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Sołtys działa, a rada sołecka wie …
I. Na comiesięcznym spotkaniu Rady Sołeckiej omawialiśmy:
– zaplanowane spotkanie ze Starostą
– ustalenie terminu Pieczonego Ziemniaka – niedziela, 13 września
– koszty wydania albumu z linorytami
Macieja Zadrąga
– organizację obchodów 85-lecia Zalesia
Górnego
– uwagi do przebudowanego Bazarku
II. W trakcie remontu Bazarku uczestniczyliśmy w spotkaniach z wykonawcą
i przedstawicielem Gminy
III. W imieniu mieszkańców i kupców
wręczyliśmy podziękowanie Wydziałowi
Utrzymania Terenów Publicznych za rewitalizację naszego Bazarku
IV. Zwróciliśmy się do Starostwa po raz
kolejny prosząc o wykonanie zabezpieczenia słupkami drogowymi wyjazdu na
Wiekową Sosnę z ulic Wrzosów, Echa
Leśne, Szumiącej Jodły
V. Poprosiliśmy Gminę o uzupełnienie
tablic z nazwami ulic i numerami domów
we wsi Nowinki. Gmina zamontowała
brakujące oznaczenia
VI. Otrzymaliśmy odpowiedź z Gminy ws. ulicy Jelonka. Nie można ustawić
znaku zakazującego wjazdu, natomiast
mieszkańcy powinni wezwać straż miejską w przypadku nieprawidłowego parkowania samochodów na tej ulicy
VII. Poprosiliśmy burmistrza o dofinansowanie obchodów 85-lecia naszej wsi.
Otrzymaliśmy odpowiedź, że Gmina nie
jest w stanie przekazać nam kwoty, o którą występowaliśmy
VIII. Zwróciliśmy się do Gminy o:
– naprawę chodnika na Koralowych Dębów na wysokości numeru 46,
– podniesienie kostki brukowej na ulicy
Czterech Wiatrów,
– oczyszczenie rowu melioracyjnego na
tej ulicy
– ponowne załatanie dziury w jezdni
ulicy Jesionowej przy skrzyżowaniu z ul.
Sinych Mgieł. Nie mamy jeszcze odpowiedzi.
IX. Poprosiliśmy Gminę o przejęcie monitoringu koło stacji PKP

X. Spotkaliśmy się ze starostą w sprawie:
– sygnalizacji świetlnej przy Bazarku
– naprawy przepustu pod ul. Parkową
– udrożnienia rowów wzdłuż ulic Parkowej i Wiekowej Sosny
– udrożnienia zatkanych studzienek na
ulicy Pionierów
– naprawy pobocza na ulicy Wiekowej
Sosny przy aptece i poczcie
– ustawienia słupków drogowych na
ulicy Wiekowej Sosny przy wyjeździe
z bocznych ulic. W spotkaniu ze starostą
uczestniczyła dyrektor byłego Zarządu
Dróg Powiatowych. W czasie spotkania
dowiedzieliśmy się, że w tym roku będzie zbudowana sygnalizacja przy Bazarku z zamontowanym przyciskiem dla
pieszych od strony Koralowych Dębów.
Pozostałe nasze postulaty mają być rozpatrzone
XI. Starostwo przysłało pismo informujące, że za rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela
lasów, wypalanie wierzchniej warstwy
gleby i pozostałości roślinnych grozi kara
wysokiej grzywny lub aresztu
XII. Uczestniczyliśmy w sesjach Rady
Gminy i Rady Powiatu
XIII. Osoby skierowane przez kuratorów
do prac społecznie użytecznych oczyściły ze zgrabionych wcześniej liści placyk
przy PKP. Zamówiliśmy kontener opłacony przez Gminę z Funduszu Sołeckiego na kwotę 400 zł. Wkrótce posadzimy
w ustawionych tam skrzynkach kwiaty
otrzymane od Gminy. Mamy nadzieję, że
przetrwają
Również rów wzdłuż ulicy Leśnej został
oczyszczony z liści przez osoby skierowane do nas przez kuratorów. Niestety,
do rowu na tej ulicy ktoś wylewa fekalia
– jeden z mężczyzn pracujących przy zagrabianiu liści zgłosił nam ten temat.
Na ulicy Pionierów zostały zagrabione
liście z pobocza chodnika wzdłuż niezamieszkanych działek.
W dalszym ciągu prosimy zgłaszać do
sołtysa ulice czy miejsca szczególnie
brudne – w miarę możliwości będziemy
takie miejsca sprzątać.

