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Na Zebranie Wiejskie 26 kwietnia, ogłoszone przez burmistrza Gminy Piaseczno jako termin wyboru sołtysa i rady
sołeckiej wsi Zalesie Górne, przyszło 56
mieszkańców. Wybory odbyły się w naszej nowej szkole. Zebraniu przewodniczył I zastępca burmistrza Daniel Putkiewicz, do którego mieszkańcy w wolnych
wnioskach mieli wiele pytań.
W wyniku tajnego głosowania sołtysem
została, na następną czteroletnią kadencję, dotychczasowa sołtys Ewa Molenda
Stroińska. Skład Rady Sołeckiej trochę się zmienił – zrezygnowały 3 osoby
i 3 chętne do pracy społecznej na rzecz
naszej wsi.

Fot. M. Zdrojewska

WYNIKI WYBORÓW
SOŁTYSA I RADY
SOŁECKIEJ
Z 26 KWIETNIA 2016 r.

Skład Rady Sołeckiej w kadencji 20162020 w porządku alfabetycznym:
1. Andziak Sylwester
2. Cybulski Antoni
3. Fijołek Halina

4. Kamińska Magdalena
5. Kamiński Łukasz
6. Konarzewski Paweł
7. Kupiec Danuta
8. Szczygielski Andrzej

Sołtys działa, a rada sołecka wie …
I. Na comiesięcznym spotkaniu Rady Sołeckiej omawialiśmy:
– Wyborcze Zebranie Wiejskie; zapoznaliśmy nowo wybrane osoby z zadaniami,
jakie należą do obowiązków rady sołeckiej;
– utrudnienia przy wejściu na boisko Hubertus dla osób niepełnosprawnych. Wystające korzenie przy furtce od ul. Białej
Brzozy, jak i próg przy zejściu z chodnika
na ul. Pionierów uniemożliwiają wjazd
wózkiem inwalidzkim;
– likwidację progu przy zejściu na parking przy budynku PKP;
– zwrócenie się do starosty o oznakowanie przejścia dla pieszych na ul. Pionierów
przy ul. Młodych Wilcząt;
– ograniczenie prędkości na ul. Wiekowej
Sosny w stronę biblioteki
– udział rady sołeckiej w Jarmarku Hubertowskim. Jako współorganizatorzy
zapłacimy 2500 zł z Funduszu Sołeckiego
2016 za występ zespołu muzycznego. Jest
to nasze wsparcie dla imprez kulturalnych
na terenie sołectwa. Oczywiście płaci

Urząd Gminy na nasz wniosek. Na tym
polega Fundusz Sołecki: my zamawiamy
– Gmina płaci;
– wrześniowe spotkanie integracyjne na
Święcie Pieczonego Ziemniaka.
II. Uczestniczyliśmy w spotkaniu sołtysów z burmistrzem po kwietniowych
wyborach sołtysów w naszej gminie. Niestety, wśród 32 sołectw zajęliśmy ostatnie
miejsce w odniesieniu do frekwencji wyborczej. Tylko 2% naszych mieszkańców
wzięło udział w wyborach sołtysa i rady
sołeckiej.
III. Zgłosiliśmy do Urzędu Gminy pismo wraz ze zdjęciami groźnego ubytku
asfaltu przy wjeździe z ul. Jesionowej na
ul. Sinych Mgieł – otrzymaliśmy telefoniczną odpowiedź, że wyrwa będzie zlikwidowana.
IV. Po raz kolejny niebezpieczny wyjazd
z ul. Jesionowej na szosę 873. Otrzyma-

liśmy odpowiedź, z której wynika, że
Urząd Gminy zgłosił problem do Urzędu
Marszałkowskiego, który od jesieni ubiegłego roku opracowuje dokumentację poprawy bezpieczeństwa na tym wyjeździe.
Gmina ma ponownie poprosić o przyspieszenie sprawy.
V. Otrzymaliśmy odpowiedź na naszą
skargę do Poczty Polskiej ws. opóźnień
otrzymywanej korespondencji. W odpowiedzi czytamy: „...W wyniku przeprowadzonego w związku z przedmiotową
sprawą postępowania wyjaśniającego
potwierdzono przypadki opóźnień w doręczaniu korespondencji kierowanej na
obszar miejscowości Zalesie Górne, mające niekorzystny wpływ na terminowość
jej dostarczania. Taki stan rzeczy spowodowały zaistniałe w ostatnim okresie
nieprzewidziane problemy organizacyjne, których rozwiązanie, z niezależnych
dokończenie na stronie 2

dokończenie ze strony 1
od placówki przyczyn, wydłużyło się
w czasie. W rezultacie podejmowanych
przez kierownictwo Urzędu Pocztowego
Piaseczno k. Warszawy 1 działań korygujących, utrudnienia są sukcesywnie eliminowane, co skutkuje poprawą jakości
i terminowości doręczania przesyłek. Jednocześnie nadmieniamy, iż przesyłki poza
Pocztą Polska S.A. doręczane są również
przez innych operatorów pocztowych.
Przekazując niniejsze wyjaśnienia i uznając skargę za zasadną, uprzejmie przepraszamy za doznane przykrości, utrudnienia
i niedogodności związane z przedmiotową sprawą.”
VI. Otrzymaliśmy z Urzędu Gminy odpowiedź ws. ustawienia koszy na śmiecie
wzdłuż ul. Wiekowej Sosny do biblioteki.
Nie będą ustawiane, ponieważ ulica należy do Powiatu, a śmietniki są ustawiane
przez Gminę na przystankach autobusowych. Będziemy ponawiać prośbę o rozwiązanie tej sprawy.
VII. Otrzymaliśmy ustną odpowiedź
z urzędu Gminy ws. ustawienia znaku
zakazu wjazdu samochodem na boisko
Domanka. Podobno taki znak można
ustawić tylko na ulicy, a boisko powinno
być zamknięte bramą (powiedziano nam,
że możemy sami zrobić bramę z siatki budowlanej!?).
VIII. Zwróciliśmy się do burmistrza
z prośbą o pomoc oraz do Zarządu Nieruchomościami PKP o podłączenie budynku naszej stacji do sieci kanalizacyjnej. Budynek korzysta od lat z małego
szamba, które cuchnie i przy opadach
deszczu tworzy się rozlewisko przed
budynkiem. Na razie brak odpowiedzi – wkrótce znów zgłosimy cuchnącą
sprawę.
IX. Poprosiliśmy Urząd Gminy o wymianę piasku na placu zabaw lub jego przesianie, ponieważ jest brudny, mimo sprzątania śmieci przez osoby skierowane do
prac społecznych.

X. Uczestniczyliśmy w spotkaniach muzycznych zorganizowanych przez naszą
mieszkankę – pianistkę Zuzannę Całkę,
która akompaniowała wspaniałemu barytonowi – Rafałowi Kucharskiemu. Cieszymy się, że tacy artyści są mieszkańcami naszej wsi.
XI. W ramach prac porządkowych wykonywanych przez osoby skierowane przez
kuratora – sprzątane jest boisko z zalegających od kilku lat liści wzdłuż siatki,
jak również zatoczka przed boiskiem od
strony ul. Pionierów. Zostały pomalowane
stare kosze do koszykówki, które od wejścia straszyły swoim wyglądem, skoszono
trawę na Koralowych Dębów wzdłuż słupków, skoszono „las chwastów” z rowu na
Pionierów blisko Top Marketu, sukcesywnie sprzątany jest kosz betonowy na śmieci
przy peronie od strony Młodych Wilcząt
(niestety przyjeżdzający samochodami na
stację, wyładowują swoje domowe śmieci
do kosza i efektu sprzątania nie widać).
XII. Rozpoczęliśmy akcję rozwożenia
kruszywa otrzymanego z Urzędu Gminy.
Dwa samochody były za wysokie na nasze ulice (trudności z rozładunkiem z powodu drzew przy drodze). Akcja rozwożenia kruszywa na wskazane w telefonach
i mailach ulice będzie kontynuowana po
6 czerwca.
Otrzymaliśmy z Urzędu Gminy sadzonki kwiatów, które Rada Sołecka posadziła
w betonowych pojemnikach przy wejściu
na ścieżkę koło PKP. Niestety kwiatki
znikają (?!). Dlaczego tak jest?
Podziękowanie:
Dziękujemy Księdzu Proboszczowi za
przekazanie radzie sołeckiej papieru do
drukarki – mamy zapas może nie na całą kadencję, ale na połowę z pewnością.
Dziękujemy również za pożyczenie wysokiej drabiny, dzięki której można było
pomalować stare kosze do koszykówki.
Kontakt z sołtysem
Tel.: 48 691 500 242 ; 22/8440329
ul. Porannej Zorzy 1
(blisko ul. Jesionowej)

