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

I.	 Na	ostatnim	 spotkaniu	 rady	 sołe-
ckiej	omawialiśmy:
•	 Zorganizowanie	 majówki	 dla	 miesz-
kańców	 21	 maja	 (niedziela)	 na	 terenie	
naszego	 Klubu	 Kultury	 przy	 ul.	 Białej	
Brzozy.	Planujemy	wspólne	grillowanie	
przy	dobrej	muzyce,	zabawy	dla	dzieci,	
kilka	ciekawych	straganów.
•	Zaprosiliśmy	na	spotkanie	naszego	po-
wiatowego	 radnego	 pana	 Pawła	 Szczy-
cińskiego,	 któremu	 przedstawiliśmy	
problemy	 związane	 z	 drogami	 powia-
towymi,	 tj.	 ulicą	 Parkową,	 Wiekowej	
Sosny	 i	Traktem	Wareckim.	Prosiliśmy	
o	pilnowanie	terminu	rozpoczęcia	budo-
wy	 ronda	przy	poczcie,	naprawy	pobo-
czy	rowów	melioracyjnych	na	Wiekowej	
Sosny	i	utwardzenia	Traktu	Wareckiego.
•	Naprawę	desek	na	ławkach	w	mini	am-
fiteatrze	na	placyku	przy	naszym	Klubie	
Kultury.
•	 Stan	 naszych	 dróg	 gruntowych	 (śli-
sko)	–	Urząd	Gminy	nie	ma	obowiązku	
posypywania	 tych	 dróg,	 tylko	 asfalto-
we.	 Wszelkie	 uwagi	 mogą	 mieszkań-
cy	 zgłaszać	 do	Gminy	 tel.	 22	 7017652;	
22	7017677.
II.	 Otrzymaliśmy	 pozytywną	 odpo-
wiedź	 na	 nasze	 pismo	 ws.	 podłączenia	
budynku	PKP	do	kanalizacji	i	likwidacji	
„jeziora”.	Treść	odpowiedzi	od	dyrektora	
nieruchomości	PKP	podajemy	poniżej.
III.	 W	odpowiedzi	na	nasze	pismo	i	in-
terwencję	 mieszkańców	 ulicy	 Słonecz-
nej	 zostało	poprawione	 lustro	drogowe,	
niestety	 postawiono	 okrągłe,	mimo	 na-
szych	sugestii	o	prostokątne.
IV.	 Zwróciliśmy	 się	 do	 głównego	
dyrektora	 Energetyki	 PKP	 o	 poprawę	
oświetlenia	 na	 ustawionych	 słupach	
energetycznych	koło	szlabanów.	Nie	ma-
my	odpowiedzi.
V.	 Na	ostatniej	sesji	Rady	Gminy	zo-
stały	zatwierdzone	pieniądze	na	wykona-
nie	oświetlenia	na	przejściu	od	PKP	do	ul.	
Jesionowej.	 Teraz	 pilnujemy	 szybkiego	
wykonania,	na	które	czekaliśmy	kilka	lat.
VI.	 Powtórnie	zwrócimy	się	do	Oran-
ge	o	szerokopasmowy	Internet	w	naszej	
miejscowości	 w	 związku	 z	 inicjatywą	

budowy	takiej	sieci	w	Piasecznie.	Na	na-
sze pismo listopadowe w tej sprawie nie 
mamy	odpowiedzi..
VII.	 Otrzymaliśmy	 pismo,	 w	 którym	
Mazowiecki	Zarząd	Dróg	Wojewódzkich	
zwraca	się	do	Generalnej	Dyrekcji	Dróg	
i	Autostrad	o	wykonanie	niezbędnych	ro-
bót	remontowych	jezdni	i	poboczy	w	Pi-
lawie	przy	wyjeździe	do	Góry	Kalwarii.	
Jest	to	odpowiedź	na	nasze	pismo	do	Za-
rządu	Dróg	Wojewódzkich	w	Warszawie	
i	rozmowę	telefoniczną	pani	Danuty	Ku-
piec	(członek	rady	sołeckiej).
VIII.	Na	 wniosek	 mieszkańców	 Nowi-
nek	 próbowaliśmy	 przekonać	 wydział	
finansowy	 Urzędu	 Gminy,	 że	 Nowinki	
są	w	obrębie	Zalesia	Górnego	–	sprawa	
jest	w	trakcie	wyjaśniania.
Kierujemy	do	prac	porządkowych	osoby	
z	 nakazami	 prac	 od	 kuratorów	 –	 przy-
chodzą	niestety	nieregularnie.

