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

W dniach od 21 kwietnia do 7 ma-
ja br. w Piasecznie wykonywane będą 
badania mammograficzne. Mammo-
bus będzie ustawiony obok budynku 
Urzędu Gminy.

Pojazd wyposażony jest w pocze-
kalnię,dwie przebieralnie i gabinet do 
badań lekarskich. Pomieszczenia są 
klimatyzowane i ogrzewane. 

Dla Pań w wieku od 50 do 69 roku 
życia badania są bezpłatne. Finansuje 

je Oddział Mazowiecki NFZ. Zgod-
nie z zaleceniami medycznymi ba-
daniom powinny poddawać się regu-
larnie Panie, które ukończyły 35 lat. 
Wyniki badań są pacjentkom prze-
syłane pocztą po 14 dniach na adres 
domowy. Rejestracja odbywa się te-
lefonicznie, z telefonu stacjonarnego:
0 801 080 007 lub 058 511 34 56. Ba-
dania prowadzi: Fado SA Centrum 
Usług Medycznych. Red.

Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych

oraz ciepłych spotkań przy rodzinnym stole składają
wszystkim mieszkańcom i gościom Zalesia Górnego
Sołtys, Rada Sołecka i radakcja Przystanku Zalesie

l Sołtys przyjmowała składki na kolejną ratę po-
datku od nieruchomości.
l Odbyło się kolejne, comiesięczne spotkanie Rady 
Sołeckiej, na którym zostały sformułowane zapy-
tania i wnioski do Gminy i Starostwa ws. dotyczą-
cych naszego Zalesia, czyli: l zwróciliśmy się do 
Gminy o ustawienie kontenerów we wsi, celem zro-
bienia porządków wiosennych – proponowany ter-
min to 18 kwiecień br. l wysłaliśmy kolejne pismo 
do Gminy ze zdjęciami z prośbą o poprawienie 
nawierzchni ulicy Sarenki. W odpowiedzi Gmina 
przysłała równiarkę, która zasypała doły naprze-
ciwko szkoły, ale zostawiła dużą pryzmę ziemi na 
poboczu l wysłaliśmy w związku z tym kolejne pi-
smo ze zdjęciami o naprawę ulicy Sarenki.
l Poprosiliśmy Powiatowy Zarząd Dróg o zała-
tanie dziur pozimowych na ul. Pionierów. Dziury 
zostały załatane następnego dnia.
l Wysłaliśmy zapytanie do Zarządu Dróg Powia-
towych o podanie informacji dotyczącej terminu 
remontu ulicy Pionierów.·Nie otrzymaliśmy jesz-
cze odpowiedzi.
l Zwróciliśmy się do Gminy o uporządkowanie 
zniszczonego przy budowie ulicy Leśnych Boginek 
– terenu przy tzw. Placu Duszczyka (do zrealizowa-
nia uwagi zapisane w protokóle odbioru ulicy).
l Zwróciliśmy się do Starostwa o spowodowanie 
usunięcia warstwy gruzu z ul.Wiekowej Sosny 
i wykonanie utwardzenia z odpowiednio roz-
drobnionego kruszywa. Prosiliśmy, aby Starostwo 
w planach finansowych na najbliższe lata znala-
zło środki na wykonanie nakładki asfaltowej na 
tej części Wiekowej Sosny.
l Poprosiliśmy Starostwo o spowodowanie upo-
rządkowania tzw. Placu Duszczyka, jako, że ta 
działka jest w gestii Skarbu Państwa. Jest to nasze 
centrum i poinformowaliśmy, że ze strony sołec-
twa służymy pomocą.
l Zwróciliśmy się o spowodowanie poprawy chod-
nika na ul. Wiekowej Sosny na wysokości apteki,
l Poprosiliśmy Nadleśnictwo o uporządkowanie 
lasu między stacją PKP a ul. Młodych Wilcząt, 
zostały wycięte suche drzewa, a nasi harcerze (du-
że dzięki im za to) rozpoczęli układanie gałęzie 
w sterty.
l Wycięto suche drzewa po stronie ulicy Spacero-
wej koło PKP – zostały tam jeszcze gałęzie, które 
musimy posprzątać.
 Sołtys Ewa Molenda–Stroińska 

