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Przystanek Zalesie
B E Z P Ł A T N A
GAZETA SOŁECKA

I. Na spotkaniu rady sołeckiej omawiali-
śmy realizację Funduszu Sołeckiego 2015:
–   zamawiamy dwie siłownie zewnętrzne, 

które zostaną zamontowane na boisku 
sportowym przy ulicy Pionierów,

–  wsparliśmy finansowo Jarmark Huber-
towski płacąc za koncert zespołu Stani-
sława Szczycińskiego.

II. Otrzymaliśmy wstępną informację 
z Gminy, że na terenach przyległych do 
Zalesia będzie ustawiona odłownia dzi-
ków. Będzie to duża klatka z przysma-
kiem zwierzęcym, a złapane dziki będą 
wywożone na północ kraju.

III. Zgłosiliśmy do Gminy nieoznakowa-
ne skrzyżowanie ulic Koralowych Dębów 
i Jelenich Rogów. Jest ono równorzędne. 
Z przepisów wynika, że droga utwardzo-
na ma pierwszeństwo. Budzi to wątpliwo-
ści mieszkańców. Na naszą prośbę Gmina 
poprawi oznakowanie pionowe.

IV. Zwróciliśmy się do PWiK  w sprawie 
nieprzyjemnych zapachów, jakie daje się 
odczuć przy przepompowniach na ul. Gra-
jących Świerszczy i przy boisku Domanka. 
Otrzymaliśmy informację, że obiekty są 
na bieżąco monitorowane, niemniej będzie 
prowadzony dokładniejszy monitoring pod 
kątem wydzielających się zapachów.
PWiK zwróciło uwagę, abyśmy nie wy-
rzucali odpadów zielonych do lasu przy 
przepompowniach, ponieważ stanowi to 
utrudnieni eksploatacji obiektu.

V. Otrzymaliśmy odpowiedź na  pismo 
do Gminy ws. przekazania monitoringu 
przy PKP naszemu posterunkowi Policji. 
Odpowiedź jest pozytywna – Gmina po-
dejmie rozmowy z Komedą Powiatową 
Policji w tej sprawie;  monitoring prowa-
dzony przez policję umożliwi uchwycenie 
naruszenie prawa na  terenie PKP.

VI. Wydział Ochrony Środowiska zwraca 
się do mieszkańców z możliwością udzie-
lenia dotacji na zamianę ogrzewania wę-
glem na ogrzewanie gazem lub elektrycz-

nością. Szczegółową informację można 
uzyskać na stronie www.piaseczno.eu lub 
w kancelarii urzędu oraz w siedzibie Wy-
działu Ochrony Środowiska, Piaseczno 
ul. Wojska Polskiego 54 (pokój nr 2).

VII. Ruszyła budowa sygnalizacji świet-
lnej przy Bazarku. Staraliśmy się o nią 
od kilku lat kierując do Powiatu wnio-
ski. Starosta Wojciech Ołdakowski wziął 
sprawę w swoje ręce i zapewne w lipcu 
bądź w sierpniu będziemy bezpiecznie 
przechodzić po pasach. Będziemy musieli 
przyzwyczaić się do nowej organizacji ru-
chu – nie będzie przejścia przy Bazarku, 
tylko po drugiej stronie, przy chodniku 
na Koralowych Dębów. Takie są przepi-
sy w prawie budowlanym, jak nas poin-
formowano w Starostwie. Zmiana świateł 
i bezpieczne przejście będzie na przycisk.

VIII. Osobom skierowanych do sołectwa 
przez kuratorów w dalszym ciągu zleca-
my sprzątanie poboczy ulic. Opisujemy 
ich pracę i omawiamy na spotkaniach 
z kuratorami. Dlatego prosimy o zgłasza-
nie do sołtysa szczególnie zaśmieconych 
miejsc w naszej miejscowości – sprzątnie-
my, kiedy tylko zgłosi się kolejna osoba 
„do odróbki”.

* * *
Zaproszenie od Rady Sołeckiej:
Rada Sołecka po raz kolejny organizuje 
Święto Pieczonego Ziemniaka – w tym 
roku – 13 września, jak zwykle – na boi-
sku Domanka. Już możemy odkładać nie-
potrzebne rzeczy, bibeloty, które nam się 
znudziły, aby je sprzedać na naszym ma-
łym pchlim targu lub zamienić w trakcie 
sąsiedzkiej rozmowy przy dobrej muzyce 
i poczęstunku Rady Sołeckiej.

* * *
KOMUNIKAT SOŁTYSA
Proszę mieszkańców o zgłaszanie zapo-
trzebowania na kruszywo na nasze naj-
bardziej dziurawe ulice. Wreszcie, w lip-
cu, otrzymamy 10 wywrotek kruszywa, 
które wg zapewnień Gminy, będzie dobrej 
jakości. Lokalizacje prosimy zgłaszać te-
lefonicznie lub mailowo po wyrażeniu 

przez sąsiadów zgody na wyrównanie 
dziur w ulicy oraz sprawdzeniu, czy bę-
dzie miejsce, w którym wysypane kruszy-
wo nie zatarasuje przejazdu.
Telefon do sołtysa 691 500 242; mail: 
ewastroinska@poczta.onet.pl

* * *
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
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

SOŁTYS DZIAŁA, A RADA SOŁECKA WIE …



nr 5/2015, LIPIEC2

WYDAWCA:RADASOŁECKAZALESIAGÓRNEGO.Redagują:ŁukaszKamińskiwrazzzespołem.
Adresredakcji:05–540ZalesieGórne,ul.PorannejZorzy1,tel.691015455Mail:l.kaminski@piaseczno.com.pl

Zastrzegamysobieprawodoskracanianadsyłanychtekstów.Nakład700egz.Drukiłamanie:wwwstudiofuria.com.pl.PomocKlubSeniora

Naszą gazetę można przeczytać również na stronach: zalesie-gorne.eu; zalesie-gorne.pl; powiat-piaseczynski.info; na sze pia secz no.pl, piaseczno4u.pl
Aktualności z Piaseczna można obejrzeć na stronie: itvpiaseczno.pl. Informacje z Zalesia również na www.tvzalesie.pl

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI 
DLA NASZEJ MIESZKANKI

W czwartek, 25.06.2015 roku, podczas spotkania Pa-
ry Prezydenckiej z rodzinami wielodzietnymi i zastęp-
czymi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław 
Komorowski, wręczył odznaczenia państwowe za wy-
jątkowe osiągnięcia wychowawcze i zaangażowanie 
społeczne. 

