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

I. Na comiesięcznym spotkaniu rady so-
łeckiej omawialiśmy:
– organizację 85-lecia Zalesia Górnego 
połączonego z wystawą prac zalesiań-
skich artystów pt. „Pokolenia”, spotka-
nie ma się odbyć w sali teatralnej naszej 
szkoły
– wydanie albumu „Ulice Zalesia”
– organizację festiwalu poezji śpiewanej 
„Sztukatorzy”, który odbędzie się, jak co 
roku, w listopadzie
– realizację FunduszuSołeckiego 2015
– termin oddania budynku po gimna-
zjum naszemu Zalesiańskiemu Centrum 
Kultury
– wspólnie z mieszkańcami ulicy Aka-
cjowej omawialiśmy utrudnienia wystę-
pujące na tej ulicy spowodowane rowem 
i nasadzeniami na poboczach ulicy
II. Braliśmy udział w uroczystości ot-
warcia naszego Zespołu Szkół Publicz-
nych. Z tej okazji przekazaliśmy obraz 
namalowany przez zalesiańskie dzieci na 
80-lecie Zalesia Górnego.
Pomysłodawcą tej wielkiej pracy był nasz 
artysta Leszek Zadrąg. Kopia obrazu wi-
si w poczekalni PKP, natomiast oryginał 
został wręczony pani Dyrektor Marcie 
Blauth przez Leszka Zadrąga i naszą de-
legację. Obraz został powieszony w cen-
tralnym miejscu Szkoły.
III. Spotkaliśmy się ze starostą Wojcie-
chem Ołdakowskim w sprawie potwier-
dzenia czy nasz wniosek do projektu bu-
dżetu powiatu, dotyczący budowy chod-
nika od poczty do Ustanowa, został ujęty 
w planie. Starosta oraz członek Zarządu 
Powiatu, pan Ksawery Gut, poinformo-
wali nas, że będzie robiona dokumenta-
cja tego chodnika. Jednocześnie podzię-
kowalismy Staroście za dotrzymanie sło-
wa, czyli budowę chodnika na Pionierów 
od Bazarku do Top Marketu.
IV. Interweniowaliśmy w sprawie budo-
wy chodnika na ul. Pionierów na wnio-
sek mieszkańców.
V. Poprosiliśmy właściciela drogi 79 
(wyjazd z Pilawy do Piaseczna i Góry 
Kalwarii) o naprawę pobocza wyjazdu 

w stronę Góry Kalwarii przy okazji robót 
prowadzonych na tej drodze przez Dy-
rekcję Dróg i Autostrad oddział Ożarów. 
Niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
VI. Braliśmy udział w w spotkaniu z pa-
nem Bernardem Marquerittem, autorem 
książki „Bliżej Polski” – dziennikarzem, 
naszym mieszkańcem. Spotkanie nie-
zwykle ciekawe, szkoda, że tak mało 
mieszkańców jest zainteresowanych na-
szymi spotkaniami w bibliotece.
VII. Poprosiliśmy Gminę o dwie tab-
lice ogłoszeniowe – jedną dla nas, koło 
przepompowni, drugą na trakt Warecki-
-Nowinki.
VIII. Poprosiliśmy Burmistrza o dofi-
nansowanie rozszerzenia monitoringu 
przy PKP.
IX. Zlecamy prace porządkowe osobom 
skierowanym przez kuratorów do prac 
społecznie użytecznych. W dalszym cią-
gu prosimy o zgłaszanie sołtysowi miejsc 
szczgólnie zaśmieconych. Postaramy się 
usunąć te śmieci, jak tylko zgłosi się ktoś 
do „odróbki”.

* * *
Przypominamy:
Oglądamy wydarzenia w naszej miej-
scowości w naszej zalesiańskiej telewizji 
www.tvzalesie.pl – jesteśmy prawdopo-
dobnie jedyną wsią w okolicy, która ma 
swój program informacyjny.

Drugie życie gazet w poczekalni PKP. 
Prosimy o niezostawianie ulotek, ksią-
żek, reklam. Zostawiamy wyłącznie cza-
sopisma – regulamin wisi nad regałem 
– dbajmy o to miejsce.

Sołtys Ewa Molenda-Stroińska

* * *

PRZYDATNE TELEFONY:
Pogotowie ratunkowe FALCK, 
22/535 91 93 ; 999; 112
Nocna pomoc lekarska Piaseczno 
ul.Pomorska1, tel.22/5369776
Nasz Ośrodek Zdrowia 22/7565245

Przychodnia Piaseczno ul Fabryczna, 
22/7562111; 22/7567373
Szpital Św.Anny Piaseczno 22/735 41 00
Pogotowie gazowe 992
Straż Pożarna 998; 112
Telefon ws. awarii oświetlenia ulic 
881 551 551
Pogotowie energetyczne Jeziorna 
22/7013220; 22/7013222
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 22/756 52 17
Dom Kultury ul. Jelonka 500 162 993
Gmina Piaseczno – centrala 22/7017500
Gmina – Wydział Gospodarki 
Odpadami 22/736 29 84
Nadleśnictwo Chojnów 22727 57 52

* * *

OGŁOSZENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pia-
secznie uprzejmie informuje, że od 15.X 
do 30.XI.2015r. rozpoczął się pilotaż wy-
dłużonych godzin pracy.

Urząd będzie czynny w godzinach:
Poniedziałek 7.30 – 20.00
Wtorek 7.30 – 15.30
Środa 7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 15.30
Sobota 8.00 – 12.00
Klienci w wydłużonych godzinach 

pracy Urzędu będą mogli załatwić swoje 
sprawy wyłącznie w Centrum Obsługi.

Pilotaż ma przyczynić się do wypra-
cowania rozwiązań z zakresu czasu pra-
cy, pozwalających zwiększyć dostępność 
usług Administracji Podatkowej.

Jednocześnie informuję o godzinach 
pracy kasy: poniedziałek 9.00 – 16.30, 
wtorek – Piątek 8.00 – 15.30

(piaseczno.eu)

SOŁTYS DZIAŁA, A RADA SOŁECKA WIE …
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Wnioski budżetowe 
a budżet na 2016 r.
Wnioski budżetowe prezentowałem w po-
przednim numerze. Serdecznie dziękuję 
wszystkim, którzy skierowali do mnie 
swoje pomysły i opinie. Starałem się je 
ująć w jak najlepszy sposób. Projekt bu-
dżetu trafi do rady Miejskiej 15 listopada. 
Wtedy zaczną się pracę nad poprawkami 
i dodatkowymi wnioskami, których bur-
mistrz nie uwzględnił. Mam nadzieję, że 
Zalesie Górne również w tym budżecie 
znajdzie swoje miejsce. Będę się starał 
aby tak było.

