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

Składamy Państwu 
serdeczne życzenia radosnych i rodzinnych 

Świąt Bożego  Narodzenia, 
a w nadchodzącym Nowym 2014 Roku nadziei, 

optymizmu, powodzenia i wzajemnej życzliwości 
oraz realizacji  zamierzeń  i pragnień.

Sołtys Ewa Molenda-Stroińska i Rada Sołecka

*  *  *  *  *
Szanowni Państwo,

Na te najbardziej rodzinne Święta w roku, życzymy Państwu, 
aby był to czas pokoju, nadziei, radości, spędzony w ciepłym, 

rodzinnym gronie, a  nadchodzący Nowy Rok przyniósł 
wiele nowych szans na realizację wszystkich zamierzeń.

Sołtys i Rada Sołecka Jesówki

*  *  *  *  *
Gloria in excelsis deo!

Szanowni Państwo,
Życzę ciepłych, rodzinnych i przepełnionych radością, 

Świąt Bożego  Narodzenia. 
A na nadchodzący nowy 2014 rok życzę – nam wszystkim 

–  stabilności i wytrwałości w osiąganiu założonych celów. 
Niech wszelkie plany się spełnią, a trudne decyzję 

i problemy niech będą tylko chwilowe. 
Życzę wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku
Łukasz Kamiński – radny 

Zdrowych, wesołych i pogodnych 
Świąt Bożego  Narodzenia. 

Niech będą one okazją do zadumy, 
ale i radości z rodzinnego spotkania. 

Niech przyniosą wytchnienie 
od codziennych zmagań i trosk. 
Oby magia Bożego Narodzenia 
przetrwała w nas jak najdłużej! 

Magicznych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2014

życzą bibliotekarki Danusia i Kinga;)

*  *  *  *  *
Szanowni Mieszkańcy!

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia 

chciałbym życzyć wszystkim Państwu 
radosnego przeżycia tych wyjątkowych dni 

w atmosferze miłości i wzajemnego szacunku 
w gronie najbliższych, a osobom samotnym, 

by spotkały sie z ciepłem i życzliwością ze strony sasiadów.
W nadchodzącym Nowym Roku życzę wszystkim optymizmu 
i wiary, że dziś występujące problemy, które ma każdy z Was, 

staną się przeszłością, a przyszłość będzie godna 
naszych oczekiwań i pragnień.

Z wyrazami szacunku
Wojciech Kaczorowski – radny

*  *  *  *  *
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2014! 

Zatem w imieniu KLUBU SENIORA składam 
wszystkim mieszkańcom naszego pięknego Zalesia Górnego, 

w każdym wieku oraz naszym Przyjaciołom w Złotokłosie 
i Jastrzębiu najserdeczniejsze życzenia 

ŚWIĄTECZNE i NOWOROCZNE, 
wszystkiego najlepszego, łaski Bożej, zdrowia, 

ciepła rodzinnego, satysfakcji z udanej realizacji 
mądrych planów i zamierzeń, i wielu powodów 

do radosnego uśmiechu każdego dnia.
Zaś Koleżankom i Kolegom z Klubu dodatkowo życzę 

by Klub nadal był dla nich  miejscem satysfakcjonującej 
aktywności oraz zasłużonej rozrywki i wypoczynku.

Jerzy Roman – prezes  Klubu Seniora
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1. Na comiesięcznym spotkaniu Rady so-
łeckiej omówiliśmy:
– organizację ruchu na skrzyżowaniu koło 
poczty; droga powiatowa, czyli ul. Parko-
wa krzyżuje się z  czterema gminnymi uli-
cami. Stwarza to duże niebezpieczeństwo 
dla użytkowników. Mimo naszych wielo-
letnich zgłoszeń do starostwa nic się nie 
zmieniło. Ponownie zaprosiliśmy na wizję 
lokalną dyrektora zarządu dróg powiato-
wych oraz starostę. Czekamy na efekty.
– oświetlenie parkingu przy Ośrodku 
„Wisła” przekazanego mieszkańcom do 
bezpłatnego parkowania. Lampy uliczne 
zostaną wykonane w I kwartale 2014 roku.
– sprawę związaną ze stroną internetową 
Rady Sołeckiej www.przystanekzalesie.
pl. Powstanie strona, która będzie rozsze-
rzoną wersją naszego Biuletynu.
– wydatki z Funduszu sołeckiego na 2013 
rok. Dokonano zakupu nagród na imprezy 
kulturalne i sportowe, występy artystów na 
Mikołajki dla dzieci w naszej Szkole Pod-
stawowej, oraz narzędzi do porządkowania 
Zalesia (sekatory, łopaty śnieżne itp.)
2. Na spotkaniu w  Gminie omówiliśmy 
sposób rozliczania się za rozszerzony  mo-
nitoring  w naszej miejscowości,
3. Na spotkaniu ze starostą w obecności 
przewodniczącego komitetu wodno–ka-
nalizacyjnego omówiliśmy termin budo-
wy sygnalizacji świetlnej na ul. Pionierów 
przy Wiekowej Sosny i Koralowych Dę-
bów. Ta pierwsza ma być gotowa w pierw-
szej połowie 2014 roku. 
4. Prowadziliśmy rozmowy i koresponden-
cję z  PKP w/s odświeżenia zamalowanych 
przez „graficiarzy” ścian budynku PKP. 
Namówiliśmy PKP na zakup farby, a oso-
by skierowane do prac społecznie użytecz-
nych zamalowały to, co zostało zniszczo-
ne. Jest czysto i mamy nadzieję, że nasze 
wspólne wysiłki zostaną uszanowane.  
5. Udało się nam zamówić tablicę z na-
pisem Zalesie Górne – powiesimy ją nad 
poczekalnią naszej stacji PKP.
6. Uzgodniliśmy również, że PKP oczyści 
szambo wylewające się na tyłach budynku 
i usunie tworzące rozlewisko wokół.
7. Na nasz wniosek Gmina ustawiła lustra 
drogowe przy ulicach: Leśnej, Słonecznej, 
Leśnych Boginek i Jesionowej,
8. Mimo naszych prawidłowych wystą-
pień o kruszywo i równiarkę – nie otrzy-

