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Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych

dużo radości  oraz wszelkiej pomyślności
składają

wszystkim mieszkańcom Zalesia Górnego
Sołtys i Rada Sołecka

oraz redakcja Przystanku Zalesie

Szanowni Państwo,
Na kończący się Wielki Post

oraz nadchodzące święta Wielkiej Nocy
życzę prawdziwie rodzinnej atmosfery.

Skupienia wokół spraw najważniejszych.
Spokoju i wyciszenia

w oczekiwaniu na pełnię radości
ze Zmartwychwstania Pańskiego.

Z wyrazami szacunku
Łukasz Kamiński

Chrystus Zmartwychwstał
– Alleluja, radujmy się!

Z tym Wielkanocnym przesłaniem
składamy najserdeczniejsze życzenia

Świąt rodzinnych, pogodnych,
pełnych dobrych słów

i wzajemnej życzliwości, smacznego jajka
i delikatnego dyngusa.

Wszytkim Mieszkańcom,
a szczególnie naszym – nie tylko klubowym

– Koleżankom i Kolegom Seniorom
w Zalesiu Górnym, Jastrzębiu i Złotokłosie 

życzymy także zdrowia
i twórczego optymizmu na cały rok!

Bogusława Meissner
i Jerzy Roman

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych

wszystkim naszym Czytelnikom
oraz Ich rodzinom życzymy dużo zdrowia, 

mokrego dyngusa, smacznego jajka,
radości z każdej chwili spędzonej

w towarzystwie dobrych ludzi
i dobrych książek

oraz samych pozytywnych wątków
we wszystkich rozdziałach życia

Wasze bibliotekarki
Danusia i Magda

Aby Święta Wielkiej Nocy
były wzorem duchowego wzbogacenia

i umocnienia
dającego radość, pokój i nadzieję.

Wszelkiej pomyślności
życzy

Stowarzyszenie
Razem Lepiej

Wszelkiej pomyślności
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Na comiesięcznym spotkaniu Rady So-
łeckiej omawialiśmy: 
 – wydanie albumu prac Macieja Zadrąga 
– linorytów z nazwami naszych  zalesiań-
skich ulic. Prace są unikatowe, ponieważ 
prawdopodobnie nikt w Polsce nie stwo-
rzył tego typu grafik. Album będzie pro-
mował nie tylko naszą miejscowość, ale 
też Gminę Piaseczno;
 – zorganizowanie obchodów 85–lecia 
Zalesia Górnego. Myślimy o koncercie, 
konkursach interaktywnych, wystawach 
plastycznych, a wszystko o tematyce za-
lesiańskiej;
 – zawieszenie uchwytów do flag na la-
tarniach na ulicy Pionierów. Uchwyty 
kupiła Gmina na naszą prośbę. Zasuge-
rowano też, abyśmy zamocowali je sami. 
Trwają już pertraktacje, by Gmina jed-
nak nam pomogła.

Spotkaliśmy Się z władzami Nadleś-
nictwa ws. uporządkowania tzw. placu 
Duszczyka u zbiegu Sarenki i Leśnych Bo-
ginek. Niestety, dopóki nie jest uregulowa-
ny stan prawny tej działki – Nadleśnictwo 
nie wyrazi zgody na ustawienie tam ławki, 
huśtawki czy zrobienie ścieżki żwirowej, 
ponieważ jest to obszar leśny Skarbu Pań-
stwa. Toczą się rozmowy, kto będzie dys-
ponentem tej działki, a my mamy bałagan 
w centrum naszej miejscowości.

UczeStniczyliśmy w wieczorze słow-
no–muzycznym „O pożytkach samotno-
ści” autorstwa pani Barbary Tokarskiej 
i współreżyserii pani Magdy Olszew-
skiej.

Po prawie rocznym okresie wyczeki-
wania doStaliśmy pisemną zgodę z PKP 
na realizację naszych propozycji związa-
nych z poczekalnią dworcową. 

Spotkaliśmy Się z przedstawicielem 
oddziału nieruchomości PKP ws. wy-
znaczenia miejsca na kącik czytelniczy, 
stojaki rowerowe oraz powieszenie kopii 
obrazu namalowanego przez dzieci pod 
kierunkiem Leszka Zadrąga z okazji 
80-lecia Zalesia Górnego.

Kierownik Domu Kultury w Zalesiu 
Górnym, pan Andrzej Szczygielski, oso-
biście przygotował i zamontował fotoko-

pię obrazu namalowanego w 2009 r. na 
Jarmarku Hubertowskim.

Spotykaliśmy Się z mieszkańca-
mi oczekującymi na naszą interwencjię 
w Gminie i Nadleśnictwie.

UzySkaliśmy odpowiedź z Gminy ws. 
przystanku autobusowego przy ul. Nowi-
nek róg Parkowej. Realizacja jest w trak-
cie uzgodnień między urzędami. Wkrótce 
ruszy budowa.

Zgodnie z wnioskiem mieszkańców 
poproSiliśmy Gminę o ustawienie znaku 
zakazu wjazdu w ulicę Jelonka. Samo-
chody podjeżdżające do naszej świetlicy 
blokują wjazd do posesji. Czekamy na 
odpowiedź.

StaroStwo odpowiedziało na nasze 
pisma dotyczące budowy sygnalizacji 
przy Bazarku – trwają prace nad zmia-
nami w planie wydatków inwestycyj-
nych. Wnikliwe zaanalizowanie potrzeb 
i możliwości pozwoli Starostwu podjąć 
decyzję, które zadania należy realizować 
w pierwszej kolejności. Będziemy pisać 
znowu, ponieważ poprzednie kierowni-
ctwo Starostwa obiecało nam zbudować 
tę sygnalizację w tym roku.

zlecamy i kontrolUjemy prace osób 
skierowanych przez sąd do prac społecz-
nie użytecznych. Spotykamy się z kura-
torami, składając pisemne harmonogra-
my wykonania robót przez poszczególne 
osoby.

Prosimy o zgłaszanie do sołtysa za-
śmieconych ulic. W miarę możliwości do 
posprzątania tych ulic będziemy kierować 
osoby odpracowujące zasądzone godziny 
prac społecznie użytecznych.

INfoRmacje:

proSimy o zgłaszanie do sołtysa zapo-
trzebowania na kruszywo konieczne do 
wypełnienia dziur w ulicach. Zgłosiliśmy 
już zamówienie na kruszywo do Gminy, 
jednak nie mamy wpływu na jego jakość 
– mamy jedynie nadzieję, że otrzymamy 
niepylące. Zgłoszone przez mieszkańców 
zapotrzebowanie powinno być konsulto-
wane z pozostałymi mieszkańcami ulicy, 
aby nie było nieporozumień. Zgłoszenia 

proszę kierować na adres mailowy lub 
telefonicznie (patrz: kontakt z sołtysem).