W uznaniu wielkiej dobroci serca, mądrości i ofiarności 
włożonych w trud wychowania dzieci w rodzinie opartej 
na wspólnych wartościach moralnych – zaufaniu, współ-
pracy i szacunku dla drugiego człowieka, 13 rodzin z całej 
Polski odznaczonych zostało ZŁOTYM KRZYŻEM ZA-
SŁUGI. 

Wśród odznaczonych, z wniosku Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie, była Moni-
ka Ebert, mieszkanka Zalesia Górnego. Znaczna część 
mieszkańców naszej miejscowości zna Monikę i jej ro-
dzinę. Wspólnie z mężem Jackiem wychowali siedmioro 
dzieci, realizują się zawodowo i aktywnie uczestniczą 
w życiu społeczności, nie tylko swojej miejscowości, 
ale i całej gminy. Wielopokoleniowa Rodzina Państwa 
Ebertów to liczne grono ludzi pełnych pasji, szerokich 
horyzontów myślowych, realizujących własne marzenia 
i zamierzenia, a jednocześnie nakierowanych na potrze-
by innych ludzi, angażujących się w działania na rzecz 
wspólnoty lokalnej. 

GRATULUJĄC Państwu Ebertom zacytuję słowa wy-
powiedziane przez Prezydenta na uroczystości wręczania 
odznaczeń: „Nie ma większego odznaczenia niż dzieci, 
które państwo wychowują – wychowanie wielu dzieci to 
wysiłek okupiony wyrzeczeniami i problemami, ale także 
okraszony wieloma radościami i satysfakcjami.”

 B. Meissner

O „Drugim życiu gazet”, obrazie i mapie:

czyli o przyjaznym 
Zalesiu Górnym

Na dobre rozkręciła się akcja „Drugie życie gazet”. Od 18 czerw-
ca w korytarzu naszej stacji PKP stoi wypełniony gazetami sto-
jak. Z tych czasopism mogą korzystać wszyscy – i Zalesianie, 
i ci, którzy przyjeżdżają do nas z różnych punktów Mazowsza 
i nie tylko. 

Pisma można brać na zawsze, ale można też je napowrót położyć 
na stojaku. Warto dalej puścić je w obieg dając w ten sposób ga-
zetom trzecie, czwarte, piąte i… kolejne życie. Marzę,  by każdy 
Zalesianin, który kupuje kolorowe tygodniki, dzielił się nimi z in-
nymi. Oczywiście po przeczytaniu. Korzyść z akcji jest podwójna; 
po pierwsze – pokazujemy ekologiczne podejście – nie wyrzucamy 
dobrej rzeczy; po drugie – dajemy możliwość czytania tym wszyst-
kim, którzy nie mogą sobie pozwolić na stałe kupowanie piekielnie 
drogiej prasy.

Zalesianie – wypełniajcie stojak czasopismami! 
Róbmy krok po kroku małe rzeczy! Staną się one wielkie. 
Realizacja tego projektu była jednym z moich społecznych ma-

rzeń. Nie udałoby mi się bez pomocy Ewy Stroińskiej – naszej Pa-
ni Sołtys, która namówiła pracowników PKP na tę akcję i robiła 
wszystko, by rzecz doprowadzić do końca. Nie byłoby to możliwe 
bez zaradności i pozytywnego nastawienia do sprawy naszego Kie-
rownika Klubu Kultury – Pana Andrzeja Szczygielskiego, który na 
swe barki wziął załatwienie i zamówieni stojaka. Dziękuję Wam 
bardzo i liczę, że pomożecie zrealizować moje kolejne społeczne 
marzenie: nadajmy teraz drugie życie książkom, które zalegają 
w naszych domach. 

Dziękuję też PKP, które pięknie współpracuje ze społecznością 
Zalesia. Dzięki otwartości tej instytucji mamy nad stojakiem z ga-
zetami piękny, o pokaźnych rozmiarach obraz Zalesia namalowany 
przez 120 dzieci podczas Jarmarku Hubertowskiego w 2009 roku 
i nową, bardzo plastyczną i szczegółową mapę Zalesia Górnego. Na 
marginesie – „oba oczka w głowie” Andrzeja Szczygielskiego.

Mam poczucie, że Zalesie staje się coraz bardziej przyjazne wo-
bec swoich mieszkańców. Przyjazne, bo coraz wyraźniejsze są tego 
znaki – światła na skrzyżowaniach, piękna nowa-stara szkoła, upo-
rządkowany bazarek. I zarazem wszechobecne najróżniejsze akcje 
społeczne, wystawy, imprezy , spotkania integrujące nasze środo-
wisko.  

Czuję taką zwykłą ludzką radość, że wspólnie i bardzo świado-
mie tworzymy razem społeczeństwo obywatelskie. Super – nikt za 
nas tego nie zrobi.

Na koniec jeszcze raz apel – Przynoście Państwo tygodniki i in-
ne magazyny na Dworzec PKP. Potraktujmy to jako nasz swoisty 
obowiązek i wyraz sąsiedzkiej solidarności.

Magda Olszewska
P.S. Gazety idą jak woda.
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Zalesiańskie Centrum 
Kultury i Inicjatyw 
Społecznych

Od 1 września 2015 roku dzieci 
z naszej miejscowości będą mogły 
uczyć się w nowym budynku szko-
ły podstawowej i gimnazjum. To 
dzięki wspólnemu działaniu władz 
Gminy oraz społeczności lokalnej 
udało się proces inwestycyjny do-
prowadzić do końca. Zwalnia się 
tym sposobem budynek po Gimna-
zjum w Zalesiu Górnym. 

