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Odznaka honorowa dla DANUTY WIŚNIAKOWSKIEJ
Kierownik biblioteki w Zalesiu Górnym została od-
znaczona odznaką honorową “Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”.

Podczas Festiwalu Pięknej Książki, który miał miejsce 
24 września 2022 roku, Danuta Wiśniakowska – wie-
loletnia kierownik filii w Zalesiu Górnym – odebrała 
odznaczenie z rąk radnej Renaty Mirosław.

W uzasadnieniu przyznania odznaki wspominano 
o działaniach na rzecz promocji kultury takich jak or-
ganizacja spotkań i zajęć dla różnych grup wiekowych. 

– Na wszystkich odcinkach swojej pracy wykazywała 
się wybitnymi osiągnięciami w zakresie upowszech-
niania czytelnictwa i działań na rzecz społeczności 
lokalnej. Animowała wiele wydarzeń bibliotecznych, 
w tym spotkania z pisarzami, wystawy, spotkania te-
matyczne, w tym Klubu Miłośników Filmu i Teatru. 
Posiada szczególny talent do kontaktów ze środo-
wiskami twórców lokalnych – od 2010 roku tworzy 
w bibliotece półkę „Ślad” z publikacjami mieszkańców 
Zalesia Górnego i okolic. Organizowała też spotkania 
autorskie z lokalnymi pisarzami. Działania związane 
z promocją czytelnictwa opisuje w lokalnej, sołeckiej 
gazecie „Przystanek Zalesie”. Dzięki temu działania 
biblioteki są zauważane przez szersze grono odbiorców, 
co powoduje pojawianie się nowych użytkowników 
filii w Zalesiu Górnym. Dba również o to, by stoisko 

biblioteki pojawiało się na lokalnych piknikach i spo-
tkaniach mieszkańców. Dzięki jej inicjatywie biblioteka 
wychodzi poza tradycyjne mury i jest otwarta dla szer-
szego grona odbiorców – motywowano we wniosku.

Wspomniano także o jej usposobieniu i charakterze, 
który sprawia, że placówka w Zalesiu Górnym jawi 
się czytelnikom jako miejsce ciepłe i otwarte.

– Pani Danuta jest osobą komunikatywną, otwar-
tą i lubi pracować z ludźmi. Danuta Wiśniakowska 
dała się poznać jako pracownik empatyczny i otwarty 
na współpracowników. Podejmuje inicjatywy i daje 
innym przestrzeń na realizację własnych pomysłów, 
wspierając radą i dobrym słowem. Umiejętnie i z wy-
czuciem wykorzystuje swoje doskonałe umiejętności 
interpersonalne. Jest lubiana przez zespół współpra-
cowników, uważana jest za pomocną, ciepłą koleżan-
kę. W ocenie pracodawcy jest osobą zaangażowaną, 
odpowiedzialną oraz godną zaufania.

W imieniu Sołtysa, Rady Sołeckiej oraz mieszkańców 
serdecznie gratulujemy przyznanej odznaki honorowej 
i jesteśmy dumni, że pani Danuta Wiśniakowska pracuje 
w bibliotece w Zalesiu Górnym.
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WAŻNE TELEFONY:

Kontakt z sołtysem:
telefon: 22 844 03 29; 
48 691 500 242; ul. Poran-
nej Zorzy 1; e-mail: ewa-
stroinska@poczta.onet.pl
Pogotowie ratunkowe
Falck: 22 535 91 93; 112; 
999
Nocna pomoc Lekarska 
Szpital św. Anny
Piaseczno: 22 735 41 00; 08
Nasz Ośrodek Zdrowia:
22 756 52 45
Przychodnia Piaseczno 
ul. Fabryczna:
22 756 21 11; 22 756 73 73
Apteka ul. Złotej Jesieni
22 726 30 54
Apteka ul. Wiekowj Sosny
22 756 53 11
Pogotowie gazowe: 992
Straż Pożarna 998: 112
Awaria sieci energetycznej:
Jeziorna 991
Pogotowie wodnokanali-
zacyjne PwiK:
603 309 399
Posterunek Policji
w Zalesiu:
22 757 87 96; 997
Parafia św Huberta:
517 050 406
Poczta Zalesie Górne:
22 756 53 80
Szkoła Podstawowa
w Zalesiu:
22 756 52 17
Klub Kultury ul Białej 
Brzozy 3:
500 162 993
Biblioteka Publiczna
w Piasecznie
filia Zalesie Górne
tel. 22 756 52 24
Urząd Gminy centrala
Piaseczno: 22 70 17 500
Wydział Gospodarki
Odpadami – Gmina:
22 701 75 34
Wydział Ochrony
Środowiska:
22 701 75 07
Nadleśnictwo Chojnów:
22 727 57 52
Międzywojewódzki Cech 
Kominiarzy:
14 626 03 95; 505 223 222; 
531 650 650
Szczep "Watra"
w Zalesiu Górnym
602 199 161
j.kaminski@zhr.pl
„Przystanek Zalesie”
znajdziesz online na:
www.piaseczno.eu
www.facebook.com/zalesie-
gorneradasolecka
www.naszepiaseczno.pl
www.piaseczno.pl
www.facebook/gazetaPrzy-
stanekZalesie
OŚWIETLENIE ULIC 
535 481 335