NASZE DZIAŁANIA W MARCU 2009

W dniu 18 kwietnia br. będą ustawio-
ne kontenery w ramach wiosennych 
porządków. Niestety będą one usytu-
owane tylko w dwóch miejscach, czy-
li róg Pionierów i Wiekowej Sosny 
i na ul. Jesionowej.
Wzorem roku ubiegłego członkowie 
Rady Sołeckiej będą musieli pilno-
wać porządku, czyli NASZA PROŚ-
BA – NIE WYRZUCAMY NIC KO-

ŁO KONTENERA. JEŚLI GO NIE 
MA – CZEKAMY.
Kontenery będą ustawione w godzi-
nach 9–12. Prosimy o zachowanie po-
rządku. Mieszkańcy sąsiednich wsi 
przywozili swoje śmieci w workach 
i zachowali czystość wokół kontenera 
– nie bądźmy gorsi. Dyżury przy kon-
tenerach pełni będą członkowie Rady 
Sołeckiej Zalesia Górnego. n

BADANIA MAMMOGRAFICZNE!

UWAGA:
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Były ustawione w kilku punk-
tach Zalesia. Super – mieszkańcy 
zaczęli przynosić segregowane 
śmieci, niestety nie wszyscy – część 
mieszkańców bardzo się ucieszyła, 
że wreszcie mogą bez ponoszenia 
kosztów pozbywać się swoich nie-
posegregowanych śmieci (obierki, 
podpaski, pozostałości po remon-
cie domu itp). Nie tylko szybko 
wkładali to do pojemników, ale w 
nocy pracowicie układali worki pod 
segregatorami, a psy wypuszczane 
samopas wieczorami robiły dalsze 
„porządki”.

Taka dzika „segregacja” trwała 
kilka miesięcy. Sołtys prosił gminę 
o częstszy wywóz „segregowanych” 
śmieci – gmina wywoziła je po 3 ra-
zy w tygodniu, a to i tak nie wystar-
czało do utrzymania porządku wo-
kół segregatorów. W końcu poprosi-
liśmy gminę o likwidację segregacji 
w Zalesiu Górnym. U nas ta metoda 
nie zdała egzaminu. Dlaczego w in-
nych wsiach mieszkańcy prawidło-
wo korzystają z systemu segregacji 
śmieci? Nie wiadomo!

Po jakimś czasie zostały usta-
wione pojemniki na odzież sorto-
waną – oj, dużo ich było w naszej 
wsi – stały nawet ustawione po dwa 
razem, żeby tylko mieszkańcy Za-
lesia sortowali niepotrzebne ubrania 
i wkładali je do pojemników. I zno-
wu historia się powtarza – po co pła-
cić za wywóz swoich śmieci – moż-
na je wrzucić z ubraniami do środka 
i jeszcze starannie ułożyć resztki po 
remoncie łazienki pod pojemnikiem 
obok worków z resztkami z kuchni, 
a psy na nocnych spacerkach za-
łatwiają resztę. Nawet któraś proce-
sja Bożego Ciała odbywała się wo-
kół przepełnionych odpadkami by-
towymi pojemników na sortowaną 
odzież! Wstyd dla całej wsi!

W końcu znowu gmina musiała 
zlikwidować te pojemniki, bo mało 

w niej było odzieży używanej a du-
żo śmieci. 

Dlaczego w innych wsiach po-
jemniki mogą być ustawione i peł-
nić swoją funkcję, a w Zalesiu Gór-
nym niekoniecznie?

Kosze na śmieci ustawione są 
przy głównych ulicach – dlaczego 
mieszkańcy nie potrafią wrzucić 
torby plastikowej do środka, tylko 
wieszają ją na koszu i znowu psy 
rozwlekają zawartość po ulicach? 
Czy chcemy żeby kosze uliczne też 
zostały usunięte?

Musimy zmienić stare, niedobre 
nawyki, musimy wszyscy zadbać
o czystość w Zalesiu.

Nie może być tak, że my, zale-
sianie, będziemy znowu wstydzić 
się za grupę nieodpowiedzialnych 
osobników, którym wszystko jedno 
w jakim mieszkają otoczeniu. Sta-
re porzekadło mówi: jak cię widzą, 
tak cię piszą! My chcemy, żeby na-
sza wieś była czysta. 