Zalesie Górne to okrzepła 5-ty-
sięczna społeczność. Przez wiele lat 
nie działała na terenie Zalesia żadna 
świetlica. Dzięki społecznemu za-
angażowaniu wielu osób udało się 
doprowadzić do powstania świetlicy 
w roku 2004. Zapoczątkowaliśmy 
wtedy proces aktywizacji Zalesian. 
Dzisiaj na terenie Zalesia Górnego 
działają: Klub Kultury, 2 świetlice, 
Biblioteka, Klub Seniora, Grupa 
Niepełnosprawnych Razem Lepiej, 
harcerze, Stowarzyszenie Rodzi-
ców TU, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Zalesia Górnego oraz inne organi-
zacje pozarządowe i nieformalne 
grupy społeczne których nie spo-
sób zliczyć. Działalność kulturalna 
i społeczno-wychowawcza naszych 
mieszkańców jest w tej chwili roz-
proszona w wielu miejscach. Zwal-
niany budynek po Gimnazjum to 
doskonałe miejsce na działalność 
kulturalno-społeczną naszej miej-
scowości.

Dlatego stary budynek Gimna-
zjum w Zalesiu Górnym zostanie 
przeznaczony na Zalesiańskie Cen-
trum Kultury i Inicjatyw Społecz-
nych, gdzie swoje miejsce znajdą 
wszystkie aktywności kultural-
ne i społeczne. To kolejny sukces 
naszej społeczności. Zapraszam 
do współpracy przy wypełnianiu 
obiektu aktywnością.

Kolejne światła w Zalesiu!
To wielki sukces naszej zalesiań-

skiej społeczności! Mamy kolejne 
światła - tym razem przy bazarku. 
Będą to światła na przycisk. Ulegnie 
zmianie również organizacja ruchu 
- zniknie jedno przejście. Pracę juz 
się rozpoczęły. Dziękuję za współ-

pracę starostwu, przede wszystkim 
panu Wojciechowi Ołdakowskiemu 
i całej Radzie Sołeckiej z Panią Soł-
tys na czele.

Zespół szkół
Rada Miejska podjęła uchwa-

łę o utworzeniu w Zalesiu Górnym 
Zespołu Szkół – szkoła podstawowa 
i gimnazjum. Obecnie trwa procedu-
ra wyłonienia dyrektora placówki.

Remonty ulic w Zalesiu
Został zakończony przetarg na 

wykonanie ulic: Przeskok, Przebu-
dzenia Wiosny, Szeroka. Wyłoniony 
wykonawca, najprawdopodobniej na 
początku lipca wejdzie na roboty.

We wrześniu czeka nas jesz-
cze remont ulicy Piaseczyńskiej, 
a w przygotowaniu jest dokumenta-
cja ul. Sarenki – może uda się wy-
konać przed 1 września fragment 
umożliwiający cywilizowanie doj-
ście do szkoły.

Interwencje:
– w sprawie realizowanego przez 
Gminę profilowania dróg,
– w sprawie zagłuszania ciszy noc-
nej przez ekipy filmowe na terenie 
Zalesia,
– w sprawie awarii oświetlenia 
ulicznego,
– na wniosek Rady Rodziców ws. 
remontu ul. Sarenki oraz przesiąka-
jącej wody w budynku szkoły,
– w sprawie dalszego remontu 
Ośrodka Zdrowia w Zalesiu Gór-
nym,
– w sprawie prac nad ujednolice-
niem Karty Dużej Rodziny.

Spotkania z mieszkańcami:
– w sprawie remontu ulicy Złoci-
stych Łanów,
– w sprawie remontu ulicy Jelenich 
Rogów,
– w sprawie przyszłości budynku 
Gimnazjum,
– w sprawie KS Hubertus,
– w sprawie działalności świetlic na 
terenie Zalesia. 

Z wyrazami szacunku

Łukasz Kamiński – radny
kamiński@piaseczno.eu

tel. 691 015 455

SAMORZąDOWE WIEŚCI
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XV Jubileuszowy Jarmark Hubertow-
ski – 14 czerwca 2015 r.  przeszedł do 
historii. Obecny rok to również 85-lecie 
Zalesia Górnego.

  Pomysłodawcą pierwszego jarmarku 
był pan Andrzej Swat, ówczesny prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Gór-
nego. Stowarzyszenie co roku inicjuje 
i koordynuje przygotowania i organizację 
wydarzenia. Trzeba powiedzieć, że wte-
dy, w 2001 roku, był to oryginalny pomysł 
i  przypadł do gustu także sąsiednim miej-
scowościom, które dziś go naśladują.

W organizację jarmarku, oprócz ini-
cjatorów z SPZG, zaangażowani są człon-
kowie, działacze i pracownicy wielu za-
leskich organizacji i instytucji: Rady So-
łeckiej  Klubu, Sportowego „Hubertus”, 
Klubu Kultury,  szczepu „Watra”, Sto-
warzyszenia „Razem Lepiej”, Klubu Se-
niora, Rady Parafialnej przy kościele św. 
Huberta, Gimnazjum, Szkoły Podstawo-
wej im. „Wspólnej Europy”, Szkoły Mu-
zycznej „Maestro”, Chóru Parafialnego 
„Accentus”, Telewizji „Zalesie”, Przed-
szkola „Zegar Słoneczny”, Przedszkola 
„Hula Hop”. Jarmark zawsze wspierają 
finansowo i rzeczowo Gmina Piaseczno 
i Centrum Kultury w Piasecznie.

Od kilku lat jarmark rozpoczyna się 
nauką piosenki o Zalesiu. Kompozytorem 
i autorem słów jest Stanisław Szczyciń-
ski, który dowcipnie połączył niebanalne 
nazwy naszych ulic w zgrabną piosenkę. 
Kolejne zwrotki dopisują już mieszkańcy.  
Przed oficjalnym otwarciem jarmarku  na 
boisku rozegrany został X już Turniej Pił-
karski „Hubertus Cup”, w którym brały 
udział cztery zespoły młodych piłkarzy. 
To jest tradycyjny początek prezentacji 
osiągnięć naszego środowiska. Na mura-
wie boiska wystąpił również zespół, który 
dał pokaz walk wschodnich. Pokaz został 
perfekcyjnie przygotowany. Po południu 
mecz piłki nożnej rozegrali harcerze ZHP 
Piaseczno z ZHR Zalesie Górne.  Kolejne 
występy przeniosły się na scenę. Trzeba 
przyznać, że znakomicie przygotowany 
był występ Grup Parafialnych. Na wi-
downi wraz z parafianami zasiedli księża 
z naszej parafii. Kolejny raz wystąpił na 
scenie z mini koncertem chór parafialny 
„Accentus”, który poprowadził organista 
p. Jacek Solecki.