XIV. Dzięki naszej prośbie zostały zakupione i zamontowane przez Gminę podwójne uchwyty na flagi. Umieszczono je
na słupach oświetleniowych na ulicach:
Pionierów, Wiekowej Sosny do poczty,
Białej Brzozy koło szkoły. Rada Sołecka
zakupiła z Funduszu Sołeckiego 40 flag
państwowych, które zgodził się powiesić
własnoręcznie radny Łukasz Kamiński
W tym tygodniu rozpocznie się równanie
naszych dziurawych ulic. Prosimy o zwrócenie uwagi na jakość pracy równiarki
i zgłaszanie uwag do sołtysa.
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
Sołtys Ewa Molenda-Stroińska

***
PRZYDATNE TELEFONY
Centrala Urzędu Gminy 22/70 17 500
Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy 22/736 29 84
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 Piasecznie: 22/756 70 16 oraz 997 i 112
Nasz Ośrodek Zdrowia: 22/756 52 45
Przychodnia Piaseczno,
ul. Fabryczna: 22/ 735 00 37
Szpital Św. Anny Piaseczno:
22/735 41 00
Poczta Zalesie Górne: 22/756 52 48
Parafia Św. Huberta w Zalesiu Górnym: 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

Samorządowe wieści

Bazarek etap 1 zakończony
W marcu i kwietniu, po wielu
perturbacjach, udało się zakończyć 1 etap rewitalizacji naszego
zalesiańskiego bazarku. Zostało
wykonane utwardzenie placu wraz
z drogami komunikacyjnymi dla
sprzedających. Kupujący już nie
będą brodzili w błocie. Przed nami
wykonanie oznakowania, nasadzenia niewielkiej roślinności oraz postawienie wiat dla kupców.

Spotkanie ze starostą
piaseczyńskim
Wspólnie z Panią Sołtys byliśmy
na spotkaniu u starosty piaseczyńskiego, Wojciecha Ołdakowskiego.
Poruszaliśmy, poza bieżącymi tematami utrzymania ulic i porządku,
przede wszystkim temat remontu
ulicy Pionierów i jego dalszych losów. Starosta zapewnił nas, że nie
dopuści, aby pozwolenie na budowę
wygasło. Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace. Niemniej wysokość
środków na 2015 rok jest ograniczona. Na pewno zostanie wykonana
sygnalizacja świetlna przy skrzyżowaniu z ulicą Koralowych Dębów
(bazarek) wraz z remontem dojścia
do zatok przystankowych. Pozostały zakres będzie zależał od stopnia
wykorzystanych środków w tym roku. Pozostała część zadania zostanie
wykonana zgodnie z harmonogramem. Liczymy na przyspieszenie
realizacji.
Uczestniczyłem w spotkaniach:
– Rady Sołeckiej– tematy bieżące
– Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia
Górnego – obchody 85–lecia Zalesia
– z mieszkańcami rejonu ulicy Leśnej– interwencja ws. konserwacji
rowu
– z mieszkańcami ul. Szerokiej –
ws. remontu ulicy i konsultacji organizacji ruchu