Kontakt z sołtysem:
telefon:	22/844	03	29;	48	691	500	242
ul.	Porannej	Zorzy	1

Przydatne telefony
Pogotowie	ratunkowe	Falck: 
22/535	91	93;	999;	112
Nocna Pomoc Lekarska 
–	Szpital	św.	Anny,	Piaseczno: 
tel.	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:	500	162	993
Urząd	Gminy	Piaseczno:	centrala	
22/701	75	00
Urząd	Gminy:	Wydział	Gospodarki	
Odpadami:	22/736	29	84
Nadleśnictwo	Chojnów:	22	727	57	52

Sołtys	Ewa	Molenda-Stroińska

KoMUnIKat
SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

Na	 wniosek	 Gminy	 złożyliśmy	 zamó-
wienie	 na	 kruszywo	 drobne	 w	 ilości	
300	ton,	czyli	12	samochodów.	Terminu	
dostawy	nie	znamy	–	sołtys	musiała	zło-
żyć	oświadczenie,	że	„materiał	zostanie	
rozłożony	w	ramach	sił	własnych	przez	
mieszkańców	 sołectwa”.	 Nie	 mamy	
wpływu	na	ilość	otrzymanego	tłucznia.	
Mieszkańców	zainteresowanych	zasypa-
niem dziur na ulicy prosimy o kontakt 
z	sołtysem,	 tel.	691	500	242	 lub	e-mail	
ewastroinska@poczta.onet.pl.

ODPOWIEDŹ PKP
Otrzymaliśmy	odpowiedź	od	PKP	na	na-
sze	pismo	dotyczące	budynku	dworca	ko-
lejowego	w	Zalesiu	Górnym.	

Zostaliśmy	poinformowani	o	 tym,	 że	
w	grudniu	ubiegłego	roku	została	podpi-
sana umowa na opracowanie dokumen-
tacji	 projektowej	 przyłącza	 kanalizacji	
sanitarnej	do	budynku	dworca,	natomiast	
planowany	termin	przeprowadzenia	robót	
budowlanych	przypada	na	drugą	połowę	
bieżącego	roku.

OGN	Warszawa	 zaplanował	 również	
prace	 związane	 z	 postawieniem	 altany	
śmietnikowej,	 usunięciem	 graffiti	 oraz	
odświeżeniem	elewacji	dworca,	które	zo-
staną	 	 zrealizowane	 przy	 sprzyjających	
warunkach	atmosferycznych.

Ponadto dworzec kolejowy w Zalesiu 
Górnym	 został	 zakwalifikowany	 przez	
PKP	S.A.	do	generalnej	modernizacji	za-
planowanej	w	latach	przyszłych.

Sołtys	i	Rada	Sołecka	Zalesia	Górnego

SOŁTYS DzIAŁA, A RADA SOŁECKA WIE …
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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

OGŁOSzEnIA

Od	2010	r.	na	terenie	Zalesia	Górnego	działa	grupa	sku-
piająca	osoby	niepełnosprawne	i	 ich	opiekunów.	Pod-
opieczni	 Stowarzyszenia	 Razem	 Lepiej	 spotykają	 się	
regularnie	w	Klubie	Kultury	przy	ul.	Białej	Brzozy	3	
w	Zalesiu	Górnym.	

W	 tym	 roku,	 każda	 pierwsza	 niedziela	 miesiąca	
(godz.	15.00)	poświęcona	 jest	 integracji,	 rozmowom	i	
spotkaniom	z	gośćmi.	W	kolejne	niedziele	miesiąca	od-
bywają	się	warsztaty,	zajęcia	oraz	wycieczki.	

Wszystkich,	którzy	chcieliby	włączyć	się	w	działal-
ność	tej	grupy,	bardzo	proszę	o	kontakt.
Magdalena Kamińska	–	przedstawiciel	
Stowarzyszenia	Razem	Lepiej,	tel.	79	148	683
e-mail:	magda.kaminska@zalesie-gorne.pl
Katarzyna Sameryt	–	pracownik	socjalny	Miejsko-
Gminnego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Piasecznie
tel.	22	756	72	63,	e-mail:	katarzyna.sameryt@mgops.
piaseczno.eu.