maliśmy ani jednego ani drugiego. Na-
czelnik wydziału drogowego tłumaczył, 
że zabrakło pieniędzy. Nasze kilkakrotne 
wystąpienia osobiste i pisemne nie odnio-
sły skutku. Otrzymaliśmy zapewnienie, 
że kruszywo i równiarka przybędzie do 
nas w I kwartale 2014 roku.
9. Zwróciliśmy się do Gminy o ustawienie 
skrzyń z piaskiem na głównych ciągach 
naszych ulic
10. Prowadzimy korespondencję popartą 
zdjęciami z Urzędem Marszałkowskim i 
Dyrekcją Dróg Wojewódzkich o poprawę 
oznakowania poziomego i pionowego na 
drodze wojewódzkiej 873 przy wjeździe 
do Zalesia
11. Poprosiliśmy Burmistrza o wprowa-
dzenie do projektu budżetu odwodnienie 
ulicy Piaseczyńskiej 
12. Braliśmy udział w spotkaniu zorgani-
zowanym przez mieszkańców ulicy Pięk-
nej n/t wykonania utwardzenia tej ulicy,
13. Uczestniczyliśmy, wręczając również 
statuetki ufundowane z Funduszu Sołe-
ckiego, finalistom wspaniałego wydarze-
nia kulturalnego „Sztukatorzy”
14. Braliśmy udział w ciekawych spotka-
niach w naszej Bibliotece między innymi: 
w spotkaniu  autorskim z Tadeuszem Ros-
sem i wernisażu prac malarzy z Niefor-
malnej Grupy Twórczej „Światłocień”

15. Braliśmy udział w konferencji zor-
ganizowanej dla naszych mieszkańców 
przez Nadleśnictwo Chojnów. Pracowni-
cy Nadleśnictwa odpowiadali na pytania 
mieszkańców, między innymi dotyczące 
wyrębu lasu. Szkoda, że na tak dużą ilość  
niezadowolonych mieszkańców przyszło 
tylko 8 osób. Ogłoszenia o tej konferen-
cji były dostępne od długiego czasu i w 
naszym Biuletynie i na naszych zalesiań-
skich stronach internetowych. Przybyli 
mieszkańcy zaproponowali, aby odtwo-
rzyć tzw. ścieżkę Wicherka i oznaczyć hi-
storyczne okopy z czasów II wojny świa-
towej znajdujące się w naszych lasach.

Ewa Molenda–Stroińska– Sołtys

* * *
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

* * *
Te le fon ws. awa rii oświe tle nia ulic:
(22) 720 39 07 (czyn ny ca łą do bę)
Po go to wie Ka na li za cyj ne PWiK: 
603 309 399
Po go to wie wo do cią go we: 603 309 399
Pogotowie energetyczne: 
(22) 701 332 20

SOŁTYS DZIAŁA, A RADA SOŁECKA WIE …

LISTY OD MIESZKAŃCÓW

Witam pani Ewo,
Piszę o sprawie, o której rozmawia-

łyśmy dziś przez telefon, a są to liście. 
Firma Lekaro, która wygrała przetarg na 
wywożenie śmieci dostarczyła każdemu 
numerowi domu 20 worków na tzw. odpa-
dy zielone. Worki są w kolorze brązowym. 
Miały starczyć od lipca do listopada i tym 
terminie Lekaro zabierało worki spod 
naszych bram. W czym tkwi problem – 
otóż dla wielu mieszkańców Zalesia tych 
worków jest za mało. Mieszkańcy zaczęli 
liście pakować w worki różnokolorowe – 
czarne, niebieskie, żółte, szare itp. Wtedy 
pojawiły się ogłoszenia firmy, że będą 
odbierać worki tylko brązowe i że tych 
innych nie zabiorą. Jeśli ktoś ma za dużo 
liści, a za mało firmowych worków niech 
je przywiezie na ul. Techniczną, albo pod 
przepompownię przy ul. Koralowych 

Dębów. Pytam się jak mamy dostarczyć 
30–40 worków zebranych liści, których 
nie wolno palić, a prywatne firmy od „li-
ści” każą sobie płacić 6–8 zł. od worka? 

Mama propozycję, niech Lekaro za-
cznie sprzedawać dodatkowe worki na 
odpady zielone. Są zalesianie, którym 
20 worków wystarczy, a inni zapłacą do-
datkowo za większą ich liczbę. W cenie 
worka będzie wywóz liści i nie obciąży się 
dodatkowymi opłatami sąsiadów, którzy 
liści nie grabią. A co ze sprzątaniem liści 
z chodnika przy posesji? Na to poszło mi 
6 worków z tych 20. I dlatego wieczorami 
nad Zalesiem unoszą się dymy, liści palić 
nie wolno ale desperaci palą, bo nie mają 
kasy na wywiezienie ich.

Serdecznie pozdrawiam, 
(dane czytelniczki do wiadomości redakcji)

W następnym numerze zamieścimy 
odpowiedź
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Mija kolejny rok działalności Stowa-
rzyszenia Razem Lepiej. Dla przypo-
mnienia nadmienię, że jest to stowarzy-
szenie działające na rzecz osób niepeł-
nosprawnych i ich opiekunów. 

Rok 2013 był dla nas bardzo aktyw-
ny. Tradycyjnie spotykaliśmy się w każ-
dą trzecia sobotę miesiąca. Dzięki takim 
spotkaniom integracyjnym każdy z nas 
mógł wyjść z domu, mieć jakiś cel i spot-
kać się z przyjaciółmi. 

Późną wiosną, członkowie stowarzy-
szenia wzięli udział w projekcie „Aktyw-
ne Piaseczno”. Dzięki warsztatom, w któ-
rych mieliśmy okazję brać udział, bardziej 
się otworzyliśmy, zaczęliśmy dostrzegać 
w sobie pozytywne cechy i gdzieś pojawi-
ła się ta wiara, że niepełnosprawność, nie 
zamyka przed nami drzwi.

Jak co roku, we współpracy z Miej-
sko–Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Piasecznie, zorganizowaliśmy 
wycieczkę do Farmy Iluzji w Trojanowie. 
Dzięki takim wycieczkom udowadniamy 
sobie, że nie straszne są nam kilometry, 
czy bariery architektoniczne. Wspólnie 
możemy więcej osiągnąć, pomóc sobie 
wzajemnie. 