dyżur sołtysa: poniedziałek godz. 17.00
-19.00; piątek 10.00-12.00
Przypominamy:
Oglądamy ważne wydarzenia w naszej
miejscowości na stronie zalesiańskiej telewizji www.tvzalesie.pl – jesteśmy prawdopodobnie jedyną wsią w okolicy, która
ma taki program informacyjny, a to dzięki
społecznej pracy Magdy Olszewskiej – redaktor naczelnej, a także – w porządku
alfabetycznym – Sławka Kozłowskiego,
Grażyny Kucharskiej, Zofii Lubryczyńskiej, Miłki Nowik, Zdzisłwa Matusa, Niny Wierzbickiej, Moniki Zacharkiewicz,
Magdy Zdrojewskiej.
Oddajemy przeczytane czasopisma na
regał w poczekalni PKP.
Przydatne telefony
Pogotowie ratunkowe Falck:
22/535 91 93; 999; 112
Nocna pomoc lekarska Piaseczno ul. Pomorska1: 22/536 97 76
Nasz Ośrodek Zdrowia: 22/756 52 45
Przychodnia Piaseczno ul Fabryczna:
22/756 21 11; 22/756 73 73
Szpital Św. Anny Piaseczno:
22/735 41 00
Pogotowie gazowe: 992
Straż Pożarna: 998, 112
Awarie oświetlenia ulic: 535 481 335
Pogotowie energetyczne Jeziorna:
22/701 32 20; 22/701 32 22
Pogotowie wodno-kanalizacyjne PWiK:
603 309 399
Posterunek Policji w Zalesiu:
22/757 87 96; 997
Parafia Św Huberta w Zalesiu Górnym:
22/757 86 13
Poczta Zalesie Górne: 22/756 52 48
Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym: 22/7565217
Klub Kultury ul. Jelonka: 500 162 993
Urząd Gminy Piaseczno: centrala
22/701 75 00
Urząd Gminy: Wydział Gospodarki Odpadami: 22/736 29 84
Nadleśnictwo Chojnów: 22727 57 52
Sołtys Ewa Molenda Stroińska

Naszą gazetę można przeczytać również na stronach: zalesie-gorne.eu; zalesie-gorne.pl; powiat-piaseczynski.info; naszepiaseczno.pl,
piaseczno4u.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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Co dalej z petycją
ws. SKM?
Udało się zebrać ponad 4 tys. podpisów – nadal napływają – ogromnie dziękuję za wsparcie i zaangażowanie różnych osób, których
trudno wymienić. Petycja została
przekazana wszystkim adresatom.
Ponadto 30 maja burmistrz Zdzisław Lis wraz z wiceburmistrzem
Danielem Putkiewiczem przekazali kopię naszej petycji wiceprezydentowi Warszawy Jackowi Wojciechowiczowi odpowiedzialnemu
za transport w ramach aglomeracji
warszawskiej ze strony miasta stołecznego. Efektem tego spotkania
będzie wizyta studyjna władz Zarządu Transportu Miejskiego i dyskusja na temat dalszych prac przy
rozwoju komunikacji z kierunku
Zalesia Górnego. Czekaja nas jeszcze spotkania w Polskich Liniach
Kolejowych – właściciel torów
oraz w Kolejach Mazowieckich –
największy przewoźnik na naszej
linii. O efektach kolejnych spotkań
będę informował na bieżąco.

Będzie II etap remontu
ul. Sarenki

Na ostatniej sesji Rada Miejska
przekazała kolejne środki na remont ul. Sarenki. Pieniądze powinny wystarczyć na wykonanie
remontu od bramy szkoły do ul.
Wiekowej Sosny. Dokumentacja
jest już gotowa, zatem przetarg
powinien się odbyć niedługo.
Mam nadzieję, że sam remont uda
się zakończyć przed 1 września.

Pozostałe remonty ulic
Obecnie trwają procedury przetargowe na remonty ulic: Jastrzębi
Lot, Złotej Jesieni oraz Biedronki.
Prace ruszą najprawdopodobniej
w wakacje.
Łukasz Kamiński – radny
tel. 691 015 455
lub kaminski@piaseczno.eu
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Czytamy z Rodzinami – było,
ale czytanie zostało…

Fot. N. Wierzbicka

SAMORZĄDOWE WIEŚCI

Po co komu wspólne czytanie? A jeszcze
z Mamą i Tatą? To jakiś anachronizm?
A może chimera? Marnowanie czasu?
Pewnie takie pytania stawiali ci, którzy
nie przyszli na radosne święto rodzinnego
czytania. No pewnie, po co tracić czas? Niech
każdy sobie sam czyta, co chce i gdzie chce…
A najlepiej, jeśli w ogóle nie czyta.
21 maja garstka Zalesian przyszła na widowisko „Czytamy z Rodzinami”. Nic to,
bowiem ci, którzy się zdecydowali, nie żałowali. Widowisko spełniło swoją rolę w każdym calu – jego układ gwarantował zabawę
o różnych odcieniach. A z zabawy powstały
refleksje. Pewnie zostaną w tych, którzy byli
tam i klaskali aż huczało.
Niekwestionowanymi bohaterami były zalesiańskie rodziny, które reprezentowali: Pani
Iza z Karolem, Pan Ireneusz z Marysią, Pani
Monika z Marysią i Polą, Pani Dorota z Mateuszem i Kamilem, Pani Kasia i Pan Marcin
z Szymonem, Pani Kasia z Marysią.
To godne podziwu i szacunku jaką trudną
drogę oni przeszli i jak szybko ją pokonali –
a uczyli się podczas warsztatów sztuki czytania zaledwie 5 razy.
A bajki Krasickiego to wysoki próg dla
czytającego. Pokonali go wszyscy koncertowo. Mistrzowsko. Wspaniałe dzieci, które
mają wyjątkowych rodziców wspierających
ich niekwestionowane różne talenty.
Jestem z Was dumna. Szczęśliwa, bo daliśmy pokaz mądrego czytania i pokazaliśmy,
że literatury dla dzieci nie należy wciąż infantylizować, że dzieci rozumieją mądre słowa i przesłania. Wiedzą, że są one na całe
życie. Takie są bowiem bajki Ignacego Krasickiego – wielkie i bardzo ważne w pojmowaniu świata.