* * *
Masz	problem	z	alkoholem?	Chcesz	przestać	pić?	Zgłoś	
się	do	sali	katechetycznej	przy	Kościele	w	Zalesiu	Gór-
nym.	Spotkania	odbywają	się	w środy godz. 18.00.

* * *
Komendant	Powiatowy	Policji	w	Piasecznie	insp.	Ro-
bert	 Kokoszka	 oraz	 kierownik	 Posterunku	 Policji	 w	
Zalesiu	Górnym	asp.	szt.	Robert	Walos	mają	zaszczyt	
zaprosić	mieszkańców	Zalesia	Górnego	 i	okolicznych	
miejscowości	na	debatę	społeczną	pt.	„Porozmawiajmy	
o	bezpieczeństwie”,	która	odbędzie	się	16 marca 2017 
r. o godz. 14:00	w	Klubie	Seniora	w	Zalesiu	Górnym.		

Aktualności	z	Klubu	Seniora
Początek roku 2017  nie był pomyślny dla członków naszego Klu-
bu. 10  stycznia  pożegnaliśmy wieloletniego prezesa Klubu Jerzego 
Romana. Chyba wszyscy uczestniczyliśmy w Mszy pogrzebowej za 
naszego kolegę i przyjaciela. 

Koniecznym	stało	się	powołanie	nowego	zarządu	klubu.	Drugiego	lu-
tego	odbyły	się	wybory.	Seniorzy	zdecydowali,	że	wybory	ograniczą	się	
tylko	do	wyboru	nowego	prezesa.	Zgodnie	z	regulaminem	Klubu,	prezes	
wybierany	jest	na	walnym	zebraniu	członków.	Zaproponowano	dwie	kan-
dydatki.	W	tajnym	glosowaniu	prezesem	wybrano	Panią	Danutę	Kroc.

Mimo	trudnych	zdarzeń-	chorób,	śmierci,	Klub	pracuje	swoim	try-
bem,	w/g	własnego	 planu,	w	 nowym	miejscu	 spotkań	 tj.	 w	 budynku	
Klubu	Kultury	przy	ul.	Białej	Brzozy	3.	Ostatnim	ważnym	wydarze-
niem	klubowym	była	pielgrzymka	w	dniu	16.02.2017	roku	do	Świątyni	
Opatrzności	Bożej	w	Wilanowie.	Pielgrzymkę	odbyliśmy	wspólnie	z	na-
szym	Proboszczem.	Liczna,	bo	46-osobowa	była	pod	wrażeniem	ogro-
mu	budowanego	kościoła	–	wotum.	Poznaliśmy	historię	budowy,	która	
liczy	ponad	200	lat	i	wiąże	się	z	uchwaleniem	Konstytucji	3	Maja.	Obej-
rzeliśmy	Panteon	Wielkich	Polaków,	oraz	relikwie	świętych	i	błogosła-
wionych.	Uczestniczyliśmy	również	we	Mszy	świętej	koncelebrowanej	
przez	miejscowego	kapłana	i	naszego	księdza	Krzysztofa	Grzejszczyka.	
Uczestnicy	złożyli	ofiarę	na	dalszą	budowę	Świątyni.	Dzięki	opatrzności	
bożej	mieliśmy	wspaniałą	pogodę	tego	dnia.	Pełni	duchowych	wrażeń	
wróciliśmy	do	domu.

Zalesiańscy	Seniorzy

PODzIĘKOWAnIA
Składamy	serdeczne	podziękowania		Pani	Dyrektor	Marcie	Blauth,	Pani	
Wandzie	Szczycińskiej	i	wolontariuszom	z	Młodzieżowego	Klubu	Wo-
lontariusza,	za	przygotowanie	spotkania	z	okazji	Dnia	Babci	i	Dziadka.	
Program	artystyczny	-	koncert	fortepianowy	w	wykonaniu	Aleksandra	
Otulka,	 przedstawienie	 przygotowane	 przez	 Panią	 Dorotę	 Królak,	 z	
udziałem	dzieci	 ze	 szkoły	 podstawowej	 uświetniły	 dzień	poświęcony		
Babciom	i	Dziadkom.
Cieszy	nas	wrażliwość	i	gotowość	dzieci	i	młodzieży	na	spotkania	z	oso-
bami	starszymi		Babciami,	Dziadkami.	Jeszcze		raz	dziękujemy	wszyst-
kim,	którzy	przyczynili	się	do	tak	uroczystego	uczczenia	tego	ważnego	
Dnia.	 Seniorki	i	Seniorzy	z	Klubu	Seniora		„Złota	Jesień”

W Świątyni Opatrzności Bożej, fot. B. Meissner
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SAMORzĄDOWE WIEŚCI 

Budżet	na	2017 
–	co	dla	Zalesia?