Szanowni mieszkańcy
Spotkania sołtysa i rady sołeckiej odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzi-
nie 19:00 w Domu Sołeckim - Stara Biblioteka przy ul. Wiekowej Sosny 4. Zapraszamy 
do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Informacje o nadchodzącym 
spotkaniu umieszczane są się na profilu fb rady sołeckiej Zalesia Górnego.
Ostatnie w tym roku spotkanie odbędzie się w piątek 2 grudnia – serdecznie Państwa zapraszamy!
Pod koniec sierpnia i we wrześniu odbyły się dwa Walne Zebrania Wiejskie. Na pierwszym 
powstała Uchwała o przyjęciu wniosków do Funduszu Sołeckiego na rok 2023. Ponieważ 
wkradł się błąd, w celu jego korekty i zgodnie z obowiązującą procedurą zostało zwołane drugie 
Wiejskie Zebranie. Poprawiony Fundusz Sołecki na 2023 rok znajdziecie Państwo na str. ….
1/ Na ostatnim spotkaniu rady sołeckiej omawialiśmy wykonanie zadań z Funduszu Sołec-
kiego 2022 oraz sprawy pilne do zgłoszenia bądź wyjaśnienia.
2/ Zwróciliśmy się do Nadleśnictwa z zapytaniem czy możemy przerzedzić krzaki rosnące 
na placu Duszczyka. Częsta obecność osób nietrzeźwych w tym miejscu oraz słaba widoczność 
z powodu bujnej roślinności może być niebezpieczna zarówno dla dzieci wychodzących ze 
szkoły jak i innych mieszkańców, szczególnie gdy jest ciemno.
Otrzymaliśmy negatywną odpowiedź – Nadleśnictwo nie wyraża zgody, w uzasadnieniu 
podając, że krzewy są składnikiem podszytu w drzewostanie i zwiększa jego bioróżnorodność.
3/ Na nasze zgłoszenie poparte zdjęciem został naprawiony znak drogowy na ul. Parkowej 
przy wjeździe do Ustanowa.
4/ Zgłaszaliśmy do Nadleśnictwa zasypany chyba przez dziki rów odwadniający w lesie przy 
ul. Nowinki - został naprawiony i utwardzony.
5/ Wielokrotnie zwracaliśmy się do kierownictwa PKP Nieruchomości w dwóch sprawach:

 o pozwolenie ustawienia stojaków na rowery, które wygraliśmy w Budżecie Obywa-
telskim Gminy na rok 2022;
 o pozwolenie umieszczenia monitoringu na budynku. Jako mieszkańcy przeznaczyliśmy 
na ten cel 12 000zł w Funduszu Sołeckim na 2023 rok.

W obu przypadkach musieliśmy prosić urząd Gminy, aby skontaktował się w tych sprawach 
z kierownictwem PKP Nieruchomości, bo takie dostaliśmy wskazówki w rozmowie z PKP.
PKP Nieruchomości poinformowało, że gmina musiałaby płacić dzierżawę za ustawienie 
stojaków przed dworcem PKP. Z powodu zaistniałych w ten sposób utrudnień stojaki aktu-
alnie ustawione są na terenie Domu Sołeckiego - Stara Biblioteka dla osób przyjeżdżających 
na spotkania.
Monitoring na budynku PKP prawdopodobnie będzie umieszczony w 2023 jak poinformowała 
Straż Miejska w Piasecznie.
6/ Braliśmy udział w konkursach Budżetu Obywatelskiego 2023 Gminy oraz Powiatu. Do 
budżetu Obywatelskiego Powiatu zgłosiliśmy ustawienie przez powiat znaku aktywnego D6 
tzw. pulsator nad przejściem dla pieszych przez ul. Wiekowej Sosny z ul. Sarenki. Przejście to 
znajduje się na bardzo ruchliwej drodze łączącej Zalesie z Ustanowem, a korzystają z niego 
zarówno dzieci spieszące się do szkoły, jak również inni mieszkańcy idący na stację czy do 
kościoła. 
W głosowaniu internetowym wzięło udział 259 mieszkańców, wszystkim tym osobom bardzo 
dziękujemy za aktywną postawę! Niestety zabrakło nam 118 głosów – ta właśnie liczba do-
datkowych głosujących umożliwiła mieszkańcom Sierzchowa uzyskanie funduszy na nowy 
chodnik. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.                                   
Serdecznie zachęcamy wszystkich Zalesian do aktywnego uczestnictwa w przyszłych głoso-
waniach Budżetu Obywatelskiego i do włączania w tę akcję swoich znajomych oraz rodziny. 
Nasz pan radny powiatowy Wojtek Kaczorowski ma zgłosić projekt ustawienia znaku pulsator 
na ul. Wiekowej Sosny ponownie do budżetu powiatu na 2023 rok.       dokończenie na str. 3

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej
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 dokończenie ze str. 2
Dzięki wspólnym staraniom mieszkańców udało nam się na-
tomiast wygrać w Budżecie Obywatelskim Gminy Piaseczno! 
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim za zaangażowanie. Wygrał 
projekt – stojaki na rowery na Bazarek w 2023 r.
7/ Po raz kolejny zostały zgłoszone do Urzędu Gminy bariery 
architektoniczne, sprawiające trudności osobom z niepełno-
sprawnością. Rok w rok są zgłaszane i nic się nie zmienia. Może 
rok 2023 będzie przychylniejszy w tym temacie.
8/ Zgłaszaliśmy uszkodzony rów na ul. Sinych Mgieł oraz 
rowy na ul. Przebudzenia Wiosny i Czterech Wiatrów. Rowy 
te mają zapchane wloty do przepustów, które należy oczyścić 
i prawdopodobnie prace te zlecimy osobom skierowanym do 
prac społecznie użytecznych. Będziemy jednak się przypominać 
w tym temacie.
9/ Zgłosiliśmy wyszczerbiony zakręt na ul. Jesionowej/Sinych 
Mgieł. Chcieliśmy, aby zostały założone krawężniki - niestety 
przepisy nie pozwalają na taki sposób naprawy. Z uzyskanych 
informacji wynika, że należy opracować projekt na przebudowę 
drogi gminnej. To z kolei wymaga określonej procedury – w tym 
kontekście nie ma szans by prace te były wykonane w tym roku.
 W związku z taką sytuacją środki z Funduszu Sołeckiego 2022 
będą przeznaczone na ulicę Akacjową celem usunięcia wału 
ziemnego utrudniającego odpływ wody z tej ulicy do rowu 
oraz wysypanie tłucznia na ulicę Uroczą (krótki odcinek do ul. 
Sinych Mgieł) i ulicę Polną od Złocistych Łanów.
10/ Zostały zakupione ze środków Funduszu 2022 ozdoby 
świąteczne na lampy uliczne. W tym roku tylko cztery. Mimo, 
że wybraliśmy najtańsze, nadal są to drogie "ozdóbki"– koszt 
prawie 4 000 zł plus usługa powieszenia na latarni. 
Ozdoby zostaną powieszone na naszym rondzie przy poczcie, 
na wjeździe do Zalesia od strony Jesówki, na lampie przy Domu 