Jedną z największych atrakcji letnich 
był Jarmark Hubertowski, podczas które-
go prezentowaliśmy nasze wyroby ręczne, 
takie jak: rzeźby, obrazy, domowe wypie-
ki, lemoniadę, czy drewniane przedmioty 
ozdabiane techniką decoupage.

Jesienią wybraliśmy się na zawody 
sportowe dla niepełnosprawnych – Tata-
spartakiada, organizowane przez prezesa 

Stowarzyszenie Dobra Wola – pana Jacka 
Zalewskiego. Ciężką walką zasłużyliśmy 
sobie na puchar, który z dumą przywieź-
liśmy do Zalesia. Stowarzyszenie Dobra 
Wola organizuje co roku sprzątanie świata 
– „Dobra Wola do sprzątania świata”. W 
tym roku po raz pierwszy wybraliśmy się, 
aby wspólnie móc pokazać, że żadnej ini-
cjatywy się nie boimy i pomimo dużych 
dysfunkcji jakie mamy jesteśmy w stanie 
bardzo dużo osiągnąć. 

W tym roku po raz pierwszy wybra-
liśmy się wspólnie do dwóch warszaw-
skich teatrów. Dzięki MGOPS mogliśmy 
obejrzeć dwa spektakle: „Mój przyjaciel 
Harvey” oraz „Mayday”. Byliśmy dwa ra-
zy na AB OVO – teatr impro, gdzie każdy 
z nas ubawił się do łez. 

Podczas jednego z jesiennych spot-
kań, przyjechał do nas rehabilitant, któ-
ry udzielił nam cennych wskazówek jak 
mamy ćwiczyć, aby móc poprawić swoją 
kondycję. 

Myślę, że warto również nadmienić, że 
wspieramy także innych zbierając plasti-

kowe nakrętki. Zawieźliśmy już kilkana-
ście worków nakrętek, które przeznaczo-
ne są na sprzęt i rehabilitację dla chorego 
Kubusia z sąsiedniej wsi. 

Kończy się rok, niedługo zaczyna no-
wy więc z tej okazji chcę bardzo serdecz-
nie podziękować wszystkim tym, którzy 
wspierają naszą działalność. Dziękuję 
pani dyrektor Marcie Blauth i panu An-
drzejowi Szczygielskiemu za otwartość 
i gościnność. Dziękuję pracownikom 
socjalnym MGOPS w Piasecznie – pani 
Bogusi Meissner i pani Justynie Mazurek 
za pomoc i wsparcie. Dziękuję harcerzom 
i wolontariuszom za pomoc w organizacji 
spotkań. Dziękuję również uczestnikom i 
gościom spotkań, bo to dzięki Wam ist-
niejemy. 

Z okazji zbliżających się Świąt Boże-
go Narodzenia życzę Państwu ciepła oraz 
radości, a w Nowym Roku wszelkiej po-
myślności.

Magda Kamińska 
przedstawiciel 

Stowarzyszenia Razem Lepiej

Kolejny rok 
razem

11 grudnia burmistrz Zdzisław Lis 
podpisał umowę na rozbudowę szkoły 
w Zalesiu Górnym.

Ten dzień zwieńczył kilka lat trudnej 
pracy koncepcyjnej, jak również czysto 
formalnej. Nie obyło się bez problemów 
proceduralnych. Konieczne były zmiany 
planów miejscowych, dodatkowe uzgod-
nienia. Na szczęście od 11 grudnia wyko-
nawca, firma BTB Kartel, został oficjal-
nie wprowadzony na teren budowy.

Szkołę czeka gruntowna zmiana. W 
pierwszym etapie zostanie rozbudowana 
o nowe skrzydło, stołówkę, salę gimna-
styczną oraz boisko wielofunkcyjne. Stara 
część budynku zostanie wyremontowana. 
Jak czytamy w oficjalnym komunikacie 

urzędu: „Nowe skrzydło to ponad 5000 m 
kw, czyli o ponad 1000 więcej niż liczy 
obecny budynek. Dzięki rozbudowie pla-
cówka wzbogaci się o ponad 11 nowych 
sal dydaktycznych (w tym dwie sale dla 
„zerówki”). Zyska również teren wokół 
szkoły – będą wytyczone i zmodernizo-
wane nowe ciągi komunikacyjne, zosta-
nie nasadzona nowa zieleń – samych no-
wych krzewów ma być ponad 1000. Cały 
obiekt będzie przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, m.in. dzięki za-
montowanym windom.” Roboty budowla-
ne mają zakończyć się latem 2015 i będą 
kosztować ponad 16,6 mln zł.

  Łukasz Kamiński – radny

Ruszyła rozbudowa szkoły!
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5 grudnia to symbo-
liczne święto wolontariuszy na całym 
świecie. Po nim następuje 6 grudnia – 
dzień, w którym chętnie obdarowuje-
my innych miłymi prezencikami.

To dobre zestawienie dat, bo wolonta-
riusz właśnie zajmuje się obdarowywa-
niem, tylko przez cały rok, a nie jednego 
dnia. Czasem może komuś podarować 
jakąś rzecz, ale najczęściej – swój czas, 
zdolności, uwagę, pomoc. I uczy się przy 
tym wrażliwości na innych, na to co się 
dzieje dookoła. 

Z okazji tego święta uczniowie z Mło-
dzieżowego Klubu Wolontariusza spotkali 
się w Gimnazjum z dyrekcjami szkoły, 
Ośrodka Pomocy Społecznej i przedsta-
wicielami naszej społeczności lokalnej.

Ale grudzień, to nie tylko świętowa-
nie i podziękowania, to miesiąc inten-
sywnych działań. Wolontariusze , pod 
kierunkiem p. Joanny Kwiatkowskiej 
przygotowali prezentację naszej działal-
ności na gminny konkurs „Wolontariat 
w naszej szkole”. 5 wolontariuszek z klas 
pierwszych i drugich świetnie dokonało 
prezentacji na konferencji w gminie w 
czwartek, a w niedzielę 8 grudnia odbie-
rzemy z rąk burmistrza Piaseczna nagro-
dę za trzecie miejsce w konkursie.

W sobotę 7 grudnia zostaliśmy zapro-
szeni do udziału w Targach Świątecz-
nych w sali GOSiR, żeby wspólnie z OPS 
przedstawić różne formy współpracy z 
wolontariuszami.