Pięknie zabrzmiał Krasicki w ustach wybitnego aktora – Pawła Królikowskiego, który
nawet sekundy nie zastanawiał się, czy wziąć
udział w widowisku. Od razu powiedział: tak.
Przyszedł z dziećmi, a z synkiem Ksawerym
raczył nas pięknem słów księcia poetów. Ależ
to było piękne! Dziękuję Pawle. Dziękuję, że
zawsze można na Ciebie liczyć.
Była też ludyczna strona widowiska. Pokaz
Iluzjonisty Konrada Modzelewskiego był wybitny. Mistrz dał z siebie wszystko, a relacja,
jaką miał z widownią – do pozazdroszczenia.
A więc śmiech i refleksja. Taka zasada
w konstruowaniu widowiska sprawdziła się.
Nie mogło być inaczej.
Ci, którzy byli na naszym widowisku, będą
czytali i to nie tylko Krasickiego.
A Wy? Będziecie czytali? Sami, albo
wspólnie?
Bardzo dziękuję za przepyszne ciasta,
które zwieńczyły nasze spotkanie. Na wysokości zadania, jak zwykle, stanęły nasze
wspaniałe Panie – Zosia Lubryczyńska,
Ninka Wierzbicka, Zuzanna Szczuka, Basia
Osełka i Bogusia Meissner. Ciasta zniknęły
w mgnieniu oka i to nie za sprawą iluzjonisty. To oczywiście najlepsza kulinarna recenzja. Dziękuję Paniom i Klubowi Seniora.
Miło że współorganizatorami naszego widowiska byli: Centrum Kultury w Piasecznie,
Biblioteka w Piasecznie i Klub Kultury w Zalesiu Górnym. To świadczy, że czytanie jest
wspólną sprawą.
Dziękuję za nagrody przekazane przez
Urząd Gminy w Piasecznie i Starostwo Piaseczyńskie.
Kochane Dzieciaki i kochani Rodzice –
BYLIŚCIE WSPANIALI.
Dziękuje autorka.
Magda Mikołajczak-Olszewska
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Sukcesy uczniów Zespołu
Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym
Zbliża się koniec roku szkolnego
2015/16. Myślimy, że warto pochwalić
się sukcesami naszych dzieci, działaniami i projektami realizowanymi w naszej szkole, a jest czym!!!
Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zespole Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym uzyskała tytuł najbardziej
usportowionej Szkoły Podstawowej
w Gminie Piaseczno. W kategorii nagrodzonych nauczycieli znalazł się mgr
Robert Pazdrowski, a za najbardziej
usportowionego ucznia uznano Wojtka
Senderskiego z klasy 6b. W indywidualnych biegach przełajowych dziewcząt
Helena Goś zajęła II miejsce w gminie,
a chłopców – Wojciech Senderski I miejsce w zawodach Gminnych, Powiatowych, Międzypowiatowych, natomiast
Adrian Fabiański – III miejsce w zawodach Gminnych i II w Powiatowych. To
nie koniec sukcesów sportowych. Zespół
piłki nożnej dziewcząt zajął I miejsce
w Zawodach Gminnych, I w Zawodach
Powiatowych i IV w Międzypowiatowych, koszykówka chłopców to I miejsce
w Zawodach Gminnych i Powiatowych,
a także III miejsce w Zawodach Mię-

dzypowiatowych. W sztafecie biegów
przełajowych chłopców mamy I miejsce
w zawodach Gminnych i II w zawodach
Powiatowych. W unihokeju dziewczęta
zajęły III miejsce w zawodach Gminnych, chłopcy II miejsce w Gminnych i II
w Powiatowych. W siatkówce dziewczęta
zajęły I miejsce w zawodach Gminnych,
a chłopcy I w zawodach gminnych i III
miejsce w Powiatowych. W piłce ręcznej
dziewczęta zajęły III miejsce w Zawodach
Powiatowych, chłopcy II miejsce w Zawodach Powiatowych. Piłka nożna chłopców to I miejsce w Gminie, I w Powiecie,
I w Zawodach Międzypowiatowych co
dało awans do Finałów Wojewódzkich
(10-11.06). Czwórbój lekkoatletyczny
chłopców to II miejsce w Powiecie.
Udział w konkursach przedmiotowych potwierdza naszą pasję do nauki.
W Gminnym Konkursie „Młody Tales”II miejsce zdobyła Wiktoria Postek (4b),
III miejsce Wiktoria Krupa (4a) i Zofia
Teper (4b). W Gminnym Konkursie „Super Rachmistrz” II miejsce zajęła Wiktoria Postek (4b). w klasach I-III w Gminnym Konkursie „Łamigłówki mądrej
główki” II miejsce zajęła Julia Ciesiel-

Zuzia i Daria
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ska (3c), a wyróżnienie otrzymała Julia
Pasiecznik(3c).
W Gminnym Konkursie Ortograficznym III miejsce zajęła Julia Usiądek (6a),
w kategorii klas młodszych III miejsce
Rozalia Rędzioch (3a). W Gminnym
Konkursie Recytatorskim wyróżnienie otrzymała Maria Domańska (3b),
a w Gminnym Konkursie „Wierszyki łamiące języki” I miejsce zdobyła Zuzanna
Chmielarczy k(2d).
W Gminnym Konkursie Języka Angielskiego „The Champion of English”
I miejsce w klasach 6 zajął Mikołaj Grabowski (6d), I miejsce w klasach 5 Wiktor
Królicki (5b), a II miejsce Aleksandra
Bliźniuk (5a). W klasach 4 Wiktoria Postek (4b) zajęła II miejsce. W Gminnym
Konkursie „My little English World”
I miejsce zajęła Hanna Rok (3c). W Gminnym Festiwalu Piosenki Angielskiej II
miejsce zajęła Zuzanna Chmielarczyk
(2d). W Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Angielskiej wyróżnienie zdobył Mikołaj Grabowski (6d).
Mamy sporo osiągnięć artystycznych.
Rok szkolny rozpoczęliśmy udziałem
naszego zespołu „Zalesiańskie nutki”
w II Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Dziecięcych „Piosenka, uśmiech
i my”. W Ogólnopolskim Konkursie „Tulipanada” w finale konkursu wyróżnienia
otrzymały Zuzia Poncyliusz (4a) i Daria
Maleszewska (3a), a także Jagoda Wichowska (gimnazjum). Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej brali udział
w różnych konkursach. W Gminnych
Konkursie Plastycznym „Ilustracja do wybranej baśni J. Ch. Andersena” I miejsce
zajęła Daria Koterba (2d) – opiekunem
uczennicy jest mgr Magdalena Szynkaruk. W Gminnym konkursie „Europejska
nagroda choinkowa” II miejsce zajęły Teresa Ciesielska (5c) i Zosia Maniewska
(4c) – opiekunem uczennic jest mgr Dagmara Kamińska, a wyróżnienia otrzymały
Alicja Wręga (5c), Anna Miziuk (5b),
Daria Maleszewska (3a) – opiekunowie
to mgr Joanna Pelucha i mgr Agnieszka
Białous. W Gminnym Konkursie „Ilustracja do wybranego utworu F. Chopina” III
miejsce zajęła Klara Bruzda (IB) – opiekun mgr Agnieszka Pindor, wyróżnienie
Daria Maleszewska (3a) – opiekun mgr
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Marysia i Marta
Agnieszka Białous. W Gminnym Konkursie Plastycznym „Jedz zdrowo. Warzywa
i owoce” wyróżnienie otrzymała Emilia
Weinar (2b), w Gminnym Konkursie Origami – Daria Koterb a(2d), a w Gminnym Konkursie „Drzewa naszych lasów”
Daria Maleszewska (3a) otrzymała wyróżnienie. W Gminnym Konkursie Piosenki Ludowej II miejsce zajęła Zuzanna
Chmielarczyk (2d).
Inne osiągnięcia naszych uczniów
to: w Szkolnych Mistrzostwach Szachowych najlepszymi zawodnikami byli:
Julia Soćko, Maria Kwiatkowska,
Maria Ostrowska, Kacper Zaręba,
Kazimierz Wojciechowski, Gabriel
Jeżewski. W III Gminnym Turnieju Szachowym w kategorii chłopcy klas 1-2 III
miejsce zajął Kazimierz Wojciechowski
(2d), w kategorii dziewcząt klas 3-4 Julia
Soćko (4c) zdobyła I miejsce i tytuł Mistrza Gminy Piaseczno. W klasach 5-6
wśród dziewcząt III miejsce zdobyła Maria Kwiatkowska (6d), wśród chłopców
II miejsce zdobył Kacper Zaręba (5a).
W Gminnym Konkursie Religijnym
(fotograficznym) „Bóg wszechmogący
w otaczającym nas świecie” I miejsce zajęła Urszula Antas (4a), a wyróżnienie
dostały Maria Wichowska (6d) i Natalia
Zuchowicz (5d). W Gminnym Konkursie
„Policjanci są wśród nas” wyróżnienie
zdobył zespół w składzie: Mikołaj Grabowski (6d), Natalia Zuchowic z(5d),
Sonia Stępień (4c).
W szkole realizowane są też projekty edukacyjne: świetlica uczestniczy od
8 lat w akcji „Nakrętka”, w klasach I-III
realizowany jest projekt „Bliżej ludzi”.
Podczas realizacji organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi, odbywają
się uroczystości, uczniowie biorą udział
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w spektaklach w Szkole Specjalnej w Łbiskach. Podczas realizacji projektu „Bliżej
natury” uczniowie klas młodszych brali
udział w lekcji „Jak się zachować podczas
spotkania z dzikim zwierzęciem?” i odwiedzili Instytut Leśnictwa, gdzie odbyła
się lekcja „Warstwy Lasu”. Projekt historyczny „Przystanek historia” to udział
w spotkaniach w IPN, wizyty w Muzeum
Historycznym, Powstania Warszawskiego, Muzeum w Wilanowie, Muzeum Zamku Królewskiego, gdzie uczniowie biorą
udział w lekcjach. Uczniowie klas 4-6
brali udział w wielu projektach historycznych: „Tu gdzie żyjemy” we współpracy
ze szkołą w Zalesiu Dolnym, w konkursie
plastycznym z okazji 11 listopada, w Teatraliach oraz wystawie prac prezentujących godła polskie. Bardzo prężnie działało też koło PCK, organizując akcje dla
Domu Seniora w Zalesiu Górnym, Dzień
Zdrowia i pomagając ofiarom trzęsienia
ziemi w Ekwadorze.
Nie próżnowali też Gimnazjaliści!
Uczniowie gimnazjum brali udział
w różnych konkursach, zawodach i turniejach, zarówno w szkole, jak i na poziomie
gminy, czy województwa, gdzie zajmowali wysokie miejsca oraz uzyskali tytuły
laureata albo finalisty.
Do najważniejszych osiągnięć uczniów należą: tytuł Laureata Konkursu
Informatycznego LOGIA 16, tytuł Laureata „Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów” oraz tytuł Finalisty Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego
„Mazowieckie Talenty”. Wszystkie te
tytuły uzyskała uczennica klasy 3c Maria Mierzejewska.
Ważnym sukcesem klas trzecich był
udział w Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym „Matematyka bez gra-