Sołeckim - Stara Biblioteka oraz przy wjeździe do Nowinek przy 
Trakcie Wareckim. Mamy nadzieję, że będą miłym świątecznym 
akcentem dla wszystkich mieszkańców i gości.
11/ Osoby skierowane do prac społeczno-użytecznych sprzątały 
liście z chodników do worków i w dalszym ciągu będą kiero-
wane do tych prac. W sumie zgłosiliśmy do zabrania przeszło 
120 worków z różnych miejsc. 
Sprzątane były ulice: Wiekowa Sosna od Pionierów do Kora-
lowych Dębów, Jesionowa, Pionierów koło stacji, Sarenki od 
Wiekowej Sosny do szkoły, Leśnych Boginek.
Został też wygrabiony trawnik koło kamienia z tablicą pamiąt-
kową Józefa Piłsudskiego oraz powieszone flagi na ulicach. 
Chcemy przeprosić mieszkańców Nowinek - obiecaliśmy 
powiesić flagi na Święto Niepodległości. Niestety zabrakło 
opasek i zawieszek na słupy co się okazało po fakcie powie-
szenia w Zalesiu.
Panowie mieli zacząć od Zalesia, a potem pojechać na Gościniec 
Warecki - niestety nie mieli z czym. Obiecujemy w najbliższym 
czasie dokupić brakujące części, umocować i na Święto Flagi 
będzie 10 flag w Nowinkach.

Sołtys Ewa Molenda-Stroińska
 

Fundusz Sołecki 2023 do wykorzystania w ramach przyznanych 
środków na 2023 rok

1/ Środki na pokrycie  kosztów związanych z wydawaniem gazetki „Przystanek Zalesie” 
szacunkowy koszt około...................................................................................................................................13 000 zł

2/ Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych szacunkowy koszt około.....................................7 800 zł

3/ Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów.......................................................................................5 000 zł

4/ Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych szacunkowy koszt około.......................................................2 000 zł

5/ Wsparcie  wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych szacunkowy koszt około..........................20 000 zł

6/ Środki na drobne remonty Domu Sołeckiego szacunkowy koszt około................................................5 000 zł

7/Montaż monitoringu obejmujący teren centrum wsi szacunkowy koszt około...................................12 000 zł

8/ Zakup stojaków na rowery do Domu Sołeckiego szacunkowy koszt około........................................12 000 zł

9/ Zakup i montaż małej architektury we wsi szacunkowy koszt około.....................................................7 000 zł

10/ Porządkowanie dróg gminnych szacunkowy koszt około.....................................................................3 540 zł

11/ Opłata abonamentu Internetu w Domu Sołeckim szacunkowy koszt około......................................1 200 zł

           RAZEM:................................78 540 zł
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Z uwagi na rosnącą ilość odpadów komunalnych od-
bieranych od mieszkańców gminy oraz wzrost kosztów 
związanych z ich odbiorem i zagospodarowaniem, 
konieczna jest korekta stawek opłat za śmieci.
Ilość odpadów odbieranych od mieszkańców wciąż 
rośnie. Jednocześnie w związku z inflacją znacząco 
rosną koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem 
odpadów komunalnych. Rosną koszty energii, paliwa 
niezbędnego do transportu odpadów czy koszty pracy. 
Znajduje to odzwierciedlenie w ofertach złożonych 
w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych.

System musi się bilansować
W tej sytuacji konieczna jest korekta stawek opłat za go-
spodarowanie odpadami. Zgodnie z podjętą 21 września 
2022 r. przez Radę Miejską uchwałą od dnia 1 listopada 
2022 r. stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów będzie wynosić 39,30 zł miesięcznie. Ozna-
cza to wzrost o 2,92 zł/os. Przewiduje się, że przyjęcie 
stawki w wysokości 39,30 zł pozwoli na zbilansowanie 
się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
w roku 2023 jak również zmniejszy deficyt systemu 
w roku bieżącym.
– Jakakolwiek podwyżka opłat nie jest oczywiście 
korzystna dla mieszkańca, ale w tym wypadku wynosi 
ona tylko 8% przy jednoczesnym podwyższeniu ulgi za 
kompostowanie o 180% – podkreśla burmistrz Daniel 
Putkiewicz. – System gospodarki odpadami musi się 
bilansować, a w ostatnich latach mieliśmy w wykonaniu 
wydatków i dochodów w tym obszarze budżetu deficyt.
Gmina stara się, w ramach obowiązujących przepisów, 
które nie są idealne, znaleźć sposób na wyłapanie 
tych, którzy złożyli deklaracje niezgodne ze stanem 
rzeczywistym, zaniżając liczbę mieszkańców danej 
nieruchomości.

Stawka niższa od maksymalnej
Zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 1 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach maksymalna stawka 
opłaty nie może przekroczyć 2 % przeciętnego mie-
sięcznego dochodu na 1 osobę ogółem. Dochód ten 
na rok 2022 wynosi 2 061,93 zł. Oznacza to, że stawka 
opłaty nie może być wyższa niż 41,24 zł na osobę (2 
061,93 zł x 2 %). Przyjęta stawka jest więc niższa od 
maksymalnej.
Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi dla członka rodziny wielodzietnej 
zostało zachowane na dotychczasowym poziomie 30% 
stawki za gospodarowanie odpadami, czyli rodziny 

wielodzietne zapłacą o 11,79 zł za osobę (tj. 39,30 zł 
x 30 %) mniej.

Wyższa ulga za kompostowanie
Jednocześnie gmina podwyższyła ulgę za komposto-
wanie bioodpadów w przydomowym kompostowni-
ku. Ulga wzrosła z kwoty 2,90 zł do kwoty 8,10 zł 
na mieszkańca. Zgodnie z art. 6k ust. 4a wysokość 
zwolnienia z w/w tytułu wynika z kosztów poniesio-
nych przez gminę na gospodarowanie tymi odpadami. 
Z wyliczeń wynika, że koszt na jednego mieszkańca 
kształtuje się na poziomie 8,10 zł. Tak jak do tej pory 
z ulgi będą mogli skorzystać właściciele nieruchomości 
zabudowanych budynkami jednorodzinnymi. Przypo-
minamy, że urzędnicy prowadzą kontrole polegające 
na sprawdzaniu czy na terenie danej nieruchomości 
znajduje się kompostownik i oczywiście nie są z niej 
odbierane bioodpady.