Część wolontariuszy będzie pomaga-
ła w zbieraniu funduszy 7 i 8 grudnia w 
Decathlonie, Leroy Merlin, Auchan na 
organizację Radosnej Wigilii, a kolejni 
będą pomagać 14 i 15 grudnia w przygo-

towaniu Radosnej Wigilii w Piasecznie i 
w sprzątaniu po.

Wszyscy zaangażowani uczniowie już 
zabierają się za pieczenie i ozdabianie 
pierniczków, które , jak co roku, przeka-
żemy do paczek świątecznych Caritasu. 
I jeszcze tuż przed feriami świątecznymi 
będziemy gościć w Gimnazjum stowa-
rzyszenie Razem Lepiej na tradycyjnej 
wigilii – i znów młodzi wolontariusze 
przydadzą się do pomocy, może drobnej, 
mało efektownej, ale bardzo potrzebnej.

A jeśli ktoś spotka młodego człowie-
ka , który proponuje do kupienia zieloną 
opaskę silikonową, to proszę zapytać na 
jaki cel przeznacza dochód ze sprzedaży 
– my przekazujemy te pieniądze do Pol-
skiej Akcji Humanitarnej na akcję „Świat 
bez głodu”.

I jeszcze namawiamy wszystkich do 
zbierania plastikowych nakrętek. Za-
miast wyrzucać je do śmieci, możemy 
je przekazać tak, by pomogły w leczeniu 
ciężko chorego dziecka. Jeśli każdy z nas 
przekaże kilka nakrętek, to uzbieramy 
razem całe tony!

Niedawno wystartowała wspaniała 
inicjatywa – Katolicka Szkoła pod Ża-
glami – możliwość popłynięcia na fanta-
styczny rejs żaglowcem Pogoria dla ak-
tywnych wolontariuszy gimnazjalistów z 
Zalesia i okolic (nie muszą być uczniami 
naszego Gimnazjum). Zgłoszenia tylko 
do końca grudnia – czasu już niewiele, 
więcej informacji na kspz.org.pl 

Wolontariuszy w każdym wieku jest 
coraz więcej wokół nas i to bardzo cieszy!

Wanda Szczycińska
Młodzieżowy Klub Wolontariusza 

w Gimnazjum

Wspólnie 
dla mieszkańców

Współpraca Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Piasecznie i Klubu Kultury 
w Zalesiu Górnym trwa już od kliku 
lat i przynosi korzyści dla środowiska 
lokalnego – zwiększa ofertę kulturalną 
i edukacyjno–rozrywkową dla naszych 
mieszkańców.

Kolejny rok działa świetlica środowi-
skowa, gdzie dzieci po zajęciach w szkole 
mają zagospodarowany czas wolny, mogą 
pod opieką pedagogów odrobić lekcje, 
same przygotować podwieczorek. W wa-
kacje i ferie zimowe korzystają ze zorga-
nizowanego wypoczynku w ramach Akcji 
„Lato na wsi’ i „Zima na wsi”.

Ze wspólnej oferty skorzystali również 
dorośli mieszkańcy:
– 26 października 2013 r. liczna 45-oso-
bowa grupa seniorów pojechała do Ma-
tecznika w Otrębusach na sztukę „Edith 
i Marlene”, przygotowaną przez Mazo-
wiecki Teatr Muzyczny im. Jan Kiepury. 
Historia życia Edith Piaf i piosenka fran-
cuska wzruszyła widownię, a końcowe 
owacje trwały bardzo długo. 
– 7 listopada 2013 roku miał miejsce ot-
warty dla wszystkich mieszkańców Za-
lesia wyjazd do Konstancina–Jeziorny. 
Kierownik Klubu Kultury, Pan Andrzej 
Szczygielski był przewodnikiem i pilotem 
wycieczki.

Wyjątkowym przeżyciem było od-
wiedzenie prywatnego muzeum Villa La 
Fleur w Konstancinie, w którym znajdu-
ją się zbiory malarstwa, rzeźby i grafiki 
artystów polskiego i żydowskiego pocho-
dzenia działających we Francji w pierw-
szej połowie XX wieku. My obejrzeliśmy 
wystawę malarstwa Henryka Haydena. 
Kustosz muzeum przedstawił historię i 
nurty kubizmu.

Kolejnym etapem wycieczki było od-
wiedzenie Pałacu Potulickich w Oborach, 
którego historia sięga aż XVII wieku. Do-
wiedzieliśmy się o znaczeniu rodziny Po-
tulickich w historii i rozwoju Konstancina, 
a zwłaszcza Witolda Skórzewskiego, który 
w roku 1897 utworzył oparte na zachod-
nich wzorcach letnisko „Konstancin”.

W przyszłym roku chcielibyśmy kon-
tynuować współpracę, która pozwala na 
pełniejsze zaistnienie w środowisku lo-
kalnym obu wyżej wymienionych insty-
tucji, a mieszkańcom przynosi wymierne 
korzyści. B. Meissner

Światowy Dzień 
Wolontariusza 2013 w Zalesiu

Wydarzyło się…
12 grudnia br. w Szkole Podstawowej im. Wspól-
nej Europy w Zalesiu Górnym odbyły się 2 wy-
stępy iluzjonisty Konrada Modzelewskiego, które 
obejrzało ponad 200 dzieci. Występy zorganizował 
Klub Kultury dzięki środkom finansowym przeka-
zanym przez Radę Sołecką Zalesia Górnego. Po-
nieważ przedstawienie spotkało się z żywiołowym 
przyjęciem przez widzów oraz pozytywnymi oce-
nami kadry pedagogicznej wstępnie postanowiono, 
że w ramach współpracy ze szkołą Klub Kultury 
zorganizuje w I kw. przyszłego roku kolejne przed-
stawienie, tym razem dla klas najmłodszych. Red.
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Przed kilkoma miesiącami, z okazji 5–
lecia istnienia Klubu zaprezentowałem 
na tych łamach nieco statystyki obrazu-
jącej różne dziedziny i formy działalno-
ści klubowej. 