– z mieszkańcami ul. Piaseczyńskiej – ws. remontu ulicy
– z Naczelnikiem Geodezji ws. komunalizacji działek w Zalesiu Górnym
– z mieszkańcami ws. problemów
z odbiorem odpadów oraz awariami
oświetlenia ulicznego
– z uczniami Gimnazjum w Zalesiu Górnym – lekcja obywatelska
w urzędzie
Zgłosiłem interpelacje na temat:
– remontu ulicy Chabrowej
– naprawy i remontu nawierzchni ulicy Jastrzębi Lot przy końcu
asfaltu
– ustawienia spowalniaczy na ulicy Południowej (od Słonecznej do
cmentarza) – na prośbę mieszkańców
– remontu ulicy Sarenki – naprawa
nawierzchni po budowie szkoły
– remontu ulicy Promiennej (odcinek od Słonecznej do Leśnej)
– remontu nawierzchni „starej” sali sportowej przy szkole w Zalesiu
Górnym
– remontu ulicy Piaseczyńskiej
– pomocy finansowej dla powiatu
piaseczyńskiego na zadanie: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Koralowych Dębów
i Pionierów
– przeznaczenia w ramach budżetu
Centrum Kultury środków na realizację cyklu spotkań chóralnych
w Zalesiu Górnym
– regulacji gruntowej działek znajdujących się pod drogami gminnymi – konieczne przy realizacji
remontów ulic.
– informacji o realizowanych przez
ZOZ w Piasecznie kontraktach na
usługi medyczne
Z wyrazami szacunku
Łukasz Kamiński – radny

Zapraszam do kontaktu:
kaminski@piaseczno.eu;
tel. 691 015 455

Szachowy sukces
W dniach: 7-14.04.2015 roku w Suwałkach odbywała się IV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
w Sportach Umysłowych. Ogromny sukces odnotował w tych zawodach wychowanek sekcji
szachowej naszego Klubu Kultury i podopieczny
arcymistrza Bartosza Soćko, jednocześnie absolwent naszej Szkoły Podstawowej im. Wspólnej
Europy, Patryk Chylewski.

W kategorii do lat 14 Patryk zdobył wicemistrzostwo Polski i srebrny medal. Do ostatniej rundy zawodów zachowywał szansę na zdobycie tytułu mistrza Polski.
W trakcie zawodów nasz szachowy wychowanek
rozegrał 9 rund, w których odniósł 4 zwycięstwa i 5
remisów. Patryk grający obecnie w Laurze Chylice
odnotował tym samym życiowy sukces, który staje
się przepustką do międzynarodowej kariery szachowej. Sportowe osiągnięcie Patryka to także wielki
sukces jego trenera klubowego Macieja Nurkiewicza
oraz jego Rodziców, którzy bardzo wiele pracy i wysiłku włożyli w rozwijanie szachowego talentu syna.
W imieniu całego środowiska przekazujemy Patrykowi i jego trenerom wielkie gratulacje.

Są także następcy
Jedocześnie pragniemy poinformować, że w dniu
22.04.15 r. kilkunastoosobowa reprezentacja zalesiańskiej Szkoły Podstawowej brała udział w II
Gminnym Turnieju Szachowym Szkół Podstawowych, rozegranym w Szkole Podstawowej nr 2 im.
Ewy Krauze w Piasecznie. Nasi młodzi zawodnicy
trenujący na co dzień w Klubie Kultury w Zalesiu
Górnym odnieśli wiele cennych zwycięstw i zanotowali miejsca w czołówce zawodów. O szczegółowych wynikach naszych najmłodszych szachistów
napiszemy w kolejnym numerze „Przystanku”.
Andrzej Szczygielski