* * *
nie wyrzUcajmy starych, zużytych opon 
samochodowych do lasu. Firma Lekaro 
nie odbiera opon, jednak możemy je od-
dać za darmo, w każdej ilości, panu Ka-
czorowskiemu – ul. Pionierów 50; telefon 
kontaktowy 604 565 286

* * *
przypominamy: opłaty za wywóz śmie-
ci powinny być uiszczone do 10 każdego 
miesiąca na ten sam indywidualny rachu-
nek, który został nam podany w ubiegłym 
roku. W razie pytań – podajemy numer 
telefonu do Wydziału Gospodarki Odpa-
dami: 22/736 29 84 lub 22/736 29 85

* * *
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

Sołtys Ewa Molenda-Stroińska
* * *

PRZYDaTNe TeLefoNY
Telefon ws. awarii oświetlenia ulic: 
881 551 551 (całą dobę)
Pogotowie kanalizacyjne PWiK: 
603 309 399
Pogotowie wodociągowe: 603 309 399
Pogotowie energetyczne: 22/701332 20
Posterunek Policji w Zalesiu: 22/757 
87 96
Komenda Powiatowa Policji w Piasecz-
nie: 22/756 70 16 oraz 997 i 112
Nasz ośrodek Zdrowia: 22/756 52 45
ośrodek Zdrowia Piaseczno, ul. Fa-
bryczna: 22/ 735 00 37
Szpital Św. anny Piaseczno: 
22/735 41 00
Poczta Zalesie Górne: 22/756 52 48
Parafia Św. Huberta w Zalesiu Gór-
nym: 22/757 86 13
Szkoła Podstawowa: 22/756 52 17
Gimnazjum: 22/22/757 88 73
Dom Kultury przy ul. jelonka: 
500 162 993
Nadleśnictwo chojnów: 22/727 57 52

SołTYS DZIała, a RaDa SołecKa WIe …
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KomuNIKaT KLubu KuLTuRY 

Klub Kultury w Zalesiu  Górnym zaprasza Rodziny śpiewające do udziału 
w czwartej edycji Przeglądu Piosenki Rodzinnej, zainicjowanej 3 lata temu przez 
Anię Kamińską. Przegląd planowany jest w dniu 19 kwietnia br. w Domu Fun-
dacji Odrodzenie w Zalesiu Górnym przy ul. Pionierów 11/13. Spotkanie Rodzin 
śpiewających ma charakter swobodnej prezentacji piosenek wykonywanych przez 
zespoły rodzinne i przy różnych okazjach. Spotkanie Rodzin śpiewających nie 
jest konkursem i jego uczestnicy nie są oceniani. Uczestnicy przeglądu otrzy-
mają symboliczne upominki potwierdzające udział w przeglądzie. W przypadku 
koniecznej konsultacji muzycznej organizatorzy zapewniają pomoc zgłoszonym 
uczestnikom. Kontakt  do organizatorów:  500 162 993. Zapraszamy serdecznie! 
                                                          *  *  *
Klub Kultury zaprasza na zajęcia modelarskie, które odbywają się w soboty w go-
dzinach: 9.00-13.00 w budynku d. przedszkola przy ul. Sarenki 11. Zajęcia prowa-
dzi doświadczony instruktor modelarstwa  p. Arkadiusz Orliński, tel: 515 944 204.

INfoRmacja PRaSoWa

STaRoSTWa PoWIaToWeGo

jeśli chcesz zainwestować w podnoszenie 
swoich własnych kompetencji lub kompe-
tencji swoich pracowników, jeśli budujesz 
prestiż i potencjał swojej firmy – skorzystaj 
z Krajowego funduszu Szkoleniowego bę-
dącego w dyspozycji Powiatowego urzędu 
Pracy w Piasecznie. 

W roku bieżącym w puli środków PUP 
znajduje się 1 mln 200 tysięcy zł. Zgłoś swoje 
plany dotyczące szkoleń zawodowych, zdecy-
duj o kierunku szkoleniowym, który uważasz 
za niezbędny dla swojej firmy i rozwijaj kwali-
fikacje swoich pracowników. 

Wysokość maksymalnego wsparcia dla 1 
pracownika stanowi przeciętną krajową x 3. 
Uzyskujesz także: 100% kosztów kształcenia 
ustawicznego dla mikroprzedsiębiorstw; 80% 
kosztów kształcenia ustawicznego dla pozo-
stałych przedsiębiorstw; (pracodawca pokryje 
20% kosztów).

Zwróć uwagę, że w roku 2015 priorytetem 
jest kształcenie ustawiczne pracowników i pra-
codawców w wieku 45 lat i więcej.
Krajowy fundusz Szkoleniowy można 
przeznaczyć na:
– określenie potrzeb pracodawcy w zakresie 
kształcenia ustawicznego,
– kursy i studia podyplomowe realizowane 
z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
– egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplo-
mów potwierdzających nabycie umiejętności, 
kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
– badania lekarskie i psychologiczne wymaga-
ne do podjęcia kształcenia lub pracy zawodo-
wej po ukończonym kształceniu,
– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków w związku z podjętym szkoleniem.

WNIOSKI o dofinansowanie kosztów 
kształcenia ustawicznego pracowników 
i pracodawców z Krajowego Funduszu Szko-
leniowego przyjmowane będą w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Piasecznie OD DNIA 25 
MARCA br. aż do wyczerpania środków. 

Zgłoś się. Wypełnij wniosek. 
1. Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie 30 
dni od dnia złożenia kompletnego wniosku;
2. Informacja o  wstrzymaniu przyjmowania 
wniosków zostanie umieszczona na stronie 
internetowej
www.puppiaseczno.com
3. Wniosek nie może zawierać niewypełnio-
nych pól, a w przypadku wydruku komputero-
wego każda strona musi być parafowana przez 
Wnioskodawcę;
4. Wnioski można składać w siedzibie PUP 
Piaseczno ul. Szkolna 20, pok. 13, tel. 22 73 
76 212.

oŚWIaDcZeNIe łuKaSZa KamIŃSKIeGo
Szanowni Państwo,
w obronie własnego dobrego imienia oraz w trosce o Państwa zaufanie, 
informuję, że w dniach 12-13 marca 2015 r. ogólnopolskie media wyko-
rzystały moje zdjęcie, a często i mój życiorys, jako ilustrację do informacji 
na temat mieszkańca gminy Piaseczno i byłego samorządowca „Łukasza 
K.”, zatrzymanego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne pod zarzutem 
przyjęcia łapówki. 
Informuję, że zbieżność mojego imienia i pierwszej litery nazwiska z da-
nymi osoby zatrzymanej jest całkowicie przypadkowa. Zaistniała sytua-
cja jest przykładem karygodnej nierzetelności dziennikarskiej. 
Informuję, że wystąpiłem już do mediów o stosowne sprostowania. Jestem 
również gotowy skierować tę sprawę do sądu. 
Z wyrazami szacunku, Łukasz Kamiński – radny gminy z Zalesia Górnego

Nawiązując do ukazujących się w 
środkach masowego przekazu infor-
macji o zatrzymaniu przez funkcjona-
riuszy Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego byłego już wiceszefa Platfor-
my Obywatelskiej w Piasecznie pana 
Łukasza K., w związku z postawio-
nym mu zarzutem przyjęcia korzyści 
majątkowej, jako kierownik Urzędu 
Miasta i Gminy Piaseczno oraz organ 
wykonawczy tej gminy oświadczam, 
że zatrzymany nigdy nie był i nie jest 
ani pracownikiem reprezentowanego 
przeze mnie urzędu ani samorządow-
cem Gminy Piaseczno.