nic”, gdzie na 222 klasy z całej Polski
klasa 3C zajęła 16 miejsce w kraju (9
miejsce w regionie Mazowsza), natomiast
klasa 3A zajęła 26 miejsce w kraju (12
miejsce na Mazowszu). Wśród uczniów
młodszych warto wspomnieć Wojciecha Mierzejewskiego z klasy 1a, który
wygrał Szkolny Konkurs Matematyczny
„Mistrz Rachunku”
Nasi uczniowie startowali też w konkursach językowych. W VIII Międzyszkolnym Konkursie Literackim inspirowanym
życiem i twórczością ks. J. Twardowskiego, przeprowadzonym przez Gimnazjum
w Chylicach I miejsce zajęła Maria Mierzejewska kl. 3C, III miejsce Małgorzata Kwapniewska z kl. 1D, a wyróżnienie
uzyskała Aleksandra Kubiak z kl. 2C.
W Gminnym Konkursie Ortograficznym
VI miejsce zajęła Weronika Matyjasiak – kl. 1D, X miejsce Jagoda Jaskot
kl. 3C, a XV miejsce Kalina Podlaska
kl. 3B. W Gminnym Konkursie Języka
Angielskiego „Be Smart” II miejsce zajął
Jakub Bliźniuk kl. 1D, XII miejsce Maja
Lachowicz kl. 1A, a XIV miejsce Izabela
Jabłońska kl. 1B.
W Gminnym Konkurs Geograficznym „Ochrona hydrosfery” zalesiańskie gimnazjum reprezentowały Natalia Strzelczyk kl. 3C, która zajęła
II miejsce oraz wyróżniona została
Natalia Fabijańska kl. 3A.
Uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w kilku konkursach biologicznych
oraz ekologicznych i zakwalifikowali się
do kolejnych etapów. Ich wyniki poznamy
w pierwszej połowie czerwca.
Sukcesy sportowe – w zawodach indywidualnych na szczeblu powiatowym
uczennice gimnazjum zajęły następujące miejsca: Natalia Strzelczyk kl. 3C – II
miejsce w biegu na 400 m oraz III miejsce
w biegach przełajowych; Nina Łabęcka
kl. 3A – III miejsce w biegu na 800 m,
a Aleksandra Kubiak kl. 2C – III miejsce w biegu na 100 m.
W rywalizacji drużynowej gimnazjaliści z Zalesia Górnego w zawodach
gminnych uplasowali się na III miejscu
w następujących konkurencjach: piłka
nożna dziewczęta oraz chłopcy, unihokej
dziewczęta oraz chłopcy, a także dwubój
nowoczesny w kategorii dziewcząt.
Z wszystkich sukcesów naszych uczniów i nauczycieli jesteśmy bardzo dumni!
Marta Blauth
Dyrektor ZSP w Zalesiu Górnym
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Majowe Spotkanie z Pieśnią
To już dwudzieste piąte Spotkanie z Pieśnią w Zalesiu, związane z 225 rocznicą uchwalenia
Konstytucji 3 Maja (3 maja 1791
r.) Przez wiele lat rocznica ta była bardzo uroczyście świętowana; po wojnie starano się o niej
nie pisać, nie wspominać i nie
obchodzić.
Było inne ważniejsze majowe
święto – to święto ludzi pracy obchodzone uroczyście 1 maja przez
kraje „ związane” z ZSRR. Ten nasz
3 Maja był tak lekceważony, że nakazywano zdejmowanie biało-czerwonych flag juz 2 maja, by broń Boże nie wisiały o dzień dłużej.
A przecież dla nas to bardzo
ważna data – Polska była już po
pierwszym rozbiorze, I wtedy jej
światli, oświeceni i patriotycznie
nastawieni obywatele uchwalili ten
przełomowy akt prawny – bardzo
postępowy i bardzo rewolucyjny.
Nasza konstytucja była pierwsza w Europie, a na świecie tylko
Amerykanie nas wyprzedzili. Zaborcy nie dopuścili, by weszła ona
w życie, ale dla nas pozbawionych
ojczyzny i wolności, była ona tak
ważna, że przez 123 lata niewoli
powstawały na jej temat obrazy,
utwory literackie i pieśni. Radosne,
bojowe, podtrzymujące na duchu,
śpiewane po polsku przekazywane
były z pokolenia na pokolenie.
I właśnie ta śpiewana tradycja
sprawiła, że po raz kolejny na zalesiańskim boisku spotkała się całkiem niemała grupa ludzi. Z niepokojem patrzyliśmy w niebo, bo
tan wtorkowy dzień zapowiadał sie
deszczowo – i zamiast patriotycznej piosenki mielibyśmy deszczowa piosenkę.
Na liczną grupę śpiewaków
czekał smalec (usmażony przez senioritki z Klubu Seniora) ze świeżym chlebem. Czekały również
krzesła. Podjechały samochody
z gośćmi, muzykami z elektrycznym pianinem......I wtedy się rozpadało!!!!
Ale „nic to „ jak powiedziałby
pan Wołodyjowski – bo zostaliśmy
zaproszeni do gościnnego Kozłowskiego Domu Kultury pp. Ewy
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i Sławka Kozłowskich. Sprawnie
spakowaliśmy krzesła, instrument,
gości i już byliśmy na Promiennej.
Było nas sporo ok. 60-70 osób.
No i zaczęła się uczta śpiewacza mieszkańców Zalesia oraz
wspierającego ich chóru Zalesiańskiego Towarzystwa Śpiewaczego. Akompaniował pan Stanisław
Szczyciński. A wszystko to okraszone było wspaniałą gawędą prof.
Grzegorz Nowika.
Przybliżył nam nie tylko tło
wydarzeń ówczesnego Maja ale też
barwnie opowiadał o każdej pieśni, jej autorze czy kompozytorze.
Wyboru ich dokonała m. in. Ewa
Kozłowska („Witaj majowa jutrzenko”, „Święta miłości kochane
ojczyzny”, „Laura i Filon”, „Kurdesz”, ale też śpiewaliśmy współczesne utwory „Sen o Warszawie”
czy „Odpowie ci wiatr”)
To już siódmy rok wspólnego
zalesiańskiego śpiewania, A ponieważ nie jesteśmy egoistami –
po spotkaniu w Zalesiu pojechaliśmy autokarem do Runowa, by
tam w wyremontowanym Klubie
Kultury (pozazdrościć!) pokazać
runowianom, jak można śpiewając sympatycznie i miło spędzić
ten uroczysty dzień. Pani Kazimiera Szlak, szefowa KK, bardzo
nam i naszemu prelegentowi dziękowała.
A my zalesianie dziękujemy
Ewie i Sławkowi Kozłowskim,
Miłce i Grzegorzowi Nowikom,
Barbarze i Stanisławowi Szczycińskim za wybór tekstów. Panu profesorowi Grzegorzowi Nowikowi
za barwny, dowcipny i wyczerpujący komentarz historyczny. Panu
Stanisławowi Szczycińskiemu za
opracowanie muzyczne i akompaniament. Panu Andrzejowi
Szczygielskiemu za „pieśniobus”.
I gospodarzom Kozłowskiego Promiennego Domu Kultury – Ewie
i Sławkowi – za gościnę w ten majowy, deszczowy dzień.
No i wam zalesianie, że jak zawsze nie zawiedliście i za wasz zapał śpiewaczy i liczny udział w tym
radosnym, rodzinnym spotkaniu.
enwu.