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. Informacje z Zalesia również na www.tvzalesie.pl
WYDAWCA: RADA SOŁECK A ZALESIA GÓRNEGO. Redagują: Łukasz Kamiński wraz z zespołem.
Adr es redakcji: 05–540 Zalesie Górne, ul. Porannej Zorzy 1, tel. 691 015 455 Mail: l.kaminski@piaseczno.com.pl
Zastrzegamy sobie prawo do skrac ania nadsyłanych tekstów. Nak ład 700 egz. Druk i łamanie: wwwstudiofuria.com.pl. Pomoc Klub Senior a
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Serce Chojnowskiego Parku
Zalesie Górne leży w samym sercu
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. O otaczającym Zalesie Parku wie
chyba każdy mieszkaniec, jednak czym
jest tak naprawdę park krajobrazowy?
W ustawie o ochronie przyrody wymienionych jest dziesięć form ochrony
przyrody żywej, nieożywionej oraz krajobrazu. Są to parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000,
pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły
przyrodniczo–krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
Parki krajobrazowe powoływane są
w celu zachowania i popularyzacji obszarów posiadających istotne wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz
walory krajobrazowe. Park krajobrazowy powstaje w drodze uchwały sejmiku
województwa. Uchwała ta określa obszar
podlegający ochronie, cele ochrony oraz
zakazy właściwie dla danego parku. Parki
krajobrazowe w przeciwieństwie do narodowych mają przeważnie mniejszą powierzchnię, a tereny rolnicze i leśne oraz
nieruchomości znajdujące się na terenie
parku po jego utworzeniu pozostawiane
są w ich gospodarczym wykorzystaniu.
Parki Krajobrazowe położone na terenie Mazowsza zostały w 2010 roku
połączone w Mazowiecki Zespół Parków
Krajobrazowych, jednostkę samorządu
Województwa Mazowieckiego. W północnej części Mazowsza jest to Brudzeński oraz Nadbużański Park Krajobrazowy, w południowej Kozienicki Park Krajobrazowy. W centralnej części znajduje
się Chojnowski oraz Mazowiecki Park
Krajobrazowy.
Chojnowski Park Krajobrazowy
obejmuje obszar chroniony ze względu
na wartości przyrodnicze, historyczne,
kulturowe oraz walory krajobrazowe
Lasów Chojnowskich, doliny rzeki Jeziorki oraz fragmentu skarpy wiślanej.
Łącznie z otaczającą Park otuliną ma
on powierzchnię 11 523 ha. Opis granic
Parku można znaleźć w rozporządzeniu
nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4
kwietnia 2005 roku w sprawie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. W tym
dokumencie można również odnaleźć zakazy wprowadzone w Chojnowskim Parku. Wśród nich można wymienić zakaz
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likwidowania i niszczenia zadrzewień
śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych
oraz wykonywania prac ziemnych trwale
zniekształcających rzeźbę terenu, likwidowania, zasypywania i przekształcania
zbiorników wodnych.
Do zadań dyrektora parku należy
ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych, jak również organizacja działalności edukacyjnej. W tym celu parki wchodzące w skład Mazowieckiego Zespołu
Parków Krajobrazowych prowadzą liczne
działania czynnej ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków i siedlisk. W Chojnowskim Parku od dwóch lat prowadzone
są działania mające na celu poznanie składu gatunkowego i rozmieszczenia płazów
oraz nietoperzy oraz zapewnienie tym
zwierzętom odpowiednich kryjówek. Do
czynnej ochrony płazów przyczyniają się
uczniowie z Gimnazjum w Zalesiu Górnym przenosząc do roku przez ruchliwą
drogę migrujące ropuchy i żaby. Chojnowski Park Krajobrazowy prowadzi liczne
działania z zakresu edukacji i turystyki:
konkursy wiedzy przyrodniczej, warsztaty
i piesze rajdy terenowe. Liczymy że dzięki
takim akcjom najmłodsi mieszkańcy Zalesia i jego okolic mogą poznać i docenić
lokalną przyrodę, ale też kulturę i historię.
Na terenie Parku znajduje się wiele przyrodniczych perełek. Do unikalnych terenów należą między innymi stawy w Żabieńcu, których część jest chroniona jako
obszar Natura 2000. Dwiema grupami
zwierząt, które bardzo licznie zamieszkują ten teren są ptaki i płazy. Stawy są
świetnym miejscem do obserwacji ptaków
wodno–błotnych: perkoza rdzawoszyjego,
zausznika, bociana czarnego, nurogęś,
czaplę białą i wielu innych ciekawych
gatunków. Wśród płazów zasiedlających
drobne zbiorniki wodne wśród stawów
należy przede wszystkim wymienić ściśle
chroniony gatunek – kumaka nizinnego.
Płaz ten na wiosnę odzywa się charakterystycznym, płaczliwym głosem godowym,
który bardzo łatwo usłyszeć, gdyż populacja kumaka nizinnego w tym miejscu jest
bardzo liczna.
Zapraszamy do poznania przyrody
i zabytków Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Informacje o organizowanych
na terenie Parku wydarzeniach zamieszczane są na stronie www.parkiotwock.pl.
Katarzyna Kozłowska