Chodnik przy Pionierów 
– wreszcie!

Oglądaliśmy wspólnie z Danielem Put-
kiewiczem - przewodniczącym Rady Po-
wiatu postępy prac przy budowie chodni-
ka wzdłuż ulicy Pionierów. W tym roku 
powstanie odcinek od Top Marketu do 
bazarku. Czekaliśmy wiele lat. Dziękuję 
Wojciechowi Ołdakowskiemu i Ksawere-
mu Gutowi za dotrzymane słowo. Czeka-
my na projekt budżetu starostwa na 2016 
r. Miejmy nadzieję, że znajdzie się tam 
budowa chodnika wzdłuż ul. Parkowej. 
To jeden z najniebezpieczniejszych frag-
mentów naszych zalesiańskich ulic.

Nowa szkoła oficjalnie otwarta!
W Dzień Komisji Edukacji Narodowej 

oficjalnie otworzyliśmy szkołę po remon-
cie i rozbudowie. Ogromny trud Dyrek-

cji placówek pp. Dyrektor Marty Blauth 
i Hanny Sierant, służb gminnych i Rodzi-
ców został wreszcie nagrodzony. Budowa 
naszej szkoły trwała długo i pochłonęła 
ponad 17 mln złotych. To jest zwieńczenie 
działań, jakie rozpoczynało poprzednie 
pokolenie Rodziców i Nauczycieli, które 
szturmem zdobywało budynek szkolny, 
a dawniej bankowy. Przyjemnie jest wra-
cać na stare śmieci, chociaż coraz trud-
niej je rozpoznać. Dziękuję serdecznie za 
współpracę wszystkim zaangażowanym: 
Dyrekcjom szkół, Rodzicom i służbom 
gminnym z Burmistrzem na czele. Niech 

budynek służy kolejnym pokoleniom ucz-
niów z Zalesia.

Czekamy jeszcze na remont starej sali 
gimnastycznej, która pomimo swej „tym-
czasowości” wytrzymała ponad 20 lat bez 
gruntownego remontu. Remont ruszy już 
niedługo.

Remont ul. Sarenki
Zakończył się etap projektowania. Pro-

jekt zakłada budowę ulicy o nawierzchni 
z kostki wraz z chodnikiem i kanalizacją 
deszczową. W tej chwili Gmina przygoto-
wuje materiały przetargowe. Przetarg bę-
dzie rozstrzygnięty w ciągu ok. 3 tygodni. 
Niestety najprawdopodobniej prace ruszą 
dopiero na wiosnę.

Remont ul. Piaseczyńskiej 
zakończony

Zakończył się remont ul. Piaseczyń-
skiej. Wykonana została nakładka asfal-
towa wraz z odwodnieniem. Kontrowersje 
wzbudza jeszcze wykończenie na skrzy-
żowaniu Koralowych Dębów. Wykonaw-
ca zobowiązał się do usunięcia wszystkich 
usterek. Dziękuję za wsparcie i meryto-
ryczną współpracę wszystkim członkom 
Komitetu budowy ulicy Piaseczyńskiej. 

Co dalej ze starym budynkiem 
gimnazjum?

Przedłużają się prace związane z prze-
kazaniem budynku do Centrum Kultury. 

SAMORZĄDOWE WIEŚCI
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Szanowni Państwo, drodzy Rodzice/
Opiekunowie! Prowadzimy badania 
dotyczące potrzeb dzieci z rodzinami 
w naszym mieście i gminie.

Zależy nam na Państwa opinii, bo uwa-
żamy, że dobre warunki opieki, rozwoju 
i edukacji małych dzieci przekładają na 
lepsze życie nas wszystkich. W związku 
z tym będziemy Państwu bardzo wdzięcz-
ni za wypełnienie anonimowej ankiety na 
www.piaseczno.eu. Na odpowiedzi cze-
kamy do 4 listopada 2015 roku. Na pod-
stawie Państwa odpowiedzi opracowana 
zostanie „Diagnoza problemów i potrzeb 
małych dzieci” przedstawiająca sytuację 
na dziś i rekomendująca zmiany w przy-
szłości. W grudniu 2015 wyniki „Diag-
nozy” zostaną zaprezentowane mieszkań-
com i władzom Piaseczna.

Diagnozę prowadzi zespół roboczy 
składający się z przedstawicielek insty-
tucji i organizacji działających w Mie-
ście i Gminie Piaseczno we współpracy 
z Urzędem Miasta i Gminy, Miejsko-
-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej, Fundacją Rozwoju Dzieci im. Ko-
meńskiego oraz Federacją Partnerstwo na 
Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci, 
ze wsparciem Programu FIO.
Z góry dziękujemy za przesłanie nam 
swojej opinii! Z wyrazami szacunku,

Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Piasecznie

PUDEŁKO ŻYCIA
Nowa inicjatywa Urzędu Miasta i Gmi-
ny Piaseczno o nazwie „pudełko życia” 
ma na celu ułatwienie niesienia pomocy 
w stanach zagrożenia zdrowia i życia 
mieszkańców gminy. Skierowana jest 
do osób samotnych, schorowanych, nie-
pełnosprawnych, seniorów 65+.

„Pudełko życia” to tak naprawdę tuba 
z ważnymi informacjami, którą osoby 
starsze, samotne powinny trzymać w swo-
im domu w lodówce. Pomoże ona w sytu-

acji, kiedy ratownicy medyczni wejdą do 
mieszkania i odnajdą osobę nieprzytomną 
lub z trudnościami komunikacyjnymi, bę-
dącymi wynikiem np. wylewu czy udaru. 
Ratownik, wiedząc, że „pudełka życia” są 
trzymane w lodówkach, szybko znajdzie 
pojemnik i dotrze do wszystkich ważnych 
informacji o pacjencie, co znacznie może 
przyśpieszyć właściwą pomoc.