Zaręczam, że zatrzymany nie miał 
żadnego wpływu na procedury pro-
wadzone w Urzędzie Miasta i Gminy 
Piaseczno. Jednocześnie wyjaśniam, 
że procedura dochodzenia do decyzji 
planistycznych jest na każdym etapie 
jawna, a dokumentacja jest dostępna 
dla każdego zainteresowanego.

Mogę tylko ubolewać, że kontekst 
zamieszczanych przez media informa-
cji  o zatrzymaniu pana Łukasza K. 
sugeruje jego powiązania z samorzą-
dem piaseczyńskim, co naraża dobre 
imię urzędu miasta, jego pracowni-
ków oraz gminnych samorządowców, 
co do których uczciwości oraz zaan-
gażowania w pracę dla dobra gminy 
nie mam powodów wątpić.

Jednak fakt, że zatrzymany był 
członkiem władz PO w Piasecznie nie 
oznacza, że - w sposób niezgodny z 
prawem - mógł wpływać lub wpływał 
na decyzje podejmowane w gminie.

Jeśli rzeczywiście zatrzymany po-
woływał się na takie wpływy, to robił 
to bez żadnych realnych podstaw ku 
temu, za co jeśli zarzuty się potwier-
dzą, poniesie stosowną odpowiedzial-
ność karną.
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Zdzisław Lis

Oświadczenie Burmistrza 
Miasta i Gminy Piaseczno
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Podczas XXIV Wieczoru Słowno – 
muzycznego pani barbara Tokarska 
zaprosiła  na wędrówkę po trudnym 
temacie samotności. 

„Samotność nie jest tak zła, jak się wy-
daje” – słowa Anny Kamieńskiej ot-
worzyły drzwi do rozważań – jaka jest 
ta samotność – czy jest li tylko aliena-
cją, dramatem ludzkim, zagubieniem, 
szukaniem samego siebie, czy – jak 
pięknie i zwyczajnie stwierdził  ks. Jan 
Twardowski – „Samotność, to droga 
do Boga”?

Każdy, kto ma poczucie zżerającej 
i zatopionej w nim samotności, znalazł 
podczas tego wieczoru otuchę, a mo-
że nawet zobaczył ów drogowskaz, 
który wystawiło nam na naszej dro-
dze życie? To zwyczajne – codzienne 
i to duchowe, do którego dochodzimy 
latami. Dla zapędzonego i zaprzężo-
nego w wyścig szczurów człowieka 
synonimem tego uczucia jest alienacja, 
obcość i wszechogarniające zagubie-
nie. Dla artysty często staje się inspi-
racją. Muzyka, poezja, malarstwo. Re-
fleksyjne, odkrywające różne barwy 
i smaki samotności. Nie byłoby tak po-
ruszających utworów Mozarta, Bacha, 
Horacego, Mickiewicza, Słowackiego, 
Miłosza i innych, gdyby nie uczucie 
osamotnienia. To wyraźny pożytek. 
Wyższy stopień życiowego wtajemni-
czenia. Łączność z wyższymi ideami.

Samotność to signum temporis XXI 
wieku. Nieraz świadomie wybiera-
my samotność, nieraz jesteśmy w nią 
wpędzeni. Ale to nie znaczy, że mamy 
upadać. Jest czego się chwycić. Czego? 
Przecież wiesz…

Pięknie o tym opowiedzieli pod-
czas wieczoru – Bernadetta Machała-
-Krzemińska, Marzena Solecka, Magda 
Raczko, Paweł Królikowski i Jan Ebert. 
Niżej podpisana też się starała.

Pani basiu – dziękujemy, że czy-
ni nas Pani silnymi, refleksyjnymi 
ludźmi.

Magda Olszewska

24 wieczór słowno – muzyczny odbył 
się 15 lutego 2015 roku w naszym Koś-
ciele i nosił tytuł „ O pożytkach samot-
ności”.

W dość powszechnej opinii mazowsze, 
w tym nasz powiat piaseczyński, nie 
zadziwia i nie zachwyca bogactwem 
wysokiej klasy zabytków, pomników 
przyrody, cudów natury.

To obiegowa opinia, która trochę zniechę-
ca nas samych, tutejszych, do krajoznaw-
czych wędrówek „wokół nas”. A napraw-
dę warto, bo jest co oglądać, podziwiać, 
poznawać.

Udowodnił to na spotkaniu w naszej 
zalesiańskiej bibliotece p. Stanisław HOF-
MAN, współautor (wraz z p. Dorotą Za-
jąc) świetnie wydanej, a przede wszystkim 
z dużym wdziękiem i znajomością rzeczy 
napisanej książki „TRADYCJA MA-
ZOWSZA – powiat piaseczyński. Prze-
wodnik subiektywny”. Wziąłem ją do ręki 
trochę z konieczności, przeczytałem jed-
nym tchem, żałując, że to tylko tyle.

Przewodniki to może nie jest wielka 
literatura, ale pisanie ich to niewątpli-
wie wielka sztuka. Wymaga od autorów 
cierpliwości dokumentalisty, sumienno-
ści kronikarza i... swady wziętego gawę-
dziarza.

Pan Stanisław Hofman, piasecznianin 
z dziada pradziada, krajoznawca, spo-
łecznik, od kilkudziesięciu lat zajmujący 
się przewodnictwem turystycznym, wie, 
o czym pisze i potrafi o tym mówić. Zna-
ne i nieznane zakątki Ziemi Piaseczyń-

skiej nabierają nowego blasku. Szczegól-
ne miejsce zajmują w książce opowieści 
o jakże dziś zaniedbanym i zapomnia-
nym (niesłusznie!) piaseczyńskim folk-
lorze. O zespołach i twórcach ludowych, 
starych strojach i obyczajach oraz smako-
łykach i dziwnościach tutejszej kuchni.

Para autorska – Stanisław Hofman 
i Dorota Zając zamierzają – jak powie-
dział nasz gość – oddać wkrótce do druku 
kolejną książkę, coś w rodzaju „słownika 
onomastycznego”. Będzie to zbiór nazw 
miejscowych pow. piaseczyńskiego, ich 
pochodzenie i żródłosłów. Oczywiście, 
bogato okraszone lokalnymi historyjka-
mi i anegdotami.

Spotkanie z p. Stanisławem Hofma-
nem było 20. z cyklu „Spotkania w Bi-
bliotece z autorami z Zalesia Górnego 
i okolic”. Gospodyniami piątkowego 
saloniku literackiego były tradycyjnie 
panie bibliotekarki, p.p. Danusia Wiś-
niakowska i Magda Kot, a współorga-
nizatorami – też tradycyjnie Klub Kul-
tury i Klub Seniora. Miłym akcentem 
wieczoru był udział w nim znanej i ce-
nionej animatorki zalesiańskiego życia 
kulturalnego, autorki kilku książek, p. 
Barbary Tokarskiej. Była ona bohaterką 
pierwszego wieczoru w naszym saloniku 
literackim otwierając wspomniany cykl 
„spotkań z autorami...”

JR

Samotność, to 
punkt wyjścia…

SPoTKaNIa Z KSIążKą

„Tradycja Mazowsza...” w Bibliotece

Pan Włodzimierz GRZeSZcZaK, 
zalesianin, jest dyplomowanym bio-
energoterapeutą od ponad 30 lat ba-
dającym i praktykującym medycynę 
naturalną lub, jak kto woli, niekonwen-
cjonalną.