Zmiana trasy szlaku
czerwonego
Informujemy, że został zmieniony
przebieg trasy szlaku czerwonego
(Góra Kalwaria – Podkowa Leśna) na
odcinku od Traktu Wareckiego do Ul.
Kaczeńców (od Ul. Nowinek).
Do tej pory szlak prowadził wzdłuż
Traktu w kierunku wsi Nowinki i dalej,
obok zabudowań przez kładkę na rzece
Zielonej do ulicy Kaczeńców (na mapie
odcinek pomiędzy punktami A –B przekreślony X). Ponieważ wyżej wymieniona kładka nie ma odpowiednich dokumentów budowlanych przewidzianych
prawem, po uzgodnieniu z PTTK w Warszawie, trasę szlaku zmieniono. Obecnie
przecina ona Trakt Warecki (punkt B na
mapie) i prowadzi przez most na rzece
Zielnej w kierunku wsi Ustanów-Parcele.
Następnie, 200 m za mostem szlak skręca w prawo i przebiega drogą leśną do
skrzyżowania ulic Al. Wzgórz i Kaczeńców. Dalej trasa szlaku przebiega wzdłuż
ulicy Kaczeńców (do punktu A) do Ul.
Nowinek.
Mirosław Grzyb
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Co się już działo,

Zalesie…
ach to TY!

a co dopiero ma zamiar się dziać?

Rok 2015 rozpoczął się dla Stowarzyszenia
Razem Lepiej dużą aktywnością, którą
mamy nadzieję utrzymywać przez dłuższy
czas.
Podczas styczniowego spotkania w Klubie Kultury w Zalesiu Górnym omówiliśmy
działania zeszłoroczne. Obejrzeliśmy przygotowaną prezentację. Podczas spotkania
w lutym zorganizowaliśmy bal przebierań-

ców, którym pożegnaliśmy karnawał.
We współpracy z Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Piasecznie zdążyliśmy już w tym
roku wybrać się do teatru. W marcu
zaczęliśmy planować działania, które będziemy realizować w tym roku.
Mamy zamiar zorganizować tradycyjną, coroczną wycieczkę, dzięki której
będziemy mogli podziwiać kolejne
zakątki Polski. W sierpniu wybierzemy się do Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie.
Oprócz planów wyjazdowych, mamy również zamiar rozwijać się lokalnie. 15 maja „Razem Lepiej” będzie obchodziło swoje 5. urodziny. Z tej okazji serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy zdjęć „Nic o Nas – bez Nas. Najpiękniejsze chwile”, które odbędzie się w sobotę 16
maja 2015 r. o godz. 16:00 w Zalesiu Górnym
ul. Białej Brzozy 3 (budynek gimnazjum).
Magda Kamińska
– przedstawiciel Stowarzyszenia Razem Lepiej

Pani Ziucie „Strażniczce Pamięci” dedykuję

Odkryjmy to, co piękne i to, co
brzydkie w naszym otoczeniu;
ład i nieład przestrzenny; to w
jaki sposób sztuka i natura mogą się uzupełniać.
„Wlaz w las – dialog z otoczeniem” to międzypokoleniowy
projekt wykorzystania miejsca w
którym żyjemy, jako inspiracji do
artystycznych działań.
Realizowany przez Fundacje
Bonum et Sapientia w partnerstwie z Klubem Kultury w Zalesiu Górnym, Klubem Seniora,
Ośrodkiem Wisła, Szkołą Podstawową im. Wspólnej Europy i
dofinansowany z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zapraszamy dzieci w wieku od
6 do 12 lat z babcią, dziadkiem,
tatą, mamą, ciocią, wujkiem czy
też dorosłym rodzeństwem.
Bezpłatne zajęcia będą prowadzone w soboty od godz. 10. 00
do 14.00. w Klubie Kultury w Zalesiu Górnym ul. Jelonka 2.

