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Sołtys działa, a rada sołecka wie …
Mamy naszą Telewizję Zalesiańską –
wystarczy „kliknąć” www.tvzalesie.
pl, aby obejrzeć wydarzenia i spotkania w naszej miejscowości.

Budujemy szkołę
w Zalesiu Górnym

Informacje z Zalesia również na www.tvzalesie.pl

Według informacji z urzędu wszystkie odbiory
techniczne są na ukończeniu. Uczniowie podstawówki już się przeprowadzają.
Pozostaje jeszcze do rozwiązania sprawa przesiąkania wód gruntowych w części północnej
budynku. Wykonawca wraz inspektorami gminnymi, jak twierdzi pani Anna Juszczyk – zastępca
burmistrza, realizuje uzgodniony harmonogram
napraw i wygląda, że wywiąże się w terminie z
przyjętych założeń. Naocznie przekonałem się
również, dzięki uprzejmości pani dyrektor Hanny
Sierant, że działania w tym zakresie przynoszą
pożądane efekty. Na ukończeniu jest również sala
gimnastyczna oraz teren wokół nowego budynku
z placem zabaw dla najmłodszych.
Po przeprowadzce szkoły podstawowej wykonawca przystąpi w całym zakresie do remontu
starej części szkoły. Tutaj nie ma żadnych zagrożeń terminowych, ponieważ wykonawca w części
wyprzedził harmonogram. Termin rozpoczęcia
zajęć w wyremontowanym budynku – 1 września
tego roku przez uczniów gimnazjum, póki co jest
niezagrożony.
W tej chwili trwają prace nad rozwiązaniem
problemu nawierzchni ulicy Sarenki. Miejmy nadzieję, że uda się zrealizować podstawowe utwardzenie już latem, aby „suchy” dojazd do szkoły
był możliwy od każdej ze stron.
Łukasz Kamiński

l Na spotkaniu rady sołeckiej
w styczniu został ustalony harmonogram spotkań rady sołeckiej w 2015
roku
7 stycznia
4 lutego
4 marca
8 kwietnia
6 maja
10 czerwca
1 lipca
5 sierpnia
2 września
7 października
4 listopada
2 grudnia
Spotkania odbywają się w pierwszą
środę miesiąca w Świetlicy przy ul.
Jelonka – godz. 19.30.
l Omawialiśmy również nową umowę PWiK, jaką każdy z nas powinien podpisać ws. wody i kanalizacji. Umowa jest niejasna dla wielu
z nas i należy wyjaśnić z prawnikiem
PWiK nasze zapytania.
l Omawiany był również termin
wydania naszej Gazetki, jak i ewentualne miejsce dla tzw. „Drugiego
życia czasopism”. Wielu z nas ma
czasopisma stosunkowo świeże, już
przeczytane. Ponieważ są drogie,
dobrze byłoby, żebyśmy mieli taki
punkt w naszej wsi, gdzie można by
było pożyczyć, wziąć, przeczytać
i ewentualnie oddać takie tygodniki
czy miesięczniki.
l Braliśmy udział w spotkaniu z nowym Starostą Powiatowym ws. sygnalizacji świetlnej przy Bazarku i naszych postulatów do projektu budżetu
powiatowego na 2015 r. Uzyskaliśmy
informację, że w tym roku rozpocznie
się budowa części chodnika i ścieżki
rowerowej na Pionierów. W sprawie