Tradycją stał się, rozgrywany w trakcie 
trwania jarmarku, a cieszący się dużym 

zainteresowaniem, Turniej Szachowy 
o Puchar Sołtysa Zalesia Górnego. Na 
kilku stołach rozgrywali partie w katego-
rii „Open”  zarówno dorośli, jak i dzieci. 
Na razie niedoścignionym wzorem dla 
szachistów są mistrzowie Polski: Monika 
i Bartosz Soćko.  Rywalizowali łuczni-
cy w Turnieju „Sokole oko”, kolejny raz 
Turniej gier logicznych o Puchar Prezesa 
SPZG zgromadził młodych uczestników.

85-lecie Zalesia było wspaniałym pre-
tekstem do uhonorowania osiemnastu 
równolatków naszej miejscowości. Nie 
wszyscy, ze względu na stan zdrowia, 
mogli przybyć, ale większość stawiła się 
i przyjęła gratulacje i życzenia długiego, 
szczęśliwego życia od starosty piaseczyń-
skiego p. Wojciecha Ołdakowskiego, jak 
również od burmistrza p. Zdzisława Lisa 
i p. wiceburmistrz  Hanny Kułakowskiej-
-Michalak. Jubilaci otrzymali upominki, 
kwiaty i zostali ugoszczeni w namiocie 
Klubu Seniora. Mimo że na jarmarku kró-
lowały rozmaite wypieki, to prawdziwym 
hitem okazał się wielki tort ufundowany 
przez p. Sławomira Kozłowskiego z oka-
zji 80-lecia Stowarzyszenia Przyjaciół 
Zalesia Górnego. Tort, z wielką wprawą, 
kroił p. Burmistrz Zdzisław Lis, a gości 
jarmarku częstowali pani Danuta Kroc, 
która SPZG odbudowywała w 1989 r., 
Prezes SPZG Ewa Kozłowska i nasz rad-
ny Łukasz Kamiński. Wiele osób skoszto-
wało przynajmniej jeden kawałek  tortu.

Wiele zaleskich instytucji obchodzi 
w tym roku swoje jubileusze. Siedem-
dziesiąt lat temu po raz pierwszy szkolny 
dzwonek ogłosił początek lekcji w podsta-
wówce. Przedszkolaki z pierwszego przed-
szkola mają już wnuki, a szczep „Watra” 
to dwudziestolatek Także sportowcy mają 
się czym pochwalić: KS Hubertus działa 
10 lat. Wszystkie nasze osiągnięcia poka-
zuje najmłodszy zaleski sukces, projekt 
Magdy Olszewskiej – TV Zalesie. Kto wie 
ile lat istnieje nasza biblioteka i ośrodek 
zdrowia i kto te pierwsze ośrodki tworzył?  
Piętnasty Jarmark Hubertowski i przygo-
towania do niego to znakomita okazja do 
wspomnień i pochwalenia się osiągnię-
ciami. Klub Seniora, obchodzący siódmą 
rocznicę istnienia, to instytucja oparta na 
solidnych, doświadczonych, pracowitych, 
zaradnych, świetnie zorganizowanych, 
w większości Paniach. Kolejny raz przy-
gotowały pyszne pierogi i ciasta. Dobrym 

duchem i opiekunem Klubu jest p. Bogu-
sława Meissner

Szkołę Muzyczną „ Maestro” repre-
zentowały utalentowane, obdarzone 
pięknym głosem dziewczęta: Jagoda Ja-
skot, Agata Solecka, Monika Walczak. 
W duecie wystąpiły także dwie Magdy: 
Kamińska i Stankiewicz. Obie śpiewa-
ły i akompaniowały sobie na gitarach. 
Ich występ wzbudził wiele pozytywnych 
emocji. Wiele emocji wywołał również 
muzyczny popis zespołu „Kultywacja”. 
Gościem z sąsiedniej miejscowości była, 
dobrze zapowiadająca się nastoletnia pio-
senkarka, Natalia Zaręba. Podstawówka 
zaprezentowała na scenie piękny taniec, 
a poza sceną także oferowała smakołyki 
podawane przez Agnieszke Borowską.

W tym czasie odbył się poza sceną  bieg 
św. Huberta oraz pokaz niezwykłych umie-
jętności członków Sekcji Monocyklowej 
KS „Hubertus”, miłośników   MonoBajki. 
Specjalistą i propagatorem MonoBajki jest 
Paweł Szczyciński. Dzięki niemu, ponad 
setka młodzieży i dzieci skorzystała z moż-
liwości nauczenia się jazdy na monocyklu, 
co wcale nie jest łatwe. 

Kolejny raz  wybraliśmy „Twarz Za-
lesia”. Jest to pomysł Prezes SPZG, Ewy 
Kozłowskiej, która zaproponowała, aby  
w ten sposób uhonorować osoby niezwy-
kle lubiane, popularne wyróżniające się 
w naszej miejscowości. W ubiegłym roku 
„Twarzą Zalesia” została p. Zofia Lubry-
czyńska, uśmiechnięta, życzliwa, od 40. 
lat pracująca w Ośrodku Zdrowia. W tym 
roku  ten honorowy tytuł otrzymali wspól-
nie Barbara i Stanisław Szczycińscy. 
Ich  wielkie zasługi dla rozwoju kultury 
są dobrze znane, nie tylko mieszkańcom 
Zalesia. Pan Stanisław od lat uświetnia 
wszystkie uroczystości i animuje lokalne 
życie muzyczne, prowadzi Zalesiańskie 
Towarzystwo Śpiewacze i jest Prezesem 
Klubu Sportowego „Hubertus”.