JEŚLI O NICH ZAPOMNĘ...
„Jeśli o nich zapomnę, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie...”
Nie zapomnieliśmy. 10 kwietnia, mimo
porannej godziny, powszedniego dnia pracy,
kilkadziesiąt osób przybyło na przykościelny
dziedziniec, by uczestniczyć w uroczystości
zapalenia zniczy pamięci pod Memoriałami:
Katyńskim i Smoleńskim. Było to symboliczne oddanie hołdu poległym i pomordownym na „nieludzkiej ziemi” w 75-lecie katyńskiej zbrodni ludobójstwa i 5-lecie tragedii
smoleńskiej.
Były to też – jak podkreślili organizatorzy – znicze pamięci poświecone wszystkim
poległym i pomordowanym na Wschodzie,
także wielu dziesiątkom tysięcy naszych rodaków, głównie bezbronnych starców, kobiet
i dzieci, bestialsko zamordowanym na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej przez Ukrainców spod znaku Bandery i jego UPA.
Wzruszającym momentem uroczystości była modlitwa za zmarłych poprowadzona przez wielebnego ks. proboszcza Krzysztofa Grzejszczyka. Przypomniał On bohaterstwo i męczeństwo ofiar, które zapłaciły naj4

wyższa cenę za wierność Polsce, za wierność
dewizie „BÓG – HONOR – OJCZYZNA”.
O Ich ofierze pamiętamy, co ważne, nie
tylko z okazji rocznic. Wszystkie Memoriały
(trzecim jest głaz-memoriał poległym w Powstaniu Warszawskim) są zawsze zadbane,
uprzątnięte. Wielka w tym zasługa zespołu
pracowników Parafii i działającego przy niej
wolontariatu, ale też bardzo wielu osób indywidualnie podejmujących trud porządkowania miejsc pamięci.
Wśród nich szczególne miejsce zajmuje pani
Józefa Narożniak, popularna ZIUTA. Ta drobna, siwowłosa pani od wielu już lat systematycznie pracuje przy porządkowaniu i upiększaniu otoczenia Memoriałów. Kiedy czasami
spotykam Ją przy tej pracy, przypomina mi,
spotykanych podczas wycieczek w tamte rejony, naszych steranych na ogół wiekiem rodaków na polskich kresach cierpliwie, pracowicie, z wielkim oddaniem dbających o polskie
groby i inne ślady polskiej tam obecności.
Jerzy Roman