Koncert ŚDM

22 maja w sali teatralnej pod kościołem Św. Huberta
w Zalesiu Górnym odbył się koncert zorganizowany przez Wolontariuszy zbliżających się Światowych
Dni Młodzieży. Zaprezentowano kilkanaście piosenek
różnych wykonawców, m.in.: Deus Meus, TGD, Arka Noego i innych, wykonanych we własnej aranżacji
i przy akompaniamencie zespołu muzycznego. Dopisała publiczność. W trakcie koncertu wspólnie śpiewano
i tańczono w radosnej atmosferze. Gorące podziękowania dla ks. Proboszcza za udostępnienie sali i energię
elektryczną. Kolejne słowa wdzięczności kierujemy dla
p. Łukasza Kamińskiego za pomoc w zorganizowaniu
nagłośnienia, bez czego to wydarzenie nie mogłoby
sie odbyć. Było to wydarzenie pełne energii radości
i wspólnej zabawy.
Paweł Konarzewski

Wciąż aktywni

Pierwsza połowa roku dla podopiecznych Stowarzyszenia Razem Lepiej minęła dość intensywnie i kreatywnie.
Oprócz comiesięcznych spotkań integracyjnych, które organizujemy głównie w Klubie Kultury, rok zaczęliśmy wyjazdami. We współpracy z Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piasecznie, zorganizowaliśmy wyjazd do Teatru Kwadrat na spektakl „Godzinka spokoju”. Kolejnym wydarzeniem, w którym
wzięli udział nieliczni z naszego stowarzyszenia, to była
akcja sadzenia lasu Dobrej Woli, którą organizowało
Stowarzyszenie Dobra Wola pod nadzorem pana Jacka
Zalewskiego.
Kilka dni temu poprowadziłam dla podopiecznych
stowarzyszenia pierwsze warsztaty z decoupage. Jest to
technika zdobnicza, polegająca na oklejaniu powierzchni motywami z papierowych serwetek. Efekty będzie
można zobaczyć podczas Jarmarku Hubertowskiego.
W niedzielę, 15 maja byliśmy na warsztatach czekoladowych w Warszawie. Każdy z nas przywiózł ze sobą
własnoręcznie wykonaną tabliczkę czekolady. Fotorelację z tych zajęć można zobaczyć na naszej stronie www.
razemlepiej.ubf.pl
Przed nami wakacje, ale nie oznacza to, że będziemy
siedzieć z założonymi rękami. Podopieczni stowarzyszenia podjęli wyzwanie i biorą udział w czteroetapowym konkursie kulinarnym. Pierwszy etap „Słodka
wiosna” już za nami. Konkurs zorganizowaliśmy sami,
co oznacz,a że chęci do działania nam nie braknie.
Magda Kamińska – przedstawiciel
Stowarzyszenia Razem Lepiej
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W SALONIKU PANI ZOFII
W piątkowe popołudnie 20 maja Dom Rodziny Wisłockich rozbrzmiewał muzyką w wykonaniu młodych Zalesian, adeptów sztuki pianistycznej klasy
fortepianu Zuzanny Całki.
Dzięki uprzejmości p. Krystyny Staweckiej z Fundacji „Odrodzenie” w kameralnym saloniku ostatniej
właścicielki Domu pani Zofii Wisłockiej spotkało się
kilka pokoleń mieszkańców Zalesia Górnego.
Mogliśmy posłuchać uczniowskich wykonań szkolnych etiud, sonatin i wariacji na cztery ręce. Koncert
był ucztą pianistyczną ze względu na różnorodność stylów wykonywanych utworów.
Oprócz klasyki młodzież brawurowo wykonała
utwory z muzyki filmowej. Podobały się zwłaszcza
„Spectre” z Oskarowego Bonda, muzyka z filmu „Fortepian” a także „Libertango” Astora Piazzolli.
Dużymi brawami nagrodzono występ specjalnego
gościa koncertu, barytona Rafała Kucharskiego. Przy
akompaniamencie fortepianu Zuzanny Całki wykonał
trzy pieśni. Wśród nich pieśń Franciszka Szuberta, opowiadającą o budzącej się do życia przyrodzie na wiosnę
oraz pieśń Henryka Duprca o utraconej miłości.
Zuzanna Całka i Rafał Kucharski są absolwentami
Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina.
Oboje są mieszkańcami Zalesia Górnego i w wolnej
chwili chętnie występują dla swoich przyjaciół, sąsiadów i młodych muzyków.
Wśród gości piątkowego Koncertu znalazły się
wspierające lokalne imprezy kulturalne i towarzyszące wszystkim ciekawym projektom Panie: Sołtys Ewa
Stroińska i Krystyna Stawecka z Fundacji „Odrodzenie”. Mamy nadzieję, że to nie ostatni taki koncert.
Hanna i Zuzanna Całka

Akcja Żaba
Co roku, w okresie wiosennym młodzież z naszego
gimnazjum pomaga w ochronie płazów na terenie
Zalesia Górnego uczestnicząc w Akcji Żaba.
Uczestnicy akcji przenoszą zwierzęta przez jezdnię,
która jest śmiertelnym zagrożeniem dla płazów. Akcja
Żaba trwa już 13 lat. Jej organizatorem jest Chojnowski
Park Krajobrazowy, a w naszym gimnazjum płazami
i uczestnikami akcji opiekuje się Pani Barbara Karwowska. Ostatnio naszą działalnością zainteresowała
się lokalna zalesiańska telewizja TV Zalesie.
Mimo działalności gimnazjum i Chojnowskiego
Parku populacja płazów się zmniejsza. Wiele osób
sądzi że ropuchy, czy żaby są niepotrzebne w naszym
życiu, ale płazy mają duże znaczenie w naszym środowisku. Niestety działalność człowieka niszczy ich naturalne środowisko.
Julia Jasińska - uczennica gimnazjum

nr 4/2016, CZERWIEC

Ważnym pytaniem życia jest:
Co robisz dla innych?

Fot. Ryszard Tyszecki

MUZYKA

Zalesiański Klub Seniora intensywnie i aktywnie działa już 8 lat.
W roku 2016 aktywność seniorów
nie zmalała, choć czas upływa i lat
przybywa to aktywność jest wciąż
na wysokim poziomie. Seniorzy
inicjują i uczestniczą w wielu działaniach i projektach realizowanych
w naszym lokalnym środowisku.
Mimo krótkiego karnawału mieli możliwość uczestniczenia w balu
karnawałowym w Jastrzębiu, gdzie
spotkali się seniorzy skupieni we
wszystkich Klubach Seniora działających w strukturach MGOPS
w Piasecznie, a jest ich już siedem.
Młodzi mogą starszym pozazdrościć umiejętności zabawy. Ani wiek,
ani stan zdrowia nie były przeszkodami w dobrej zabawie i tańcach.
Świętowali
Dzień
Babci
i Dziadka:
– wspólnie z dziećmi z Publicznego Przedszkola Nr 7 w Zalesiu
Górnym. Dzieci przygotowały
przedstawienie pod tytułem „La,
la, la – Katarynka gra”, a seniorzy
słodkości dla dzieci.
– oraz z niepełnosprawnymi dziećmi w Ośrodku w Łbiskach. Tu było
również przedstawienie przygotowane przez dzieci, a następnie
wspólne śpiewanie kolęd i pogawędki przy poczęstunku.
Od 29 lutego br. trwa realizacja
projektu „Czytamy dzieciom”, seniorki regularnie 3 razy w tygodniu
spotykają się z dziećmi w szkolnej
świetlicy, gdzie nie tylko czytają
bajki. Okazało się, że dzieci potrzebują kontaktu z „babciami”,