To spojrzenie wstecz z perspektywy 5–
lecia dało naprawdę imponujący obraz ak-
tywności m.in. kulturalnej (11 wyjazdów 
40–osobowych grup na spektakle teatral-
ne operowe, musicalowe), turystyczno– 
krajoznawczej (17 wycieczek autokarem 
do najpiękniejszych – bliższych i dalszych 
rejonów Polski), ponad 40 klubowych 
spotkań dyskusyjno–samokształcenio-
wych, ale także społecznej integracji tej 
blisko już 70–osobowej grupy starszych 
mieszkańców Zalesia Górnego.

Jednakże opis roli Klubu Seniora w za-
lesiański środowisku głównie przez pry-
zmat wycieczek to daleko idące uprosz-
czenie. Po tych pięciu latach uprawiania 
naszego środowiskowego „klubingu” wi-
dać wyraźnie, iż możliwość korzystania 
ze wsparcia organizacyjnego i finansowe-
go Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej są bardzo miłym i cennym, 
ale z pewnością nie jedynym i być może 
nie najważniejszym czynnikiem moty-
wacyjnym i wspólnotowym, przyciągają-
cym do klubu (bardzo przytulnego ale nad 

wyraz skromnego metrażem i infrastruk-
turą) szybko rosnąca liczbę osób.

Oto kilka przykładów. Od pięciu lat 
uczestniczymy z własnym, klubowym 
stoiskiem w Jarmarku Hubertowskim.

Organizatorzy dają nam dach nad gło-
wą (wielkie za to dzięki), reszta– oprawa 
artystyczna, urządzenie i wyposażenie 
(stoły, krzesła, kuchnie gazowe, nakrycia, 
napoje oraz smakołyki z „kuchni Babu-
ni”) – to społeczny wysiłek Klubowiczek 
i Klubowiczów. Z trudem, wysiłkiem ale 
i uśmiechem na twarzy Seniorzy realizują 
ten udział każdego roku. Panie są bardzo 
dumne, gdy zwiedzający chwalą stoisko i 
kuchnię i z tego, że za pieniądze zarobione 
ze sprzedaży klubowych wyrobów ręko-
dzieła artystycznego i przysmaków kuchni 
możemy opłacić np. wynajem autokaru na 
1–dniową wycieczkę do Ogrodu Botanicz-
nego w Powsinie, pałacu w Wilanowie lub 
któregoś ze stołecznych muzeów.

Dwa, trzy razy do roku jeździmy włas-
nymi środkami lokomocji z wizytą do pro-
wadzonego przez siostry zakonne Zespołu 
Szkół Specjalnych w Łbiskach. Zawsze z 
pudłami składkowych upominków i słody-
czy dla „naszych dzieci”.

Zawsze jest to kilkudziesięcioosobo-
wa grupka chętnych. Widać też nasze 

seniorki i seniorów wśród pracujących 
przy Świecie Pieczonego Ziemniaka, 
widać nas na majowych i listopadowych 
spotkaniach z pieśnią patriotyczną (cho-
ciaż mamy też własny wieloosobowy 
występ na wspólnym świętowaniu Dnia 
Niepodległości w zaprzyjaźnionym klu-
bie seniora w Złotokłosie) i wielu innych 
zalesiańskich imprezach. Prawie 30 osób 
ukończyło trudny, wielomiesięczny kurs 
komputerowy organizowany przez tutej-
szy Klub Kultury. Przykłady można by 
mnożyć, choćby bardzo licznym udziałem 
w zbieraniu książek dla naszych Rodaków 
na Wschodzie w ramach akcji „Kresy w 
potrzebie – Polacy Polakom”.

W Zalesiu Górnym jest klimat dla spo-
łecznej aktywności lokalnej. Ogromna 
jest ilość różnorodnych przedsięwzięć, o 
których głośno w całym powiecie, a czę-
sto i dużo dalej. Rozsądne, wspierające 
działania władz samorządowych gminy 
i powiatu są zaczynem, z którego wyła-
niają się nowi, coraz liczniejsi i uczestni-
cy i animatorzy aktywności społecznej i 
przedsięwzięć integracyjnych.

Klub Seniora z pewnością jest wśród 
tych aktywnych. Podbudowując własne 
samopoczucie bycia użytecznymi, po-
trzebnymi, docenianymi – zachęcamy 
tym samym innych do wspólnego kształ-
towania naszej małej ojczyzny.

Jerzy Roman

AKTYWNI SENIORZY

„Malarstwo jest milczącą poezją, 
a poezja mówiącym malarstwem”

– Simonides.

Biblioteka Publiczna w Zalesiu Gór-
nym 15 listopada miała zaszczyt gościć 
cztery niezwykle utalentowane malar-
ki: Ingę Linder–Kopiecką, Krystynę 
Linder–Kopiecką, Barbare Szilke oraz 
Bożenę Szenk członkinie Nieformalnej 
Grupy Twórczej „Światłocień”.

Artystki zaprezentowały swoje pra-
ce w naszej bibliotece i wniosły w nasze 
progi wiele pozytywnej energii. Wernisaż 
okazał się potocznie mówiąc „strzałem w 
dziesiątkę”. Były to niezapomniane chwile, 
w których każdy przybyły mógł się zatrzy-
mać choćby na chwilę w tym zabieganym 
świecie, bo w malarstwie można przywo-
łać coś, co się utraciło i zachować to na 
zawsze. Umocniło nas to w przekonaniu, 
że sztuka łączy ludzi a także pokolenia. 

Stwierdzenie to 
nie jest przesadą 
gdyż w piątkowy 
wieczór do naszej 
biblioteki zawita-
ło mnóstwo osób. 
Warto zaznaczyć, 
że nie byli to tylko 
stali bywalcy i nasi 
wierni czytelnicy, 
ale również zupeł-
nie nowe twarze.

Wchodząc do 
budynku naszej 
biblioteki dało się odczuć wiele pozytyw-
nych emocji, a w oczach przybyłych gości 
można było dojrzeć zachwyt i zaskocze-
nie. Cieszy nas niezmiernie fakt, że już po 
raz kolejny nasza biblioteka okazała się 
miejscem, do którego tak chętnie przyby-
wają coraz to nowi i oryginalni goście, a 
dzięki temu tętni ona życiem.

Szczególne podziękowania składamy 
pani Ewie Fijałkowskiej za pomysł i po-
moc w zorganizowaniu wernisażu.