Ważna jest prawidłowa segregacja
Przypominamy o obowiązku segregacji odpadów oraz 
pakowania ich w worki/pojemniki o określonym kolorze.
• Odpady z papieru – zbieramy w pojemnikach/workach 
koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier”
• Odpady szklane – zbieramy w pojemnikach/workach 
koloru zielonego, oznaczonych napisem „Szkło”
• Odpady z metali, tworzyw sztucznych, opakowań 
wielomateriałowych – zbieramy w pojemnikach/wor-
kach koloru żółtego, oznaczonych napisem „Metale
i tworzywa sztuczne”
• Bioodpady – zbieramy w pojemnikach/workach ko-
loru brązowego, pojemnik oznaczony napisem „Bio”
• Odpady resztkowe tzw. „odpady zmieszane” zbieramy 
do pojemnika w kolorze czarnym oznaczonym napisem 
„Zmieszane”.
W przypadku niedotrzymania obowiązku segregacji, 
stawka opłaty podwyższonej wynosi dwukrotność 
opłaty podstawowej, czyli 78,60 zł od osoby.
Informacja o zmianie opłat zostanie przesłana do miesz-
kańców pocztą.                            źródło: piaseczno.eu

Nowe stawki opłat za śmieci
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Co z odpadami?
Napływa do nas wiele pytań odnośnie wyrzucania 

odpadów medycznych, przeterminowanych leków 
czy elektrośmieci.

Informujemy, że zużyte igły i strzykawki oraz inne 
odpady medyczne należy gromadzić w miejscu ich 
powstawania w odpowiednich workach i pojemnikach, 
a po napełnieniu zgłosić do Gminy pod nr tel. 22 701 
75 37 lub mailowo na adres go@piaseczno.eu 

Segregować odpadki ostre (np.: igły, skalpele) do 
opakowań zabezpieczających je przed powtórnym 
wydostaniem lub przebiciem. Potwierdzić przekazanie 
odpadów na dokumencie. Firmą odbierającą odpady 
medyczne, z którą 

Przeterminowane leki można oddać do aptek przy 
ul. Wiekowej Sosny lub Złotej Jesieni w Zalesiu Górnym.

Przypominamy Mieszkańcom, że pojemniki MPE na 
bazarku służą do wrzucania drobnych elektrośmieci, 
takich jak: zużyte baterie, żarówki, telefony komórkowe, 
ładowarki, dyskietki i płyty CD/DVD, a nie dużych 
RTV czy AGD. Jeżeli zalegają nam zużyte odpady 
elektroniczne i elektryczne, możemy skontaktować się 
z firmą PolBlume, która odbierze je od nas. 

Kontakt telefoniczny 536204950.

Red.

Bądź widoczny po zmierzchu!

Zgodnie z art. 11 ustawy Prawo o ruchu drogowym, 
pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze 

poza obszarem zabudowanym jest zobowiązany uży-
wać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla 
innych uczestników ruchu.

Odblaski muszą także nosić piesi prowadzący poboczem 
rower, skuter, motocykl czy wózek. 

Mimo, że przepisy nie nakazują używania odblasków 
w mieście, warto je nosić, gdyż znacząco poprawiają 
one widoczność.

Pieszy poruszający się bez odblasków jest widocz-
ny przez kierowcę z odległości tylko kilku metrów. 

W przypadku używania odblasków ta odległość może 
wzrosnąć kilkukrotnie, nawet do 200 metrów. Używanie 
odblasków jest niezwykle istotnie nie tylko, gdy jest 
ciemno, czyli rano i wieczorem, ale również podczas 
opadów deszczu. Ważne jest ich umieszczenie na wy-
sokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej 
i pleców. Wtedy odblaski będą dobrze widoczne dla 
kierowców.

Red.

Składniki: 
1 kg jabłek /najlepiej antonówek/, 
25 dkg mąki pszennej,  
25 dkg cukru, 4 jajka,  
½ paczki proszku do pieczenia.

Wykonanie:
Tortownicę wysmarować masłem i wysypać tartą 
bułką. Jabłka obrać i pokroić w plasterki – wyłożyć 
do tortownicy. Jajka utrzeć z cukrem, dodać mąkę 
wymieszaną z proszkiem do pieczenia, dokładnie 
wymieszać i wyłożyć na jabłka. 
Piec w piekarniku w temperaturze ok. 180 stopni 
przez ok. 1,5 godziny.

Jabłecznik – wykonanie łatwe i szybkie.

Bądź widoczny  
NA DRODZE!!!
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Po lekcjach – do biblioteki!
Zapraszamy młodzież do odwiedzania biblioteki 

w Zalesiu Górnym. Dlaczego warto do nas wpaść?

W wakacje zorganizowałyśmy w bibliotece kącik 
młodzieżowy – znajdziecie tu wygodne pufy, piękny, 
kolorowy dywan, siedzisko z podświetleniem idealne 
do czytania, a także PlayStation5. Zestaw gier na 
konsolę powiększa się, liczymy też na podpowiedzi, 
w jakie tytuły chcielibyście zagrać. Będziemy starać 
się – w miarę możliwości – dokupować systematycz-
nie kolejne gry. Przypominamy jednak, że jesteśmy 
biblioteką, nie salonem gier, więc do skorzystania 
z PlayStation konieczna jest karta biblioteczna.

Uporządkowałyśmy dział komiksów – teraz łatwiej 
będzie wam wybierać wśród ulubionych serii. Na 
bieżąco uzupełniamy też nowości młodzieżowe. Do 
wypożyczenia są już gry planszowe i karciane – zer-
knijcie, jakie tytuły pojawiły się w bibliotece. Gry 
skierowane są głównie do dzieci i młodzieży, a kolejne 
już niebawem.

Udało nam się też zakupić kilka tytułów mang, o które 
ciągle prosili nasi młodzi czytelnicy. Jeśli macie jakieś 
sugestie, chętnie weźmiemy je pod uwagę.

Zapraszamy do biblioteki, gdzie możecie też pograć 
na retro konsoli. Uczy ona cierpliwości, zręczności 
i przyjmowana z pokorą przegranej. 