Informacje, jakie senior podaje na spe-
cjalnej karcie włożonej do „pudełka życia”, 
obejmują listę chorób i przyjmowanych le-
ków, uczuleń na leki, przebytych operacji. 
Wpisuje się również kontakt do rodziny czy 
do lekarza prowadzącego, a także miejsce 
trzymania dokumentacji medycznej. Moż-
na też zasugerować, czy klucze do miesz-
kania ratownik powinien zabrać wraz 
z pacjentem do szpitala, czy może oddać 
sąsiadowi. Ważna jest też informacja, czy 
w mieszkaniu są zwierzęta i kto mógłby się 
nimi zająć pod nieobecność seniora.

W „pudełku życia” obok karty informa-
cyjnej znajduje się naklejka, którą należy 
nakleić na drzwiach lodówki. Dlaczego 
właśnie tu? W całym kraju prowadzona jest 
akcja promocyjna „pudełek życia”, która 
wskazuje lodówki jako to miejsce w do-
mu, które łatwo odnaleźć, które znajduje 
się w prawie każdym domu, prawie zawsze 
w kuchni lub w przyległym pomieszczeniu.

– Pudełko może uratować życie każde-
mu, kto w chwili przyjazdu karetki nie jest 
w stanie podać podstawowych informacji 
o swojej chorobie, uczuleniach czy zażywa-
nych lekach. Dlatego zachęcam serdecznie 
do odbierania „pudełek życia” z państwo-
wych przychodni zdrowia zlokalizowanych 
na terenie gminy Piaseczno – mówi bur-
mistrz Zdzisław Lis. – Warto przygotować 
rzetelne informacje, zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w tubach, i pamiętać o ich aktu-
alizowaniu – podkreśla burmistrz.

„PUDEŁKO ŻYCIA” DOSTĘPNE 
JEST OD PAŹDZIERNIKA 2015:
– Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Piasecz-
nie, ul. Fabryczna 1
– Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Piasecz-
nie, ul. Skrzetuskiego 17
– Wiejski Ośrodek Zdrowia w Głoskowie, 
ul. Górna 20
– Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zalesiu 
Górnym, ul. Złotej Jesieni 1
– Wiejski Ośrodek Zdrowia w Złotokło-
sie, ul. Runowska 1 (piaseczno.eu)

INFORMACJA

Urząd Kontroli Skarbowej w Warsza-
wie w 2014 r. rozpoczął ogólnopolską 
kampanię informacyjną pod hasłem 
„Nie daj się zrobić w słupa”.

„Słup” to potoczne określenie osoby, 
która firmuje swoim nazwiskiem działa-
nia organizowane w celu ukrycia faktycz-
nego inspiratora, czy uczestnika oszustwa. 
Inicjatywa ma więc na celu zapobieganie 
wciągania osób do zorganizowanej grupy 
przestępczej, której głównym celem jest 
wyłudzenie podatku VAT.

Kluczowym przesłaniem kampanii jest 
uświadomienie wszystkim potencjalnym 
ofiarom grup przestępczych, które otrzy-
mały propozycję pełnienia roli „słupów” 
bądź „buforów”, że za oszustwa podat-
kowe grożą kary – nie tylko z kodeksu 
karnego skarbowego, ale również kodek-
su karnego. Na przykład za wystawianie 
fikcyjnych faktur można stracić wolność 
nawet na okres do 8 lat!

Więcej informacji na temat kampanii 
znajdziecie Państwo na stronie: www.
slupczyoszust.pl.

(piaseczno.eu)

CZEGO POTRZEBA 
NASZYM RODZINOM?Wszystkich zaniepokojonych uprzejmie 

informuję, że jesteśmy na ostatnim eta-
pie. Wszyscy pracujemy, aby stało się to 
jak najszybciej – sezon grzewczy już się 
rozpoczął. Budynek zostanie przekazany 
najprawdopodobniej do połowy listopada. 

Powstanie Rada Pożytku 
Publicznego w Gminie

Uczestniczę z ramienia Rady Miejskiej 
w pracach przygotowujących uchwałą 
powołującą Radę Pożytku Publicznego. 
To ciało, w swym założeniu, ma być sta-
łym forum konsultacji i współpracy dla 
organizacji pozarządowych działających 
w Gminie Piaseczno. Cieszę się, że z ini-
cjatywą wystąpiły same organizacje. To 
kolejny etap zapoczątkowanych w 2006 
roku przez nas prac nad rozwojem rynku 
organizacji w Gminie. Wszystkim zain-
teresowanych zachęcam do współpracy 
i kontaktu w tym temacie.

Z wyrazami szacunku
Łukasz Kamiński – radny

Zapraszam do kontaktu:
kamiński@piaseczno.eu 
lub tel. 691 015 455

SAMORZĄDOWE WIEŚCI
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Pierwsza wypożyczalnia w Zale-
siu Górnym powstała w czasie 
okupacji z inicjatywy „Zarządu 
Budowy Kościoła” w „Zalesian-

ce”, gdzie prowadzone były przez Janinę 
Ezupowicz tajne komplety. W 1945 roku, 
dzięki staraniom kierownika szkoły pod-
stawowej Kamili Gruszczyńskiej, powstał 
przy szkole punkt biblioteczny. Początko-
wo prowadzony był charytatywnie. Liczył 
278 woluminów (w tym 67 pożyczonych 
z biblioteki w Jazgarzewie i 103 z Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Piasecznie). 
Dla powiększenia księgozbioru mieszkań-
cy Zalesia Górnego przekazali do punktu 
bibliotecznego 108 książek. Po wycofaniu 
się z życia publicznego Kamili Gruszczyń-
skiej, pracę w punkcie objął kierownik 
szkoły Ludwik Rybak. W 1955 roku punkt 
biblioteczny został przekazany nowopo-
wstałej Gromadzkiej Radzie Narodowej, 
przeniesiono go ze szkoły do lokalu na-
leżącego do GRN przy ul. Pionierów 31. 
Księgozbiór zgromadzono w niewielkim 
pomieszczeniu, niestety niespełniającym 
odpowiednich norm. W tym czasie z usług 
bibliotecznych korzystało ok. 50 czytel-
ników. Od 1 lipca 1955 roku w punkcie 
bibliotecznym, który został przemiano-
wany na Gromadzką Bibliotekę Publiczną 
w Zalesiu Górnym zatrudniono Eleonorę 
Janeczek (z zawodu nauczycielkę, która 
ukończyła kurs bibliotekarski i posiadała 