Pod	 koniec	 grudnia	 2016	 roku	 Rada	
Miejska	 uchwaliła	 budżet	 Gminy	 Pia-
seczno.	To	największy	budżet	od	wielu	lat	
naznaczony	 wielkimi	 inwestycjami	 jak:	
Centrum	 Edukacyjno-Multimedialne,	
Skwer	Kisiela,	ruszające	prace	projekto-
we	nad	szkołami	w	Głoskowie	czy	Julia-
nowie.	Licząc	środki	zapisane	z	2016	roku	
daje	to	ponad	100	milionów	na	inwesty-
cje.	Wysiłek	spory,	ale	dzięki	prowadzo-
nej	 od	 lat	 polityki	 priorytetów	 (szkoły,	
drogi)	możliwy	do	podjęcia.	

Serdecznie	 dziękuję	 Mieszkańcom	
Zalesia,	Radzie	Sołeckiej	 i	stowarzysze-
niom	 za	wskazówki	 i	 owocne	 rozmowy	
w	trakcie	prac	nad	budżetem.	

Remonty 
dróg	gminnych

W	budżecie	na	2017	 rok	w	 tej	chwili	
zaplanowano	wydatki	na	remonty	dróg:
•	 ul.	 Biedronki	 –	 nakładka	 asfaltowa	
w	krawężnikach	na	 istniejącej	podbudo-
wie	 i	 przy	wykorzystaniu	 zbudowanego	
już	odwodnienia.	Remont	w	zeszłym	ro-
ku	się	nie	udał,	ale	mam	nadzieję	że	sytu-
acja	się	nie	powtórzy.
•	 ul.	 Lisie	 Jary	 –	 kostka	 brukowa	
w	krawężnikach	na	 istniejącej	podbudo-
wie	i	przy	wykorzystaniu	zabudowanego	
odwodnienia.	Łącznik	ulic:	Leśnych	Bo-
ginek	i	Sarenki.	
•	ul.	Zagajników	–	nakładka	asfaltowa	na	
istniejącej	podbudowie.

Istnieje	 szansa	 na	 przeznaczenie	 do-
datkowych	 środków	 na	 remonty	 dróg	
w	kwietniu.	Będę	informował	na	bieżąco.

Remonty	dróg	powiatowych
Na	rok	2017	kluczową	inwestycją	jest	

remont	ul.	Wiekowej	Sosny	oraz	ul.	Par-
kowej wraz z wykonaniem chodnika oraz  
ronda	przy	poczcie.	W	budżecie	powiatu	
zarezerwowano	na	ten	cel	ponad	2,5	mi-
liona.	Gmina	Piaseczno,	na	mój	wniosek,	
wsparła	realizację	w	2017	roku	kwotą	700	
tysięcy,	aby	inwestycję	przyspieszyć.	Od	
wielu	 lat	 staraliśmy	się	o	 realizację	 tego	
remontu	i	nareszcie	się	udało.

Chodnik	ul.	Jesionowa	
i	bezpieczeństwo	przy	PKP

W	budżecie	Gminy	na	budowę	chod-
nika	 zarezerwowano	 kwotę	 1	mln.	My-
ślę,	ze	spokojnie	pozwoli	to	na	realizację.	
Ponadto	w	2017	Gmina	przy	współpracy	

Lasów	Państwowych	oraz	Mazowieckie-
go	 Zarządu	Dróg	Wojewódzkich	 będzie	
realizowała	 poprawę	 bezpieczeństwa	
w	rejonie	wylotu	ul.	Jesionowej	na	drogę	
wojewódzką.	 Zostanie	 poszerzony	 pas	
drogowy	 wraz	 z	 wyznaczeniem	 ścież-
ki	 oraz	 wykonane	 zostanie	 oświetlenie	
parkingu	przy	ośrodku	Wisła	wraz	z	doj-
ściem	od	stacji	i	przejściem	dla	pieszych.

Przestrzeń	publiczna 
–	trakt	Pionierów	cd.