Program projektu to:
11 interdyscyplinarnych warsztatów: komunikacji, artystyczne,
fotograficzne, medialne, dramy,
mody, ładu przestrzennego (od
maja do października z wakacyjną przerwą). Wystawa zewnętrzna, happening, pokaz mody,
przygotowanie folderu o Zalesiu
Górnym.
Nabór do projektu prowadzi Małgorzata Szamocka od 25.04 do
13.05.2015, tel. 695 475 658, e-mail: bonum.et.sapientia@gmail.
com
Więcej informacji:
https://www.facebook.com/pages/Wlaz-w-las-dialog-z-otoczeniem/331257450410711
https://www.facebook.com/fundacjabonumetsapientia
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Gimnazjaliści
– przyszli radni?
W środę rano, 22 kwietnia, kiedy do Gimnazjum zalesiańskiego szli elegancko ubrani trzecioklasiści, gotowi na drugi dzień egzaminów gimnazjalnych (przedmioty przyrodnicze i matematyka), ich młodsi koledzy cieszyli się, że ten
stres jeszcze ich w tym roku nie dotyczy.
Grupa uczniów klas pierwszych skorzystała w tym dniu
z ciekawej oferty wycieczki do Piaseczna pod opieką nauczycielek: M. Krakowiak, Z. Matuszak-Czekierdy i W. Szczycińskiej. Wyjazd ten został zorganizowany przez pana Andrzeja
Szczygielskiego , kierownika Klubu Kultury, żeby nasi gimnazjaliści poznali z bliska urzędy gminy i powiatu.
Wszystko było umówione i świetnie przygotowane. Młodzież
poznała od środka ważne instytucje w Piasecznie i miała okazję
poznać osobiście zarówno gospodarzy Gminy – pana burmistrza Zdzisława Lisa i panią wiceburmistrz Hannę Kułakowską-Michalak, jak i Starostwa Powiatowego – starostę pana Wojciecha Ołdakowskiego oraz wicestarostę pana Arkadiusza Strzyżewskiego. Oni wraz ze swoimi współpracownikami poświęcili
swój czas, aby zapoznać gimnazjalistów z pracą i kompetencjami swoimi oraz swoich urzędów. Nasza grupa była goszczona
najpierw w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, potem w sali
wystawowej Centrum Kultury Przystanek i na końcu w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. To miejsca, w których dużo
się dzieje i które mają wielkie znaczenie dla mieszkańców nie
tylko Piaseczna. Uczniowie obejrzeli filmy promocyjne Gminy
i Powiatu oraz Centrum Kultury. Wysłuchali wielu informacji
o zakresie pracy urzędów , nie tylko o tym, że dowód osobisty
będą wyrabiać kiedyś w Urzędzie Gminy, a paszport czy prawo
jazdy w Starostwie Powiatowym.
Poznali też bogatą ofertę zajęć , warsztatów i wydarzeń
artystycznych w Przystanku Kultura, przedstawionych przez
panią Bogumiłę Rososzczuk oraz pana Aleksandra Ryszkę ,
skierowaną do mieszkańców w każdym wieku. W sali obok
były zajęcia dla najmłodszych dzieci (na korytarzu mijaliśmy
wózki dziecięce) a na ścianach zdjęcia seniorów , uczestniczących z zajęciach.
Uczniowie byli przez wszystkich zachęcani do zadawania
pytań. Musieli trochę przełamać nieśmiałość, ale niektórym się
udało i pytali zarówno o sprawy dotyczące Zalesia Górnego i naszej szkoły, jak i planów inwestycyjnych Piaseczna. Najbardziej
aktywni byli w Starostwie, dzięki serdeczności i aktywności gospodarzy oraz przygotowaniu konkursów z nagrodami takimi
jak przewodniki rowerowe Krainy Jeziorki, długopisy, odblaski.
I cała grupa została obdarowana mapami rowerowymi Krainy Jeziorki. Z ciekawością studiowali wszyscy mapę powiatu
piaseczyńskiego z zaznaczonymi drogami gminnymi, powiatowymi i krajowymi z informacją o planowanych ulepszeniach.
Dużą atrakcją była też możliwość wejścia do gabinetu Starosty. Może któryś z tych uczniów zostanie w przyszłości radnym lub nawet burmistrzem czy starostą – kto wie?
Na koniec wróciliśmy do autobusu przez wysprzątany, zielony i pełen słońca park piaseczyński.
To był ciekawy dzień! Dziękujemy!