roczną praktykę w zawodzie biblioteka-
rza). Biblioteka otrzymała księgę inwenta-
rzową, pieczątki oraz druki potrzebne do 
prowadzenia placówki. Od tego momentu 
praca w bibliotece stała się systematyczna, 
wypożyczenia odbywały się w oznaczo-
nych dniach i godzinach. Od 24.09.1956 
r. obsługą biblioteki zajmowała się Anna 
Łukasiak – nauczycielka ze Szkoły Pod-
stawowej w Zalesiu Górnym. Prowadziła 
ją przez 11 miesięcy. W tym okresie zare-
jestrowano 84 czytelników a księgozbiór 
liczył 524 woluminów. Bibliotekę prze-
niesiono do lepszego pomieszczenia o po-
wierzchni 16 m², znajdującego się w byłej 
kancelarii w „starej szkole”. Niestety, ale 
w krótkim czasie po urządzeniu biblioteki, 
a bez wiedzy bibliotekarki otworzono ko-
misyjnie pomieszczenie biblioteczne przez 
sekretarza GRN w towarzystwie przedsta-
wiciela MO i przeniesiono cały księgozbiór 
do pomieszczenia o mniejszym metrażu 
– 9 m². Takie postępowanie władz w sto-
sunku do placówki kulturalno–oświatowej 
bardzo zniechęciło bibliotekarkę do dal-
szej pracy. Od 01.07.1957 do pracy wróciła 
Eleonora Janeczek. 

Koniec 1964 roku przyniósł ponowną 
zmianę lokalu, składającego się z dwóch 
małych i jednego większego pomiesz-
czeń. Od 2.08.1965r. bibliotekę przejęła 
Barbara Markowska, która organizo-
wała w bibliotece konkursy, wieczory 

bajek dla dzieci, dyskusje o książkach 
itp. W 1968 r. został założony punkt bi-
blioteczny w Ośrodku Wczasów Świą-
tecznych, który mieścił się w domku 
kempingowym. Prowadziła go Krystyna 
Dolińska. W 1969 roku powstał Klub 
Miłośników Książki. Na spotkaniach 
członkowie klubu prowadzili dyskusje na 
temat książek popularnonaukowych i ich 
poczytności wśród młodzieży.

Dzięki staraniom pani Barbary Mar-
kowskiej (sprawującej również funkcję 
społeczną) w lutym 1973 roku przyznano 
bibliotece nowy, samodzielny lokal (72 
m²), mieszczący się w przedwojennym 
domu, przypominającym murowane bu-
downictwo dworkowe, przy ul. Wieko-
wej Sosny 4. Wreszcie spełniał warunki, 
w jakich powinna mieścić się biblioteka. 
Dwa pomieszczenia przeznaczono na wy-
pożyczalnię a jedno na czytelnię, którą 
wyposażono w cztery stoliki i szesnaście 
krzeseł. Zakupiono nowy rzutnik oraz 
magnetofon. Raz w tygodniu wyświetlane 
były bajki dla najmłodszych, często odby-
wały się dyskusje na temat książek i fil-
mów. W maju 1973 r. na akcji „niedziela 
na wsi” biblioteka promowała swoją dzia-
łalność organizując kiermasz książek. 

16 października 2015 roku po raz ko-
lejny w  Bibliotece Publicznej w Zalesiu 
Górnym odbył się wieczór literacki z 
cyklu „ Spotkania w Bibliotece z auto-
rami z Zalesia Górnego i okolic”. 

Biblioteka Publiczna w Zalesiu Gór-
nym, Klub Kultury oraz Klub Seniora 
miały zaszczyt gościć Bernarda Margu-
eritta francuskiego dziennikarza i publi-
cystę  od wielu lat mocno związanego z 
Polską, a szczególnie z Zalesiem Górnym. 
W latach 1966-1970 był korespondentem 
prasowym „Le Monde” w Polsce, jed-
nak w 1971 został zmuszony przez wła-
dze PRL do jej opuszczenia. W 1977, po 
okresie pracy na Uniwersytecie Harvar-
da, Margueritte powrócił do Polski jako 
korespondent francuskich mediów. W 
październiku 1966 r. Bernard Marguerit-
te, wtedy już korespondent „Le Monde”, 
przyjechał z Paryża do Warszawy. W 

czerwcu 1967 r. wziął ślub z dziewczyną, 
którą osiem lat wcześniej poznał podczas  
pierwszej wizyty w Polsce i właściwie z 
miłości do której został korespondentem 
„Le Monde”. W latach 1987–1990 był ko-
mentatorem w programie „Bliżej świata” 
nadawanym w TVP. W latach 1993-1994 
był wykładowcą Ośrodka Studiów Ro-
syjskich oraz Ośrodka Prasy i Polityki 
Uniwersytetu Harvarda. Był także m.in. 
komentatorem w programie telewizyj-
nym  „7 dni świat”. Opublikował wiele 
artykułów m.in. w Le Monde i Le Figaro. 
W czasie wydarzeń Marca 1968 był istot-
nym źródłem informacji o wydarzeniach 
w Polsce dla prasy światowej.   Bernard 
Margueritte mieszka w Polsce z przerwa-
mi od blisko 40 lat. Był korespondentem 
prasowym w czasie największych zmian 
i wydarzeń historycznych, w jakich przy-
szło żyć Polakom w drugiej połowie XX 
wieku. Wszystkie wydarzenia  opisywał, 

tworząc czytelny obraz Polski dla miesz-
kańców   Francji. 

        Dziś  B. Margueritte jest stałym 
komentatorem bieżących wydarzeń w 
„Tygodniku Solidarność”. Jest dzienni-
karzem o bardzo zdecydowanych poglą-
dach. Ma szerokie spojrzenie na polską 
politykę, ale, co ważne, w kontekście 

Historia     Biblioteki  

Pokochał Polskę…
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10 kwietnia 1974 roku Naczelnik Gmi-
ny w Piasecznie na wniosek Dyrektora 
Biblioteki Powiatowej, powołując się na 
ustawę z dnia 9 kwietnia 1968r. o bibliote-
kach publicznych (Dz. U. Nr. 12, poz.63) 
podjął decyzję o utworzeniu Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Piasecznie z siedzi-
bą w Zalesiu Górnym. Do podstawowych 
zadań biblioteki określonych w statucie 
należało udostępnianie książek, czaso-
pism i innych materiałów bibliotecznych, 
upowszechnianie czytelnictwa, prowa-
dzenie działalności informacyjnej, kultu-
ralnej oraz sprawowanie nadzoru organi-
zacyjnego nad siecią placówek filialnych 
i punktów bibliotecznych. 