Konsekwentnie	 w	 2017	 roku	 wspól-
nie	z	Radą	Sołecką	będziemy	realizowali	
projekt	 zagospodarowania	 bazarku	 oraz	
terenu	Placu	Duszczyka	oraz	przy	stacji	
Trafo,	 w	 okolicach	 skrzyżowania	 z	 ul.	
Pionierów	 i	 Zajęczego	 Tropu.	 Pojawią	
się	ławki	oraz	ścieżki	edukacyjne.	W	tej	
chwili	odbywa	się	już	sprzątanie	ww.	te-
renów.	

Kulturalne	Zalesie 
–	budynek	Klubu	Kultury

Staraniem	Centrum	Kultury	nasz	bu-
dynek	przy	ul.	Białej	Brzozy	zyskał	no-
we	wyposażenie.	Po	kolei	pomieszczenia	
uzyskują	swój	unikalny	charakter.	W	ro-
ku	2017	kontynuować	będziemy	wyposa-
żanie	 budynku	 oraz	mam	nadzieję	 przy	
współpracy	zalesiańskich	artystów	budy-
nek	wypięknieje	również	z	zewnątrz.

InfORMACJE bIEżĄCE:

Co	z	wycinką	drzew?
Uprzejmie	 informuję,	 że	 nowelizacja	

ustawy o ochronie przyrody pozwala 
na	 wycinkę	 drzew	 bez	 stosownych	 po-
zwoleń	 w	 przypadku	 spełnienia	 łącznie	
warunków:	 1)	 działka	 jest	 własnością	
osoby	fizycznej	oraz	wycinka	drzew	nie	
ma	 związku	 z	 prowadzoną	 działalnoś-
cią	 gospodarczą,	 2)	 klasyfikacją	 gruntu,	
na	 którym	 stoi	 drzewo,	 jest	 budowlana		
(b).	 Proszę	 mieszkańców	 o	 skrupulat-

ne	 sprawdzanie	 klasyfikacji,	 ponieważ	
w	przypadku	gruntów	leśnych	z	prawem	
do	zabudowy	na	działkach	z	klasyfikacją	
(ls)	 nadal	 obowiązuje	 ustawa	 o	 lasach.	
A	 zatem	 wymagane	 jest	 pozwolenie	
z	 Nadleśnictwa.	 W	 przypadku	 Zalesia	
Górnego	 to	 rozróżnienie	 dotyczy	 więk-
szości	działek.

Smog	i	działania	gminne			
W	 związku	 z	 alertami	 smogowymi	

Gmina	Piaseczno	wprowadza	monitoring	
powietrza	na	swoim	terenie.	Na	wniosek	
komisji	Rady	Miejskiej,	której	przewod-
niczę,	 realizowany	 jest	 obecnie	 zakup	
stacji	 do	 pomiaru	 czystości	 powietrza,	
jak	 również	 realizowany	od	 lat	 program	
dofinansowania	wymiany	pieców	w	roku	
2017	ma	zwiększony	budżet.	Rozumiem	
rozterki	 naszych	mieszkańców,	 dla	 któ-
rych	wybór	paliwa	do	ogrzewania	domu	
podyktowany	 jest	 często	 ekonomią.	 Ale	
wiem,	że	zdrowie	nasze	i	naszych	dzieci	
nie	ma	swojej	ceny.	Namawiam	do	udzia-
łu	w	programie.

Remont linii kolejowej
W	tej	chwili	PKP	wymienia	elementy	

drugiego	 toru.	W	 najbliższej	 przyszłości	
czeka	 nas	 zamknięcie	 ponowne	 przejaz-
dów	w	Zalesiu	i	Żabieńcu	na	kilka	tygodni.	

W	 związku	 z	 licznymi	 pytaniami	
mieszkańców	 informuję,	 że	 remont	 linii	
nie	 uwzględnia	 innych	 przejść	 pieszo-
-rowerowych	 przez	 tory	 oprócz	 przejaz-
du	po	północnej	stronie	peronów.	Gmina	
Piaseczno	wielokrotnie,	również	podczas	
konsultacji	 w	 latach	 2005-12	 zwracała	
się	 z	wnioskiem	 o	 utrzymanie	 przejścia	
u	wylotu	ul.	Sarenki.	PKP	nie	uwzględni-
ło	tych	propozycji.	Ponowne	wystąpienie	
Gminy	czeka	na	odpowiedź.	

