podania właścicieli o po-
wtórne przekwalifikowanie gruntów 
z budowlanych na rolne.  Tak będzie 
i u nas, bo taka jest logika tego pro-
cesu. Rzecz w tym by „planując” 
przewidywać, a nie ulegać pokusom 
chwili. 

A może się mylę? A może nowi 
osadnicy to rozwój gminy? Może 
urbanizacja jest procesem dochodo-
wym? Przecież w historii i w innych 
krajach urbanizacja zwykle jest i była 
doskonałym interesem. Po to przecież 
zakładano miasta. Ale czy nasza ży-
wiołowa urbanizacja, bez normalnej 
urbanistyki,  bez scaleń, bez podsta-
wowej siatki ulic, bez sensownego 
podziału kosztów i zysków też jest 
dochodowa? czy deficytowa? Znam 
odpowiedź na to pytanie w skali ca-
łego kraju, bowiem uczestniczyłem 
w badaniach tego tematu przez In-
stytut Studiów i Ekspertyz Samorzą-
dowych. Wynik jest fatalny. Ale mo-

że nasza gmina jest inna? Może, ale 
rzecz w tym, że nikt tego nie wie: ani 
radni, ani burmistrz. żadnych danych 
ani analiz tego fundamentalnego te-
matu gmina nie ma.

W materiałach Studium są dane 
o stanie obecnym: o powierzchni 
dziś zabudowanych terenów, dłu-
gości dróg i infrastruktury. Ale nie 
ma danych o stanie projektowanym: 
o powierzchni terenów, które we-
dług Studium mają być zabudowa-
ne, o potrzebnej nowej infrastruk-
turze. Nie ma ani danych ilościo-
wych, ani finansowych. Nie ma też 
szacunków jak wzrośnie cena wody 
i kanalizacji na skutek rozproszenia 
instalacji. Są to dane elementarne 
przy planowaniu, bez nich nie da się 
zrobić podstawowego bilansu. Dla-
czego ich nie ma?

Na koniec jeszcze jedno pytanie: 
dlaczego nasza gmina i nasi rad-
ni coś takiego nam szykują? Tak 
wielka ilość terenów budowlanych 
w Studium wynika przede wszyst-
kim z olbrzymiego ich nadmiaru 
w już uchwalonych planach. Przez 
lata nasi radni seryjnie uchwalali 
plany, zmieniali przeznaczenie zie-
mi na budowlaną, nie z powodu jej 
niedoboru, ale by poprzez „odrol-
nienie” wzrosła cena ziemi, a więc 
dla celów spekulacji gruntami. Wy-
starczającym powodem owego „od-
rolnienia” była wola właścicieli zie-
mi. W ten sposób radni utożsamiali 
interes wąskiej grupy (i swój) z in-
teresem ogółu. Jest w tym logika, 
bo głośny głos kilu czy kilkunastu 
zainteresowanych, aktywnych wy-
borców znaczy więcej niż milcze-
nie biernej i obojętnej, olbrzymiej 
większości. O olbrzymim nadmia-
rze ziemi budowlanej w naszej gmi-
nie od lat dobrze wiedzą urbaniści 
w gminie, radni i burmistrz. Nie 
wiedzą o tym tylko bezpośrednio 
zainteresowani, czyli ogół miesz-
kańców. Nie wiedzą o tym, bo nie 
chcą wiedzieć, bo ich to nie inte-
resuje. W ostatecznym rozrachun-
ku sami sobie jesteśmy winni. Nie 
zrzucajmy odpowiedzialności na 
radnych, to my sami zadecydowali-
śmy o naszym losie i o losie naszej 
piaseczyńskiej ziemi.

 Jacek Koziński 
Zalesie Górne, 9 sierpnia 2014

Piąty Pieczony Ziemniak
7 września w niedzielę, jak co roku na koniec 
lata, rada Sołecka organizuje imprezę na pla-
cu sportowym domanka  (skrzyżowanie ulic 
Koralowych dębów i Wiekowej Sosny).

Zapraszamy wszystkich na pieczone kiełbas-
ki, domowy smalec i grochówkę z kotła. Pieczo-
ne kartofelki też będą. Będzie można je zjeść 
słuchając dobrej muzyki, uczestnicząc  (lub tylko 
kibicując) w konkursach z nagrodami i ciesząc 
się najlepszym towarzystwem – innych Zalesian. 

Przynieście rzeczy zbędne dla Was, a poten-
cjalnie interesujące na tradycyjną samochodowo-
-garażową wyprzedaż.

Zabawę zaczynamy o godz. 14.

Do miłego zobaczenia!

Użytkowników ulicy Koralowych Dębów z góry 
przepraszamy za utrudnienia

oGłoSZeNIe!

Od września oddajemy 
dowolną ilość odpadów zielonych 
sprzed posesji
W celu usprawnienia funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami Gmina Piaseczno 
wprowadza nowe zasady odbioru odpadów.