W latach 1975 –1976 pod opieką Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Zalesiu Gór-
nym znalazło się pięć filii, położonych 
w miejscowościach: Jazgarzew, Chylice, 
Głosków, Złotokłos, Żabieniec. W 1980 
roku biblioteka otrzymała dodatkowe po-
mieszczenie o powierzchni 12 m². W grud-
niu 1982 r. zaczął się generalny remont. Lo-
kal po remoncie był widny, ciepły i dobrze 
oświetlony. Regały drewniane i metalowe 
ustawione zostały zgodnie z padaniem 
promieni słonecznych. Ustawienie książek 
na regałach było przejrzyste, ułatwiające 

czytelnikom orientację. Zbiory podzielone 
były na literaturę piękną, w której panował 
układ według literatur autorów poszcze-
gólnych krajów, literaturę popularnonau-
kową oraz literaturę dla dzieci i młodzieży, 
która była podzielona według poziomów 
od I do IV. Wolny dostęp do półek umoż-
liwiał samodzielny wybór książek przez 
czytelników. Duży wkład i zaangażowanie 
w rozwój placówki wkładała pani dyrektor 
Biblioteki Publicznej w Piasecznie – Bar-
bara Młodawska. Od 1 października1983 
r. został utworzony dział dla dzieci i mło-
dzieży, w którym zatrudniono Elżbietę Pie-
trzykowską. 

W kwietniu 1994 roku przeprowadzo-
ny został remont generalny, który obej-
mował: wymianę dachu, położenie tynku 
na zewnątrz budynku, odnowienie lokalu, 
malowanie podłóg, wymianę ogrodzenia 
oraz drobne naprawy. W 1986 roku bi-
blioteka nawiązała współpracę ze Szko-
łą Podstawową w Zalesiu Górnym. Dla 
uczniów organizowano liczne wycieczki 
i lekcje biblioteczne. 

Z dniem 1.02.2005 roku kierownik filii 
bibliotecznej w Zalesiu Górnym Barbara 
Markowska przeszła na emeryturę. „Za 
całokształt pracy oświatowo–kulturalnej 
w roku 1972 została wyróżniona meda-
lem Zasłużonego Działacza Kultury”. 
Upowszechnienie czytelnictwa na terenie 
Zalesia Górnego przyczyniło się do przy-

znania jej w roku 1988 Złotego Krzyża 
Zasługi.

W 2007 roku z funduszy gminnych 
zakupiono dwa komputery i uruchomio-
no dostęp do Internetu. Od Stowarzysze-
nia Rodziców TU biblioteka otrzymała 
skaner oraz 20 składanych krzesełek 
niezbędnych do organizowania różnych 
spotkań. Biblioteka nawiązała kontakt 
z Klubem Seniora działającym w Zale-
siu Górnym i Klubem Kultury w Zalesiu 
Górnym, często organizując wspólnie 
spotkania z artystami lokalnymi.

W 2010 roku powstała inicjatywa 
utworzenia w bibliotece „nowej półecz-
ki” nazwanej „ślad” – z publikacjami 
książkowymi mieszkańców Zalesia Gór-
nego i okolic oraz książkami dotyczący-
mi miejsc związanych z gminą, w której 
znajduje się Zalesie. Z myślą, „aby ta 
półeczka stała się zaczątkiem wielotema-
tycznej zalesiańskiej szafy, a z czasem być 
może zalesiańskiej izby pamięci”. 

Od września 2012 roku prowadzone są 
w każdą środę popołudniowe zajęcia dla 
dzieci. Najmłodsi pod opieką bibliotekarek 
mogą miło i czynnie spędzić wolny czas.

Biblioteka po dzień dzisiejszy stara się 
sprostać oczekiwaniom swoich czytelni-
ków gromadząc dla nich ciekawy księgo-
zbiór oraz organizując wiele atrakcyjnych 
zajęć, spotkań, wystaw itp.

Bibliotekarki z Zalesia Górnego

Sobota 3 października br., Dom Wi-
słockich: XXVI Wieczór Słowno-Mu-
zyczny, „Tajemnice radosne – radosne 
spotkania”, spektakl w reżyserii pań: 
Barbary Tokarskiej (także autorki sce-
nariusza) oraz Magdy Olszewskiej.

Emanujący ciepłem (nie tylko świec), 
pełen obrazów, zdjęć i pamiątek rodzin-
nych Dom witał gości. Wszystkie miejsca 
siedzące zajęte. W rękach widzów poja-
wiły się programy pozwalające śledzić 
wydarzenia na zaimprowizowanej scenie.

Tajemnice Różańca: Zwiastowanie, 
Nawiedzenie, Narodzenie, Ofiarowanie 
i Odnalezienie mówią nam o wydarzeniach 
związanych z rodziną i  dzieciństwem Je-
zusa. Te znane nam z modlitw kościelnych 
frazy zmieniły się w sposób czarodziejski 
w opowieść, poezję i śpiew. Autorzy utwo-
rów to: Roman Brandstaetter, Adam Mi-
ckiewicz, Karol Wojtyła, Maria Konopni-
cka, Kamil Baczyński, Julian Tuwim.   

Teksty, w sposób mistrzowski, przy-
bliżali nam: Agnieszka Gamdzyk, Magda 
Olszewska, Marzena Solecka, Bernadetta 
Machała-Krzemińska, Jan Ebert. Dekla-
macje przeplatane były wspaniałym śpie-
wem tenorów – panów Marcina Szczyciń-
skiego i Rafała Kucharskiego.

A wszystko to przy pełnej sali, nieobo-
jętnych na wyższe doznania zgromadzo-
nych gości, nie tylko z Zalesia.

 I nie narzekajmy, że wszędzie mamy 
daleko, że nic tu się u nas w Zalesiu nie 
dzieje, otóż dzieje się dużo i to dzięki 
garstce ludzi, którym się chce.

Jak to dobrze, Pani Barbaro, że wy-
brała Pani Zalesie i zamieszkała tu, i że 
znalazła ludzi chętnych, by nas zachwy-
cać kolejnymi Wieczorami  Słowno-Mu-
zycznymi.

Dziękujemy wszystkim autorom za 
wspaniałe przeżycia.