sygnalizacji świetlnej Starosta ma
rozmawiać z burmistrzem. Pozostałe
nasze wnioski, czyli chodnik do Ustanowa i rondo przy poczcie, nie weszły
do tegorocznego budżetu.
l Na naszą prośbę dotyczącą przystanku autobusowego przy ul. Nowinki/Parkowej – Gmina poinformowała
nas, że musi być wybudowany tzw.
peron dla autobusu, czyli zatoczka
– takie są obecnie wymogi – mamy
szansę mieć ten przystanek w marcu
tego roku.
l Zostały wreszcie wyremontowane
schody zejściowe z peronu – ponad
rok wysyłaliśmy pisma i zdjęcia w tej
sprawie, w końcu mogliśmy podziękować PKP za naprawę.
l Po raz kolejny interweniowaliśmy
o kilka słupków drogowych przy rowach na Wiekowej Sosny, szczególnie przy wyjazdach z bocznych ulic
i przy bibliotece.
l Uzyskaliśmy odpowiedź z Urzędu
Gminy ws. skrzyń z piaskiem – ustawiono je tylko przy Bazarku – w pozostałych miejscach, o które prosiliśmy, Gmina nie ustawi – jest to obowiązek administratorów placówek
z danej ulicy.
l Braliśmy udział w spotkaniu
z prawnikiem PWiK ws. niejasnego
zapisu nowej umowy. Uzyskaliśmy
odpowiedź, że Przedsiębiorstwo jest
odpowiedzialne za jakość działania
przyłącza kanalizacyjnego włącznie
z naszą studzienką. W tej sprawie
napiszemy oddzielną informację
po uzyskaniu pisemnej odpowiedzi
z PWiK.
l Spotykamy się z mieszkańcami
zgłaszającymi problemy wymagające
naszej interwencji w Gminie.
l Na comiesięcznym spotkaniu
z kuratorami sądowymi w Piasecznie składaliśmy harmonogramy prac
osób skierowanych do nas w celu odpracowania godzin na prace społeczne, czyli sprzątanie ulic i placów.

CZYM SOŁTYS I RADA SOŁECKA ZAJMOWAŁA SIĘ W 2014 ROKU
Zakończył się kolejny rok
naszej działalności.
Chcemy Państwu przedstawić całokształt naszych ubiegłorocznych działań
w rozbiciu tematycznym (co opisywaliśmy w poszczególnych numerach naszego biuletynu „Przystanek Zalesie”)
I Ubiegły rok rozpoczęliśmy od akcji
rozdawania worków do segregacji odpadów. Mieszkańcy swoje deklaracje o sposobie segregowania śmieci mogli podpisywać u sołtysa bądź w gminie. W zależności od liczby osób zamieszkujących
na posesji otrzymywali u sołtysa pakiet
worków. Nie obyło się to bez pewnego
zamieszania, ponieważ gmina wysypała
górę paczek przed posesją sołtysa, ale
mieszkańcy wykazywali cierpliwość
i zrozumienie.
W drugiej połowie roku większości mieszkańców worków przeważnie
brakowało, ale do segregacji plastiku
i szkła mogliśmy dokupić w gminie, z
wyjątkiem worków do odpadów zielonych, których liczba była limitowana do
września 2014. Na szczęście od września wystawialiśmy zebraną trawę i liście
w swoich workach w ilościach nieograniczonych. Wielu mieszkańców w tym
pierwszym roku segregacji miało dużo
pytań, czasem zmieniali u sołtysa deklaracje z niesegregowanych na segregowane. Powoli przyzwyczajamy się do tego
sposobu odbierania śmieci.
II W wyniku naszych kontaktów listowych i bezpośrednich z PKP odnieśliśmy pewne sukcesy:
– Zostało dwukrotnie oczyszczone szambo przy budynku dworcowym
– Po licznych pismach i naszej akcji
transportowej udało nam się własnoręcznie umieścić napis na budynku stacji
„Zalesie Górne” – do tej pory pociągi zatrzymywały się przed Fryzjernią
– Po dwóch latach zgłaszania zostały naprawione schody zejściowe z peronu
– Kupiliśmy farbę do zamalowywania
bazgrołów na odnowionym przez PKP