Swoje doświadczenie i wiedzę zebrał 
w książce „LECZENIE NATURALNE, 
Receptury – Przepisy – Zalecenia”, którą 
obszernie zaprezentował na marcowym 
spotkaniu w Klubie Seniora.

Po latach doświadczeń doszedł do 
wniosku, iż większości schorzeń i przy-
padłości ludzkiego organizmu można 
uniknąć. A jeśli już zaistnieją – zniwe-
lować lub znacznie ograniczyć ich dzia-
łanie poprzez leczenie naturalne. Czyli 

terapię roślinami, traktując rośliny i wa-
rzywa jako lek.

Książka p. Grzeszczaka to zbiór recept 
i bardzo prostych sposobów przyrządza-
nia oraz profilaktycznego stosowania ja-
ko leków – dobrze wszystkim znanych 29 
jarzyn i warzyw. W miarę możliwości z 
małych, przydomowych upraw.

Nie ukrywam, iż z dużą ostrożnością, 
by nie powiedzieć nieufnością, traktuję 
wszelakie modziarskie „diety-cud”, któ-
rych pełno w kolorowych czasopismach. 
Na szczęście p. Grzeszczak nie proponu-
je kolejnej cudownej diety, lecz wskazuje, 
które jarzyny i warzywa łagodzą lub niwe-
lują konkretne niedomagania organizmu, 
wzmacniając jego odpornośc. A to zawsze 
warto wiedzieć! Jerzy Roman

„LECZENIE NATURALNE” w Klubie Seniora
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9 marca 2015 r. ruszyła akcja steryli-
zacji/kastracji psów z terenów wiej-
skich gminy Piaseczno.

Akcja adresowana jest do każdego 
mieszkańca wsi, którego nie stać na sfi-
nansowanie takiego zabiegu. Celem akcji 
jest ograniczenie bezdomności psów, edu-
kacja prozdrowotna.

Akcja finansowana jest ze środków 
uzyskanych z 1% podatku oraz darowizn 
lokalnych firm i osób prywatnych.

Pomysłodawczynią i koordynatorem 
akcji jest Edyta Olesińska, którą wspierają 
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich 
i Fundacja Karuna.

Skąd ten pomysł?
Mieszkam w Runowie 10 lat, poma-

gam, na miarę moich możliwości, bez-
pańskim, porzuconym zwierzętom. Zdą-
żę pomóc jednemu, pojawia się następny 
itd., nie sposób pomóc wszystkim, bo po-
pulacja zwierząt przewyższa liczbowo po-
pulację ludzi a niejednokrotnie pies czeka 
całe życie na adopcję, bo jest za brzydki, 
za stary, bądź po prostu chory.

Schroniska są przepełnione, dlatego 
warto pomóc czworonogom,by nie trafiały 
tam nasze pupile, bo przecież każde zwie-
rzę porzucone miało kiedyś właściciela.

Osoby chętne do współpracy (wy-
szukiwanie zwierząt, które potrzebują 
pomocy, edukacja mieszkańców, pomoc 
przy transporcie psów do lecznicy) pro-
szone są o kontakt z Edytą Olesińską tel. 
500 250 535

Właściciel psa, który może opłacić ste-
rylizację/kastrację może skorzystać z cen 
promocyjnych w czasie trwania akcji.

Właściciel kota może również skorzy-
stać z obniżonych cen.

PoZNaj faKTY I oDRZuĆ mITY
dotyczące zabiegu sterylizacji Twojego 
towarzysza

TAK MÓWIĄ: Wysterylizowane psy 
i koty są bardziej chorowite.

TAK JEST NAPRAWDĘ: Wysteryli-
zowane samce kotów żyją średnio o dwa 
lata dłużej niż nie poddane temu zabiego-
wi. Zachorowalność na pewne typy nowo-
tworów złośliwych i podatność na infek-
cje, szczególnie dróg moczowych, spada 

u kotów i psów o 98%. Około 70% u suk 
i kotek, a 45% u psów i kocurów chorób to 
problemy dotyczące lub silnie powiązane 
z układem i narządami płciowymi, czyli 
przy ich braku - o tyle mniej chorują.

TAK MÓWIĄ: Doświadczenie porodu 
poprawia charakter samic.

TAK JEST NAPRAWDĘ: samice pod-
dane sterylizacji przed ich pierwszą ciążą 
są mniej kapryśne i mniej zaczepne niż 
nie sterylizowane.Suczki nie rozmyślają 
o swoim potomstwie, więc fakt pozosta-
nia mamą nie ma wpływu na charakter.

TAK MÓWIĄ: Osobowość psa lub ko-
ta zmieni się na gorsze po zabiegu.

TAK JEST NAPRAWDĘ: Jest dokład-
nie odwrotnie. Psy i koty poddane stery-
lizacji nie są zbyt skłonne do włóczęgi, 
wiążą się silniej ze swoimi ludzkimi opie-
kunami i mają mniej kłopotliwych nawy-
ków, jak np. wdawanie się w bójki i opry-
skiwanie moczem swego terytorium.

TAK MÓWIĄ: Moje kocięta/szcze-
niaki są takie rozkoszne, łatwo znajdę dla 
nich dom.

TAK JEST NAPRAWDĘ: Smutna 
prawda jest taka, że chociaż małe zwie-
rzaki są urocze, to nie wystarcza dla nich 
życzliwych i odpowiedzialnych domów. 
Połowa wszystkich urodzonych każdego 
roku psów i kotów umiera (i to nie tylko 
z przyczyn naturalnych), a znaczna część 
z tych, które miały mieć dom zasila i tak 
już liczne szeregi bezdomnych zwierząt.

TAK MÓWIĄ: Sterylizacja jest nie-
naturalna. Nie powinniśmy ingerować 
w przebieg procesów naturalnych.

TAK JEST NAPRAWDĘ: Udomowio-
ne psy i koty są hodowane przez ludzi dla 
towarzystwa. Rozmnażamy te bezbronne 
stworzenia, po czym zabijamy miliony 
z nich każdego roku - to właśnie uznać 
należy za nienaturalne. Sterylizacja jest 
humanitarnym rozwiązaniem tego prob-
lemu.Co raz częściej właściciele podają 
samiczkom hormony,zwiększając tym 
znacznie prawdopodobieństwo nowotwo-
rów.Zdecydowanie i w tym przypadku 
lepsza jest sterylizacja.

TAK MÓWIĄ: Operacja sterylizacji 
jest ryzykowna.

TAK JEST NAPRAWDĘ: Zabiegi ste-
rylizacji są bezpieczne i przeprowadzane 
przez lekarzy weterynarii rutynowo. Po-
legają na usunięciu fragmentów układu 
płciowego (rozrodczego) i mogą być doko-
nywane już na kilkumiesięcznych zwie-
rzętach. Powrót do normalnej aktywności 
następuje po kilku dniach od zabiegu.

TAK MÓWIĄ: Zwierzęta po steryliza-
cji są ospałe i nie pilnują terenu.

TAK JEST NAPRAWDĘ: Ospałość 
może być skutkiem nadwagi (wina właś-
ciciela), instynkt obrony terytorium po-
zostaje bez zmiany, a zwierzęta sterylizo-
wane nie odstąpią od pilnowania terenu 
mimo obecności suki w cieczce.