Wszystkich zainteresowanych obejrze-
niem prac naszych artystek zapraszamy 
do naszej siedziby na ul. Wiekowej Sosny 
4 do 13 grudnia.

Kinga Przybyś

Sztuką w bibliotekę
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30 listopada w Szkole Podstawowej im. 
Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym 
odbył się Koncert Finałowy 6. Festiwa-
lu Poezji Śpiewanej „Sztukatorzy”. W 
koncercie wystąpiło 30 wykonawców w 
kategoriach: Dzieci, Młodzież i Dorośli.

Publiczność jak zwykle dopisała i Sala 
Rekreacyjna wypełniona była do ostat-
niego miejsca a nawet bardziej. Zalesianie 
ciepło powitali oficjalnych gości: burmi-
strza Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisława 
Lisa i dyrektor Centrum Kultury Ewę Du-
dek oraz przybyłą z dalekiego Łękuka Izę 
Przyłucką, inicjatorkę festiwalu. Zalesie 
Górne reprezentowała sołtys Ewa Stroiń-
ska i radny Rady Miejskiej Łukasz Kamiń-
ski, dyrekcje szkół oraz szefowie lokalnych 
stowarzyszeń i organizacji społecznych. 

Koordynatorem tegorocznego festi-
walu i jednocześnie prezenterem była 
Marzena Solecka. Po powitaniu uczestni-
ków i gości oraz wstępnych informacjach 
organizacyjnych zaproszono na scenę 
pierwszych wykonawców. Od począt-
ku występów było widać ogromny stres 
uczestników, który z czasem zanikał z 
powodu oklasków i przyjaznej reakcji 
publiczności. Na sali szybko wytworzyła 
się klimatyczna atmosfera dzięki pięknym 
wykonaniom piosenek a także dzięki zna-
komitemu akompaniamentowi naszych 
muzyków. Mimo dużej liczby wykonaw-
ców koncert przebiegał w dobrym tempie 
i bardzo sprawnie. W czasie dwu przerw 
niezbędnych do przeprowadzenia głoso-
wań publiczność licznie odwiedzała har-
cerską kawiarenkę i toczyła żywe rozmo-
wy na temat wykonawców.

Tegoroczne nowości
Nasz festiwal się rozrasta. Przybywa wy-
konawców, ale też pojawiają się nowe 
inicjatywy na wyróżnianie i promowanie 
uczestników. Oto pani dyrektor Centrum 
Kultury Ewa Dudek funduje dodatkową 
nagrodę za osobowość sceniczną a pan 
dyrektor Szkoły Maestro Andrzej Go-
zdecki akcentuje swoją nagrodą poetycki 
charakter festiwalu i wartości „duchowe”. 
Nabierają więc nasi „Sztukatorzy” rozma-
chu i wyraźniejszego charakteru. 

Zwycięzcy festiwalu
Wyniki konkursu ogłoszone przez festiwa-
lowe jury, fundatorów nagród specjalnych 

oraz w głosowaniu widzów wzbudziły 
aplauz publiczności. Największy dla Jago-
dy Wichowskiej zdobywczyni zarówno I 
miejsca w kat. „Dzieci” jak i Nagrody Pub-
liczności. Ale tak naprawdę zwycięzcami 
okazali sie wszyscy uczestnicy Festiwalu, 
ich emocjonalne wykonania piosenek spo-
tykały się z autentyczną reakcją publiczno-
ści. Na szczególne potraktowanie i kilka 
słów komentarza zasługują jeszcze dwie 
sprawy: pierwsza to zwycięstwo Oli Lipki 
z Konstancina w festiwalowym głosowa-
niu publiczności w kategorii „Młodzież”. 
Jej zwycięstwo to niezwyczajny pokaz kul-
tury, nie tylko muzycznej, widzów zgroma-
dzonych na widowni, którzy docenili bra-
wurowe wykonanie piosenki „Bluzwis”. I 
drugie wydarzenie, które także nakazuje 
szacunek dla uczestników konkursu finało-
wego. Agnieszka Pietrusińska przekazała z 
serdecznymi słowami swoją nagrodę innej 
finalistce konkursu Magdzie Kamińskiej. 
Chapeau bas! 

Podziękowania
Nasz lokalny festiwal stał się nieoczeki-
wanie dosyć dużą imprezą kulturalną. Nie 
tylko dlatego, że trwa łącznie z przygoto-
waniami ok. 6 – 7 tygodni. Decyduje o tym 
współudział i pomoc w jego organizacji 
wielu zalesiańskich i gminnych instytucji. 
Bardzo to cenimy i dziękujemy wszystkim 
za pomocną dłoń. Nasi Sponsorzy: Biuro 
Promocji Gminy, Centrum Kultury, Ra-
da Sołecka, SPZG, Zegar Słoneczny sp. 
z o.o., Szkoła Muzyczna Maestro, Studio 
Kreatywne Kotbury i Folwark Łękuk spo-
wodowali, że każdy uczestnik koncertu 
otrzymał oprócz dyplomu niewielki ale 
przydatny upominek. Zwycięzców Festi-

walu uhonorowano zaś nagrodami bar-
dziej wartościowymi, które ufundowali: 
Rada Sołecka, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Zalesia Górnego i Zegar Słoneczny Sp. z 
o.o. Dzięki wsparciu harcerzy i wolonta-
riuszy udało się sprawnie przygotować salę 
i niezbędny sprzęt a po koncercie wszystko 
uprzątnąć i wywieźć przed poniedziałko-
wymi zajęciami. Podziękowania należą 
się autorowi festiwalowej scenografii, 
Maćkowi Zadrągowi i współpracującej 
Grażynie Doba –Wolskiej. Scenografii 
absolutnie nietypowej, bo – minimali-
styczno – modernistycznej, ale ciekawej, 
zauważonej i dyskutowanej przez widzów 
koncertu. Szczególne podziękowanie kie-
ruję do Marzeny Soleckiej, koordynatora 
festiwalu, która podjęła sie bardzo ważnej 
i odpowiedzialnej funkcji. Bardzo istotna 
w społecznym odbiorze rozśpiewanego 
Zalesia jest na naszym festiwalu praca ju-
rorów. Kłaniam się im z podziękowaniem. 
Tegoroczne 4– osobowe jury musiało się 
uporać nie tylko z oceną wykonawców ale 
i tempem pracy jakie narzucał scenariusz. 
Sądzę, że największym podziękowaniem 
dla wszystkich członków jury jest akcepta-
cja widowni a czasem owacje po ogłosze-
niu ich decyzji. Dziękuję także wszystkim 
niewymienionym i anonimowym współ-
pracownikom i pomocnikom naszego 
przedsięwzięcia, dziękuję wszystkim bar-
dzo serdecznie. 