Agnieszka Deja

Klub Seniora „Złota Jesień”, to miejsce gdzie osoby 
starsze mogą przyjemnie i efektywnie spędzić czas, 

co prawda tylko kilka godzin tygodniowo, ale propo-
zycja działań jest szeroka i każdy może znaleźć „coś” 
w czym chciałby uczestniczyć. W każdy czwartek mają 
miejsce spotkania integracyjne i tematyczne w Domu 
Sołeckim. Cieszą się one tak dużym zainteresowaniem, 
że czasami brakuje miejsca przy stole. Przynajmniej 
raz w miesiącu mają miejsce (wg opinii klubowiczów) 
atrakcyjne wyjazdy.                                                                                                                               

- W  lipcu 2022 r. Profesor Grzegorz Nowik zaprosił nas 
do odwiedzenia Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sule-
jówku. Dziękujemy za inicjatywę i ogrom informacji 
przekazanych nam w trakcie zwiedzania.                                                                      

– W sierpniu 2022 r. Zalesiańscy Seniorzy uczestniczyli 
w gminnym  spotkaniu seniorów w Złotokłosie.                                                                                                    

- We wrześniu miał miejsce wyjazd integracyjny do 
winnicy w Gródku.                     

- W październiku Seniorzy i zaprzyjaźnione osoby wspól-
nie z naszym Proboszczem udali się na pielgrzymkę do 
Częstochowy. Dziękujemy Księdzu Krzysztofowi – był 
nie tylko naszym przewodnikiem duchowym, dzięki 
Niemu odwiedziliśmy również najważniejsze miejsca 
w Sanktuarium na Jasnej Górze. 

Klub działa w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Piasecznie, korzysta z zasobów Ośrodka – co pozwa-
la na dość szeroką ofertą działań. Seniorzy są bardzo 
aktywną grupą społeczną, uczestniczą w spotkaniach, 
imprezach organizowanych przez inne instytucje, 
organizacje, Radę  Sołecką. Nasza społeczność może 
liczyć na ich wsparcie, pomoc i obecność, a Seniorzy 
są dla siebie ważną grupą wsparcia.

Bogusława Meissner

Klub Seniora

Poznajmy Jasną Górę                                                 fot. B. Meissner
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CHUK – program profilaktyki
chorób układu krążenia

Choroby układu krążenia (CHUK) zaliczane są do 
schorzeń cywilizacyjnych. Na ich rozwój wpływa 

wiele czynników związanych ze współczesnym stylem 
życia, m.in.: nieodpowiednia dieta, palenie tytoniu 
i picie alkoholu, stres czy brak lub niewystarczająca 
ilość aktywności fizycznej.

Długotrwałe narażenie na te czynniki może prowadzić 
do licznych zaburzeń, m.in.: dyslipidemii, otyłości, 
cukrzycy czy nadciśnienia tętniczego krwi. Tylko przez 
wyeliminowanie niewłaściwych nawyków, możemy 
w dużym stopniu zminimalizować ryzyko zachorowa-
nia. Dlatego zapraszamy do skorzystania z programu 
profilaktyki chorób układu krążenia.

Pacjenci w wieku 35-65 lat, z aktualną deklaracją ko-
rzystania ze świadczeń w Przychodni ZOZ Piaseczno, 
mogą przystąpić do programu profilaktyki chorób 
układu krążenia. Osoby te nie mogą leczyć się (tzn. 
nie zostali wcześniej zdiagnozowani, nie przyjmują na 
stałe leków) na chory układu krążenia np.: na serce, 
ciśnienie, cukrzycę.

Świadczenia w ramach programu profilaktyki cho-
rób układu krążenia będę realizowane przez panie 
pielęgniarki, we wszystkich placówkach należących 
do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów 
Lecznictwa Otwartego w Piasecznie. Na badanie na-
leży przyjść na czczo.                               piaseczno.eu

Zapisy na wizyty w rejestracji
pod nr 22 756 21 11 i 22 756 73 73.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego

ul. Fabryczna 1, Piaseczno
www.zozpiaseczno.pl

DKK z dreszczykiem
Zapraszamy fanów kryminałów i thrillerów na spo-

tkania Dyskusyjnego Klubu Książki w bibliotece 
w Zalesiu Górnym.

Od września w filii w Zalesiu Górnym spotyka się 
Dyskusyjny Klub Książki z dreszczykiem. Omawia-
my kryminały, sensacje i thrillery. Dlaczego właśnie 
ta tematyka jest poruszana na spotkaniach? W naszej 
bibliotece zauważyłyśmy, że tego typu pozycje mają 
liczne grono fanów. Wychodząc im naprzeciw, zorga-
nizowałyśmy Klub. Na spotkaniach można wymienić 
się nie tylko opiniami o „zadanej” książce, lecz także 
porozmawiać o innych powieściach, poznać nowych 
autorów i tematy.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu w poniedziałki, 
a termin oraz najbliższa omawiana lektura znajdują się 
na plakatach, które udostępniamy na stronie biblioteki 

i na Facebooku. Staramy się, by egzemplarze danej 
powieści były dostępne dla chętnych w naszej placów-
ce – nie trzeba ich szukać w innych filiach, czekają na 
klubowiczów na miejscu.

Agnieszka Deja



W  kameralnej nowej scenie rozpoczęliśmy cykl 
koncertów #GRAlesie, w planach wystawa grupy 

MŁYN i festiwal SZTUKATORZY, a dla miłośników 
starych gier komputerowych i sprzętu otwarta została 
sala retro-spekcja. Poza tym oferujemy zajęcia stałe, 
spotkania, projekcje filmowe i warsztaty... 

ZAPRASZAMY!

Nareszcie po pandemii udało się nam rozwinąć skrzydła 
i ruszyliśmy pełną parą  również z nowymi zajęciami 
takimi jak: Rządzi kolor - malarstwo dla nastolatków, 
ukulele, emisja głosu, projektowanie wnętrz, teatr, joga. 
Zapisywać się na nie można poprzez www.strefazajec.
pl (wpisujemy w zakładkę Zalesie Górne). Więcej 
informacji o naszych propozycjach można znaleźć na 
stronie: www.kulturalni.pl , tel. 500 162 993
W każdy wtorek w godzinach 17:00-19:00 na wspólną 
zabawę w sali Retrospekcja! (II piętro).
Obecnie nasza sala dysponuje ośmioma stanowiska-
mi. Pięć z nich to konsole takie jak: Microsoft Xbox 
360, Sega dreamcast i Nintendo 64. Nasza sala nie ma 
ograniczeń wiekowych, jest dostępna dla każdego. 
Każdy może przyjść, sprawdzić co się u nas dzieje 
i z pewnością znajdzie coś dla siebie. /fot. KK2.jpg/ 
fot. B. Rączkowski
Dużą popularnością cieszą się koncerty #GRAlesie 
teraz w sezonie jesienno-zimowym będą się odbywały 
na naszej, nowej, kameralnej scenie na II piętrze. Po 
remoncie jest odpowiednio przystosowana do muzycz-
nych imprez. Najbliższy koncert 18 listopada i 9 grudnia 
o godz. 19:30. W listopadzie będziemy gościli duet 
Konstrat (laureat wielu ogólnopolskich festiwali piosenki 
autorskiej, poetyckiej i poezji śpiewanej) - Sroczyńska 
(absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi, prowadzi 
klasę wiolonczeli w PSM I i II st. w Żyrardowie). Michał 