budynku – PKP zwróciła pieniądze.
Przy pomocy osób skierowanych do prac
interwencyjnych – jak tylko temperatura
pozwala – malujemy ściany.
– Zakupione przez nas z Funduszu Sołeckiego stojaki na rowery czekają na pozwolenie ich ustawienia przy budynku stacji
– Zasypaliśmy kruszywem część
dziur w drodze dojazdowej do stacji,
wzdłuż toru od strony Młodych Wilcząt.
Nie udało nam się sprawić aby naprawiono pękający sufit na zadaszeniu peronu, choć i o to prosiliśmy.
III W ramach pieniędzy z Funduszu
Sołeckiego zorganizowaliśmy dwa spotkania integracyjne. W maju z okazji
otwarcia Ośrodka Wisła przez nowych
dzierżawców – zorganizowaliśmy na terenie ośrodka kilka atrakcji dla mieszkańców – były to wyścigi rowerowe
w dwóch kategoriach wiekowych, wyścigi na kajakach, spływ do brzegu z końca
pomostu na byle czym (była beczka, balia, opony). Do tych atrakcji przygrywał
jak zwykle niezawodny zespół starszych
panów z Konstancina – Dixilendersi. Nagrodami były kubki i statuetki.
Drugim naszym spotkaniem integracyjnym był – jak zwykle udany – Pieczony
Ziemniak z kiełbaskami, ziemniakami,
smalcem z chlebem i ogórkiem, a także szybko znikającą grochówką – przy
wtórze zespołu muzycznego mieszkańcy
wymieniali bądź sprzedawali swoje gadżety, książki, gry.
IV Zwracaliśmy się do Urzędu Gminy
w sprawach:
– Poparcia dla mieszkańców wsi Nowinki o podłączenie do sieci kanalizacyjnej
(bez odpowiedzi)
– Ustawienia przystanku autobusowego
przy ul. Nowinek/Parkowej (odpowiedź
– brak środków na wybudowanie peronu
– wymagania ZTM)
– Usunięcia wału ziemi z ul.Akacjowej
(odpowied – wał pełni funkcję ochronną
przed wodą z lasu – gmina zlecić mia-

ła podcięcie wału równiarką profilującą
ulice)
– O usunięcie „jeziora” na ul. Jastrzębi
Lot (ma być usunięte w 2015 w trakcie
asfaltowania Przebudzenia Wiosny)
– O rozpoczęcie procedury związanej
z wyprostowaniem drogi 873 od Jesionowej do przejazdu. Brak chodnika, brak
oświetlenia, zakręt – powodują częste
kolizje (gmina opracowała projekt zmian
w mpzp, który ma zaopiniować wiele
instytucji krajowych, od których zależy
zmiana, czyli – jeszcze długo poczekamy)
– O ustawienie tablicy ogłoszeniowej we
wsi Nowinki i tabliczek z nazwami ulic
i nazwy miejscowości od strony Krępy
(zrobione)
– O naprawę progów zwalniających na
Drodze Dzików (nie zrobiono)
– O naprawę uszkodzonych słupów drogowych na Koralowych Dębów (zrobione
częściowo)
– O ustawienie znaków zakazu parkowania na Młodych Wilcząt po stronie
wschodniej od Sarenki do przedszkola
(nie zrobiono)
– O likwidację betonowych kręgów
u zbiegu Wiekowej Sosny i Młodych
Wilczą koło biblioteki (zrobiono)
– O prześwietlenie koron drzew nad placem zabaw (zrobiono)
– O usunięcie suchej brzozy naprzeciw
ul. Białej Brzozy (zrobiono)
– O usunięcie pochylonej akacji nad Jesionową (zrobiono)
– Zgłosiliśmy zniszczone tablice ogłoszeniowe koło poczty i na Jesionowej
(zrobione)
– Brak nazw ulic przy skrzyżowaniu na
Zagajników (zrobiono)
– O wymianę starego słupa na ogłoszenia
gminne dużego formatu naprzeciw bazarku (będzie w 2015)
– O zakup uchwytów nasłupowych na
flagi wieszane z okazji świąt państwowych (realizacja w 2015)
V Dwukrotnie w 2014 roku otrzymywaliśmy kruszywo rozdzielane na