Z kronikarskiego porządku 
przypominamy – Fundatorzy nagród 

i współpracujący:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno– Biuro 
Promocji, Centrum Kultury w Piasecznie, 
Rada Sołecka Zalesia Górnego, Szkoła 

SZTUKATORZY 2013
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Muzyczna MAESTRO, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Zalesia Górnego, Stowarzysze-
nie Rodziców „TU”, Zegar Słoneczny sp. z 
o.o., Folwark Łękuk, zespół Mikroklimat, 
Studio Kreatywne Kotbury, Klub Kultury 
w Zalesiu Górnym, Szkoła Podstawowa im. 
Wspólnej Europy, Gimnazjum w Zalesiu 
Górnym, KS Hubertus, Studio Furia. Pro-
jekt plakatów, zaproszeń i programu: Jacek 
Ebert i Kotbury, autor rysunku na plaka-
cie: Bartek Jaskulski. Dekoracje: Maciej 
Zadrąg, Grażyna Doba–Wolska, pomoc: 
Marysia Magierowska, Julia Królikowska, 
Maciek Adamczyk, także asystent nagłoś-
nienia. Wsparcie organizacyjne: Harcerze 
ze szczepu ZHR „Watra”, Młodzieżowy 
Klub Wolontariusza, Szkoła Muzyczna 
„Maestro”. Poprowadzenie warsztatów 
i akompaniament: Barbara i Stanisław 
Szczycińscy, Katarzyna Tarkowska i Ja-
cek Solecki, Grażyna i Fryderyk Babińscy. 
Festiwalowe Jury: Gabriela Konarzewska, 
Karolina Skrzyńska, Renata Ryszkowska, 
ks. Sławomir Opaliński. 

Oficjalne wyniki 6. Festiwalu 
Poezji Śpiewanej „Sztukatorzy” 

w kategorii „Dzieci” :
1. Jagoda Wichowska 
– „Koń na biegunach”,
2. Natalia Napiórkowska 
– „Człowieczy los”, 
3. Iza Jabłońska 
– „Piosenka jest dobra na wszystko”. 
Nagroda Publiczności: 
Jagoda Wichowska – „Koń na biegunach” 
Kategoria „Młodzież”:
1. Marysia Magierowska 
– „Podobno gdzieś istnieje”, 
2. Magda Białoskórska i Gabrysia 
Madajewska – „Lipka”, 
3. Lucyna Królak 
– „Kołysanka Rosemary”,
Nagroda Publiczności: 
Aleksandra Lipka – „Bluzwis” 
Kategoria „Dorośli”:
Nagroda Publiczności: 
Agnieszka Pietrusińska – „Ogrzej mnie” 
Nagrody Specjalne:
Nagroda Dyrektora Centrum Kultury 
w Piasecznie za osobowość sceniczną: 
Iza Jabłońska 
– „Piosenka jest dobra na wszystko”, 
Nagroda Dyrektora Szkoły Muzycznej 
I stopnia MAESTRO za dobór 
repertuaru i wrażliwość artystyczną: 
Marianna Chmielewska – „Miłość”. 
Zdjęcia z festiwalu można obejrzeć na: 
www.tu.edu.pl oraz www.sztukatorzy.
tu.edu.pl Andrzej Szczygielski

Biblioteka Publiczna w Zalesiu Gór-
nym, Zalesiański Klub Seniora oraz 
Klub Kultury 8 listopada w saloniku 
naszej biblioteki zorganizowali spot-
kanie z Moniką Bukowińską i Domi-
nikiem Bednarskim autorami albumu 
„MIEJSCA PAMIĘCI powiatu piase-
czyńskiego”. Spotkanie związane było 
z obchodami 95 rocznicy odzyskania 
niepodległości.

W murach naszej biblioteki tym razem 
pragnęliśmy uczcić pamięć tych, którzy 
odeszli walcząc o naszą wolność i nie-
podległość. Chcieliśmy przede wszystkim 
przypomnieć jak burzliwa i okupiona wie-
loma ofiarami jest nasza historia. 

A także oddać hołd tym, którzy po-
święcili swoje życie dla naszego wspól-
nego dobra i przyczynili się do tego, aby 
ich świadectwo przetrwało w pamięci 
mieszkańców naszego regionu i kraju.

Prezentacja albumu rozpoczęła się 
od pokazu slajdów, przedstawiających 
miejsca pamięci znajdujące się na tere-
nie powiatu piaseczyńskiego. Mieliśmy 
okazję zobaczyć znakomite zdjęcia ro-
bione o różnych porach. Były to fotogra-
fie zarówno znajdujące się w albumie 

jak i takie, których czytelnicy tam nie 
zobaczą. Wielu uczestników piątkowego 
spotkania rozpoznawało miejsca prezen-
towane, a także doszukiwało się różnic w 
wyglądzie miejsc pamięci kiedyś i dziś. 
Album miał również zachęcić do więk-
szej dbałości i wrażliwości w odniesieniu 
do takich obiektów. 

Piątkowy wieczór był wzbogacony 
dyskusjami, pytaniami, a także rozmy-
ślaniami. Na nasze spotkanie przybyło 
wiele nowych osób. Po prezentacji ofi-
cjalnej zaproszeni goście mogli osobi-
ście zadawać pytania państwu Monice i 
Dominikowi, wymienić się swoimi spo-
strzeżeniami, a także wspomnieniami.

Wszystkim przybyłym serdecznie 
dziękujemy za obecność.

Kinga Przybyś

Ocalić od zapomnienia

INFORMACJA

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w drugiej 

połowie grudnia tego roku rozpocznie się 
dystrybucja worków do gromadzenia od-
padów segregowanych. Bezpłatny pakiet 
worków na 2014 rok otrzymają właścicie-
le nieruchomości, którzy w złożonej do 
Gminy deklaracji określili selektywny 
sposób zbiórki odpadów. 