Konstrat, śpiewający muzyk z Warszawy, akompaniując 
sobie na gitarze klasycznej, zaprezentuje piosenki wła-
snego autorstwa, które znalazły się na wydanej w 2019 
roku płycie pt. „Spotkanie po latach”. Na wiolonczeli 
będzie mu towarzyszyć Małgorzata Sroczyńska.
Grupa artystów wizualnych zaprezentuje swoją siódmą 
już wystawę zbiorową, tym razem pod przewrotnym 
tytułem „Mucha w zupie”. Na wernisaż zapraszamy 
w piątek 25 listopada o godz. 19:00. 
Natomiast popołudnie i wieczór w sobotę 3 grudnia ko-
niecznie trzeba poświęcić na kontakt z poezją śpiewaną 
w ramach festiwalu SZTUKATORZY. Tradycyjnie finał 
odbędzie się na sali w szkole podstawowej z Zalesiu 
Górnym.
Poza tym zapraszamy na Paletę debiutanta – warsztaty 
rodzinne z ozdabiania pierników - 3 grudnia o godz. 
12:00 i  spotkania DKF „Cięcie”- Wielkie gwiazdy 
ekranu (Grace Kelly – 19 listopada i Elizabeth Taylor 
– 10 grudnia o godz. 18:00); spotkania ze sztuką Arcy 
Historie Dzieł –  26 listopada „Romantyzm i romantycz-
ność” o godz. 18:00, prowadząca: Małgorzata Szamocka 
(transmisja online – FB Centrum Kultury). Sejm RP 
uznał rok 2022 ,,Rokiem Polskiego Romantyzmu’’ jako 
upamiętnienie dla niezwykłego rozwoju kulturowego 
w tamtym okresie. Były to bowiem czasy, kiedy swoje 
najwybitniejsze dzieła pisali ,,wieszcze narodowi’’, 
a więc: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki a także 
Zygmunt Krasiński. Był to okres, kiedy prezentowała 
się polska muzyka w postaci twórczości Fryderyka 
Szopena oraz Stanisława Moniuszki. A jak na tym tle 
wypadały sztuki wizualne? Podczas spotkania będzie 
okazja żeby się o tym przekonać i poznać twórczość 
takich artystów jak: Piotr Michałowski, Artur Grottger, 
Aleksander Orłowski czy też Henryk Rodakowski.
W ramach mikołajkowych atrakcji 7 grudnia (środa), 
o godz. 18:00 – przejedzie do naszego klubu „Szopka 
kukiełkowa” zapraszamy dzieci i rodziców. Wejściówki 
do odebrania w biurze klubu.                       oprac. ms
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Co się dzieje w klubie? 
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Nowy rozdział zalesiańskiego sportu
Wielu Zalesian w dzieciństwie grało w drogim 

naszym sercom Zalesiańskim Klubie Sporto-
wym Hubertus. To w tym miejscu pełnym relacji i pasji 
rozwijaliśmy się pod kątem sportowym i społecznym.

Na sportowo-życiowej drodze każdego z nas, po kilku 
latach grania w sekcji dla dzieci, zaczęły pojawiać się 
pytania – co dalej?

Każdy szedł w swoją stronę, lecz, dzięki drużynie 
i szkole, zawiązane relacje miały szansę przetrwać. 
Większość osób kończyła przygodę z piłką nożną wraz 
z końcem szkolnej edukacji, inni grali już tylko dla 
przyjemności na orlikach czy podwórkach. Ale znaleźli 
się i tacy, którzy powędrowali do różnych okolicznych 
klubów lub akademii piłkarskich. Ja poświęciłem się 
trenowaniu badmintona na szczeblu wyczynowym, 
także w zalesiańskim Hubertusie.

Moje zamiłowanie do piłki jednak nigdy nie zgasło 
(w pewnym okresie swojego życia jeździłem nawet 
prosto z treningów piłki nożnej na treningi badmintona).

Po zakończeniu kariery sportów rakietowych trochę 
z przypadku trafiłem do seniorskiej drużyny piłkarskiej 
radomskiego okręgu GPSZ GŁUCHÓW. Tam wreszcie 
rozwinąłem swoje skrzydła na pozycji bramkarza. Po 
3 latach gry dla tego zespołu obudziły się we mnie 
marzenia o zjednoczeniu starej gwardii zawodników 

z dziecięcych lat, by wspólnie stworzyć seniorską 
drużynę tej dyscypliny.

I tak, od słów do czynów – zaczęło się. Do projektu 
prędko dołączył mój dobry kolega Tomek Magierowski. 
3 miesiące zajęło nam załatwienie szeregu niełatwych 
formalności związanych z członkostwem drużyny 
do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Następnie 
czekało nas powołanie zawodników i zgłaszanie do 
ligi każdego z osobna, wykonanie badań i stworzenie 
komunikacji. Kolejny szereg wieczorów poświęciliśmy 
na podpiywanie umów z Gminą na wykorzystywanie 
boisk, zatrudnienie trenera, no i znalezienie sponsorów 
na ten cały projekt (co było chyba najbardziej stresującą 
częścią procesu). Dalej – zakup 50 strojów, nadruki, 
getry i całe wyposażenie potrzebne do treningów. Uf!

Pracy było mnóstwo. Zawodnicy poodchodzili ze swoich 
klubów, by grać z Jeleniem na piersi, a ja do samego 
końca nie wiedziałem, czy to wszystko się uda.