Enwu

Historia     Biblioteki  

europejskim często lepiej niż inni polscy 
dziennikarze potrafi dostrzegać nasze in-
teresy w polityce międzynarodowej. Pod-
czas październikowego spotkania nasz 
gość zaprezentował nam swoja książkę „ 
Bliżej Polski” w której spisał wszystkie 
swoje obserwacje, spostrzeżenia i fakty 
dotyczące wydarzeń w naszej ojczyźnie.  

        Przez ponad godzinę nasz gość 
opowiadał barwnie o swoim życiu i pracy 
jak również odpowiadał na pytania intry-
gujące naszą publiczność. W dużej mierze 
dotyczyły one pracy pana Bernarda. Na-
szych  słuchaczy ciekawiły także poglądy 
dziennikarza na tematy polityczne zwią-
zane z przyszłością Polski. Po opowieści  
o życiu dziennikarza Autor podpisywał  
uczestnikom swoją książkę.

 Spotkanie, które upłynęło w sympa-
tycznej, sąsiedzkiej atmosferze poprowa-
dził  Andrzej Szczygielski,  kierownik 
Klubu Kultury w Zalesiu Górnym. Mamy 
nadzieję, że czas spotkania  upłynął szyb-
ko  wszystkim naszym gościom.

Biblioteka w Zalesiu Górnym

Radosne spotkania
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Stowarzyszenie 
Razem Lepiej 

nadal aktywne!
Jesień wpływa na człowieka bardzo nostal-
gicznie. To czas nie tylko odpoczynku, ale 
także chwila zadumy, refleksji.

Jesienią często wspominamy piękne, wa-
kacyjne chwile. Podopieczni stowarzyszenia 
takie chwile również przeżyli podczas wa-
kacji. Turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy z ro-
dzinami, to tylko część spędzonego letniego 
czasu. W trakcje lata regularnie odbywały się 
spotkania integracyjne, dzięki którym osoby 
niepełnosprawne, głównie te które pozostały 
w okresie urlopowym w Zalesiu, mogły cie-
szyć się chwilami spędzonymi w przyjaznym 
towarzystwie. Aby na chwilę zmienić lokal-
ny klimat wybraliśmy się wspólnie do staj-
ni w Szczakach. Ognisko, jazda konna, czy 
karmienie koni, to tylko część atrakcji, które 
sprawiły, że wracaliśmy do domu bardzo za-
dowoleni.

We współpracy z Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piasecznie, 
wybraliśmy się do Centrum Nauki Kopernik 
oraz Łazienek Królewskich w Warszawie. 

W wycieczce towarzyszyli nam człon-
kowie Klubu Seniora z Zalesia Górnego. Ta 
wyprawa była miłym zakończeniem wakacji.

Wrzesień zaczęliśmy bardzo aktywnie. We 
współpracy ze Stowarzyszeniem Dobra Wola 
oraz Wspólne Razem, na zaproszenie Sołtysa 
Jesówki, zorganizowaliśmy stoisko gier inte-
gracyjnych podczas Sportowego Zakończenia 
Lata w Zalesiu Górnym. Mimo deszczowej 
aury zabawa była emocjonująca. Najlepszych 
zawodników nagrodziliśmy rzeźbami, które 
wykonali podopieczni Stowarzyszenia Ra-
zem Lepiej.

Duch rywalizacji nie dał się zbyt szybko 
uśpić. Na początku października wybraliśmy  
się na X Tataspartakiadę – zawody sportowe 
dla osób niepełnosprawnych do Łaz. Pod-
opieczni stowarzyszenia wywalczyli i przy-
wieźli kolejny puchar!

Wraz z MGOPS w Piasecznie zorganizo-
waliśmy wycieczkę integracyjną do Bałtowa. 
Ani my, ani Seniorzy z Klubu Seniora, którzy 
towarzyszyli nam w tym wyjeździe, nie wy-
straszyli się deszczu, który towarzyszył nam 
przez cały wycieczkowy dzień. 

Teraz czas na wspomniany wcześniej od-
poczynek, czyli relaks podczas warsztatów 
z ceramiki, które rozpoczynamy lada dzień.

Magda Kamińska 
– przedstawiciel Stowarzyszenia Razem Lepiej

Sieć placówek onkologicznych Af-
fidea bierze udział w Narodowym 
Programie Zwalczania Chorób 
Nowotworowych, którego zada-
niem jest  wczesne wykrywanie 
raka płuc. Mieszkańcy  wybranych 
powiatów województwa mazowie-
ckiego będą mogli skorzystać z bez-
płatnych badań profilaktycznych, 
umożliwiających wczesne wykrycie 
nowotworu. 

Program „Wczesne wykrywanie raka 
płuc” obejmuje badanie tomografem 
komputerowym. Bezpłatnemu bada-
niu w placówce Affidea w Otwocku 
mogą poddać się osoby w wieku od 55 
do 75 lat, które palą papierosy lub in-
ne wyroby tytoniowe minimum przez 
20 lat, są narażone na ekspozycję 
czynników rakotwórczych bądź w ich 
rodzinach występowały nowotwory. 

Każda osoba we wskazanym wie-
ku, która spełnia jeden z powyższych 
warunków, powinna otrzymać od le-
karza podstawowej opieki zdrowotnej 
skierowanie na badanie tomografii 
komputerowej.  Skierowanie to można 
również otrzymać od lekarzy specja-
listów sieci placówek onkologicznych 
Affidea. Pacjenci, u których zostaną 
wykryte zmiany w płucach, będą kie-
rowani do dalszej diagnostyki i lecze-
nia w ramach programu.

– Skuteczność leczenia raka płuc 
to przede wszystkim nowoczesne me-
tody wczesnego wykrywania. Wielu 
pacjentów można całkowicie wyle-
czyć, jeśli choroba ta wykryta zosta-
nie we wczesnym stadium – mówi dr 
Edward Skrocki, Affidea Otwock. 
Badanie tomografem komputerowym 
pozwala na bardzo wczesne wykrycie 
nawet kilkumilimetrowych zmian, 
przy czym jest bezbolesne, nieinwa-
zyjne i całkowicie bezpieczne. 

Bezpłatne badania można wyko-
nać do 30. listopada 2015 r. w Mię-
dzynarodowym Centrum Onkologii 
Affidea zlokalizowanym przy ul. Bo-
rowej 14/18 w Otwocku. 