Dodatkowymi atrakcjami był bezpłat-
ny park rozrywki dla dzieci (jeden z dmu-
chanych zamków udostępniła „Aviva”), 
harcerska kuchnia polowa, pokaz możli-
wości bojowego wozu strażackiego, które 
prezentowała również młodzieżowa straż 
pożarna, znakowanie rowerów, kącik 
przedszkolaka, loteria „Zdrowy ząbek”, 
warsztaty edukacyjne, malowanie twarzy. 
Nadleśnictwo Chojnów zaprezentowało 
swoje  stanowisko edukacyjne.

XV Jubileuszowy Jarmark Hubertowski
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Wszystkie występy na scenie były 
nagradzane słodyczami i jabłkami, ofia-
rowanymi przez sklep Top Market. Nad 
bezpieczeństwem podczas festynu czu-
wała ekipa lekarsko-pielęgniarska z na-
szego Ośrodka Zdrowia, za co składamy 
serdeczne podziękowania. Na szczęście, 
obyło się bez wypadków.

Jarmark zawsze kończy się koncertem. 
W tym roku, jako gwiazda wieczoru, wy-
stąpił zespół „Mikroklimat” z Barbarą 
i Stanisławem Szczycińskimi. Koncert 
był również okazją do przypomnie-
nia skomponowanych przez Stanisława 
Szczycińskiego  kilku specjalnych utwo-
rów, uświetniających nasze ważne uroczy-
stości. Nie był to jednak finał znakomitej 
zabawy.  Krótki, acz niezapomniany po-
pis swoich rockowych umiejętności dał 
zespół gimnazjalistów „Pub 99”, silna 
czwórka z Zalesia, wzbudzając duże za-
interesowanie wśród młodzieży. Zespół 
grał w składzie: Mikołaj Poruszek – gita-
ra, wokal; Damian Kośla – gitara; Janek 
Toruński – perkusja; Kosma Gawor – bas.  
Napisali o sobie: „Istniejemy od września 
2013 r., nagraliśmy zimą 2014 debiutancki 
singiel, a 10 kwietnia 2015 odbył się nasz 
pierwszy zamknięty koncert. Planujemy 
koncerty i pierwszy mini album”. Życzy-
my zespołowi sukcesów.

Tym przyjemnym  akcentem pożeg-
naliśmy XV Jarmark Hubertowski, który 
minął w miłej atmosferze i przy dobrej 
pogodzie. Mieliśmy okazję poznać uta-
lentowanych mieszkańców Zalesia, cie-
szyć się występami dzieci i młodzieży i, 
kolejny raz,  być z nich dumni. Aby takie 
wydarzenie mogło zaistnieć, oprócz zaan-
gażowanych członków SPZG potrzebna 
jest grupa wsparcia: harcerze, wolontariu-
sze i wielu innych ludzi, którzy włączają 
się w przygotowanie  święta Zalesia Gór-
nego. Im również należy się wielkie po-
dziękowanie. Społeczne siły zalesian są 
bezcenne i miejmy nadzieję, niespożyte.

Serdecznie dziękujemy również Do-
brodziejom, a zwłaszcza tym, którzy ko-
lejny raz wsparli organizację jarmarku, 
oraz mieszkańcom, z których wielu zna-
lazło czas w dniu 14 czerwca 2015 roku, 
na  wspólne spotkanie na boisku  KS „Hu-
bertus”, na które zapraszaliśmy w imieniu 
Komitetu Zaleskiego KOZA.

Do zobaczenia za rok.

Jolanta Jarosz-Hryniewicz
Ewa Kozłowska

SPZG
Zalesie Górne 21.VI.2015

W niedzielę, 14 czerwca na XV Jar-
marku Hubertowskim odbyły się ko-
lejne Szachowe Mistrzostwa Zalesia 
Górnego w kategorii „open”.

Zawody zgromadziły młodzieżową, zale-
siańska czołówkę szachową oraz kilkoro 
gości, którzy na 12 szachownicach roze-
grali po 6 partii w systemie szwajcarskim. 
Wiele pojedynków charakteryzowało się 
wyrównanym poziomem i dużą zacię-
tością. Tytuł Mistrzyni Zalesia obroniła 
w świetnym stylu gimnazjalistka Weroni-
ka Soćko, która pewnie wygrała wszyst-
kie partie. II miejsce zajał jej brat, Szy-
mon Soćko, uczeń naszej Szkoły Podsta-
wowej,  a III miejsce przypadło w udziale 
Dariuszowi Różyckiemu, kierownikowi 
sekcji szachowej klubu „Laura” Chylice.

Puchary ufundowane przez Radę So-
łecką wręczali zwycięzcom Pani Sołtys 

Ewa Molenda-Stroińska i arcymistrz 
szachowy, jedocześnie wieloletni, za-
angażowany instruktor szachowy Bar-
tosz Soćko. Upominki dla zwyciezców 
ufundowało Biuro Informacji i Promocji 
UMG Piaseczno. 

Należy z satysfakcją podkreślić wy-
soki poziom sportowy turnieju i aktywną 
postawę wychowanków zalesiańskiego 
Klubu Kultury.

Turniej o Mistrzostwo Zalesia był 
symbolicznym zamknięciem tegorocz-
nych, naznaczonych wieloma sukcesami 
zmagań szachowych naszych reprezen-
tantów.

Sędzią Głównym turnieju mistrzow-
skiego był instruktor i sędzia szachowy 
Marcin Bajkowski, a organizatorem tur-
nieju mistrzowskiego – Klub Kultury 
w Zalesiu Górnym.

A. Szczygielski

Szachowe mistrzostwa Zalesia
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Nasza szkoła otrzymała zaproszenie 
z Fundacji Muzyczny Krąg do udziału w II 
Festiwalu Zespołów Dziecięcych. Na festiwal 
przygotowaliśmy piosenkę p. Barbary Kolago 
„Piosenka, uśmiech i my”, którą nasi ucznio-
wie nagrali 31.05.201 r. w „Studio Laski”. 
Piosenkę śpiewa zespół szkolny „Zalesiańskie 
nutki”.

Patronat honorowy nad Festiwalem objęli 
– Ministerstwo Edukacji Narodowej i Rzecz-
nik Praw Dziecka. Organizatorem Festiwalu 
jest Fundacja Muzyczny Krąg.