W końcu zaczęliśmy treningi. Dla wielu zderzenie 
się z takim wysiłkiem po długiej przerwie nie było 
łaskawe i szybko nabawili się kontuzji. Pierwsze me-
cze także stanowiły nie lada wyzwanie – w czterech 
początkowych rozgrywkach czterech podstawowych 
zawodników doznało urazów, część z nich, niestety, 
bardzo poważnych.                            dokończenie na str. 10
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dokończenie ze str. 9

Mimo to, nie poddajemy się. Zespół wciąż jest bardzo 
świeży, a już mamy na swoim koncie pierwsze zwy-
cięstwa.

Chcemy, by drużyna była miejscem nie tylko na rozwój 
piłkarski, ale także osobisty. W planach są spotkania 
drużyny ze sportowcami, fizjoterapeutami, ortopedami 
i psychologami sportowymi.

W takiej klasie rozrywkowej atmosfera to naprawdę 
połowa sukcesu. Dlatego właśnie naszym celem jest 
także szerzenie kultury i szacunku do siebie nawzajem 
– zarówno wewnątrz drużyny, jak i między przeciw-
nikami w trakcie meczów. Wiadomo – świata się nie 
zbawi – ale, zaczynając od swojego środowiska, może-
my wpłynąć na inne i odczarować stereotyp chamskich 
potyczek sportowych i sprawić żeby ten piękny sport 
był bardziej przyjazny dla kibiców, po prostu familijny.

Kibice to 12 zawodnik na boisku, wyraźnie odczuliśmy 
to na własnej skórze w trakcie ostatnich rozgrywek. 
Zalesiańskie towarzystwo, zarówno młodsze jak i star-
sze, na naszych meczach bawi się świetnie, w kulturze, 
w duchu gry fair play.

 
Marzenia o seniorskiej drużynie z Zalesia Górnego stały 
się rzeczywistością. Teraz czas na realizację planów 
sportowych i marketingowych. Sesje zdjęciowe, filmy 
z meczów i przygotowań, grafiki na social media – to 
nasz motor napędowy. Prowadzenie klubu na niskim 
poziomie rozgrywkowym 'ala klub profesjonalny to 
mnóstwo zabawy, a cała otoczka daje tylko większą 
motywację do kopania piłki. Naszym domowym sta-
dionem jest boisko Sparty Jazgarzew, a nasze wyniki 
i miejsce meczów wyjazdowych można śledzić na 
facebookowej stronie “Hubertus FC”.

Pragnę gorąco podziękować wszystkim osobom, które 
nas wsparły finansowo oraz tym wszystkim, którzy 
w nas wierzyli i zachęcali do ciężkiej pracy. Dało nam 
to jeszcze większą motywację do osiągnięcia celu.

Zachęcamy do przychodzenia na nasze weekendowe 
mecze i do śledzenia naszej działalności sportowo-spo-
łecznej.

Franciszek Ebert
Kapitan zespołu KS Hubertus Zalesie Górne

Nowe oblicze boiska
Każda zmiana na lepsze cieszy oko. Od maja 2021 bo-

iskiem opiekuję się w imieniu gminy GOSiR Piaseczno. 
Pracy jest dużo. Początkowo przystąpiliśmy do porządkowania 
terenu. Zostały usunięte śmieci, zalegające liście oraz została 
wykonana potrzebna pielęgnacja drzew. Została również, przy 
udziale społeczników, opracowana całościowa koncepcja zago-
spodarowania całego terenu, która uwzględnia potrzeby naszej 
społeczności w aspekcie sportu i rekreacji. Prace modernizacyjne 
zostały podzielone na 5 etapów. W pierwszym została wykonana 

rozbudowa placu zabaw o nowe urządzenia (zamek, szachy) 
oraz wyremontowane zostały wszystkie istniejące zabawki dla 
dzieci, boisko do siatkówki i elementy siłowni. W tej chwili 
na części placu zabaw będzie jeszcze układania nawierzchnia 
poliuretanowa.

W drugim etapie modernizacji zostało poddane boisko piłkarskie. 
Udało się uzyskać parametry boiska Orlik (dodatkowe 40% 
powierzchni) z nową nawierzchnią syntetyczną oraz oświe-

tleniem. Koszt to ponad 600 tys. zł. Boisko 
jest teraz dostępne dla drużyn Hubertusa, 
jak również dla niezorganizowanych grup 
chcących pograć w piłkę.

Trzeci etap remontu jest obecnie realizowany. 
Została usunięta w całości nawierzchnia beto-
nowo-asfaltowa. Na jej miejscu powstanie peł-
nowymiarowe boisko poliuretanowe (koszy-
karskie, do piłki ręcznej) oraz dookólna bieżnia 
lekkoatletyczna wraz ze skokiem w dal oraz 
stanowiskiem do pchnięcia kulą. Prace, miejmy 
nadzieję, uda się zakończyć do połowy grudnia 
tego roku. Budżet modernizacji w tej części 
wynosi 1,1 mln zł., z czego 300 tys. stanowi 
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
w ramach wsparcia infrastruktury sportowej.  
                                            dokończenie na str. 11
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Kolejne dwa etapy zaplanowane są na rok 2023. Jeśli środki 
pozwolą, to na obiekcie pojawi się pawilon szatniowo-biurowy. 
Teren leśny uzyska charakter parkowy – zaplanowane są alejki 
o nawierzchni mineralnej, ławki i stoliki do gier. W części spor-
towej zaplanowany jest jeszcze miniskatepark oraz teren do gier 
towarzyskich. Całość terenu będzie oświetlona.

Przy tej okazji chciałem poinformować, że obiekt dostępny jest 
codziennie do g. 22. Tak również ustawione jest oświetlenie 
ogólne. Świadomy jestem, że dla zagorzałych adeptów sportu 
do może być za krótko, niemniej biorąc pod uwagę sąsiedztwo 

domów, proszę o wyrozumiałość. Interes okolicznych miesz-
kańców również powinien być wzięty pod uwagę. Do godziny 
15 w dni robocze pierwszeństwo do korzystania z infrastruktury 
sportowej mają uczniowie naszych szkół.

Na koniec kieruję prośbę do nas wszystkich - użytkowników 
placu sportowego, abyśmy wspólnie zadbali o porządek oraz 
bezpieczeństwo na placu. To nasze wspólne dobro.

W sprawach dotyczących obiektu (rezerwacje, uszkodzenia, inne) 
proszę o kontakt z GOSiR Piaseczno: inf@gosir-piaseczno.pl 
lub 22 716 80 01/734 827 809.     