Obecnie Rada Sołecka ma za-
miar wystąpić do PCK o przywró-
cenie, wzorem lat poprzednich, żół-
tych worków na odzież używaną, 
które były zostawiane przed pose-
sjami i odbierane w określony dzień. 
Na terenie naszej wsi pracują przy 
sprzątaniu ulic osoby będące pod 
nadzorem kuratora sądowego, a w 
przypadku intensywnego zaśmiece-
nia zwracamy się do Gminy o do-
datkowe sprzątanie przez służby ko-
munalne. W ostatnich dniach popro-
siliśmy też Nadleśnictwo Chojnów 
o pomoc w uporządkowaniu działki 
leśnej przy dworcu PKP.

Gałęzie po wycince zaczęli już 
sprzątać harcerze. Zachęcamy i ape-
lujemy do wszystkich mieszkańców 
aby włączyli się w akcję wiosen-
nych porządków. Zbliżają się Świę-
ta Wielkanocne. Po prostu trzeba 
koło siebie posprzątać! 

Sołtys Ewa Molenda–Stroińska 

Autor tego dzikiego wysypiska został
już zlokalizowany i ukarany mandatem.

Dzieje segregacji śmieci
w naszym Zalesiu

INTERPELACJE
RADNEGO ANDRZEJA SWATA

Pan Józef Zalewski
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Zalesie Górne 31.03.2009 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o uprzątnięcie w 

okresie przedświątecznym, jezdni i chodników niżej 
wymienionych ulic z piasku po zimowym utrzymaniu: 
– Koralowych Dębów
– Białej Brzozy
– Leśnych Boginek
– Droga Dzików

Zalesie Górne, 31.03.2009
1/ Na wniosek mieszkańców Zalesia Górnego zwra-
cam się z prośbą o skontrolowanie przez straż miejską 
posesji pod kątem realizacji obowiązku zagospodaro-
wania odpadów.
2/ Proszę o wyciagnięcie konsekwencji w stosunku do 
osób (osoby), które wyrzuciły olbrzymią ilość śmieci 
do lasu.

W załączonej koszulce wyjęte ze sterty śmieci do-
kumenty pozwalające zlokalizować posesję, z której 
pochodzą śmieci. Możliwe, że adresat tych dokumen-
tów jest lokatorem, a za wywóz, przypominam, odpo-
wiada właściciel lub administrator nieruchomości.

Na załączniku nr 1 dokumentacja fotograficzna 
miejsca.

Proszę powiadomić mnie o sposobie załatwienia 
obu spraw.
Do wiadomości:
Pani Ewa Stroińska, Sołtys Zalesia Górnego

Andrzej Swat – radny

Od zawsze mieszkańców Zalesia drażniły i denerwowały śmieci po-
rozrzucane w całej wsi. Chcemy mieć czysto – racja. Kilka lat temu 
Sołtys i Rada Sołecka poprosiły gminę o ustawienie pojemników do 
segregacji. Dostaliśmy segregatory na szkło, papier i plastik. 

WYDAWCA: Rada Sołecka Zalesia Górnego
Redaktor odpowiedzialny: Andrzej Szczygielski, tel. 022 756 47 61
Adres: 05-540 Zalesie Górne, ul. Porannej Zorzy 1,
tel. 022-844-03-29, soltys@zalesie-gorne.eu
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.
Wydanie na prawach rękopisu.
Druk i łamanie: STUDIO FURIA, info@studiofuria.com.pl
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5 kwietnia w Niedzielę Pal-
mową w Kościele pw. Matki 
Bożej Różańcowej w Piasecz-
nie odbył się koncert do muzy-
ki Stanislawa Szczycińskiego 
w wykonaniu połączonych ze-
społów Bornus Consort i Ca-
merata Vistula. Swój utwór 
oparty na Ewangelii Św. Jana 
kompozytor podzielił na 22 
części opowiadające historię 
męki Pańskiej. Partie solowe i 
chóralne dzięki starannej kom-
pozycji zabrzmiały przemują-

co i prawdziwie, bez łatwego 
w takich utworach monumen-
talizmu. Stanisław Szczyciń-
ski udowodnił po raz kolejny, 
że nagroda artystyczna Staro-
sty Piaseczyńskiego z ubiegłe-
go roku trafiła we właściwe rę-
ce. Z satysfakcją należy odno-
towć udział w tym wydarze-
niu muzycznym sporej grupy 
mieszkańców Zalesia.