Naszą gazetę można przeczytać również na stronach: zalesie-gorne.eu; zalesie-gorne.pl;
powiat-piaseczynski.info; naszepiaseczno.pl.
Aktualności z Piaseczna można obejrzeć na stronie: itvpiaseczno.pl
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CZYM SOŁTYS I RADA SOŁECKA ZAJMOWAŁA SIĘ W 2014 ROKU
wnioski mieszkańców. Oczywiście
przydałoby się więcej – nasze ulice toną w wodzie – niestety nie starczyło dla
wszystkich. Sami kierowaliśmy akcją
prowadzenia wywrotek na zgłoszone
ulice – wskazując kierowcom miejsca i ilości wysypywanego kruszywa.
Zarówno w kwietniu, jak i listopadzie
gmina pomogła nam wyrównać ten materiał na kilku ulicach.
VI Uczestniczyliśmy w spotkaniach
1/ ze starostą piaseczyńskim (kilkakrotnie):
•w
 sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na Pionierów
• w sprawie budowy chodnika od apteki
do Ustanowa
• w sprawie budowy ronda koło poczty
2/ z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego ws. właściwego oznakowania
drogi wojewódzkiej 873 od ul. Jesionowej do przejazdu kolejowego.
3/ z przedstawicielami stołecznej policji
nt. bezpieczeństwa w powiecie – wskazaliśmy brak bezpieczeństwa na naszych
zalesiańskich drogach powiatowych.
4/ z przedstawicielem Fundacji Odrodzenie jako właścicielem budynku pp.
Wisłockich ws. szpetnego „warzywniaka”, niepasującego do tego miejsca.
5/ z prezydentem Komorowskim z okazji
nadania imienia Tadeusza Mazowieckiego rondu w Piasecznie
6/ z przedstawicielami gminy ws. odwodnienia ulic zaplanowanego na rok
2014
7/ na naradzie technicznej w starostwie
ws. budowy sygnalizacji i wykończenia
płytami chodnikowymi przejścia między
światłami
8/ w zarządzie dróg powiatowych ws.
słupków drogowych przy rowach na Wiekowej Sosny (kilkakrotnie)
9/ z mieszkańcami ulicy Jesionowej
ws. chodnika na tej ulicy – podjęliśmy
uchwałę przedstawiając ją radnym w wyniku czego gmina zorganizowała spotkanie z użytkownikami tej ulicy przedstawiając koncepcję budowy chodnika,
10/ z przedstawicielem oddziału Nieruchomości PKP na naszej stacji ws. podłączenia budynku do kanalizacji zbiorczej, wycięcia samosiejek wzdłuż peronu
od strony budynku i powieszenia kopii
obrazu Leszka Zadrąga w poczekalni–
odpowiedź – napisać pismo i czekać na
odpowiedź – czekamy
nr 1/2015, LUTY

11/ z przedstawicielem Nadleśnictwa ws.
wycięcia suchych drzew na działce leśnej
koło PKP – zostały wycięte przez leśników
12/ z członkami Klubu Seniora na spotkaniach okazjonalnych
13/ ze Stowarzyszeniem Razem Lepiej
z okazji świąt
14/ z mieszkańcami ulicy Pięknej ws. jakości wykonania utwardzenia i bezpieczeństwa na tej ulicy
VII W 2014 r odbyło się 12 spotkań Rady
Sołeckiej w budynku świetlicy na Jelonka,
na których omawialiśmy aktualne sprawy
dot. naszej wsi. W niektórych spotkaniach
brali udział mieszkańcy przedstawiając
problemy do rozwiązania przez Radę
VIII Na bieżąco zlecaliśmy prace porządkowe osobom skierowanym przez
kuratorów sądowych do prac społecznie użytecznych. Kontrolowaliśmy sposób i jakość wykonywanych prac, aby
w opracowywanych przez nas harmonogramach dla poszczególnych osób ocenić
ich wykonanie. Harmonogramy przekazujemy osobiście kuratorom.
IX We wrześniu odbyło się Zebranie
Wiejskie którego celem było uchwalenie
wniosku do FS–2015, propozycje zostały przegłosowane. Na tym spotkaniu
został uzupełniony skład rady sołeckiej,
co było konieczne po rezygnacji dwóch
członków. Przed zebraniem przedstawiciel Wydziału Gospodarki Odpadami
w gminie zapoznał zebranych z problematyką kompostowania odpadów biodegradowalnych.
X Zrealizowaliśmy Fundusz Sołecki
2014 na kwotę 33 525 zł
1. Druk Przystanku Zalesie
7000 zł
2. Współpraca z organizacjami niemogącymi uzyskać środków zewnętrznych
(np. Razem Lepiej)
2000 zł
3. Wsparcie dla Klubu Kultury (dofinansowanie do mat. na zajęcia)
3475 zł
4. Zakup i montaż drobnej architektury
(ławki, kosze, stojaki)
6000 zł
5. Kulturalne Zalesie (imprezy integracyjne, kulturalne)
8000 zł
6. Promocja Zalesia (druk plakatów, banerów)
2000 zł
7. Zakup nagród na wydarzenia sportowe
i kulturalne
2000zł

