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DZIAŁANIA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
I. Na comiesięcznym spotkaniu rady sołeckiej omawialiśmy:
– wskazanie ulic – zgłoszonych przez
mieszkańców – do wysypania kruszywem
(zamiast pięciu 30–tonowych wywrotek
otrzymaliśmy trzy).
– wybranie miejsc na postawienie dwóch
drewnianych tablic ogłoszeniowych jedna
tablica naprzeciw Kościoła, druga koło
przychodni na Koralowych Dębów.
– wytypowanie najbardziej zaśmieconych
miejsc w Zalesiu do posprzątania przez
osoby skierowane przez kuratora.
– odczytanie danych z kamer monitoringu
umieszczonych na stacji PKP i placu sportowym na Domance.
– zakup zjeżdżalni dla dzieci na placyk
zabaw obok boiska KS Hubertus.
– poinformowanie Mieszkańców o zbiórce śmieci wielkogabarytowych w sobotę
18 maja.
– omawialiśmy sprawę zniszczonego banera informacyjnego na placu sportowo–
rekreacyjnym Domanka. Może po odczycie z monitoringu dowiemy się komu nie
zależy na ładnym wyglądzie naszej wsi.
II. Rozwoziliśmy kruszywo zamówione w
Gminie, kierując 30–tonowe ciężarówki
na planowane ulice.
III. Obserwowaliśmy razem z innymi
sołtysami sesję Rady Gminy, na której
uchwalono metodę ustalenia opłaty za odbiór śmieci w Gminie Piaseczno.
IV. Zwróciliśmy się powtórnie do Straży
Miejskiej o usunięci zniszczonych banerów. Reakcja Straży była natychmiastowa
– zniszczone banery zostały usunięte.
V. W wyniku naszej kolejnej wizyty u
Starosty, gdzie zgłaszaliśmy m.in. zwały
asfaltu pozostawionego na ulicy Pionierów – asfalt został usunięty.
VI. Spotkaliśmy się z mieszkanką kolonii Nowinki. Otrzymaliśmy od niej korespondencję pomiędzy Gminą, a Nowinkami w/s sprawie przyłączenia Nowinek
do Zalesia. Z odpowiedzi Gminy wynika,
że wniosek Mieszkańców Nowinek był
pozytywnie zaopiniowany. W związku z
tym SiRS Zalesia Górnego zwróciła się
do burmistrza o pisemne potwierdzenie

objęcia opieką sołtysa wsi Nowinki. Odpowiedzi jeszcze nie otrzymaliśmy.
VII. Oczekujemy również na odpowiedź
Gminy w/s rezerwacji środków w budżecie na wykonanie parkingu przy Młodych
Wilcząt na działce, która zostanie ewentualnie wydzierżawiona od PKP.
VIII. Po wizji lokalnej – na prośbę mieszkańca – zwróciliśmy się do Gminy o
naprawę ogrodzenia, na które koparka
wrzuciła pryzmę śniegu zebranego z całej
ulicy. Szkoda została usunięta.
IX. Zgłaszaliśmy suche drzewa do wycięcia z ulic Jesionowej, Sinych Mgieł i Balladyny. Czekamy na decyzję.
X. Poprosiliśmy Urząd Gminy o usunięcie piasku pozimowego z naszych asfaltowych ulic. Dostaliśmy odpowiedź, że
ulice zostaną posprzątane.
XI. Zwróciliśmy się do Urzędu Gminy o
obowiązkowy przystanek autobusu jadącego z Prażmowa przez Zalesie na rogu ulic
Nowinek i Parkowej. Wielu mieszkańcom
w podeszłym wieku trudno jest pokonać
taki dystans. Poprosiliśmy również o zabezpieczenie rowu melioracyjnego przy
przystanku na rogu Pionierów i Drogi Dzików. Oczekujemy na odpowiedź.
XII. Zwróciliśmy się pisemnie do Nadleśnictwa o zaprzestanie wycinki drzew
w okresie lęgowym ptaków tj. kwiecień–
czerwiec zgodnie z zawartym porozumieniem. Otrzymaliśmy odpowiedź, że wycinane drzewa stały na podmokłym terenie
i groziły wywróceniem, stanowiąc zagrożenie dla spacerujących mieszkańców.
XIII. Wskazaliśmy pisemnie Starostwu i
Nadleśnictwu udokumentowane zdjęciami wysypisko śmieci przy grobli rzeki
Zielonej w pobliżu basenu ośrodka Wisła.
Wystosowaliśmy pisma w tej sprawie także do Straży Miejskiej i Sanepidu. Podziałało. Śmieci zniknęły.
XIV. Poprosiliśmy Gminę o ustawienie
tablic z regulaminem i cennikiem na Bazarku.
XV. Wysłaliśmy powiadomienie do Rejonu Energetycznego Jeziorna o konarach
dębu rosnącego przy ulicy Szumiącej Jodły, które (szczególnie w czasie deszczu i