W okresie od września do listopada 2014 r. 
oraz od marca do listopada 2015 r. odpady bio-
degradowalne, w tym odpady zielone, będą od-
bierane bezpośrednio sprzed posesji w pojem-
nikach, kontenerach lub półprzeźroczystych 
workach dowolnego koloru z wyjątkiem koloru 
żółtego i zielonego. Pojemniki, kontenery oraz 
worki właściciel posesji zabezpiecza we własnym 
zakresie. Odbiór wyżej wymienionych odpadów 
będzie odbywał się w ramach wnoszonej przez 
mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpada-
mi, w terminach określonych w harmonogramie.

Mamy nadzieję, iż wprowadzone zmiany roz-
wiążą problemy dotyczące odbioru odpadów zie-
lonych.

ZaProSZeNIe

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piasecz-
no Filia w Zalesiu Górnym zaprasza na kolejne 
spotkanie w naszej bibliotece. Gościć będziemy 
już po raz drugi członków Nieformalnej Grupy 
Twórczej „Światłocień”. Wernisaż odbędzie się 
5.09.2014 o godz. 18.00 na ul Wiekowej Sosny 4.
Wszystkich zainteresowanych i kochających sztu-
kę serdecznie zapraszamy.

Danuta Wiśniakowska
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Jesteś członkiem 
lub sympatykiem Stowarzyszenia 

Przyjaciół Zalesia Górnego? 
A może chcesz wstąpić 

w jego szeregi?

Jeśli Twoja odpowiedź brzmi TaK, to zapisz 
sobie w kalendarzu BardZo WaŻNą datę: 

17 września 2014 r. Tego dnia o godz. 17.55 
spotkamy się na Walnym Zebraniu, by podsu-
mować ostatni rok działalności Stowarzyszenia 
i wytyczyć kierunek na następne lata.

Spotkanie odbędzie się w szkole „EUREKA”, 
ul. Przebudzenia Wiosny 28, róg ul. Czterech 
Wiatrów.

Pamiętaj, że Twoja obecność jest niezwykle 
istotna, bo o tym, co i jak będzie się działo w Za-
lesiu Górnym, miejscowości, w której miesz-
kasz, decydujesz także Ty. Czekamy na Ciebie!

 
Zarząd Stowarzyszenia 

Przyjaciół Zalesia Górnego

na uroczyste uruchomienie

sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu ulic 

Pionierów i Wiekowej Sosny
 

4 września (czwartek) 
godz. 12.00

Zebranie mieszkańców 
wsi Zalesie Górne

Zapraszam 12 września (piątek) 2014 r. 
o godzinie 18.00 do Świetlicy przy ul. Jelonka 2 

(dawny Posterunek Policji)

Zebranie będzie poświęcone 
następującym tematom:

1. Szkolenie na temat „Jak właściwie komposto-
wać odpady”. Szkolenie pozwoli uczestnikom za-
poznać się z tematyką segregowania odpadów ze 
szczególnym uwzględnieniem tematyki odpadów 
organicznych, w tym kompostowania. Uczestnicy 
zapoznają się z różnymi typami kompostowników. 
Wśród uczestników, którzy wezmą udział w mini 
konkursie o wiedzy na temat kompostowania i od-
powiedzą prawidłowo na pytania, zostaną rozloso-
wane kompostowniki. 
2. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej
3. Sprawozdanie z Realizacji Funduszu Sołeckiego 
na 2014 rok.
4. Podjęcie Uchwały dot. przeznaczenia Funduszu 
Sołeckiego na rok 2015.
5. Wolne wnioski

ZAPRASZAM WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW 
DO UCZESTNICTWA W ZEBRANIU

Z poważaniem
Ewa Molenda-Stroińska
Sołtys Zalesia Górnego

PROGRAM	II	edycji	Festiwalu: „Smutek – to radość inaczej“
godz. 16.00	–	przegląd	„Mikrofon	zwłaszcza	dla	ponurych”	pod	opieką	artystycz-
ną	Stanisława	Szczycińskiego.	Usłyszymy	piosenki	 spełniające	kryteria	zgodności	
z	ideą	Festiwalu,	wyłącznie	w	języku	polskim,	w	czterech	kategoriach

1.	Autorska	piosenka	dołująca	–	co	najmniej	z	własnym	tekstem
2.		Dowolna,	mniej	lub	bardziej	znana	piosenka 
zaczerpnięta	z	bogatej	literatury	twórczości	ponurej	i	dołującej

3.	Sponurzona,	dowolna	wesoła	piosenka
4.		Dowolna	wesoła	piosenka	opatrzona	komentarzem 
wskazującym	na	przewrotność	jej	wesołości

godz. 19.00	 –	 recitale:	 Tomka	Wachnowskiego	 oraz	 zespołów	 Parasol	 Poetica	 i	
Transgrajpol;	godz. 21.00	–	recital	Mirosława	Czyżykiewicza
W	 odpowiedni	 nastrój	 wprowadzać	 nas	 będzie	 znakomity	 znawca	 i	 orędownik	
twórczości	ponurej	ANDRZEJ	PONIEDZIELSKI

Na	II	edycje	Festiwalu	Piosenki	Ponurej	na	Zimnych	Dołach	zapraszają	organizatorzy: 
Stowarzyszenie	Przyjaciół	Zalesia	Górnego,	Centrum	Kultury	w	Piasecznie, 

Nadleśnictwo	Chojnów	przy	wsparciu	finansowym	Urzędu	Gminy	Piaseczno