8. Porządkowanie Zalesia (sprzęt do
sprzątania + benzyna do kosiarki)1000 zł
9. Zakup namiotu do organizowania wystaw plenerowych
1000 zł
10. Zakup rzutnika dla Domu Kultury
(prezentacje)
1050 zł
FUNDUSZ SOŁECKI TO PIENIĄDZE,
KTÓRYMI GMINA MUSI ZAPŁACIĆ
ZA REALIZACJĘ NASZYCH ZAKUPÓW, USŁUGODAWCOM Z KTÓRYCH KORZYSTAMY – sołtys i rada
sołecka nie ma fizycznie tych pieniędzy, one pokrywają koszty zrealizowanych zadań. Faktury bądź rachunki są przesyłane do Gminy – my tylko
zamawiamy i pilnujemy realizacji.
***
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,
ewastroinska@poczta.onet.pl
***
Telefon ws. awarii oświetlenia ulic:
881 551 551 (czynny całą dobę)
Pogotowie Kanalizacyjne PWiK:
603 309 399
Pogotowie wodociągowe: 603 309 399
Pogotowie energetyczne: (22) 701 332 20
Pytania i reklamacje ws. odbierania
naszych śmieci – telefon do Wydziału Gospodarki Odpadami w Piasecznie
22/736 29 84; 22/736 29 85
***
Odbiór odpadów
wielkogabarytowych
Przypominamy: 10 MARCA BĘDĄ
ODBIERANE WIELKOGABARYTY
wystawione przed posesję o 6 rano. W
ramach zbiórki będą odbierane: stoły,
krzesła, fotele, szafy, tapczany, łóżka, dywany, materace, pierzyny, rowery, wózki
dziecięce, zabawki dużych rozmiarów,
okna, drzwi, futryny.
Nie będą odbierane: wszelkiego rodzaju
części sanitarne i budowlane (umywalki,
sedesy), części samochodowe (opony, zderzaki, fotele), odpady przemysłowe, odpady
niebezpieczne (papa, azbest, chemikalia).
Sołtys Ewa Molenda–Stroińska
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Bądźmy dobrzy

No i już po świętach! A ile to było zachodu. Prezenty
dla najbliższych i kochanych, choinka – ta najpiękniejsza i jak co roku dylemat, czy ma być żywa czy może
sztuczna, a jeszcze ozdoby, bo się moda zmieniła, światełka ledowe czy zapalą się te stare, z zeszłego roku?
I zakupy – każda tzw. gospodyni domowa wie, jaki
to trudny dla niej czas. Kapusta z grzybami, barszcz
czy grzybowa, jeszcze trzeba koniecznie upiec pasztet
(przynajmniej raz w roku), pierogi z grzybami, ciasta,
serniki, pierniki. Uff! W szale zakupów, w sklepie,
markecie widzimy kosze z apelem, by włożyć tam coś
dla potrzebujących, mniej zaradnych, w gorszej sytuacji materialnej. Jesteśmy tak pozytywnie nastawieni do
bliżnich, że z uśmiechem na ustach dokładamy do tych
koszy makarony, mąkę, cukier, jakąś konserwę, czekoladę (bo akurat jest w promocji), herbatę itp. Jesteśmy
tacy dobrzy, dzielimy się z tymi którzy są w gorszej sytuacji niż my, nasze sumienia są czyste, podzieliliśmy
się z potrzebującymi. To samo w naszej parafii – tam
też czeka kosz dla parafian, którzy potrzebują wsparcia. Od Świąt minął już miesiąc ofiarowani dostali torby z jedzeniem i pewnie już wszystko zjedli.
A przecież zamiast czekać na takie spektakularne
okazje wystarczy zainteresować się sąsiadem, zwłaszcza takim w starszym wieku, dlaczego jej czy jego nie
widzę, może wystarczy zrobić podstawowe zakupy,
podprowadzić czy zawieść do przychodni. Dlaczego jesteśmy dobrzy tylko przed świętami a nie na co dzień?
Zastanówmy się, przecież za pasem Wielkanoc. enwu