wiatru) zahaczają o linię elektryczną powodując iskrzenie i zaniki światła na pobliskiej posesji.
XVI. Wielu mieszkańców skarży się na
brud wokół pojemników na odzież. Pojemniki te są bardzo rzadko opróżniane,
otwierane są też przez osoby postronne i
odzież fruwa po okolicznych działkach.
Poprosiliśmy Gminę o spowodowanie
usunięcia tych kontenerów z naszej wsi,
pozostawiając tylko w miejscu wyznaczonym przez Gminę, czyli na Bazarku
i przystanku L13 koło PKP z zapewnieniem, że będą bardzo często opróżniane.
XVII. W związku z gminną akcją odbioru
śmieci wielkogabarytowych z pod posesji
Mieszkańców zorganizowaną w dniu 18
maja – sporządziliśmy listę osób, którzy
chcieli wystawić swoje zużyte sprzęty.
XVIII. Spotykaliśmy się z pracownikami
Wydziału Gospodarki Odpadami celem
uzyskania ścisłych informacji na temat
deklaracji śmieciowych.
XIX. Pomagaliśmy niektórym mieszkańcom w wypełnianiu deklaracji, jeżdżąc
szczególnie do osób starszych. Mieszkańcy przychodzili również na dyżury sołtysa
prosząc o pomoc i wyjaśnienia.
XX. Przedstawiciele rady sołeckiej brali
udział w debacie społecznej zorganizowanej przez Komendanta Policji w Piasecznie na temat bezpieczeństwa. W części
poświęconej dyskusji zgłosiliśmy nasze
wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa w Zalesiu Górnym. Dotyczyły one:
budowy chodników do Ustanowa i Wólki Kozodawskiej, sygnalizacji świetlnej
na głównych skrzyżowaniach, parkingu
przy PKP oraz całodobowego dyżuru
Komisariatu w Zalesiu. Niestety, jak nam
odpowiedział Komendant Powiatowy,
stworzenie takiego systemu jest niemożliwe z powodów finansowych. Przedstawiciel Starostwa p. Malarczyk w ogóle nie
odniósł się do naszych wniosków, ale jak
wiadomo – powód ciągle taki sam.
XXI. Kierowaliśmy do prac społecznych
osoby od kuratora.
Sołtys Ewa Molenda – Stroińska

Drodzy Czytelnicy
My, Polacy kochamy rocznice i jubileusze, więc przyłączę się do tej tradycji
ogłaszając, że właśnie dostajecie do rąk
51 numer „Przystanku”. W poprzednim
, pięćdziesiątym, niemal w całości poświęconym wspomnieniom o Andrzeju
Swacie świętować byłoby hadko (jak
mawiał pan Zagłoba- starsi zrozumieją,
młodzież znajdzie w Googlach).
Z okazji wspólnego (redakcji i czytelników) jubileuszu życzę Wam czystego Zalesia, równych dróg, wielu
ciekawych imprez, życzliwości sąsiadów i sprawnych w działaniu władz.
Życzenia od Was i Wasze uwagi dotyczące gazety będę odbierać osobiście
na Jarmarku Hubertowskim rozdając
numery niniejszego wydania. A więc
do zobaczenia
Ewa Kamińska
BIBLIOTEKA ZAPRASZA
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Piaseczno Filia Zalesie Górne zaprasza wszystkich zainteresowanych na
nasze stoisko podczas Jarmarku Hubertowskiego już 9 czerwca. W naszym
namiocie będzie można zapisać się do
biblioteki, a także otrzymać niezbędne
informacje o naszej placówce.
Zapraszamy
Danusia i Kinga
Kontakt z sołtysem:
tel. 691 500 242; 22/844 03 29
ul. Porannej Zorzy 1;
dyżur sołtysa: poniedziałek
g. 17–19 i piątek g. 10–12,
ewastroinska@poczta.onet.pl
***
Telefon ws. awarii oświetlenia
ulic:
(22) 720 39 07 (czynny całą dobę)
Pogotowie Kanalizacyjne
PWiK: 603 309 399
Pogotowie wodociągowe:
603 309 399
Pogotowie energetyczne:
(22) 701 332 20
WYDAWCA:
RADA SOŁECK A ZALESIA GÓRNEGO
Redagują:
Ewa Kamińska-Sobczak i Piotr Marczak
Adr es redakcji: 05–540 Zalesie Górne,
ul. Sinych Mgieł 9, tel. 791–860–914
Mail: www.redakcjaz alesie@op.pl
Zastrzegamy sobie prawo
do skrac ania nadsyłanych tekstów
Nak ład 700 egz.
Druk i łamanie: wwwstudiofuria.com.pl
Pomoc Klub Senior a
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ŚMIECIOWI PRZESTĘPCY
Ulicą Spacerową spacerują
w niedziele i chodzą do stacji
mieszkańcy osiedla Leśnik.
Spotykamy tam niestety wielokrotnie wyrzucane na pobocze
torby ze śmieciami i butelkami.
Nie zachęca to do korzystania z tej ładnej uliczki biegnącej
wzdłuż torów kolejowych. Postanowiliśmy umieścić niedaleko
peronu betonowy kosz na śmieci
uliczne. Myśleliśmy tak: – idą ludzie – wrzucą butelkę, torebkę czy
karton po papierosach do kosza – będzie
czyściej. Cóż się okazało – jest gorzej niż
było – bo mieszkańcy tej części Zalesia
postanowili zrobić z tego kosza punkt wyrzucania swoich śmieci domowych. Widzieliśmy, jak podjechał samochód, ładny
nowy mercedes i kierowca wyniósł i położył obok kosza duży worek ze swoimi
śmieciami. Stać mieszkańców na ładne
samochody, ale na śmieci kasy brak i trzeba je położyć obok kosza ulicznego. Dlaczego tak jest? To nasza smutna rzeczywistość. Kolejna zagadka, od wielu miesięcy