Koncert zorganizował 
Ośrodek Kultury w Piasecznie.
 A. Szczygielski

Firma Kawaska Sp. z o.o.

poszukuje informatyka
który zapewni kompleksową obsługę sieci informatycznej

i urządzeń peryferyjnych poprzez ich modernizację,
aktualizację zabezpieczeń antywirusowych

oraz bieżącą naprawę i konserwację  sprzętu komputerowego.

Zainteresowane pracą osoby prosimy o przesłanie C.V.
na adres kawaska@kawaska.pl

Po wielu latach starań lo-
kalnej społeczności w poło-
wie marca br. Miejsko–Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Piasecz-
nie powołał formalnie świetli-
cę wiejską w Zalesiu. Świetli-
ca będzie miała swoją siedzibę 
na piętrze w budynku bibliote-
ki przy ul. Wiekowej Sosny 4. 
Ponieważ lokal wymaga ada-
ptacji podjęta została proce-
dura zmierzająca do wyłonie-
nia wykonawcy prac remonto-

wych. Planowany remont po-
trwa 4–5 tygodni, niezbędne 
jest m. in. wzmocnienie stro-
pu w budynku, wykonanie no-
wej instalacji elektrycznej i od-
nowienie pomieszczeń. Rów-
nolegle podejmowane są dzia-
łania organizacyjne w sprawie 
przygotowania dokumentacji i 
przeprowadzenia przetargu na 
remont budynku po komisaria-
cie Policji przy ul. Jelonka.

Red.

Świetlica w Zalesiu Górnym

Odwiedziliśmy plac budowy nowego zalesiańskiego
przedszkola. Budynek prezentuje się bardzo okazale.

Na placu budowy jeszcze pozostało trochę do zrobienia, ale po 
wakacjach nowy rok szkolny przywitamy w nowym budynku!     

Pasja wg Św. Jana

W przyszłym roku przypa-
da 80. rocznica powstania Za-
lesia Górnego. Z tej okazji za-
mierzamy przygotować:
– II wydanie książki o Zalesiu, 
poprawione i uzupełnione,
–film dokumentalny na DVD.

Zwracam się z uprzejmą 
prośbą do Państwa o:
1/ napisanie wspomnień, udo-
stępnienie zdjęć i dokumen-
tów, które nie były publiko-
wane w poprzednim wydaniu 
książki “Zalesie Górne 1930 
– 2000”. Materiały powinny 
być związane z Zalesiem lub 
bezpośrednią okolicą. Szcze-
gólnie cenne będą pamiętniki 
lub wspomnienia związane z 
historią naszej miejscowości 

lub zamieszkujących Zalesie 
rodzin.
2/ wypożyczenie materiałów 
filmowych (nawet na taśmie 
8 mm), audio – video (VHS, 
DVD) związanych z Zalesiem, 
które mogłyby znaleźć się w 
filmie.

Wszystkie materiały o któ-
rych napisałem powyżej moż-
na składać do Grzegorza Frysz-
czyna, sklep “Reksio”, ul. 
Wrzosów lub proszę o telefon i 
sami odbierzemy (za pokwito-
waniem). 

Wszystkie materiały po sko-
piowaniu zostaną zwrócone 
właścicielom.

Andrzej Swat
(tel. 0–602 246 986)

80. lat Zalesia Górnego

Po raz kolejny na Placu 
Piłsudskiego w Piasecznie od-
był się przedświąteczny Kier-
masz Wielkanocny.Organiza-
torami były: Ośrodek Kultury 
i Muzeum Regionalne. Celem 
kiermaszu jest kultywowanie 
tradycji Świąt Wielkanocnych 
w tym prezentacja rękodzieła 
artystycznego. Podczas impre-
zy odbyły sie konkursy na naj-
piękniejszą palmę i pisankę 
oraz najsmaczniejsze wypieki. 
W południe życzenia świątecz-
ne dla uczestników kiermaszu 
i mieszkańców Gminy prze-
kazał wiceburmistrz Bogdan 
Temoszczuk. Piękna pogoda i 
większa niż przed rokiem ilość 
stoisk zaowocowały zauważal-
ną wysoką frekwencją. Red.

Kiermasz Wielkanocny!

Naszą gazetę można przeczytać również na stronie:
www.zalesie-gorne.eu

KONTAKT Z SOŁTYSEM

Poniedziałki w godz. 17-19. Piątki w godz. 10-12.
e-mail: soltys@zalesie-gorne.eu. 