Festiwal odbędzie się 19 września 2015 
r. o godz. 15.00 w Amfiteatrze Bemowo, na 
który już teraz gorąco zapraszam.

Grażyna Babińska

II Festiwal Zespołów Dziecięcych

Dobiegły końca zajęcia plastyczne w  
zalesiańskim Klubie Kultury przy ul. 
Jelonka 2. Nasze zapracowane dzieci 
idą po roku nauki w szkole na zasłużo-
ny, wakacyjny wypoczynek. Blisko 60. 
z nich uczęszczała przez cały rok na 
dodatkowe zajęcia plastyczne prowa-
dzone w Klubie Kultury przez instruk-
tora, artystę-grafika Macieja Zadrąga. 

Zwyczajowym podsumowaniem zajęć 
plastycznych jest coroczna wystawa naj-
lepszych, najciekawszych prac uczestni-
ków naszych zajęć pod wspólnym tytu-
łem „Młode Zalesie”. Celowo podkre-
ślamy w ten sposób tworzenie nowego, 
artystycznego środowiska wsród dzieci 
i młodzieży, aby je odróżnić od grupy 
dorosłych, utytułowanych artystów-pla-
styków. W tym roku wystawę wg pomy-
słu Macieja Zadrąga zorganizowaliśmy 
w naszym Klubie przy ul. Jelonka 2. Są na 
niej prezentowane najlepsze prace wyko-
nane przez każde dziecko w czasie zajęć 
plastycznych oraz dodatkowo spora grupa 
linorytów autorstwa naszych wychowan-
ków, ale tylko tych, którzy chcieli podjąć 

dodatkowe, bardzo trudne i ambitne wy-
zwanie artystyczne.

Na wernisaż wystawy Maciej Zadrąg 
przygotował ciekawy katalog z wybrany-
mi losowo pracami plastycznymi naszych 
dzieci. Poza tym w katalogu znalazlo sie 
miejsce na wymienienie z imienia i na-
zwiska wszystkich autorów prac plastycz-
nych i opublikowanie kilku zdań o celach, 
jakie nam przyświecają w placówce na 
zajęciach  z dziećmi.

13 czerwca br. na wernisażu wysta-
wy prac plastycznych bohaterami popo-
łudnia, na których zwrócone były oczy 
licznie przybyłej publicznosci, byli nasi 
najmłodsi zalesiańscy artyści. Gratulu-
jemy im tegorocznych ciekawych, kre-
atywnych prac. Wystawę będzie można 
ogladać także po wakacjach przez dwa 
pierwsze tygodnie września. Zapraszamy.

Andrzej Szczygielski
Kierownik Klubu Kultury

WYSTAWA „MŁODE ZALESIE”

Młody geniusz!
W roku szkolnym 
2014/2015 
uczniowie szkół 
podstawowych 
podległych 
Mazowieckiemu 
Kuratorowi 
Oświaty 
zmagali się 
z rozwiązywaniem 
zadań 
w konkursach 
matematycznych 
i informatycznych.

Uczeń naszej szkoły Wojciech Mierze-
jewski uzyskał tytuł laureata Kuratoryj-
nego Konkursu Matematycznego  i tytuł 
finalisty Kuratoryjnego Konkursu Infor-
matycznego „miniLOGIA13”.

W imieniu Dyrekcji, Nauczycieli i Ucz-
niów serdecznie gratuluję Wojtkowi 
i życzę kolejnych sukcesów w gimna-
zjum.

 Marta Ryżak
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Kamil Staniszek „Zemsta ma smak 
czerwieni” - Wielowątkowa i trzymają-
ca w napięciu kontynuacja kryminału 
„Kocia morda”. Dziennikarze tym razem 
wpadają w kleszcze wietnamskiej mafii, 
a ich największy wróg okazuje się nie-
oczekiwanym i wszechwładnym sprzy-
mierzeńcem. Władza i wpływy tajemni-
czego Piotra Tamary zdają się nie mieć 
żadnych ograniczeń, a stawką w grze staje 
się nie tylko niezależność lokalnej gazety, 
ale i życie dziennikarzy.

Charles Cumming „Obcy kraj”- Thomas 
Kell, doświadczony agent MI6, został 
zmuszony do przejścia na wcześniejszą 
emeryturę. Odsunięty na boczny tor, ży-
je w poczuciu krzywdy. Uważa, że zro-
biono z niego kozła ofiarnego i ukarano 
za przestępstwo, którego nie popełnił.  
Były agent nie radzi sobie jako cy-
wil. Kolejne miesiące upływają 
mu na oglądaniu filmów, przepija-
niu oszczędności i próbach ratowa-
nia wiszącego na włosku małżeństwa.  
Nieoczekiwanie Kell otrzymuje szansę 
powrotu do służby. MI6 nieoficjalnie po-
wierza mu zadanie specjalne. Ma szybko 
i w tajemnicy odnaleźć zaginioną Amelię 
Levene, pierwszą kobietę nominowaną na 
szefa wywiadu, prywatnie przyjaciółkę 
Kella. Jeśli mu się uda, wróci do jedynego 
sposobu życia, który zna i kocha.

Umberto Eco „Temat na pierwsza stro-
nę”- Pan Colonna to typowy „człowiek 
bez właściwości” czy raczej zwykły nie-
udacznik. Pięćdziesiątka na karku i żad-
nych życiowych dokonań. Jednak pewne-
go dnia 1992 roku niejaki Simei składa 
mu propozycję, która być może wreszcie 
przełamie zła passę. Otóż przez rok Co-
lonna ma być świadkiem przygotowań 
do publikacji nowego dziennika, a po-
tem opisać je w bestsellerowej książce.  
Jego relacja nie musi ściśle trzymać się 
faktów- ów dziennik, „gotowy mówić 
prawdę o wszystkim”, w gruncie rzeczy....
jest blefem, który ma stać się narzędziem 
w rękach wpływowego biznesmena.  
Choć Colonna o tym wie, decyduje się 
wziąć udział w eksperymencie i ode-
grać powierzoną mu rolę. Poznaje grupę 
dość przypadkowo dobranych dzienni-
karzy „przyszłej” gazety. Wszyscy oni 
dyskutują o zawartości nowego dzien-
nika: horoskopy powinny być optymi-
styczne, krzyżówki łatwe, nekrologi 

natchnione, sformułowania tylko takie, 
do jakich czytelnik jest przyzwyczajo-
ny. Jak więc pisać o sprawach poważ-
nych i w ogóle jakie tematy podejmo-
wać? Przecież, jak twierdzi Simei, to czy 
owo może nie spodobać się Prezesowi...  
Bo są też tematy ważkie: międzynarodo-
wa tajna organizacja Gladio, loża masoń-
ska P2, niejasności związane ze śmiercią 
Mussoliniego.W najnowszej swojej powie-
ści Umberto Eco przedstawia nam wyso-
ce niepokojącą wizję świata kształtowa-
nego przez media, które z pewnością nie 
mogą uchodzić za wolne.