Edyta Olesińska

Sterylizacja/kastracja psów 
z terenów wiejskich gminy Piaseczno
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Nowy – stary 
bazarek

będziemy mieli nowy bazarek. Na uporządko-
wanie tego terenu czekaliśmy przeszło 10 lat.

Planowanie uporządkowania centrum naszej 
miejscowości rozpoczął w poprzedniej kadencji 
sołtys Jacek Dulny z ówczesną radą sołecką. Pro-
pozycje były różne:  ścieżki, plac targowy, tereny 
zieleni. Niestety, nic z tamtych propozycji nie re-
alizowano, a to z powodu braku pieniędzy albo 
też dobrych chęci Gminy.

W tym roku Gmina postanowiła uporządko-
wać nasze „śródmieście” – opracowano projekt 
zagospodarowania bazarku w Zalesiu Górnym i 
już zaczęto jego realizację.

Teren zostanie wyłożony płytą ekobetonową 
na podsypce piaskowo-cementowej wypełnionej 
mieszanką kruszywa łamanego warstwą grubo-
ści 15 cm. Kruszywo będzie w dwóch kolorach 
–  szarym i kolorowym. Dojazd i dojście do 
punktów handlowych będzie wytyczała droga o 
szerokości 3 m, wyłożona nawierzchnią mine-
ralną. Drzewa będą zabezpieczone odpowiednią 
warstwą kory.

Za chodnikiem natomiast na planach wyryso-
wano rowek wypełniony kruszywem, który bę-
dzie odprowadzał wodę z terenu bazarku.

W drugim etapie (jeszcze nie wiemy kiedy) 
zaplanowano postawienie siedmiu drewnianych 
zadaszeń handlowych w formie wiat.

Projekt obejrzała Ewa Stroińska
Fot. Andrzej Szczygielski

	Dzień	powszedni	 Sobota
	 godz.	 minuty	 godz.	 minuty

Koralowych Dębów – Akacjowa
 6 27  6 18
 7 27  7 
 8 27  8 
 9  9 18
 11 27  11 
 12  12 18
 14 27  14 
 15 27  15 18
 16 27  16 
 17 27  17 
 18 25 18 18
 20 25 20 
 21  21 18
 22 29 22 

Przebudzenia Wiosny – Akacjowa
 6 26  6 17
 7 26  7 
 8 26  8 
 9  9 17
 11 26  11 
 12  12 17
 14 26  14 
 15 26  15 17
 16 26  16 
 17 26  17 
 18 24 18 17
 20 24 20 
 21  21 17
 22 28 22

Wiekowej Sosny – Akacjowa
 6 28  6 19
 7 28  7
 8 28  8
 9 9 19
 11 28 11
 12 12 19
 14 28 14
 15 28 15 19
 16 28 16 
 17 28 17 
 18 26 18 19
 20 26 20
 21 21 19 
 22 30 22 

Leśnych Boginek - Akacjowa
 6 29  6 20
 7 29  7 
 8 29  8 
 9  9 20
 11 29  11 
 12  12 20
 14 29  14 
 15 29  15 20
 16 29  16 
 17 29  17 
 18 27  18 20
 20 27  20 
 21  21 20
 22 31  21 

Rozkład	ważny	od	2015-03-02

	Dzień	powszedni	 Sobota
	 godz.	 minuty	 godz.	 minuty

Leśnych Boginek - Urząd Miasta
 5 10  
 6 10 6 
 7 10 7 01
 8 10 8 
 9 10 9 
 10  10 01
 12 10 12 
 13  13 01
 15 10 15 
 16 10 16 01
 17 10 17 
 19 08 19 01
 21 08 21 

Wiekowej Sosny - Urząd Miasta
 5 11   
 6 11  6 
 7 11  7 02
 8 11  8 
 9 11  9 
 10  10 02
 12 11 12 
 13  13 02
 15 11 15 
 16 11 16 02
 17 11 17 
 19 09 19 02
 21 09 21 

Koralowych Dębów - Urząd Miasta
 5 12   
 6 12  6 
 7 12  7 03
 8 12  8 
 9 12  9 
 10  10 03
 12 12  12 
 13  13 03
 15 12  15 
 16 12  16 03
 17 12  17 
 19 10 19 03
 21 10 21 

Przebudzenia Wiosny 
- Urząd Miasta

 5 13   
 6 13  6 
 7 13  7 04
 8 13  8 
 9 13  9 
 10  10 04
 12 13  12 
 13  13 04
 15 13  15 
 16 13  16 04
 17 13  17 
 19 11 19 04
 21 11 21

Rozkład	ważny	od	2015-01-26
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Rabaty
dla  dużych rodzin

Dwie nowe firmy prywatne przyłączyły się do 
programu rabatowego piaseczyńskiej Karty 
Dużej Rodziny.

Firma Legowisko z Piaseczna zaproponowała 
atrakcyjne zniżki na skorzystanie z „Placu Bu-
dowy”, gdzie można układać klocki lego bez ko-
nieczności zakupu zestawu, a także rabaty przy 
organizacji urodzin i zapisie na zajęcia. 

W branży zdrowia również pojawił się nowy 
partner – Centrum Stomatologiczne Dental Spa 
Józefosław, które dla rodzin posiadających Kar-
tę zapewnia bezpłatny przegląd stomatologiczny 
i wizytę adaptacyjną dla dzieci do lat 6, a także 
rabaty na zabiegi stomatologiczne.

Program rabatowy piaseczyńskiej Karty Du-
żej Rodziny, który funkcjonuje na terenie gmi-
ny Piaseczno od 1 października 2012 roku, jest 
kontynuowany przez piaseczyńskie jednostki 
i rozwija się ustawicznie dzięki wkładowi firm 
komercyjnych. Przedsiębiorców zachęcamy do 
włączania się do programu Karty Dużej Rodziny. 
Informacji udziela biuro Promocji i Informacji 
Gminy – nr tel.: 22 701 76 50, e-mail: promo-
cja@piaseczno.eu.

Szczegółową ofertę rabatową wszystkich firm 
z różnych branż prezentujemy na specjalnej pod-
stronie poświęconej Karcie Dużej Rodziny na 
www.piaseczno.eu.

– Zachęcam również duże rodziny z naszej 
gminy do wyrabiania sobie zarówno lokalnej, 
jak i ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Oferta 
firm i instytucji cały czas się powiększa, warto 
zaglądać na stronę gminy oraz stronę www.ro-
dzina.gov.pl i sprawdzać nowości – podkreśla 
burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis. BP

Wspólne czytanie i rozmowy o lite-
raturze.

22 marca 2014 r. do Galerii Pi przy 
ul. Pionierów 11/13 przyszło kilka 
osób, miłośników czytania i w ten spo-
sób powstał Dyskusyjny Klub Książki 
(DKK) w Zalesiu Górnym. 

W Wielkiej Brytanii DKK działają 
od 1926 roku, w Polsce pierwsze grupy 
zostały założone  w 2007  roku dzięki 
współpracy Instytutu Książki i British 
Council. Działają w ramach ogólnopol-
skiego, wieloletniego programu Insty-
tutu Książki „Tu czytamy”, promują-
cego czytelnictwo.  Do końca sierpnia 
2012 r. liczba zarejestrowanych klubów 
wynosiła 1027, z czego 721 klubów sta-
nowiły kluby dla osób dorosłych. Aż 90 
proc. uczestników to kobiety, ale  nasz 
klub jest koedukacyjny.