Łukasz Kamiński - radny

SPRZEDAŻ WĘGLA
przez PUK na terenie gminy Piaseczno

WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA NA ZASADACH 
PREFERENCYJNYCH

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. 
z o.o. (« PUK Piaseczno ») uprzejmie informuje, że 
rozpoczęło przyjmowanie pisemnych wniosków o zakup 
węgla opałowego w ramach przepisów ustawy z dnia 27 
października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 
stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. poz. 2236).

Zgodnie z przepisami ww. ustawy każdy uprawniony 
i zainteresowany zakupem węgla opałowego w ramach 
rządowego programu wspierania gospodarstw domo-
wych, niezależnie od wcześniej składanych zamówień, 
powinien złożyć dodatkowy, pisemny wniosek o zakup 
węgla na warunkach preferencyjnych.

We wniosku należy podać następujące dane:
●  Imię i nazwisko wnioskodawcy
● Adres, pod którym prowadzone jest gospodarstwo  
   domowe, na rzecz którego dokonywany jest zakup  
    preferencyjny
●  Numer telefonu kontaktowego
●  Adres email (opcjonalnie)

We wniosku należy podać również informację na temat 
ilości i rodzaju zamawianego węgla opałowego oraz 
złożyć oświadczenia dotyczące uprawnień do skorzy-
stania z możliwości zakupu węgla w ramach ustawy.

Formularz wniosku dostępny jest w:
Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 
5 Piasecznie; siedzibie PUK Piaseczno przy ul. Tech-
nicznej 6, w bezpośrednim sąsiedztwie PSZOK – Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wniosek można pobrać ze strony Urzędu Miasta i Gminy 
Piaseczno oraz ze strony internetowej PUK Piaseczno 
www.pukpiaseczno.pl.

Wypełniony i podpisany wniosek należy dostarczyć do 
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 
5  lub do siedziby PUK Piaseczno przy ul. Technicznej 
6 w Piasecznie. Wniosek można również dostarczyć 
pocztą, listem poleconym na jeden z wyżej wymienio-
nych adresów (w obu przypadkach kod pocztowy jest 
ten sam: 05-500 Piaseczno)

Wniosek można również podpisać kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym  i przesłać drogą elektronicz-
ną na adres email: zima@pukpiaseczno.pl lub złożyć 
na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno na platformie e-PUAP.

INFORMACJE DODATKOWE

Punkt sprzedaży węgla opałowego zostanie urucho-
miony w sąsiedztwie Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Piasecznie, przy 
ul. Technicznej 6.

Węgiel będzie sprzedawany mieszkańcom gminy 
Piaseczno na preferencyjnych warunkach, tj. po cenie 
nie większej niż 2000,00 zł brutto za 1 tonę węgla, 
(zarówno tzw. « groszek », jak i « orzech »).

Uprawnionym do zakupu węgla opałowego będą wszyscy 
mieszkańcy Gminy, którzy korzystają ze źródeł ciepła 
zasilanych węglem kamiennym i dopełnili obowiązku 
rejestracji ww. źródeł ciepła w Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (CEEB).

dokońzenie na str 12
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Szczegółowe informacje nt. obowiązku rejestracji źródeł 
ciepła dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno pod adresem: Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków (CEEB). Informacji w tej 
sprawie udziela również Wydział Ochrony Środowiska 
UMiG Piaseczno, tel. (22) 701 75 41.

Łączny limit zakupu węgla opałowego w sezonie 
grzewczym 2022/2023 r. wynosi 3 tony.

Węgiel będzie wydawany w dwóch partiach, tzn.  2 x 
1,5 tony (2 x 1500 kg) na każde gospodarstwo domo-
we korzystające ze źródła ciepła zasilanego węglem 
opałowym.

Pierwszą partię zamówionego węgla opałowego 
(1,5 tony) będzie można odebrać w terminie do dnia 
31.12.2022 r., drugą – od dnia 02.01.2023 r..

Sprzedaż węgla opałowego zostanie uruchomiona 
niezwłocznie po wskazaniu przez importerów miejsc, 
z których spółka PUK Piaseczno będzie mogła odebrać 
hurtowe ilości węgla.

Za rejestrację zamówień, przyjmowanie wniosków 
i preferencyjną sprzedaż detaliczną węgla opałowego 
na terenie Miasta i Gminy  Piaseczno odpowiada spółka 
PUK Piaseczno.

Zainteresowanych zakupem węgla w ramach w/w. 
programu rządowego prosimy o bezpośredni kontakt 
z pracownikami PUK Piaseczno drogą elektroniczną na 
adres mailowy: zima@pukpiaseczno.pl  lub telefonicznie 
na nr tel. +48 510 870 254 (czynny od poniedziałku do 
piątku  w godzinach 09.00 – 15.00).

Dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie 
w celu organizacji sprzedaży węgla na preferencyjnych 

warunkach mieszkańcom Gminy Piaseczno, zgodnie 
z  przepisami o ochronie danych osobowych.

Szczegółowa informacja o zasadach ochrony tych 
danych znajduje się na stronie internetowej: www.
pukpiaseczno.pl.

W pierwszej kolejności węgiel opałowy będzie sprze-
dawany osobom, które zarezerwowały możliwość 
zakupu węgla drogą elektroniczną lub telefonicznie 
oraz złożyły pisemny wniosek o zakup węgla na wa-
runkach preferencyjnych.  Liczy się kolejność zgłoszeń 
i kolejność złożenia pisemnych wniosków, o których 
mowa powyżej.

W przypadku braku odbioru zarezerwowanego węgla 
w wyznaczonym terminie rezerwacja będzie tracić 
status pierwszeństwa.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Piaseczno Sp. z o.o.

źródło: piaseczno.eu

Drodzy Mieszkańcy, 
coraz częściej słyszymy o kradzieżach i włamaniach w naszej wsi. Zwracam się do Was z prośbą o ostroż-
ność i czujność. 

Kilka dni temu miała miejsce sytuacja: przy głównej ulicy Zalesia Górnego została okradziona kobieta, 
która torebkę z portfelem wiozła w koszyku rowerowym. Nie prowokujmy złodziei i dokumenty nośmy 
przy sobie.

Obserwujmy swoje posesje oraz sąsiadów.

W razie jakichkolwiek podejrzeń
proszę o kontakt z Dzielnicowym Tel. 600 997 044, 600 997 730

Sołtys Ewa Molenda-Stroińska