Tel: 022/844 03 29, 0691 500 242. 
Zalesie Górne, ul. Porannej Zorzy 1
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Stowarzyszenie Rodziców TU od kil-
kunastu lat prowadzi działalność na rzecz 
dzieci i młodzieży TU w najbliższej oko-
licy. Formalnie zostało zarejestrowane 
9 lat temu, co umożliwiło założenie 
i poprowadzenie przedszkola społecznego 
TUPTUŚ oraz pozyskiwanie środków na 
działalność statutową. 

Celami TU są m. in: wspieranie wszech-
stronnego rozwoju społecznego, kultural-
nego i gospodarczego Zalesia i okolicy, 
wspieranie demokracji i budowanie społe-
czeństwa obywatelskiego... 

Więcej na www.tu.edu.pl.
Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla 

“Kozodawski Sad” powstało 5 lat temu, 
a w roku 2006 uzyskało status organiza-
cji pożytku publicznego. Jego podstawo-
we cele, to: pobudzanie inicjatywy miesz-
kańców dla zapewnienia wszechstron-
nego rozwoju społecznego, kulturalnego 
i gospodarczego oraz pielęgnowanie trady-
cji i historii naszych okolic, ochrona 
wartości kulturowych, krajobrazowych, 
urbanistycznych oraz środowiska natural-
nego, podnoszenie jakości życia i pozio-
mu bezpieczeństwa mieszkańców, reali-
zacja celów inwestycyjnych, wychowaw-
czo–oświatowych, krajoznawczych, eko-
logicznych i innych, pomoc rodzinom 
mieszkańców okolicznych miejscowości 
w tworzeniu warunków do pełnego roz-
woju intelektualnego, fizycznego i emo-
cjonalnego ich dzieci.

ŚWIETLICA JEST O.K.
Od wielu lat mieszkańcy Zalesia stara-

ją się o utworzenie pozaszkolnej świetlicy 
dla dzieci i młodzieży. W latach 2002–04 
działała – dziś już kultowa – Świetlica 
w Lesie, powołana do swojego zbyt 
krótkiego życia przez grupę zapaleńców 
i społeczników skupionych wokół Funda-
cji w Lesie. Historię Świetlicy w Lesie 
opisała Ania Kamińska na stronie http://
www.zalesie–gorne.eu/news.php?readmo-
re=21... W Zalesiu – drugiej co do wielko-
ści miejscowości w gminie – placówka ta-
ka jest nieodzowna. Ponadto nagromadze-
nie rozmaitych artystów jest tu spore, za-
tem i działalność kulturalna kwitnie, choć 
dotychczas nie miała się gdzie podziać...

Najpierw – jesienią 2007 roku – po-
wstał teatr młodzieżowy społecznie pro-
wadzony przez Izabelę Przyłucką pod egi-
dą Stowarzyszenia TU. Próby odbywały 
się w gimnazjum, spektakle w sali teatral-

nej pod kościołem w Zalesiu. Kupiliśmy 
trochę sprzętu, kostiumów. 

Potem udało się zorganizować mode-
larnię. Nasze Stowarzyszenie zaadaptowa-
ło na ten cel piwnice w budynku przed-
szkola TUPTUŚ, finansując ich moderni-
zację: tynkowanie, wykonanie instalacji 
grzewczej, toalety, oświetlenia, zakup wy-
posażenia. Instruktora odkryła Iza w Gó-
rze Kalwarii.  Zgodził się prowadzić zaję-
cia nieodpłatnie – raz w tygodniu. 

Stowarzyszenie TU napisało również 
w 2008 roku projekt “Rekonstrukcja po-
ety – Co można zrobić z poezją?”, który 
został nagrodzony i otrzymał dofinanso-
wanie w programie “Herbert” Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 
2008 w kwocie 10 tys. zł. “Rekonstrukcję 
poety” docenił i dofinansował również 
Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury w Pia-
secznie w kwocie ok. 5 tys. zł. Pozostałe 
środki w wysokości 7,5 tys. zł pocho-
dziły z funduszy statutowych TU. Przed-
sięwzięcia realizowane w ramach projek-
tu cieszyły się tak dużym zainteresowa-
niem mieszkańców, że w rok 2009 rów-
nież Gmina Piaseczno uwzględniła kon-
tynuację tego wydarzenia kulturalnego 
w swoim budżecie. 

