Staszek Szczyciński
-Primus inter pares!
Mieszkaniec Zalesia Górnego Stanisław SZCZYCIŃSKI
został laureatem dorocznej
Nagrody Powiatu Piaseczyńskiego w dziedzinie twórczości artystycznej.
S. Szczyciński jest kompozytorem, pianistą i wokalistą.
Od wielu lat współpracuje z
Ośrodkiem Kultury w Piasecznie i Parafią św. Huberta w
rodzinnym Zalesiu. Wystepował w zespołach: Ars Antiqua,
Cantus Firmus, Bornus Consort, Mikroklimat.
W doborowym towarzystwie uhonorowanych znaleźli
się ponadto: Anna Buczkowska, wybitna malarka, Wiesław Grendus, malarz-pejzażysta, Wiesława Nastały-Płaskocińska, portrecistka, Wojciech Prus-Wiśniewski, założyciel Towarzystwa Przyjaciół
Góry Kalwarii i Czerska, społecznik i pasjonat historii.

Wręczając tegoroczne wyróżnienia Starosta Piaseczyński Jan Dąbek powiedział
m.in.: ...to moment, w którym
mogę pogratulować i podziękować Państwu za wyjątkową,
twórczą wrażliwść, głębokie
poczucie piękna, za edukację
estetyczną i regionalną... Uroczystość odbyła się w 18 czerwca br. w Starostwie z udziałem przedstawicieli władz gminy Piaseczno, radnych powiatowych, dyrektorów ośrodków
kultury i ZPAP. Gratulujemy.
Stanisławie – tak trzymać! (As)

Z GMINY
Szanowni mieszkańcy
Zalesia Górnego!
Uprzejmie przypominamy
o obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie
nieruchomości oraz poza nią,
wzdłuż ogrodzenia. Obowiązek polega na:
– usuwaniu odpadów i innych nieczystości /śmieci, liści,
śniegu, błota/ z niezabudowanej części nieruchomości oraz
z chodnika i połowy szeroko-

ści jezdni a jeżeli teren przylega do jezdni powyżej 20m, to
z chodnika i 5 metrowego pasa
wzdłuż chodnika.
– pielęgnowaniu zieleni zarówno na terenie nieruchomości jak i przed nią, wzdłuż
ogrodzenia...
Burmistrz MiG Piaseczno
Mgr Józef Zalewski

Triumf piłkarzy K.S. Hubertus
31 maja w hali GOSiR–u w
Piasecznie odbył się VI Memoriał Emanuela Koczyby w Piłce Nożnej Dziesięciolatków.

Wielki sukces odniosła w
nim drużyna naszego Klubu
Sportowego Hubertus. Nasi piłkarze wygrali mocno obsadzony turniej wygrywając w finale z LKS Perła Złotokłos.
Kolejne miejsca zajęły drużyny: GOSiR I, Sparta Jazgarzew, Laura Chylice, GOSiR II
i Victoria Głosków. Nasi za-

wodnicy zdobyli wyróżnienia
indywidualne. Andrzej Jordan
zdobył puchar króla strzelców
turnieju, zaś Jakuba Mazurka
uznano za najlepszego zawodnika turnieju. Pucharem wyróżniona została również Zuzanna Ocios, jedyna dziewczyna grająca w turnieju.
Wielkie gratulacje należą
się także trenerom: Łukaszowi
Matulce i jego asystentowi Michałowi Wielogórskiemu.
n

Pierwsze sukcesy łuczników K.S. Hubertus
W rozegranych w czerwcu na
obiekcie K.S. Drukarz w Warszawie Otwartych Mistrzostwach Warszawy zawodnik
sekcji łuczniczej K.S. Hubertus, Paweł Godlewski zdobył
srebrny medal w strzelaniu na
25 metrów i czwartą lokatę w
klasyfikacji generalnej.

W kategorii wiekowej Pawła startowało 32 zawodników
z ośmiu klubów, co uwydatnia

rangę jego sukcesu. Mamy nadzieję, że w ślady Pawła Godlewskiego pójdą kolejni zawodnicy i zawodniczki. Mamy
znakomitego trenera pana Pawła Solińskiego i wystarczającą
ilość sprzętu łuczniczego. Zapraszamy więc uzniów i uczennice Gimnazjum i Szkoły Podstawowej od klasy IV do sekcji
łuczniczej. Będą one wznowione od nowego roku szkolnego.

OGŁOSZENIE
Społeczny Komitet Wodociągu i Kanalizacji w Zalesiu Górnym
ul.Jasna11 prosi mieszkańców o zgłaszanie się w formie pisemnej po odbiór opłaty partycypacyjnej na kanalizację wraz z odsetkami lub po odsetki. W piśmie do SKWiK należy podać:
imię i nazwisko, adres w Zalesiu Górnym, nr telefonu. Pieniądze
można odbierać w formie czeku osobiście po umówionym telefonicznie terminie lub przelewem na konto bankowe w tym wypadku prosimy podać w piśmie nr konta bankowego. Pismo
prosimy wrzucać do skrzynki na listy na ul. Jasnej 11. TELEFON KONTAKTOWY: 22/757 89 62. Przewodniczący SKWiK,
Leszek Rościszewski, 601 204 999.
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