rozmowy, zabawy, posiedzenia na
kolanach, pochwalenia się swoimi
umiejętnościami, osiągnięciami.
To tylko kilka przykładów współpracy ze społecznością lokalną i na
rzecz społeczności lokalnej. Wiele działań ma miejsce w siedzibie
Klubu – tu przykładem jest trzecia edycja Konkursu Kulinarnego,
który tym razem przebiegał pod
hasłem „Matura z sałatek” i również jak poprzedni konkurs cieszył
się dużym powodzeniem. Sałatki
przygotowało12 osób, a 3-osobowe
niezależne jurry, wybrało najlepsze
i najsmaczniejsze sałatki. Wszyscy
uczestnicy zostali symbolicznie
nagrodzeni, a zwycięscy otrzymali upominki. Przygotowane sałatki
bardzo szybko zniknęły ze stołu.
Działania klubowe są różnorodne:
spotkania integracyjne, spotkania
z ciekawymi ludźmi, pogadanki, wyjazdy do muzeum, teatru,
na wycieczki, udział w uroczystościach i spotkaniach organizowanych przez inne organizacje
i instytucje, współpraca z Sołtysem
i Radą Sołecka oraz z zaprzyjaźnionymi organizacjami pozarządowymi. Powyższe informacje są
odpowiedzią na tytułowe pytanie,
co nasi zalesiańscy seniorzy robią
dla innych i również dla siebie. Robią dużo, są widoczni, aktywni na
wielu polach i przygotowują się do
kolejnych wyzwań – najbliższe to
autorskie przedstawienie dla dzieci
w Ośrodku w Łbiskach i zaprezentowanie Klubu na Hubertusie.
Bogusława Meissner
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NOWOŚCI W BIBLIOTECE
Mia Sheridan „Bez słów”
Archer, obarczony niewypowiedzianym cierpieniem, mieszka w swojej samotni blisko lasu. Jest przekonany, że tylko tyle mu zostało.
Do sennego, pobliskiego miasteczka
przybywa Bree. Dziewczyna liczy na to,
że w końcu odnajdzie rozpaczliwie poszukiwany spokój. Gdy spotyka Archera,
jej początkowa nieufność zamienia się
w rosnącą fascynację outsiderem. Próbując przedrzeć się przez warstwy niedostępności i dzikości, jakimi Archer przez
lata zasłaniał się przed innymi, Bree powoli rozbiera go z kolejnych tajemnic.
Krystyna Mirek
„Szczęśliwy dom”
Dom Heleny i Jana, położony na przedmieściach Krakowa, otoczony jabłoniowym sadem jest bezpieczną przystanią,
do której zawsze mogą wrócić ich cztery,
dorosłe córki. Z ganku można zejść prosto
do ogrodu, jabłonie szumią łagodnie, rodzą piękne dorodne jabłka i trwają. Każda
z czterech córek, Maryla, Gabrysia, Julia
i Aniela może w każdej chwili schronić
się w jego przytulnym wnętrzu.
Czterdziesta rocznica ślubu zbliża się
wielkimi krokami. Uroczystość, która
miała być wielkim, radosnym wydarzeniem zmieni życie wszystkich członków
rodziny. Czasem los prowadzi nas swoimi drogami, drwi z planów i celów, jakie
sobie wyznaczamy. Bywa, że tajemnice
z przeszłości nie dają o sobie zapomnieć
i kładą się długim cieniem na życiu całej
rodziny. Szczęściarzem jest ten, kto ma
zawsze dokąd wracać. Do szczęśliwego
domu, który pozwoli przeczekać każdą
burzę i da swoim mieszkańcom siłę do
kolejnego kroku. Bo z każdej sytuacji jest
wyjście, trzeba je tylko odnaleźć.
Bryan Reardon „Poszukiwanie”
Ściskający za serce, lecz ostatecznie
krzepiący thriller psychologiczny, w którym ojciec musi zmierzyć się z pytaniem
o to, co wie – i czego nie wie – o swoim
nastoletnim synu.
Martin Caparros „Głód”
Reportaż totalny. Kronika naszych
czasów. Jedna z ważniejszych książek
non-fiction ostatnich lat. Ponad 795 milionów ludzi na świecie wciąż cierpi głód.
Co dziewiąty mieszkaniec Ziemi nie ma
co jeść.
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Niemal połowa dzieci, które kończą
życie przed piątymi urodzinami, umiera
z powodu niedożywienia – 3 miliony każdego roku.
„Większość głodujących to ubodzy
mieszkańcy krajów rozwijających się.
Wciąż jest na świecie 1,4 miliarda ubogich […]. Miliard czterysta milionów ubogich, czyli ludzi, którzy nie mają niczego
z rzeczy uznawanych przez nas za tak
codzienne, tak oczywiste – domu, jedzenia, ubrania, światła, wody, perspektyw,
nadziei, przyszłości – nie mają teraźniejszości”.
Argentyński dziennikarz i pisarz Martin Caparrós zjeździł świat, próbując zrozumieć, dlaczego nawet dzisiaj dla dużej
liczby z nas największym wyzwaniem
pozostaje znalezienie odrobiny jedzenia.
Przemierza Niger, Sudan Południowy,
Madagaskar, Bangladesz, Indie, Stany
Zjednoczone, Argentynę. Pisze o Chinach, i Barcelonie, w której, w momencie
kiedy pisarz kończy pracę nad książką,
przybywa ludzi szukających resztek jedzenia w śmietnikach.
Caparrós w porywający sposób przedstawia historię zmagań człowieka z głodem na przestrzeni wieków i udowadnia,
że to właśnie głód był jednym z, a może nawet najważniejszym czynnikiem,
kształtującym naszą cywilizację. Filozofia, sztuka, ekonomia, rolnictwo, gospodarka – u ich źródeł zawsze znajdziemy
jedno słowo. Głód.
Steve Cavanagh „Obrona”
Eddie Flynn, niegdyś działał jako
artysta oszust i kanciarz, po latach został prawnikiem. Uznał, że między tymi
dwoma zawodami nie ma wielkiej różnicy. Minął ponad rok od czasu, gdy Eddie
przysiągł sobie, że więcej jego noga nie
postanie w sali sądowej. Jednak teraz nie
ma wyboru. Oleg Wołczek, niesławny
szef nowojorskiej mafii rosyjskiej kazał
założyć na plecy Eddiego bombę i uprowadził jego dziesięcioletnią córkę, Amy.
Eddie ma tylko 48 godzin żeby wybronić
Wołczeka w niemożliwym do obrony procesie o morderstwo – musi wygrać i ocalić
życie córki. Działając pod okiem mediów
i nadzorem FBI, Eddie, broniąc swego
klienta, musi wykazać maksimum sprytu
i wykorzystać dawno nabyte umiejętności
cwaniaka i kanciarza. Czy z tykającym na
plecach zegarem detonatora, uda się Eddiemu przekonać sędziów przysięgłych?

Linn Ullmann „We mgle”
Kiedy po dwóch latach od zaginięcia
Mille znaleziono w lesie ludzkie szczątki, mieszkańcom szwedzkiego Mainlund
przyszło na nowo zmierzyć się z demonami przeszłości. Okazuje się, że każda, nawet najszczęśliwsza z rodzin, ma również
swe mroczne tajemnice…
Powieść Ullmann to z jednej strony
subtelna i wysmakowana proza skandynawska, z drugiej – trzymająca w napięciu
od pierwszej strony powieść z wątkiem
kryminalnym. O miłości, samotności,
błędach oraz odkupieniu winy.
Bridget Asher
„My i cała reszta”
Esme, Liv i Ru wychowały się bez ojca. Ich ekscentryczna matka twierdziła,
że był agentem służb specjalnych i przez
lata nie mógł się ujawnić. Dzieciństwo
bez uczuć miało wpływ na dalsze życie
sióstr przeżywających zawody miłosne,
nieudane małżeństwa, ucieczki w alkohol
i narkotyki. Po latach siostry spotykają się
w rodzinnej posiadłości, by pomóc matce
uporządkować dom po przejściu huraganu. Okazuje się, że czeka ich jeszcze jedno emocjonalne tornado. Z przypadkowo
znalezionych listów ojca wynika, że wcale
nie zniknął z ich życia. Wręcz przeciwnie,
cały czas w nie ingerował. Nadeszła pora,
by poznać wszystkie sekrety, wybaczyć
albo ukarać.
Louise Lee
„Ostatnia prowokacja”
Scot „Scat” Delaney to światowej sławy wokalista jazzowy. Ma mnóstwo okazji, żeby zdradzić swoją dziewczynę. Alice, zanim zwiąże się z nim na stałe, chce
się dowiedzieć, czy może mu ufać.
Wynajmuje Florence Love, prywatną
detektyw specjalizującą się w prowokacjach, by wystawiła na próbę jej narzeczonego. Florence ma tylko dziesięć dni, żeby
usidlić przystojnego muzyka i nie złamać
swojej żelaznej zasady – jeden pocałunek
i sprawa zamknięta.
Pani detektyw jest znawczynią mowy
ciała, biologii ewolucyjnej i sprytnych
przebrań. Jej metody działania są niekonwencjonalne, a skuteczność niezawodna.
Jest tylko jedno ale – uwodzeni przez nią
mężczyźni rzadko są równie pociągający
jak Scot. A przecież nigdy nie należy się
zakochiwać w obiekcie prowokacji.
Zapraszamy
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IZBA PAMIĘCI – ŚLADY PRZESZŁOŚCI
Szkoła, jako instytucja, powinna być
nie tylko miejscem, w którym dzieci
zdobywają wiedzę.