Programem objęci są mieszkańcy 
powiatów: żuromińskiego, przasny-
skiego, sokołowskiego, makowskiego, 
mławskiego, pułtuskiego, sochaczew-

skiego, węgrowskiego, grójeckiego, 
szydłowieckiego, zwoleńskiego, sied-
leckiego, wyszkowskiego, sierpeckie-
go, gostynińskiego, nowodworskiego, 
wołomińskiego, ciechanowskiego, 
piaseczyńskiego.

W przypadku dodatkowych pytań 
prosimy o telefonowanie pod numer 
22 710 33 93 lub 22 44 11 111.

MCO Affidea w Otwocku, któ-
re przez 2 lata finansowało koszty 
radioterapii chorych onkologicznie, 
z dniem 1 sierpnia 2015 r. zmuszone 
było tymczasowo wstrzymać przyję-
cia nowych pacjentów.

***

O Affidea:
Firma Affidea (dawniej Eurome-

dic) jest jednym z największych in-
westorów i świadczeniodawców usług 
w ramach Partnerstwa Publiczno–
Prywatnego (PPP) w Europie. W 197 
centrach medycznych, będących wy-
łączną własnością firmy, zapew-
nia najlepszą możliwą diagnostykę 
obrazową i laboratoryjną oraz usługi 
z zakresu radioterapii onkologicznej. 
Dzięki ciągłemu rozwojowi firma 
rozszerza działalność również na ob-
szary, w których nikt jeszcze dotąd 
nie działał. Zatrudniając profesjonal-
ną kadrę, zajmującą się diagnostyką, 
Affidea staje się również firmą wio-
dącą w dostarczaniu zdalnej diagno-
styki – oferuje wielomodułowe usługi 
z zakresu teleradiologii.

Firma zatrudnia blisko 6 000 wy-
kwalifikowanych specjalistów me-
dycznych. Posiada centra w Polsce, 
na Węgrzech, w Rumunii, Bośni 
i Hercegowinie, Chorwacji, Grecji, 
we Włoszech, w Turcji, Czechach, 
Rosji, Portugalii, Bułgarii, Szwajca-
rii, Irlandii oraz na Litwie.

W Polsce firma Affidea obecna 
jest od 2000 roku. Jej celem jest nie 
tylko wprowadzanie do Polski naj-
nowocześniejszych metod i narzędzi 
leczenia chorób nowotworowych, 
ale również konsekwentne zwiększa-
nie dostępu Polaków do tych usług.

Affidea bezpłatnie przebada 
w kierunku nowotworów płuc!
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 25 października br. w Zespole Szkół 
RCKU w Piasecznie rozegrany został 
ogólnopolski turniej szachowy: „I Pia-
seczyńskie Szachogranie” zorganizo-
wany pod honorowym patronatem Sta-
rosty Piaseczyńskiego Wojciecha Ołda-
kowskiego.

W bardzo silnie obsadzonym turnieju, 
zgłoszonym do FIDE, wzięło udział 107 
zawodników w tym ok. 50 osób repre-
zentujących Gminę Piaseczno. W zawo-
dach oprócz uznanych i utytułowanych 
mistrzów wzięli również udział młodzi 
uczestnicy zajęć szachowych organizowa-
nych w placówkach: KS „Laura” Chylice 
i klubach Centrum Kultury w Piasecznie. 
Klub Kultury w Zalesiu Górnym repre-

zentowało 11 zawodników. Sponsorem 
głównym turnieju było Starostwo Powia-
towe w Piasecznie.

W kategorii OPEN zwyciężył bezape-
lacyjnie arcymistrz Bartosz Soćko wy-
grywając wszystkie partie i zdobywając 
Puchar Starosty. Kolejne miejsca zajęli: 
Bartłomiej Haberla i Marcel Kanarek. 
Wśród kobiet zwyciężyła arcymistrzyni 
Iweta Rajlich, która wyprzedziła Annę 
Gasik i Polę Parol.

Uczestnikom turnieju przyznano tak-
że nagrody w kategoriach rankingowych: 
1400, 1600, 1800, 2000 i 2200 pkt. oraz 
dla najlepszych zawodników do lat 14 i 18 
i w kategorii Senior 65 +. Osobistą nagro-
dę ufundował także dyrektor sportowy 
turnieju dr Dariusz Różycki a najmłodsi 
otrzymali od organizatorów tradycyjnie 
czekolady.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
Zdzisław Lis przyznał Nagrodę Specjal-
ną dla najlepszego, młodego zawodnika 
z Gminy Piaseczno, którą zdobył Jan Go-

lecki z KS „Laura” Chylice, a Nagrodę 
Dyrektora Centrum Kultury w Piasecznie 
dla najlepszego szachisty z sekcji szacho-
wych w placówkach Centrum Kultury 
otrzymał Ludwik Karzel z Klubu Kultury 
w Zalesiu Górnym, reprezentujący obec-
nie KS „Laura”.

W tym miejscu chciałbym napisać 
o wyjątkowym zachowaniu fair play ar-
cymistrzyni międzynarodowej Moniki 
Soćko. Pani Monika jechała na nasz tur-
niej ze Skopije w Macedonii, z klubowych 
Mistrzostw Europy. Przesiadki lotnicze 
spowodowały zmęczenie i spóźnienie Pa-
ni Moniki na nasz turniej, który zaczęła 
dopiero od 4 rundy. Nie zważając na to – 
przystąpiła do zawodów, wygrała wszyst-

kie swoje partie i zajęła ostatecznie 4 m. 
w kategorii Kobiet. Należy pochylić głowę 
przed postawą, dla której szacunek wobec 
sportowych rywali znaczy więcej niż kil-
kanaście godzin bez snu i wypoczynku. 
Wielki szacunek za taką postawę!!!

Turniej zakończyło wręczanie pucha-
rów i nagród, które zawodnicy odbierali 
z rąk Wicestarosty Arkadiusza Strzyżew-
skiego i Przewodniczącego Rady Miej-
skiej Piotra Obłozy. Wśród uczestników 
zawodów był obecny Prezes Polskiego 
Związku Szachowego Tomasz Delega. 
Według zgodnej opinii uczestników tur-
niej zakończył się sukcesem sportowym 
i organizacyjnym.

Starosta Strzyżewski zadeklarował 
kontynuację tej pożytecznej szachowej 
inicjatywy w przyszłym roku.