Klubowicze zazwyczaj przez mie-
siąc czytają tę samą książkę, dostar-
czoną przez moderatora, a potem 
dyskutują o niej na spotkaniu. Jeśli za-
proponowana lektura się nie spodoba, 
nie muszą czytać „od deski do deski”, 
najważniejsze są dobre chęci i podję-
cie próby przeczytania. Dzięki temu 
jest szansa zapoznania się z nowymi 
autorami i gatunkami literackimi oraz 
podzielenia się swoimi wrażeniami. Na 
spotkaniach nie jest wymagana znajo-
mość literatury, bo ich forma jest swo-
bodna, a nie akademicka.

Przez rok w naszym klubie udało 
się nam przeczytać jedenaście bardzo 
różnych pozycji  m.in. Amy Chua, „Bo-
jowa Pieśń tygrysicy”, Andrzeja Bar-
ta, „Don Juan raz jeszcze”, Miljenko 
Jergovicia  „Srda śpiewa o zmierzchu 

w Zielone Świątki”, Bogumiła Hrabala, 
„Przerwy”, Jame Cambre, „Wyznaje”, 
Wojciecha Mana i Krzysztofa Materny, 
„Podróże małe i duże”, Erica Weinera, 
„Poznałem sympatycznego Boga” czy 
też Asy Lanz „Co się przydarzyło tej  
małej dziewczynce”.

 Spotykamy się raz w miesiącu, 
w środę o godz.18. Najbliższe spot-
kanie jest zaplanowane na 22 kwiet-
nia. Czytamy książkę Zadie Smith, 
„O pięknie”. Autorka została obwołana 
„objawieniem literatury brytyjskiej” za  
powieść „Białe zęby”. „O pięknie”, to 
historia dwóch angielskich rodzin żyją-
cych w Ameryce, to przede wszystkim 
powieść o zdradzie jako sile destruk-
cyjnej, sile, za którą stoją ból, utrata 
poczucia własnej wartości i rozkład. 
Od kilku miesięcy nasz klub posiada 
stronę na jednym z portali społecznoś-
ciowych: www.facebook.com/pages/
Dyskusyjny-Klub-Książki-w-Zalesiu-
-Górnym/1521861424721488?ref=hl

Staramy się, żeby poza informa-
cjami o terminach spotkań, pojawiały 
się tam informacje na temat autorów 
i omówienia czytanych książek, ale też 
tematy nawiązujące do lektury, jak np. 
bohaterowie skandynawskiej literatu-
ry sensacyjnej, ekranizacje literatury 
czeskiej czy też propozycje wydarzeń 
kulturalnych: ciekawych wystaw, spek-
takli, filmów. Zachęcamy do przesy-
łania ewentualnych propozycji czy też 
recenzji. Nasze spotkania są otwarte 
dla wszystkich i każdy jest tu mile wi-
dziany. Zapraszamy! 

Kontakt: malgorzata.szamocka@
hotmail.com  opr. ms

Rok spotkań w Dyskusyjnym
Klubie Książki w Zalesiu

NoWoŚcI

„Kocia morda” Kamil Staniczek. Wydawca 
lokalnej gazety i przedsiębiorca Leopold Za-
grodzki planuje gigantyczną inwestycję – mo-
dernizację popeerolowskiego Ośrodka „Wisła” w 
Zalesiu Górnym oraz budowę szybkiej kolei do 
Warszawy. Gdy sprawie zaczynają przyglądać się 
dziennikarze lokalnej gazety, zostaje brutalnie 
zamordowana ich redakcyjna koleżanka.
„Wspomnienia brudnego anioła” Henning 
mankell. Henning Mankell w nowej odsło-
nie jako pisarz historyczny! Historia Szwedki, 
która zostaje właścicielką największego domu 
publicznego w stolicy Mozambiku na przełomie 
XIX i XX wieku. Mankell sięga do dokumen-
tów sprzed stu lat, by opowiedzieć historię ta-
jemniczej nordyckiej piękności.
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ODBIÓR AZBESTU W 2015 ROKU
Gmina Piaseczno informuje, że będzie kontynuować program 
bezpłatnego odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest. 
Trwa nabór wniosków na 2015 rok.

Mieszkańców, którzy chcą skorzystać z bezpłatnego odbioru i uty-
lizacji azbestu, zachęcamy do złożenia odpowiedniego wniosku wraz 
z wymaganymi załącznikami. Gmina Piaseczno planuje przeprowa-
dzić przetarg na odbiór i utylizację azbestu na 2015 rok w kwietniu, 
w związku z tym prosimy o niezwłoczne składanie ww. wniosków.

Wzory dokumentów dostępne są:
• na stronie internetowej Urzędu www.piaseczno.eu
•  w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 

przy ul. Kościuszki 5
•  w Wydziale Gospodarki Odpadami 

przy ul. Wojska Polskiego 54 p. nr 3.
Odbiór azbestu będzie odbywał się sukcesywnie w okresie od ma-

ja do końca listopada. Prosimy o odpowiednie przygotowanie odpa-
dów 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. BP

Odbiór odpadów 
biodegradowalnych w 2015 r.

od 1 marca 2015 r. wznowiony został odbiór nielimitowanych ilo-
ści odpadów biodegradowalnych, w tym odpadów zielonych. 

Odpady należy umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub wor-
kach dowolnego koloru, najlepiej przeźroczystych lub półprzeźro-
czystych – z wyjątkiem kolorów żółtego i zielonego przeznaczonych 
na odpady segregowane. Pojemniki, kontenery lub worki właściciel 
nieruchomości zakupuje we własnym zakresie.

W przypadku wystawienia odpadów biodegradowalnych w nie-
przeźroczystych workach, uprzejmie prosimy o ich opisanie, np.: „od-
pady zielone”. Oznaczenie worków usprawni proces odbioru odpadów 
oraz zapobiegnie łączeniu z odpadami zmieszanymi.

Jednocześnie informujemy, że odbiór ww. odpadów będzie odby-
wał się w ramach wnoszonej przez mieszkańców opłaty za gospodaro-
wanie odpadami zgodnie z harmonogramem. Harmonogramy odbioru 
odpadów są dostępne na stronie internetowej urzędu www.piaseczno.
eu w zakładce „Czysta Gmina Piaseczno” oraz w Wydziale Gospodar-
ki Odpadami przy ul. Wojska Polskiego 54 jak również w kancelarii 
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5. BP

* * *
Na potrzeby mieszkańców gminy Piaseczno działa również stały 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlo-
kalizowany przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie, który jest czynny 
pon – pt. w godz. 9.00-18.00, sob. w godz. 9.00-17.00. Punkt przyj-
muje: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, termometry rtęcio-
we, świetlówki i żarówki energooszczędne, zużyty olej silnikowy, 
filtry olejowe, stare farby i rozpuszczalniki, baterie i akumulatory, 
środki i odczynniki chemiczne, przeterminowane leki, odpady zielo-
ne, gruz, opakowania styropianowe, folię i inne materiały budowlane 
z drobnych remontów, szyby okienne, zużyte opony, popiół z pale-
nisk domowych, a także tzw. odpady wielkogabarytowe, np. meble, 
duże zabawki czy rowery.