Prowadząc już tak szeroko zakrojone 
działania we własnym zakresie zwrócili-
śmy się do gminy Piaseczno o środki na 
ich dalsze kontynuowanie w ramach świe-
tlicy wiejskiej. Mimo braku stałego lokalu 
zajęcia odbywały się przecież regularnie. 
Korzystało z nich kilkadziesiąt osób. Przy 
wsparciu miejscowych radnych i wielu os-
ób zaangażowanych w to przedsięwzięcie 
środki na wszystkie ww. działania udało 
się po raz pierwszy w roku 2008 pozy-
skać. Do budżetu MGOK zostały włączo-
ne również inne wydarzenia artystyczne 
organizowane przez naszych mieszkań-
ców: cykl Aniołowo, Festiwal Adwento-
wy z udziałem zespołu Bornus Consort, 
koncerty i wystawy. 

Już drugi rok Gmina finansuje w szer-
szym zakresie działalność kulturalną Za-
lesia. Skupia inicjatywy prowadzone przez 
różne osoby i podmioty: Ośrodek Kultu-
ry, Klub Seniora, Stowarzyszenie TU, lo-
kalnych animatorów kulturalnych, zespo-
ły muzyczne i in. Świetlica przez chwilę 
była nawet filią MGOKu, teraz znowu jest 
świetlicą wiejską. I co najważniejsze ma 
stałą lokalizację, której nikt wcześniej nie 

przewidział – pomieszczenia nad biblio-
teką publiczną. W kwietniu i maju będą 
remontowane... 

Środki z 1% gromadzone przez Sto-
warzyszenie Mieszkańców Osiedla “Ko-
zodawski Sad” (jedyną organizację pożyt-
ku publicznego na naszym terenie – a je-
dynie takie organizacje zgodnie z ustawą 
o pożytku publicznym i wolontariacie mo-
gą środki pochodzące z 1% otrzymywać) 
pomagają pokryć przede wszystkim te 
koszty, które nie mogą być sfinansowane 
z budżetu gminnego. Do tej pory zebra-
liśmy ok. 17 tys. złotych, z czego zostało 
wydane 13,5%, tj. 2310 zł. Środki te zo-
stały przeznaczone w większości na opła-
cenie sali w ośrodku Exploris wynaj-
mowanej na spotkania Dyskusyjnego Klu-
bu Filmowego i warsztatów tanecznych 
dla naszej młodzieżowej grupy teatralnej 
oraz przedstawień edukacyjnych dla dzie-
ci młodszych. O tych inicjatywach pisze-
my na www.tu.edu.pl. 

Staraliśmy się zaoszczędzić środki po-
chodzące z 1% podatku, przekazywanego 
przez mieszkańców naszych miejscowości 
(Zalesia, Wólki Kozodawskiej, Ustanowa) 
tak, aby po uruchomieniu świetlicy mogły 
wesprzeć jej działanie w zakresie, jaki oka-
że się najbardziej potrzebny. Niewydane 
dotychczas środki z lat 2007 i 2008 zo-
staną przeznaczone na uzgodnione wspól-
nie z kierownikiem świetlicy przedsięwzię-
cia. Może będzie to zabezpieczenie wkła-
du własnego przy realizacji nowych wspól-
nych z O.K. Piaseczno projektów (np. wa-
kacyjnych), może środki te posłużą do 
zorganizowania kolejnych zajęć i warsz-
tatów, może dzięki nim będziemy mogli 
zorganizować lepszą opiekę i wsparcie dla 
dzieci bardziej potrzebujących? ...

Środki pochodzące z 1% podatku prze-
kazane nam w tym roku zamierzamy 
przeznaczyć na: kontynuację dotychcza-
sowych przedsięwzięć (DKF, zajęcia ta-
neczne i teatralne), wsparcie działań reali-
zowanych przez świetlicę wiejską w Za-
lesiu oraz współfinansowanie autorskich 
projektów (w formie wkładu własnego) 
tworzonych przez naszych mieszkańców 
i tutejsze organizacje, których celem jest 
rozwój kulturalny, oświatowy, społeczny 
oraz wyrównywanie szans edukacyjnych 
i życiowych naszych dzieci i młodzieży.

Agnieszka Gamdzyk i Monika Ebert
Tytuł i skróty pochodzą od redakcji
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