Samorządowe wieści

Budżet 2015 uchwalony
30 stycznia Rada Miejska przyjęła projekt budżetu na rok 2015.
Jest to budżet kompromisu – wypadkowej potrzeb i możliwości
samorządu.
Dominują inwestycje oświatowe
oraz wydatki bieżące na edukację. Sytuacja finansowa gminy
jest dobra. Niemniej tendencja do
lawinowo rosnących wydatków
w niektórych dziedzinach, skłania do dalszych prac nad tym budżetem w kierunku racjonalizacji
wydatków. Dobrym znakiem jest
brak wzrostu podatków i opłat lokalnych np. za śmieci. Utrzymany
został również poziom finansowania prac remontowych na drogach
gminnych.
Co zatem dla Zalesia
w roku 2015:
Remonty dróg: ul. Szeroka (asfalt),
ul. Przebudzenia Wiosny (asfalt),

Praca w komisjach
Rady Miejskiej
Informuję, że pracuję w czterech
komisjach rady:
– Komisja Ochrony Środowiska
i Ładu Przestrzennego
– Komisja Sportu
– Komisja Promocji
– Komisja Statutowa
Nadal również społecznie pracuję w Komisji Mieszkaniowej
oraz w Radzie Społecznej ZOZ
w Piasecznie.

Spotkania z mieszkańcami
W styczniu uczestniczyłem
w spotkaniach:
– Klubu Seniora – prezentacja budżetu Gminy i Powiatu
– p. Hanna Sierant – ws. budowy
szkoły
– Rada Sołecka – spotkania Rady
według harmonogramu
– z mieszkańcami ul. Szerokiej ws.
budowy drogi
Zapraszam do kontaktu
Łukasz Kamiński
kaminski@piaseczno.eu
tel. 691–015–455

OGŁOSZENIE
Gmina Piaseczno informuje, że będzie kontynuować
program bezpłatnego odbioru i utylizacji odpadów
zawierających azbest. Wszystkich zainteresowanych
mieszkańców informujemy, że trwa nabór wniosków
na 2015 rok.
Mieszkańców, którzy chcą skorzystać z bezpłatnego
odbioru i utylizacji azbestu, zachęcamy do złożenia
odpowiedniego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Gmina Piaseczno planuje przeprowadzić przetarg na odbiór i utylizację azbestu na 2015 rok w kwietniu, w związku z tym prosimy o niezwłoczne składanie
w/w wniosków.
Wzory dokumentów dostępne są: na stronie internetowej
Urzędu http://piaseczno.eu/index.php?&mnu=606&
id=3071, w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 lub w Wydziale Gospodarki
Odpadami przy ul. Wojska Polskiego 54 pokój nr 3.
Odbiór azbestu będzie odbywał się sukcesywnie w okresie od maja do końca listopada. Prosimy o odpowiednie
przygotowanie odpadów do transportu, tj. zdemontowane płyty azbestowe powinny być złożone na paletach
i ofoliowane.
Szczegółowe informacje dot. azbestu można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Odpadami pod numerem telefonu: (22) 736–29–83.
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Mamy radnego powiatu
ul. Przeskok (asfalt)
Remont bazarku: ekopłyty oraz
utwardzenie stanowisk, odwodnienie
Budowa szkoły: dokończenie nowego budynku i remont starej części
Teren wokół stacji: budowa oświetlenia parkingu i dojścia na perony
Klub Kultury: dobudowa klatki
schodowej przy budynku
W budżecie powiatu zostało
natomiast zagwarantowane finansowanie II etapu remontu ul. Pionierów.

W związku z wygaśnięciem
mandatu
Z d z i s ł awa
Lisa, który
został wybrany Burmistrzem Gminy Piaseczno, pan Paweł Szczyciński
został radnym powiatu. W dniu 29
stycznia złożył uroczyste ślubowanie i pełni już obowiązki radnego.
Gratulujemy wyboru i życzymy
owocnej pracy!

Zaproszenie do biblioteki
Biblioteka w Zalesiu Górnym serdecznie zaprasza dzieci w wieku szkolnym na „Piątkowe hece w bibliotece” w każdy piątek w godz. 16.00-17.30.
W programie (bezpłatnych) zajęć przewidywane jest: wspólne czytanie
książek, zajęcia plastyczno-literackie, gry, zabawy, konkursy, itp. (Szczegółowe informacje pod nr. 22 756-52-24)
Gwarantujemy dobrą zabawę i dużo śmiechu.
Danuta Wiśniakowska
nr 1/2015, LUTY