Turniej został zorganizowany przez 
KS „Laura” Chylice, Wydział Promocji 
Starostwa Powiatowego i Centrum Kultu-
ry w Piasecznie – Klub Kultury w Zalesiu 
Górnym przy wsparciu dyrekcji Zespołu 
Szkół RCKU w Piasecznie, której składa-
my serdeczne podziękowanie za udziele-
nie gościny na rozegranie turnieju.

Sędzią Głównym „Piaseczyńskiego 
Szachogrania” była nasza mieszkanka, 
znakomita szachistka Agnieszka Brust-
man, aktualnie sędzia międzynarodowy.

Bardzo dziękujemy Pani Agnieszko.
Andrzej Szczygielski

PIASECZYŃSKIE SZACHOGRANIE        

IRENA KARZEL – NASZA SZACHOWA NADZIEJA 
Gdy Irenka przyszła na świat, dwaj jej starsi bracia 
– Józef i Ludwik – już grali w szachy i brali udział 
w turniejach. Kontakt z szachami miała więc od 
pierwszych miesięcy życia. Mając niespełna 4 lata po-
jawiła się z mamą w Klubie Kultury w Zalesiu, ponie-
waż przygodę z szachami rozpoczynał tam trzeci z jej 
braci – Gustaw. Kategorycznie zażyczyła sobie, by 
pozwolono jej zostać na zajęciach. Pani Monika Her-
man prowadząca te zajęcia, wielkodusznie wyraziła 
na to zgodę. Irenka była w stanie dotrzymać kroku 
sporo starszym koleżankom i kolegom, więc została 
przyjęta na zajęcia jako najmłodsza chyba uczestnicz-
ka w historii tej placówki. Młoda szachistka dzielnie 
znosiła początkowe porażki na szachownicy, jednak nie zniechęcała się i wierzyła, że 
w końcu zacznie także wygrywać. Jej pierwszym znaczącym sukcesem było zwycię-
stwo w Mistrzostwach Szkół Podstawowych Miasta i Gminy Piaseczno w kategorii 
klas: 0-II rozegranych w kwietniu bieżącego roku. Po tym sukcesie pan Dariusz Róży-
cki zaprosił ją do gry w barwach Klubu Sportowego „Laura” Chylice. W październiku 
bieżącego roku, w I Turnieju Szachowym „Cztery pory roku” o Puchar Burmistrza 
Ursusa, Irenka znów triumfowała w swojej kategorii wiekowej zdobywając pierwszy 
puchar w życiu. Wierzymy, że przed nią jeszcze wiele szachowych sukcesów. KK



nr 8/2015, LISTOPAD8

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
w Piasecznie 

11 listopada obchodzimy 97. rocznicę odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. Na uroczystości i piknik patriotycz-
ny zapraszają Starosta Piaseczyński, Burmistrz Miasta 
i Gminy Piaseczno oraz Proboszcz Parafii św. Anny.

O godz. 10.00 w sali czerwonej w Domu Parafialnym od-
będzie się Msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem Chóru 
„Lira”, Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej i pocztów sztanda-
rowych. Tuż potem zapraszamy na uroczystości przed Tab-
licą Marszałka Józefa Piłsudskiego, które rozpoczną się 
hymnem państwowym i wystąpieniami okolicznościowy-
mi. Następnie delegacje samorządów, instytucji i organi-
zacji społecznych złożą wiązanki przy Tablicy Marszałka.

W godz. 11.30 – 13.00 na rynku będzie miał miejsce Pik-
nik niepodległościowy, w ramach którego czeka na Państwa 
wiele atrakcji:
• Ekspozycja broni nowoczesnej oraz starodawnej przygoto-
wana przez Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie;
• Koncert Warszawskiego Comba Tanecznego;
• Pokaz mody lat 20–tych oraz 30–tych w wykonaniu Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej „Bluszcz”;
• Bezpłatny wstęp do Muzeum Regionalnego do godz. 15:00, 
a tam możliwość obejrzenia wystawy o Piasecznie oraz wy-
stawy malarstwa Grupy Piaseczno – Zamość 2015;
• W godzinach 12:00 – 13:30 – muzeum zaprasza dzieci na 
bezpłatne warsztaty plastyczne „Mali Patrioci”;
• Bezpłatna karuzela dla dzieci;
• Na zakończenie poczęstunek grochówką.

Wszystkich lubiących wspólne śpiewanie pieśni patrio-
tycznych zapraszamy do Zalesia Górnego. Tam o godz: 16:15 
w Zespole Szkół przy ul. Sarenki rozpocznie się kolejne 
„Spotkanie z Pieśnią” opatrzone gawęda historyczną.

(piaseczno.eu)

Obchody 
Świeta Niepodległości

10 listopada 2015 
jak co roku śpiewać będziemy przy ognisku w Sulejówku 
od 18.00
O godzinie 16.30 ruszamy bezpłatnym autokarem sprzed 
Ośrodka Zdrowia w Zalesiu. Wracamy ok. 21.00. Proszę 
ubrać się stosownie do pogody i stawić się ok. 16.20 bez 
opóźnienia. Możemy zabrać chętnych sprzed stacji kolejowej 
w Zalesiu Górnym, ale proszę o uprzedzenie mnie o takiej 
potrzebie i bycie tam o 16.35.  Mój telefon 508057926.
W Sulejówku oprócz wspólnego śpiewania, wysłuchania 
znakomitej opowieści historycznej prof. Grzegorza Nowika, 
będzie można wysłać kartkę pocztowąz życzeniami z okazji 
Święta Niepodległości. Czekać będzie na nas także strażacka 
grochówka i herbata.

11 Listopada 2015 w Zalesiu Górnym
O godzinie 16.15 „Spotkania ...” na zaproszenie pani Dy-
rektor i nauczycieli historii gościć będą w Zespole Szkół 
Publicznych w Zalesiu Górnym. Stroną muzyczną zarządza 
Stanisław Szczyciński. Opowieść historyczną zapewnia prof. 
Grzegorz Nowik, który przygotowuje dla wszystkich ciekawe 
konkursy.
Będą także piękne okolicznościowe śpiewniki. Zapraszamy 
wszystkich, którzy radosnym śpiewaniem chcą uczcić Święto 
Odzyskania Niepodległości. 

Zapraszam w imieniu naszym i Muzeum Józefa Piłsud-
skiego

Ewa Kozłowska

UWAGA: WEJŚCIE DO SZKOŁY 
OD ul. BIAŁEJ BRZOZY