Zapraszam	do	współpracy.
Z wyrazami szacunku

Łukasz	Kamiński	–	radny
l.kaminski@piaseczno.com.pl

tel.	691	015	455

zaProSzenIe

Zapraszam na II Warsztaty z cyklu „Czytamy z Rodzinami”.
Bohaterami spotkań będą Adam Mickiewicz i hr. Aleksander Fredro i ich niezwykłe, 
pełne tajemnic, humoru i mądrości bajki.
Dzieci z Rodzicami i Dziadkami mogą poznać ten niezwykły świat, wspólnie go od-
czytywać i interpretować podczas kolorowych i interdyscyplinarnych zajęć w każdą 
sobotę od godz. 13.15 w klubie Kultury w Zalesiu Górnym przy ul Białej Brzozy 3 
(dawne gimnazjum).
Pierwsze zajęcia odbędą się 11 marca 2017 roku.

Serdecznie	zapraszam	–	Magda	Olszewska
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„Dziewczynka 
z	zapałkami”

To był piękny, zimowy dzień – poniedziałek 23 
stycznia 2017 r.

	Liczna	grupa	Seniorów	z	Klubu	Seniora	w	Zalesiu	
Górnym	przybyła	do	Państwowego	Przedszkola	nr	7.	

Przedszkolaki,	 w	 pięknych	 strojach	 z	 niecierpli-
wością	czekały	na	zaproszonych	gości.	Przygotowały	
niespodziankę!	

Wybiła	godzina	14:00	i	drzwi	do	sali	się	otworzyły.	
Wystrój	zapierał	dech	w	piersiach.	Zimowa	aura	za-
gościła	w	przedszkolnej	sali.	Goście	niecierpliwie	za-
siedli	na	krzesłach,	a	z	głośników	zabrzmiała	muzyka	
–	 „Laleczka	 z	 saskiej	 porcelany”,	 do	 której	 pięknie	
zatańczyła	mała	 baletnica.	Taki	wstęp	 zapowiedział	
profesjonalne	 przedstawienie	 teatralne	 pt.:	 „Dziew-
czynka	z	zapałkami”.

Mali	aktorzy	zachwycili	gości	nie	tylko	strojami,	
ale	także	grą	aktorską.	Zostali	nagrodzeni	gromkimi	
brawami	za	odwagę.	Panie	wychowawczynie	z	dumą	
patrzyły	na	swoich	podopiecznych.	

W	imieniu	Klubu	Seniora	oraz	własnym,	chcę	po-
dziękować	za	zaproszenie	oraz	złożyć	gratulacje	Dy-
rekcji,	Wychowawcom	oraz	samym	Przedszkolakom	
za	profesjonalne	przygotowanie	przedstawienia.	Oby	
więcej	takich	wzruszających	chwil.

Magdalena	Kamińska

Wcześniaki w polskich szpitalach 
przytulają się do ośmiorniczek. 
Dlaczego? bo ich macki przypo-
minają im pępowinę. A pępowina 
bezpieczeństwo w brzuchu ma-
my. Ty też możesz wydziergać 
ośmiorniczkę.

„Ośmiorniczki	 dla	 wcześnia-
ków”,	to	akcja	charytatywna	w	któ-
rej	 uczestniczy	 coraz	 więcej	 pol-
skich	szpitali.	Inicjatorką	kampanii	
jest	dr	Marta	Tomaszewska,	pedia-
tria	z	Patologii	i	Intensywnej	Tera-
pii	Noworodka	WSzZ	w	Kielcach.

Lekarka	 przeczytała	 o	 baweł-
nianych	ośmiorniczkach	dla	wcześ-
niaków	 na	 blogu	 Polki	 mieszka-
jącej	 w	 Danii	 i	 poprzez	 media	
społecznościowe	dotarła	do	kobiet,	
które	charytatywnie	zaczęły	dzier-
gać	zabawki.

Dlaczego	ośmiorniczki?
Wcześniaki	 po	 urodzeniu	 ma-

ją	 potrzebę	 chwytania.	 Zaciskają	
piąstki	 na	 kablach,	 cewnikach,	
przewodach,	które	je	otaczają	w	in-
kubatorze.	W	ten	sposób	mogą	so-
bie	zrobić	krzywdę.	Ośmiorniczka	
jest	 nie	 tylko	bezpieczna	 i	 przyja-

zna,	ale	też	kształtem	przypomina	
pępowinę.