Anna Gavalda, „Lepsze życie”- Zgubić 
coś, by znaleźć sens życia, spotkać naj-
ważniejszą dla siebie osobę przypadkiem, 
rozstać się z kimś, by odkryć prawdziwe 
szczęście, stracić, by zyskać... Małe wyda-
rzenia czasem mają wielkie konsekwen-
cje. Mathilde, studentka historii sztuki, 
zgubiła torebkę z dużą sumą pieniędzy. Po 
kilku dniach uczciwy znalazca zwrócił ją 
z całą zawartością. Po kilku miesiącach 
Mathilde wyjechała z Paryża, by szukać 
go na dalekiej prowincji... Yann, dwu-
dziestokilkuletni Bretończyk mieszkający 
w Paryżu, podczas przypadkowej kolacji 
u sąsiadów uświadamia sobie, że jego 
życie jest puste, a do dziewczyny, z którą 
je dzieli, nie czuje już nic. Po rozmowie 
z Isaakiem spakuje walizki i wyruszy do 
pewnej winnicy w Hérault...

Jaume Cabré „Jaśnie pan” – Z jaką ła-
twością spada się na dno piekła zniesła-
wienia! 
Jak szybko pełnia życia może stać się 
igraszką śmierci!
Barcelona, koniec 1799 rok. W pokoju ho-
telowym zostaje znaleziona śpiewaczka, 
słowik z Orleanu, z podciętym gardłem 
i przebitym sercem. Oskarżenie pada na 
młodziutkiego poetę, który spędził w jej po-
koju namiętne chwile, ostatnie w jej życiu.  

Ciąg niefortunnych wydarzeń splecie ze 
sobą losy poety z losami wszechwładne-
go sędziego Massó, prezesa Trybunału 
Królewskiego w Barcelonie, człowieka 
ogarniętego obsesją władzy, zafascyno-
wanego astronomią, a także, na nieszczę-
ście dla siebie, urodą młodych kobiet.  
Jaume Cabré wiernie odtwarza klimat 
epoki i powołuje do życia wiele postaci, 
wplątanych w sieć namiętności i intryg, 
korupcji politycznej i walki o władzę.  
Jaśnie pan to przełomowa powieść w ka-
rierze literackiej katalońskiego pisarza, 
pierwsza przyjęta z entuzjazmem przez 
czytelników i z uznaniem przez krytykę. 
Dzięki niej Jaume Cabré otrzymał szereg 
nagród katalońskich.
Emma Healey „Ani śladu Elizabeth”. 
Elizabeth zniknęła. Ta myśl nie daje Maud 
spokoju. Maud ma już swoje lata i coraz 
gorzej u niej z pamięcią. Właściwie jest 
fatalnie. Chce jej się pić, ale nie pamięta, 
że już kilka razy zostawiła nietkniętą fili-
żankę herbaty. W sklepie zawsze wydaje 
jej się, że potrzebuje brzoskwiń w syro-
pie, chociaż puszki już wysypują się z jej 
kuchennych szafek. Dzwoni do kogoś, ale 
gdy rozmówca odbiera telefon, już nie pa-
mięta, z kim i o czym miała rozmawiać. 
Ale to jedno Maud pamięta dobrze. Jej 
przyjaciółka, Elizabeth zniknęła. Nagle, 
bez uprzedzenia. Tak jak kilkadziesiąt lat 
temu przepadła jej ukochana siostra.

Tom Clancy „Zwierzchnik” . Pasjonująca 
powieść o spisku, władzy i dwóch pokole-
niach tajnych agentów! Czasy zimnej woj-
ny. Jack Ryan senior, obecnie prezydent 
USA, wiele lat temu został wysłany, aby 
jako analityk CIA wesprzeć śledztwo do-
tyczące śmierci jednego z oficerów opera-
cyjnych, który badał szemrane transakcje 
w szwajcarskich bankach. Ryan senior 
ujawnił nie tylko malwersacje finansowe, 
ale także „Zenita” – skrytobójcę z KGB, 
który przez wiele lat został nieuchwytny.

NOWOŚCI W BIBLIOTECE
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Koniec roku szkolnego zbiega się 
z końcem sezonu sportowego 2014-
2015. Był to bardzo udany sezon dla 
wszystkich zawodników Hubertusa 
dlatego warto, aby w kolejnych nume-
rach Przystanku Zalesie podsumować 
rok w każdej z sekcji.

W kolejności alfabetycznej pierwszy 
jest BADMINTON, a więc do dzieła.

Sekcja rozpoczęła aktywne trenowanie 
już w sierpniu kolejnymi dwoma zgrupo-
waniami – czołówka pojechała na zgrupo-
wanie kadry Mazowsza, co zaowocowało 
w sezonie pierwszym miejscem w Polsce 
dla naszego województwa, po czym, po 
chwili przerwy, odbyło się zgrupowanie 
klubowe. Pierwsze starty w zawodach od-
były się pod koniec września dla młodszej 
kadry klubowej – I Grand Prix Mazow-
sza – skąd nasi zawodnicy w wieku od 
11 do 15 lat przywieźli 4 medale. Starsi 
zawodnicy pojechali tydzień później na 
Grand Prix do Suchedniowa, zaliczane do 
Pucharu Polski, skąd przywieźli 2 medale 
– jak na wystawioną reprezentację dwójki 
zawodników to całkiem nieźle. I od tego 
momentu zaczęło się pasmo sukcesów.