Szkoła jest czymś więcej. A już na
pewno nasza, zalesiańska. Od nieco ponad roku w podziemiach skrzydła szkoły
podstawowej funkcjonuje Izba Pamięci,
którą udało mi się zorganizować przy dużym wsparciu ówczesnej pani dyrektor,

Hanny Sierant. Jest to miejsce wyjątkowe w całej gminie, może nawet powiecie.
Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. W tym
niewielkim pomieszczeniu jak dłoni widać wieki historii naszej okolicy. A jest
czym się chwalić.
Izba podzielona jest na dwie części.
W jednej widać ślady wojen, jakie przetoczyły się przez te tereny. Głównym punktem, który przykuwa wzrok, jest opracowany przeze mnie schemat Bitwy pod
Gołkowem (9-10 lipca 1794 roku). Słyszeliście Państwo o niej? Nie zdziwiłbym się,
gdyby około 90% odpowiedzi brzmiało:
nie. Z tego co mi wiadomo, jest to jedyny
graficzny zapis tej bitwy, w której po obu
stronach biło się kilkanaście tysięcy ludzi
– Polaków i Rosjan. Warto rzucić okiem,
tak jak na inne artefakty – z Powstania
Styczniowego oraz I i II Wojny Światowej.
Druga część skupia się na przedmiotach cywilnych – guzikach, monetach,

medalikach i innych ciekawostkach. Interesującą gablotką, jest pokazanie fałszowanych w epoce monet wraz z oryginałami.
Izba jest wyposażona w papierowe
przewodniki, podświetlaną lupę, przez
którą można oglądać zdejmowane ze ściany palety monet, czytelnię historyczną
i stoliki z lampami, przy których można
w spokoju przeglądać książki.
Nasza Izba Pamięci jest dostępna dla
wszystkich chętnych mieszkańców, wystarczy jedynie przyjść do sekretariatu
i poprosić o klucz. Od samego początku
było takie założenie – miało to być miejsce
dla Państwa, nie tylko dla uczniów. Dlaczego? Ponieważ szkoła to nie tylko miejsce
zdobywania wiedzy przez dzieci – to instytucja, która ma jednoczyć lokalną społeczność. A jak lepiej to robić, niż poprzez
wspólne poznawanie naszych korzeni.
Sebastian Sęk

Majówka
– planszówka
W niedziele 21 maja odbyła się w budynku szkoły Majówka Planszówka.
Zorganizowana została w ramach projektu gminnego Akademia Zakodowanych Stowarzyszenia TU partnerami
imprezy była zalesiańska oraz firmą
Grajdomek, która zapewniła wszystkie
gry na imprezę,obsługę przy tłumaczeniu zasad gier a także była współfundatorem nagród.
Święto gier udało się wspaniale.
W szkole przed 10.00 pojawili się pierwsi
ochotnicy nie tylko do grania, ale także
do pomocy w przygotowaniu imprezy.
Ostateczne rozstawienie gier na stolikach i dodatkowych krzeseł poszło nam
jak z płatka. Sala zapełniała się błyskawicznie, wkrótce okazało się , że musimy dostawić stoliki także po bokach,
chętni napływali nieustanne. Gościliśmy
uczniów szkoły, którzy przyprowadzili
rodziców, rodzeństwo, przyjaciół. Przybyli również mieszkańcy Zalesia, którzy
nie są związani z nasza szkołą, a także
absolwenci. Ogromne emocje wzbudził
turniej gry Duuszki. Przez dwie godziny
kilka ekip walczyło o pierwsze miejsce.
Na naszej imprezie można było poznać
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nowe gry, zasady popróbować sił z rodziną i rówieśnikami. Było ponad 40 gier do
wyboru aby sprawdzić swoja zręczność,
błyskotliwość, prędkość myślenia, wiedzę historyczną, umiejętność logicznego
myślenia. Nagrodą za wysiłek intelektualny były również stopnie. Była okazja

zasilić swoje konto w dzienniku elektronicznym oceną z matematyki lub historii!
Na koniec majówki odbyło się niezwykle
emocjonujące losowanie. Główne nagrody ufundowane przez gminę Piaseczno
były imponujące. Jednak dzięki pomocy
i udziałowi finansowemu firmy Grajdomek udało się nagrodzić specjalnie zwycięzców turnieju, ale także wszystkie losy,
a wydaliśmy ich 79! Kiedy Pani wicedyrektor Monika Kukiełka zapytała dzieci czy podobała im się zabawa, wszyscy
krzyknęli aż szyby zadrżały, że tak i że
wspaniale będzie spotkać się znów.
Aleksandra Kozicka-Puch
Akademia Zakodowanych
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29 kwietnia 2016 roku po raz kolejny w Bibliotece Publicznej w Zalesiu
Górnym odbył się wieczór literacki z cyklu „Spotkania w Bibliotece z autorami z Zalesia Górnego i okolic”.
Biblioteka Publiczna w Zalesiu Górnym, Klub Kultury oraz Klub Seniora
miały zaszczyt gościć Sebastiana Sęka, nauczyciela, historyka z zamiłowania, mieszkańca gminy Piaseczno. Na spotkaniu autor promował swoją książkę „ Gra o honor”. Akcja książki rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych, współcześnie oraz w okresie II wojny światowej. Przybliża historię
naszego terenu. Jest zarówno lekcją lokalnej historii jak i sposobem na miłe
spędzenie wolnego czasu.
Wieczór autorski był uatrakcyjniony pokazem slajdów. Pod koniec spotkania Czytelnicy mieli możliwość zakupu książki z autografem autora. Spotkaniu towarzyszyła jak zwykle miła i serdeczna atmosfera.
Dziękujemy panu Sebastianowi i czekamy na następna książkę.