Ośmiorniczka	kojarzy	się	z	bez-
piecznym	 światem	 z	 brzucha	 ma-
my,	jest	też	przesiąknięta	jej	zapa-
chem.	Mama,	zanim	podaruje	dzie-
cku	zabawkę,	pierze	ją	w	domu	i	śpi	
z	nią	trzy	noce,	aby	przeniknęła	jej	
zapachem	i	dobrymi	bakteriami.

Maskotki	 są	wykonane	 ze	 spe-
cjalnej	 bawełny.	 Dziergają	 je	 wo-
lontariuszki,	 zgodnie	 z	 restryk-
cyjnymi	 zasadami.	 Składają	 się	
w	100	procentach	z	antyalergicznej	
bawełny,	są	wypełnione	kulką	sili-
konową.	Należy	prać	je	w	tempera-
turze	60	stopni.

Miesięcznie	 potrzebnych	 jest	
coraz	 więcej	 ośmiorniczek.	 Akcję	
możesz	 wesprzeć	 finansowo	 lub...	
dziergając	ośmiorniczkę	dla	wcześ-
niaczka.	 Wprawne	 wolontariusz-
ki	 (lub	 wolontariusze)	 potrzebują	
trzech	godzin	na	wydziergania	ma-
skotki.

Każdy może się włączyć do tej 
pożytecznej akcji.

Serdecznie zapraszamy
Zespół	Szkół	Publicznych 

w	Zalesiu	Górnym

Ośmiorniczki	dla	wcześniaków

Mali aktorzy w pełnej okazałości  fot. M. Kamińska

Walczymy 
o	samodzielność!

Większość z Państwa zna mnie na co 
dzień. Od dziecka poruszam się na 
wózku inwalidzkim. Miałam to szczęś-
cie, że obecny wózek inwalidzki o na-
pędzie elektrycznym mogłam zakupić 
dzięki dofinansowaniu z Państwowego 
funduszu Rehabilitacji Osób niepeł-
nosprawnych. 

Większość	osób	nie	jest	świadoma,	że	
taki	wózek	to	koszt	ok.	20	000	zł,	dlatego	
każda	osoba	niepełnosprawna,	która	chce	
funkcjonować	w	miarę	normalnie	stara	się	
o	 pomoc	 finansową	 podczas	 zakupu	 ta-

kiego	sprzętu.	Chyba	nie	muszę	pisać,	że	
wózek	dla	osoby	niepełnosprawnej	rucho-
wo,	to	okno	na	świat,	możliwość	kontaktu	
z	drugim	człowiekiem,	samodzielność.

W	 ostatnich	 latach	 PFRON	 stawia	 na	
aktywizację	 zawodową	 i	 tym	 samym	
zamknął	 program	 dofinansowań	 do	 za-
kupu	 wózków	 inwalidzkich	 o	 napędzie	
elektrycznym.	Dlatego	 też,	wraz	z	Edytą	
Banasiewicz	 –	 niepełnosprawną	 rucho-
wo	 mieszkanką	 Żabieńca,	 apelujemy	 do	
Władz	Państwowego	Funduszu	Rehabili-
tacji	Osób	Niepełnosprawnych	o	przywró-
cenie	 dofinansowania	 z	 funduszu	 w	 ra-
mach	 programu	 Aktywny	 Samorząd	 za-
kupu	wózków	inwalidzkich	elektrycznych.	
Wielu	 osobom	 z	 niepełnosprawnością	

wózek	elektryczny	zastępuje	nogi,	dzięki	
niemu	 mogą	 żyć	 w	 miarę	 samodzielnie	
i	godnie.	PFRON	stawia	na	aktywność	za-
wodową.	Jak	być	aktywnym	bez	możliwo-
ści	wyjścia	 z	 domu?	Pozbawienie	 dotacji	
doprowadzi	do	zamknięcia	tej	grupy	osób	
w	domach,	nie	pozwólmy	na	to!!!	

W	 imieniu	 osób	 niepełnosprawnych,	
zwracam	się	do	Państwa	z	prośbą	o	pod-
pisanie	petycji,	która	jest	dostępna	w	In-
ternecie	 na	 stronie	 Stowarzyszenia	 Ra-
zem	Lepiej	www.razemlepiej.ubf.pl	

Jeżeli	 ktoś	 woli	 podpisać	 się	 na	 pe-
tycji	 w	 wersji	 papierowej,	 lub	 chciałby	
pomóc	 w	 zbieraniu	 podpisów,	 bardzo	
proszę	o	kontakt.

Magdalena	Kamińska,	tel.	729	148	683