W sezonie 2014-2015 badmintoniści 
Klubu Sportowego HUBERTUS Zalesie 
Górne zdobyli łącznie ponad 100 medali 
w tym 25 złotych, 32 srebrne i 45 brą-
zowych!

Wystąpili na 32 turniejach ogólnopol-
skich i regionalnych, a nawet kilku za-
granicznych. Część z nich odbyła się na 
terenie Warszawy i okolic, gdzie zaciętą 
walkę toczą zawodnicy z klubem UKSB 
Milenium. Często też razem z zawodni-
kami z Warszawy przygotowujemy się 
do najważniejszych zawodów ogólnopol-
skich, gdzie w jednej drużynie walczymy 
o mistrzostwo wojewódzkie czy wspie-
ramy się w grach podwójnych, tworząc 
wspaniałe pary zdobywające medale. 21 
turniejów było rozgrywanych w dalszych 
częściach kraju czy bliskiej Europie co 
sprawia, że badmintoniści większość 
weekendów spędzają poza domem, czy 
wręcz są wyłączeni z weekendowych 
atrakcji rodzinnych. To pokazuje wielkie 
poświęcenie i oddanie sportowej pasji, 
jaką jest dla młodzieży badminton.

Sukcesy te są w zdecydowanej mierze 
zasługą wspaniałego prowadzenia nie tyl-
ko sportowego, ale i wychowawczego na-
szej trenerki – Katarzyny Garbackiej, która 
podczas tak licznych wyjazdów nie tylko 
w ciągu roku szkolnego, ale nawet podczas 
ferii i wakacji odgrywa rolę najbliższego 
opiekuna dzieci i młodzieży. Wielką zasłu-
gą jest też zaangażowanie rodziców, którzy 
często o świcie czy nocą wożą zawodników 
w odległe zakątki Polski, firmy w których 
pracują sponsorują stroje sportowe, czy po-
krywają koszty transportu zbiorowego.

Sezon zakończył się radosnymi wia-
domościami, jakie w trakcie trwania XV 
Jarmarku Hubertowskiego napłynęły do 
nas z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzie-
ży odbywającej się w Białymstoku. Nasz 
czołowy zawodnik, Adam Szolc, zdobył 
Mistrzostwo Polski w grze podwójnej, 
brązowy medal zdobyła Dorota Matysiak, 
również w grze podwójnej, a KS Hubertus 
Zalesie Górne zajął III miejsce w ogólno-
polskiej klasyfikacji klubowej.

Tak sprawnie działający zespół za-
wodników, trenera i rodziców może być 
wzorem nie tylko dla innych sekcji klu-
bowych, które radzą sobie równie dobrze, 
ale też dla innych organizacji sportowych 
czy kulturalnych w naszej gminie.

Czytajcie kolejne odcinki Przystanku 
Zalesie, w których napiszemy o wscho-
dzących gwiazdach juniorskiego łuczni-
ctwa, ekwilibrystach z sekcji monocyklo-
wej, którzy na początku lipca będą mieli 
swoje święto – Monomania 2015 oraz 
walecznych piłkarzach, co wspaniale za-
kończyli swój pierwszy sezon turniejowy.

Wszystkim zawodnikom i Trenerce ży-
czymy udanych wakacji, aby w kolejnym 
roku sportowym osiągnęli wszystkie po-
stawione sobie cele.

Konrad Telakowiec
Członek Zarządu

ds. Komunikacji i Sponsoringu
KS Hubertus Zalesie Górne

Podsumowanie sezonu w sekcji badmintona 
KS Hubertus Zalesie Górne

Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Eu-
ropy w Zalesiu Górnym najlepsza na 
mazowszu w piłce nożnej chłopców.

W dniach 30 i 31 maja  2015 r. odbyły się  
zawody w piłce nożnej chłopców. Był to 
etap wojewódzki. W poprzednich etapach 
trzy razy zajęliśmy pierwsze miejsce.

Nasz skład pod kierownictwem pana 
Roberta Pazdrowskiego wyglądał nastę-
pująco: Adrian Fabiański, Filip Arak, Fi-
lip Kępisty, Patryk Peda, Piotr Jordan, Ty-
tus Chmielewski, Wojciech Mierzejewski.

Wyjechaliśmy w sobotę o godzinie 
6.45 dwoma samochodami  sprzed szko-
ły. Po dwóch godzinach jazdy dojechali-
śmy do Radomia, gdzie rozegrane zosta-
ły zawody. Osiem drużyn podzielono na 
dwie grupy.

Pierwszy mecz o godzinie 
9.00 niestety przegraliśmy 2:1, 
mimo iż po pierwszej połowie 
wygrywaliśmy 1:0. Zostaliśmy  
zakwaterowani w szkolnym in-
ternacie, w którym dostaliśmy 
obiad czekając na kolejne me-
cze. Następne dwa mecze wy-
graliśmy 2:0 i 8:0. Byliśmy więc 
drudzy w grupie. Na szczęście, zawody 
były rozgrywane tak, że pierwsza druży-
na z pierwszej grupy grała z drugą dru-
żyną z drugiej grupy, a druga drużyna z 
pierwszej grupy, z pierwszą z drugiej gru-
py. Potem zwycięzcy grają o finał. W tym 
meczu, po pierwszej połowie było 0:0, a 
po drugiej 1:1. W karnych wygraliśmy 
2:0. W finale nie było tak łatwo, ponie-
waż graliśmy z Warszawą, czyli ze szko-

łą sportową. Niestety, straciliśmy dwie 
bramki kończąc spotkanie wynikiem 0:2. 

Po spotkaniu odbyło się ceremonialne 
wręczenie nagród. Naszym kapitanem był 
Tytus Chmielewski, a królem strzelców 
całego turnieju Patryk Peda, który strze-
lił dziewięć goli. Każdy mecz trwał dwa 
razy po dziesięć minut. Pierwszy raz w 
historii szkoły zaszliśmy tak daleko.

Wojtek Mierzejewski, klasa 6

Drużyna z podstawówki