BP

 KaTYŃ – 1940, SmoLeŃSK – 2010
           

10.04 – PamIĘTamY!
10 kwietnia 2015 r. o godz. 9.40, w 75. rocznicę KaTY-
NIa i 5. rocznicę SmoLeŃSKa złożymy kwiaty i zapa-
limy znicze pamięci u stóp memoriałów – Katyńskiego 
i Smoleńskiego na dziedzińcu przy naszym kościele pw. 
św. Huberta.

 Przypomnijmy! 10 kwietnia 1940 r., decyzją najwyż-
szych władz Rosji Sowieckiej rozpoczęto zbiorowe mor-
dowanie strzałem w potylice  ok. 23 tys. polskich jeńców 
wojennych, oficerów Wojska Polskiego i KOP, funkcjona-
riuszy  Policji Państwowej  i slużb granicznych oraz tysięcy 
polskich urzędników kresowych, kapłanów, ziemian. Sym-
bolem tej zbrodni ludobójstwa na naszym narodzie stał się 
Katyń koło Smoleńska.

10 kwietnia 2010 r. ok. godz. 9.40  na lotnisku w Smoleń-
sku uległ katastrofie polski samolot rządowy TU 154. Wrak 
w Smoleńsku, „czarne skrzynki” w Moskwie. Śledztwo 
trwa (?!) – twierdzą Rosjanie. Przyczyny katastrofy nadal 
nie zostały wyjaśnione.

Poniosło śmierć 96 osób. W tym prezydent Najjaśniej-
szej Rzeczypospolitej, prof. Lech Kaczyński z małżonką 
Marią  z zasłużonego na Wileńszczyźnie rodu Mackie-
wiczów. A także ostatni prezydent II RP na uchodzstwie 
– Ryszard Kaczorowski, kilkudziesieciu parlamentarzy-
stów, polityków, najwyżsi rangą oficerowie WP, działacze 
społeczni, polonijni, duchowni, kombatanci, ludzie kultu-
ry, oficerowie BOR, załoga.

Zgineli na służbie, w drodze do Katynia, by oddać hołd 
pamięci pomordowanym rodakom. Nie dolecieli! Dołączy-
li do setek tysięcy Polaków poległych i pomordowanych na 
„nieludzkiej ziemi”.

Wszyscy Oni zasłużyli na naszą Pamięć.

O minutę refleksji i pamięci dla nich wszystkich proszą;
Grzegorz Fryszczyn – Klub Gazety Polskiej w Zalesiu Górnym

Jerzy Roman – Zalesiańskie Towarzystwo Patriotyczne

Stowarzyszenie Rodziców TU, organizacja pożytku pub-
licznego, zbiera 1% podatku na zajęcia dla dzieci i młodzieży 
z Zalesia Górnego, Ustanowa i okolic.

Drodzy przyjaciele, rodzice, sąsiedzi - ludzie dobrej 
woli! Stowarzyszenie Rodziców TU (organizacja pożytku 
publicznego) od 15 lat prowadzi przedsięwzięcia sprzyja-
jące wychowywaniu dzieci i rozwojowi rodziny, wspiera 
inicjatywy młodzieżowe, organizuje i inspiruje wyda-
rzenia kulturalne, pomaga osobom w trudnej sytuacji 
życiowej. Dziękujemy wszystkim, dla których oraz dzięki 
którym możemy prowadzić naszą działalność. W tym ro-
ku zbieramy 1% od podatku dochodowego z przeznacze-
niem przede wszystkim na zajęcia dla dzieci i młodzieży 
prowadzone przez nas TU w Zalesiu Górnym i okolicy. 
Głównym naszym działaniem jest prowadzenie świetlicy 
dla dzieci w domku przy ul. Sarenki 11. Uczęszczają do 
niej dzieci z Zalesia Górnego, Ustanowa i okolic. Wesprzyj 
cele statutowe naszego stowarzyszenia wpisując w ze-
znaniu podatkowym nasz KRS 0000155407.

Dziękujemy!
Stowarzyszenie Rodziców TU
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Szkoła podstawowa 
w nowym budynku

W lutym uczniowie szkoły podstawowej przepro-
wadzili się do nowego budynku. Do starej szkoły, 
która będzie gruntownie wyremontowana, prze-
niosą się gimnazjaliści. 

Stara szkoła nie spełniała już wymogów – była za 
mała, za ciasna. Warunki w świetlicy oraz stołów-
ce były bardziej niż złe. Teraz w nowym budynku 
Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy jest zu-
pełnie inaczej.

Do szkoły dzieci wchodzą zarówno od ulicy Białej 
Brzozy jak i Sarenki. W podziemiach szkoły znajdują 
się nowoczesne szatnie. Uczniowie klas III-VI mają 
szafki w kolorach logo szkoły, które mogą zamykać 
na kluczyki. Młodsze dzieci wieszają ubranka na 
nowoczesnych, kolorowych wieszaczkach. Przy wej-
ściach do szkoły znajduje się portiernia wyposażona 
w monitoring całego budynku oraz placu zabaw.

W logo szkoły dominuje niebieskie tło, na nim 
żółte gwiazdki i zielony listek. Te same kolory 
znajdziemy na ścianach korytarzy szkolnych. Parter 
w kolorze zielonym – tu znajdują się klasy najmłod-
szych uczniów oraz oddział wczesnoszkolny. Na 
parterze, w odnowionej części starego budynku 
znajduje się duża stołówka z nowoczesnym zaple-
czem kuchennym. A od września – będzie jeszcze 
większa.

Pierwsze piętro to kolor niebieski – szerokie, prze-
stronne korytarze z kolorowymi pufami wyznaczają-
cymi miejsca wypoczynku. Na tym piętrze znajduje 
się 10 pracowni z 10 tablicami multimedialnymi, sa-
le komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt. 
Jest też świetlica – dla dzieci starszych i młodszych, 
mająca w sumie ponad 100 m kw. Ruchoma ściana 
umożliwia podział sali na część zabawową i miejsce 
cichej pracy przeznaczone do odrabiania lekcji. Przy 
wejściu umieszczony jest wideofon dla rodziców od-
bierających swoje pociechy.

Na piętrze pierwszym i drugim znajdują się rów-
nież gabinety specjalistyczne – między innymi: lo-
gopedyczny i psychologiczny.

Na drugim piętrze dominuje kolor żółty, słonecz-
ny – tu mieści się biblioteka z centrum multimedial-
nym. Dzieci chętnie korzystają z tak przestronnej, 
przyjaznej, ciekawej biblioteki.

Są też 4 nowoczesne laboratoria językowe: trzy an-
gielskie, jedno rosyjskie. Pomyślano również o pokoju 
dla samorządu szkolnego, wydającego swoją gazetkę 
szkolną. Na tym piętrze dzieci uczą się w  dwóch pra-
cowniach przyrodniczych wyposażonych w nowo-
czesne pomoce naukowe i tablice multimedialne.

Przyjemnie uczyć się w takiej szkole – w szkole 
w Zalesiu Górnym

Na podstawie materiałów 
znajdujących się na stronie www.tvzalesie.pl

opracowała ES

aktywna starość jest wciąż jesz-
cze czymś nowym w polskich wa-
runkach. 
Nadal jako społeczeństwo ulegamy 
stereotypom osoby starszej: schoro-
wanej, samotnej, nieaktywnej. To się 
powoli zmienia, przede wszystkim 
dzięki przykładom osób starszych, 
które aktywnie uczestniczą w życiu. 
Przykładem takim jest nasz Zalesiań-
ski Klub Seniora, który intensywnie 
i aktywnie działa już 7 lat. Mimo 
trudnych warunków lokalowych sku-
pia 70 osób i cały czas są chętni do 
wstąpienia w jego szeregi. Seniorzy 
inicjują i uczestniczą w wielu działa-
niach i projektach realizowanych nie 
tylko w Zalesiu, ale również na tere-
nie całej Gminy. 