Smacznie, zdrowo,
kolorowo
21 IV w zalesiańskiej szkole podstawowej obchodziliśmy Dzień zdrowia pod hasłem: „Zdrowie na talerzu z różnych stron świata”.
Celem imprezy było zapoznanie dzieci z podstawowymi
składnikami pożywienia, z krajami ich pochodzenia, ale przede
wszystkim zaangażowanie uczniów do poszukiwania informacji
i zabawy w grupie.
Organizatorzy, czyli panie od przyrody (Donata Gondek
i Iwona Wichowska) oraz SK PCK, poprosili klasy IV-VI o przygotowanie informacji na temat walorów zdrowotnych kuchni
z różnych stron świata. Na szkolnych korytarzach pojawiły się
gazetki z informacjami o danym kraju, przepisami kulinarnymi,
zdjęciami potraw oraz wystawa o produktach i regionach świata,
z których pochodzą.
Dowiedzieliśmy się m. in. gdzie można zjeść kurczaka sambal z dipem miętowym, poznaliśmy meksykańskie kąski oraz
przeczytaliśmy, że nawet w USA da się znaleźć zdrowe jedzenie.
Ciekawe informacje o kuchni japońskiej przygotowała klasa
Vc. Piękne zdjęcia potraw z ręcznie napisanymi ich japońskimi
nazwami przyciągały wzrok. Do tej pory rozpoznawaliśmy tylko
sushi, teraz wiemy, co to shirumono (japońskie zupy), mushimono (dania gotowane we wrzątku) i inne.
Dzięki zaangażowaniu rodziców z klasy IVb mogliśmy spróbować pyszne, pachnące, kolorowe i jeszcze ciepłe włoskie potrawy.
Wszystkim dziękujemy za naukę przez zabawę.
Monika Grzegorczyk

Wanda Szczycińska
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ZAPROSZENIE
Mieszkamy w pięknej okolicy. Otaczają nas cienisty las, pełne jaskrów łąki i rozłożyste polany. W każdej chwili
możemy wybrać się nad wodę.
Cudna i życiodajna przyroda jest pełnym bogactwa domem. Kontakt z przyrodą od zawsze wyzwalał w ludziach chęć
tworzenia. Malarze, poeci, pisarze, ludzie
teatru czerpią z niej zarówno spokój potrzebny do twórczości jak i inspirację oraz
natchnienie. Słynna myśl Pabla Picassa
„Każde dziecko jest artystą, problemem
jest pozostać artystą w miarę jak dorastasz”
skłania mnie do rozwijania i podtrzymy-

wania potencjału twórczego u najmłodszych mieszkańców pięknego świata.
Z myślą o nich realizuję projekt dwujęzyczny „Poezja w plastyce” (Poetry in Art)
czyli książkę o takim właśnie tytule, który
pozwala dzieciom doświadczyć korespondencji, jaka zachodzi pomiędzy poezją
i plastyką. Dzięki temu mogą pełniej wykorzystać swój twórczy potencjał w trakcie
wykonywania prac plastycznych, oraz pogłębić swoje odczuwanie malarstwa. Projekt ten jest wspierany przez Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno oraz Centrum
Kultury w Piasecznie.

Poniżej zamieszczony wiersz „Zaproszenie”, zilustrowała Karolinka Leppin,
która ma 8 lat i bardzo lubi malować.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych
tworzeniem ilustracji do książki do kontaktowania się ze mną na adres mailowy
poppies@op.pl. Życzę przyjemnej lektury.
ZAPROSZENIE
Zapraszają nas do pracowni sztalugi,
Stateczne spieszą się świadczyć nam
swoje usługi.
Zapraszają nas szalone pędzle,
Spiesznie wołają: Prędzej, prędzej!
Namalujmy razem cztery obrazyZmieniające się świata krajobrazy.
Niech na pierwszym tło będzie złociste
Tak jak jesienią złociste są liście.
Niech ten obraz będzie również dżdżysty
I szarawo mglisty.
Na tym tle piękna stoi dziewczyna,
I ptaka ponad głową trzyma.
Jak widać pomysł już się rodzi
A nas już drugi obraz obchodzi.
Niech tło będzie śnieżno-białe,
Jak biel gronostai doskonałe.
Niech zimno nam będzie,
W siną dal niech odlecą łabędzie.
Niech czas w nim się zatrzyma
Jak w okuciu trzyma nas sroga zima.
Ale już trzeci obraz żyć zaczyna.
Sylwia Zabor-Żakowska
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