Biblioteka w Zalesiu Górnym

Gra o honor – Piaseczno ‘44
Co by było gdyby wielka historia zapukała do pozornie niewiele znaczących, lokalnych drzwi?
A co jeżeli od mieszkańców Piaseczna, chłopaków i kobiet z lokalnej konspiracji, zależałyby losy całej Polski? Właśnie taki jest scenariusz mojej debiutanckiej powieści historyczno-sensacyjnej pt. „Gra o honor”.
Czytając „Grę o honor” i poznając losy kandydata na prezydenta Gustawa
Zielińskiego oraz jego dziadka Henryka, oficera Narodowych Sił Zbrojnych
pseudonim „Bogusław Silnica”, wyruszamy też szlakiem poznania historii
naszej okolicy. Jak wyglądały relacje między Armią Krajową, a NSZ? Czy
byli w okolicy komuniści z Polskiej Partii Robotniczej? Czym był Samodzielny Batalion NSZ im. Brygadiera Mączyńskiego i jaką funkcję pełniła w nim
nasza zalesiańska Zofia Wisłocka? Jaką tajemnicę skrywa rodzina Zielińskich i kto pomoże ją rozwiązać? Na wszystkie te pytania odpowiedź znajdą
Państwo w „Grze o honor”.
„Gra o honor” to lekcja historii, ale przede wszystkim potężna dawka emocji i jeden znak zapytania za drugim, odpowiedzi na które padają dopiero na
ostatnich stronach książki? Uważasz, że domyślisz się o co chodziło, kto jest
winny, a kto nie? Sprawdź się.
„Gra o honor” jest dostępna w sklepie „Top Market”, w sklepikach parafii
św. Huberta w Zalesiu Górnym i św. Anny w Piasecznie, oraz w księgarni
Bzyk w Piasecznie.
Jeżeli chcą Państwo dostać „Grę o honor” wprost pod drzwi – można zamówić ją na stronie www.sebling.pl, gdzie „Gra o honor” jest dostępna w
wersji papierowej i elektronicznej. Zapraszam do lektury.
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Znamy już tytuły filmów, które zostaną zaprezentowane podczas piaseczyńskiego kina
plenerowego.
Biuro Promocji i Informacji wspólnie z Młodzieżową Radą Gminy przygotowuje kolejną wakacyjną akcję kina plenerowego. Profesjonalne
pokazy „pod chmurką” będą się odbywać każdego
piątkowego wieczoru, począwszy od 1 lipca, aż do
26 sierpnia. Zaplanowanych jest 9 projekcji. W wyniku głosowania mieszkańców wybrane zostały
takie oto filmy:
Gwiezdne Wojny: Przebudzenie mocy
Marsjanin
Czarownica
Królowie lata
Przepis na miłość
Kamienie na szaniec
Dracula historia nieznana
Makbet
Koneser
Kolejność projekcji ustalona zostanie już niedługo.
– W tym roku zapewniamy jeszcze większy
ekran, lepsze nagłośnienie i plażowe leżaki, które
współfinansuje nasz partner szkoła Cosinus - mówi Łukasz Wyleziński, kierownik Biura Promocji
i Informacji. – Konwencja kina plenerowego się
sprawdza, wspaniała frekwencja podczas zeszłorocznej edycji skłoniła nas do uatrakcyjnienia pokazów – dodaje Łukasz Wyleziński.
***
Ruszyła IV edycja akcji „Chodź na rower”. Organizatorzy przygotowali dla Was 5 ciekawych,
zróżnicowanych tematycznie i dystansowo tras
oraz fajne nagrody sportowe i kamizelki odblaskowe.
Tym razem będzie aż 3 prowadzących wycieczki. IV edycję otworzyła 29 maja dobrze znana Wam Edyta, która poprowadziła fanów dwóch
kółek do Ustanowa. Drugą i trzecią wycieczką
dowodzić będzie Adam, którego znacie już z drugiej edycji akcji. Czwarta i piąta należeć będzie do
Rafała - zapalonego konstancińskiego rowerzysty.
Proponowane kierunki wycieczek, choć wydają się
znajome, nigdy nie są prowadzone najkrótszą trasą
czy znaną wszystkim drogą. – Kto z nami jeździł,
ten wie, że coś ciekawego zawsze wymyślimy mówi Agnieszka Jarzębska, koordynatorka akcji.
– Weźcie dobry humor, krem do opalania, coś na
głowę - najlepiej oczywiście kaski, oraz kiełbaski
na ognisko – dodaje.
Wycieczki odbędą się w terminach: 26 czerwca,
31 lipca oraz 14 i 28 sierpnia 2016 r. (niedziele).
Start zawsze o godz. 10.00 na rynku w Piasecznie.
Planowany powrót ok. godz. 15-16.00.
Akcję wspiera Gmina Piaseczno.
Info. piaseczno.eu
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KOLEJNY PROJEKT EDUKACYJNY
W ZALESIU GÓRNYM

W środę, 11 maja, naszą szkołę w Zalesiu Górnym odwiedził
szkolny zespół teatralny i chór Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy
Krauze z Piaseczna – Zalesia Dolnego.
Uczniom towarzyszyli Pan Dyrektor Jacek Żabicki i wicedyrektor
Małgorzata Podraza oraz nauczycielki, Panie Urszula Derentowicz,
Eżbieta Wilczyńska i Izabela Jurek. Uczniowie z Zalesia Dolnego zaprezentowali przedstawienie „Rudy, Alek i Zośka” poświęcone harcerzom Szarych Szeregów, a w szczególności trójce bohaterów „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego –Tadeuszowi Zawadzkiemu,
Alkowi Dawidowskiemu i Jankowi Bytnarowi. Spektakl przygotowały
z uczniami Elżbieta Wilczyńska i Urszula Derentowicz.
Uczniowie swą opowieść o losach harcerzy przeplatali pieśniami
i recytacją poezji. Spektakl obejrzały klasy szóste i klasy gimnazjalne. Przedstawienie bardzo podobało się uczniom i nauczycielom. Pani
Dyrektor serdecznie podziękowała wykonawcom, wyrażając nadzieję,
że trwająca od kilku lat współpraca szkół będzie się dalej rozwijała.
Nasze szkoły realizują wspólnie program „Tu, gdzie żyję” – składa się
on z gry terenowej opartej na historii lokalnej, wspólnych konkursów
i wystaw. Program ma na celu pogłębienie wiedzy uczniów na temat
historii lokalnej Piaseczna, Zalesia Dolnego i Górnego, a jego opiekunem ze strony SP w Zalesiu Górnym jest Pani Agnieszka Gasper.
Na pożegnanie goście wręczyli Pani Dyrektor Marcie Blauth prezent – książkę „Krauzówka. Szkoła Podstawowa w Zalesiu Dolnym
we wspomnieniach, dokumentach i fotografiach”. Jest to praca zbiorowa pod redakcją Miry Walczykowskiej.
Po spektaklu Pan Sebastian Sęk oprowadził uczniów z Zalesia Dolnego po naszej Izbie Pamięci, która powstała w naszej szkole z jego
inicjatywy.
Naszym gościom serdecznie dziękujemy za wizytę i przedstawienie.
A. G. ZSPZG

Monika Sochacka-Kukiełka
zastępca dyrektora ZSP, koordynator projektów

rys. Maria Dyrda

Zalesie Dolne
w Zalesiu Górnym

Realizacja projektów edukacyjnych, z pieniędzy pozyskanych w ramach funduszy unijnych jest mocną
stroną zalesiańskich szkół.
Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym aktualnie realizuje w ramach programu ERASMUS+ projekt
pt.: „GIMNAZJUM W ZALESIU GÓRNYM – NOWOCZESNA SZKOŁA XXI WIEKU”. Dzięki niemu
pięciu nauczycieli Gimnazjum wyjedzie w czasie wakacji
na szkolenia z zakresu metod pracy w tutoringu, narzędzi
cyfrowych w edukacji, kultury brytyjskiej, a Dyrektor
Marta Blauth będzie w Finlandii uczestniczyć w kursie
na temat: Nowoczesne środowisko edukacyjne - Jaki typ
szkół powinniśmy tworzyć w przyszłości?
W sesji 2016 został zatwierdzony do realizacji nasz
kolejny projekt pt: „Podnoszenie kompetencji z zakresu
ICT przez nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym”, w ramach którego na kursy wyjedzie w
przyszłym roku dziesięciu nauczycieli, głównie ze Szkoły
Podstawowej.
Pod koniec realizacji obu projektów planujemy zorganizowanie konferencji podsumowującej nasze starania o
polepszenie jakości pracy szkoły.
Aktualnie pracujemy nad projektami, których beneficjentami staną się nasi uczniowie.

DZIEŃ NIEZAPOMINAJKI
Jak co roku od wielu lat, kolejne pokolenia uczniów
goszczą w szkole emerytowanych pracowników naszej
szkoły. Dzień Niezapominajki stał się u nas dniem przyrody i ludzi. Człowiek i przyroda mają swoje pory życia.
Każda z nich, czy wiosna, czy jesień życia, mają swój
urok i prawa. Wiosna piękna i kolorowa uczy cierpliwości, gdy czekamy na lato. Jesień życia skłania do refleksji,
ma w sobie spokój i cierpliwość, przypomina o szacunku
dla starszych osób.
Wyśpiewana i namalowana przez dzieci wiosna, życzenia i kwiaty były prezentami dla gości. Mogliśmy
również zaprosić na poczęstunek.
Kwiatek niezapominajki po raz kolejny „uczył” szacunku dla przyrody i człowieka.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
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