W roku 2015 intensywność pra-
cy nie zmalała, a wręcz wzrosła. Już 
a pierwszych dniach stycznia wspól-
nie kolędowali z Oazą i Siostrami 
Orionistkami. Mieli możliwość 
uczestniczenia w dwóch balach kar-
nawałowych – jeden w Parafii, drugi 
w Złotokłosie wspólnie z tamtejszym 
zaprzyjaźnionym Klubem Seniora. 
Świętowali Dzień Babci i Dziadka 
wspólnie z dziećmi z Przedszko-
la HULA-HOOP. Przedstawienie, 

które przygotowały dzieci, to popis 
świetnej gry aktorskiej. Spotkali się 
z dziećmi w Ośrodku w Łbiskach. 
Uczestniczyli w „Jasełkach” wysta-
wianych przez dzieci w Przedszkolu 
„Słoneczny Zegar”. To tylko kilka 
przykładów współpracy ze spo-
łecznością lokalną. Wiele działań 
ma miejsce w siedzibie Klubu – tu 
przykładem jest druga edycja Kon-
kursu Kulinarnego, która tym razem 
przebiegała pod hasłem „Pochwal 
się swoim deserem” i również, jak 
poprzednia, cieszyła się dużym po-
wodzeniem, desery przygotowało 
12 osób. 3-osobowe niezależne jury 
w składzie: Andrzej Szczygielski, 
Agata Wodejko i Grażyna Kuchar-
ska, wybrało najlepsze desery. Wszy-
scy uczestnicy zostali symbolicznie 
nagrodzeni, a zwycięscy otrzymali 
upominki. Przygotowane desery bar-
dzo szybko zniknęły ze stołu.

Jak widać „jesień życia” nie 
musi oznaczać bierności, choroby, 
samotności, a wręcz przeciwnie, 
może być to czas aktywnej realiza-
cji własnych pasji i marzeń, czy to 
w ramach aktywności zawodowej 
czy społecznej.

B. Meissner

KLub SeNIoRa

Aktywna „jesień życia”

Uczestnicy konkursu
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W niedzielę 15 marca w hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej w Zalesiu 
Górnym odbyły się I Halowe Zawody 
łucznicze o Puchar burmistrza Pia-
seczna. Zawody wpisane zostały do ka-
lendarza Warszawsko-mazowieckiego 
Związku łuczniczego i przyciągnęły 
prawie 70 zawodników z sześciu klubów 
z województwa mazowieckiego. Szcze-
gólnie liczną obsadę miała kategoria 
wiekowa młodzików młodszych.

Mimo trwającej przebudowy Szkoły 
i wynikających stąd utrudnień wszyscy 
zawodnicy byli bardzo ukontentowani 
z uczestnictwa w zalesiańskich zawo-
dach. Dyrekcja Szkoły Podstawowej udo-
stępniła nieużywane jeszcze do tej pory 
piękne szatnie znajdujące się przy nowej 
hali sportowej, Rady Rodziców zarówno 
Szkoły Podstawowej jak i Gimnazjum 
wsparły zawody ze względu na uczestni-
ctwo w nich uczniów obu naszych szkół. 
Rodzice zawodników upiekli ciasta i przy-
gotowali poczęstunek dla zawodników, 
trenerów i sędziów. Wszyscy uczestnicy 
docenili wysiłek organizacyjny i gościn-
ność zalesian.

Zawody stały na wysokim poziomie, 
a nas cieszy postawa naszych łuczników 
trenujących w Klubie Sportowym  Huber-
tus pod czujnym okiem trenera Pawła So-
lińskiego. Znakomite trzecie miejsce w ka-
tegorii młodzików zajął Jakub Kultys, na-
sza nadzieja łucznicza. Jakub zdobył dwa 
tygodnie temu mistrzostwo województwa 
mazowieckiego w kategorii dzieci, a na 
zawodach w Zalesiu, startując w wyższej 

kategorii wiekowej jednak wywalczył 
miejsce na podium. Wielkie gratulacje!

Agata Rościszewska zajęła trzecie miej-
sce w kategorii open kobiet, co jest również 
znakomitym wynikiem. Grzegorz Jurczak 
w kategorii juniorów również uplasował się 
na trzecim miejscu. Cała nasza ekipa spisa-
ła się znakomicie. Wyniki zawodów można 
prześledzić w internecie nie stronie http://
ianseo.net/TourData/2015/1027/IC.php.

Zawody miały profesjonalną obsługę 
sędziowską zapewniającą również system 
komputerowy, który na bieżąco publiko-
wał wyniki zarówno w zalesiańskiej hali 
sportowej jak i w cyberprzestrzeni.

Bardzo cieszy nas fakt, że w dzień 
łuczniczych zawodów, w hali sporto-
wej pojawiły się najbardziej znaczące 
w naszym życiu społecznym osoby. Ład-

nych parę godzin spędził z nami  Zdzi-
sław Lis, burmistrz Piaseczna, fundator 
głównego trofeum zawodów. Był pod 
wrażeniem rozmachu i profesjonalizmu 
imprezy. Nagrody zawodnikom wręczał 
sam Burmistrz, jak również przewodni-
czący Rady Miejskiej w Piasecznie Piotr 
Obłoza, sołtys Zalesia Górnego, Ewa 
Stroińska i prezes Stowarzyszenia Przy-
jaciół Zalesia Górnego, Ewa Kozłowska. 
Zawody wpisały się w obchody 85-lecia 
naszej miejscowości. Miło było widzieć 
na zawodach naszego zalesiańskiego 
radnego, Łukasza Kamińskiego i prezes 
Warszawsko-mazowieckiego Związku 
Łuczniczego, Justynę Chmielewską-Uss. 
Na zawodach była również obecna nasza 
Telewizja Zalesie.

10 lat temu, kiedy tworząc Klub Spor-
towy w Zalesiu Górnym rozpisaliśmy an-
kietę wśród uczniów prosząc o wskazanie 
dyscyplin, które widzieliby w naszym 
Klubie, byłem zdziwiony, że łucznictwo 
znalazło się na drugiej pozycji zaraz za 
piłką nożną. Nie spodziewałem się wtedy, 
że w naszym Klubie rzeczywiście powsta-
nie sekcja łucznicza i że jej wkład w nasze 
życie sportowe będzie aż tak istotny.

Zawody Łucznicze o Puchar Burtmi-
strza Piaseczna z pewnością będą miały 
swoją kontynuację w następnych latach. 
Oby nasza młodzież odnosiła w nich suk-
cesy! Oby działanie Klubu Sportowego 
Hubertus przyczyniało się również i na 
tym polu do harmonijnego rozwoju Zale-
sia Górnego!

Stanisław Szczyciński, Prezes KS Hubertus
Zdjęcie Jan Kozłowski

I Halowe Zawody Łucznicze o Puchar Burmistrza Piaseczna