Ilość worków w pakietach została 
określona na podstawie Uchwały Nr 
1168/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w 
Piasecznie z dnia 23 października 2013r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu Utrzy-
mania porządku i czystości na terenie 
Miasta i Gminy Piaseczno. 

Wielkość pakietów dla mieszkańców 
domów jednorodzinnych uzależniona 
została od liczby osób zamieszkujących 
daną nieruchomość:
– dla budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego w ilości:
a) na odpady „suche”– wg liczby osób 
zgłoszonych w deklaracji: 1 osoba – 1 szt. 
na miesiąc, 2–3 osoby – 2 szt. na miesiąc, 

4 osoby – 3 szt. na miesiąc, 5 osób – 4 
szt. na miesiąc, 6 osób i więcej – 5 szt. 
na miesiąc,
b) na szkło – wg liczby osób zgłoszonych 
w deklaracji: 1–3 osoby – 1 szt. na mie-
siąc, 4 osoby i więcej – 2 szt. na miesiąc,
c) na bioodpady i odpady zielone w ilości 
ustalonej w porozumieniu z właściciela-
mi nieruchomości w okresie kwiecień – 
listopad max do 32 szt. rok.

W przypadku nieruchomości nieza-
mieszkałych wielkość pakietów zależy 
od wielkości zadeklarowanego pojemnika 
i dotyczy tylko pojemników 0,12 m3 lub 
0,24 m3.  Worki do Państwa nieruchomo-
ści będą dostarczone przez sołtysów lub 
inne osoby, z którymi zostały podpisane 
stosowne umowy. Odbiór przysługujące-
go pakietu worków należy pokwitować 
wpisując na liście datę oraz imię i nazwi-
sko osoby przyjmującej. 

Mieszkańców, którzy nie otrzymają 
worków w sposób opisany powyżej, pro-
simy o zgłoszenie się do Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno, Wydział Gospodarki 
Odpadami, ul. Wojska Polskiego 54, po 
15 stycznia 2014 roku. Źródło: UMiG
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Sukces zalesiańskich 
badmintonistów!

Zawodnicy KS Hubertus trenujący pod okiem Kata-
rzyny Garbackiej wywalczyli w Białymstoku II miej-
sce i tytuł Drużynowych Wicemistrzów Polski w Bad-
mintonie w kategorii młodzików.

Po drodze do finału Mistrzostw rozegranych w week-
end 14-15 grudnia pokonali drużyny z Suwałk (4:1) i Bie-
runia (3:2). Złoto przegrali „o włos” wynikiem 2:3 z dru-
żyną Aktywna „5” z Przemyśla. O wyniku zdecydował 
ostatni set grany na przewagi.

Burmistrz Piaseczna wraz z przewodniczącym rady 
obdarowali badmintonistów nagrodami i dyplomami gra-
tulacyjnymi, które otrzymali:
Adam Szolc – brązowy medalista indywidualnych Mi-
strzostw Polski Młodzików, wielokrotny medalista mię-
dzynarodowego cyklu turniejów Grand Prix; kandydat do 
kadry narodowej U15;
Michał Matysiak – srebrny medalista indywidualnych 
Mistrzostw Polski Młodzików; wielokrotnie nagradzany 
na turniejach;
Aleksander Wyżykowski – medalista Mistrzostw Ma-
zowsza; grał w finale z kontuzją;
Franciszek Ebert – medalista Mistrzostw Mazowsza; 
powracający do formy po poważnej kontuzji, o tempera-
mencie pobudzającym każdego sędziego.

Nagrodzona została też trenerka Katarzyna Garba-
cka – wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski, Akade-
mickich Mistrzostw Polski, członek kadry narodowej.

Serdecznie gratulujemy! Łukasz Kamiński

Podobnie jak rok temu Mi-
strzostwa Mazowsza Szkół od-
były się w Warszawie – Wesołej.

W sobotę siódmego grudnia w 
Gimnazjum nr.219 stawiło się do 
walki prawie sto drużyn z mazo-
wieckich szkół. Mając tak liczną 
grupę szachistów Zalesie Gór-
ne nie miało wyboru – musiało 
wziąć udział w tej imprezie! 

Nasza podstawówka w skła-
dzie: Szymon Soćko, Kacper 
Zaręba, Wojciech Telakowiec, 
Julia Soćko jechała na zawody 
w bojowych nastrojach. Z uwa-
gi na bardzo młody wiek i małe 
doświadczenia naszych zawodni-
ków, nie oczekiwaliśmy wielkich 
sukcesów.

Zalesie Górne było także re-
prezentowane w inny sposób. W 
drużynie Gimnazjum nr. 2 w Pia-
secznie wystąpiło troje zalesiań-
skich szachistów.

Absolwenci naszej podsta-
wówki: Weronika Soćko, Patryk 
Błasiak, Kalina Dobień wspo-
magani przez Wojciecha Bor-
kowskiego stanowili grupę do-
świadczonych graczy i tu szanse 
na dobrą lokatę były już trochę 
większe.

 Jak to zwykle bywa w grze 
młodych szachistów, gra była 
bardzo zacięta. Uczniowie wal-
czyli do ostatniego pionka! Na-
sza podstawówka drużynowo nie 
brylowała, za to indywidualnie 
Szymon Soćko wywalczył brązo-
wy medal na pierwszej szachow-
nicy. Jednak wszyscy zawodnicy 
zdobyli cenne doświadczenia, 
które na pewno przydadzą się w 
przyszłości.

Piaseczyńskie Gimnazjum 
natomiast pokazało się z bardzo 
dobrej strony i ostatecznie zajęło 
szóste miejsce.

Wyniki Szkół Podstawowych 
(udział brało 60 drużyn):
1. SP nr.4 Ursus
2. SP nr. 11 Ursus
3. SP nr. 12 Otwock nr.1
44. SP im. Wspólnej Europy 
Zalesie Górne

Wyniki Gimnazjów 
(udział brało 24 drużyny):
1. G nr.112 W–wa Włochy
2. G PMS Mińsk Mazow. nr.1
3. G 119 Wesoła nr.1
6. Gimnazjum nr 2 w Piasecznie. 

Monika Soćko – opiekun ekipy

BOJE NASZYCH SZACHISTÓW