ktoś z uporem maniaka wyrzuca domowe
śmieci na prawym poboczu, zaraz po wyjeździe z Zalesia w kierunku Pilawy.
Ludzie skierowani do prac społecznych
przez kuratora sądowego są wysyłani do
posprzątania terenu obok tego nieszczęsnego kosza i poboczy. Niestety nie nadążamy
z utrzymaniem porządku i chyba się poddamy usuwając postawiony kosz. Nasuwa
się pytanie: czy naprawdę tylko kary mogą
zmusić mieszkańców do przestrzegania
czystości i porządku w naszej miejscowości ???
Ewa Molenda-Stroińska

LISTY OD CZYTELNIKÓW
Artykuł polemiczny – Nie sprzątaj po psie
Psia kupa – owszem – brzydko pachnie, a i wygląda też nie najlepiej. Poza tym jest
bardzo ekologiczna. Znacznie bardziej ekologiczna, niż 20,000 (słownie: dwadzieścia
tysięcy) torebek, które Urząd Miasta zakupił, żeby kupę uprzątnąć. Jeżeli te torebki są
zrobione z papieru, to tylko pół biedy – ot ścięto parę hektarów lasu, żeby je wyprodukować. Gdyby nie wyprodukowano zeń torebek, to i tak ten papier prędzej czy później
pojawiłby się w naszych skrzynkach na listy w postaci nieodzownych nam ulotek reklamowych.
Jest jednakże wielce prawdopodobne, że jako materiał na torebki wybrano polietylen,
ponieważ polietylen nie tylko jest tańszy, ale nie przepuszcza zapachu, który tak bardzo
drażni miejskie noski. Polietylen rozkłada się jednak 1,000 lat (słownie: jeden tysiąc) w
porównaniu do psiej kupy, którą przyroda wchłania po dwóch tygodniach.
Domyślać się należy, że niebawem zostaniemy tez zobowiązani do sprzątania po zwierzynie leśnej, a mandaty będzie nam wlepiać odpowiednia Straż.
Demonstrujcie Państwo zatem odpowiednie poczucie humoru ekologicznego i wyprowadzajcie swoje pieski na spacer, koniecznie w Piasecznie, żeby nie zaśmiecać naszych
lasów urzędowymi torebkami.
Tadeusz Browarek
WSPÓLNOTA AA w Zalesiu Górnym powstała 4 stycznia 2012 r.
Otwarte spotkania AA w Zalesiu Górnym: każda środa godz. 18:00 ul. Sarenki 11.
Anonimowi Alkoholicy (AA) są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się na
wzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać problem i innym pomagać w
wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Przynależność do wspólnoty AA jest bezpłatna. Na spotkania
mogą przychodzić osoby uzależnione od alkoholu jak również
zainteresowani działalnością wspólnoty.
Czekamy aby Ci pomóc!!!

Anonimowi Alkoholicy, tel. kont. 783-542-146
nr 5/2013, CZERWIEC

MAJ w ZALESIU
Wiosenne miesiące w Zalesiu obfitują w różnorodne przedsięwzięcia kulturalne i sportowe. Wystawy plastyczne Anny Marczewskiej i Grażyny
Doba –Wolskiej, Spotkania z Pieśnią, Przegląd
Piosenki Rodzinnej, wykłady i spotkania Uniwersytetu Każdego Wieku, Szachowy Turniej Grand
Prix czy wreszcie uruchomienie internetowego
serwisu społeczno – kulturalnego „Wieści Zaleskie” potwierdzają ogromne zaangażowanie sporej grupy mieszkańców, organizacji społecznych
i przedstawicieli instytucji w budowanie naszego
życia społecznego. Ponieważ w przyrodzie i społeczeństwie nic nigdy nie dzieje się samo, chciałbym z wielką mocą podkreślić i zaakcentować
zbiorowy wysiłek wielu ludzi dobrej woli. Chciałbym pomysłodawcom, sprawcom i uczestnikom
tych i innych przedsięwzięć powiedzieć: bardzo
dziękuję. Celowo nie wymieniam inicjatorów
i organizatorów wymienionych wydarzeń. Ale
chciałbym zrobić jeden wyjątek i podziękować,
na razie bezimiennie, naszym młodym wolontariuszom i harcerzom. To oni są naszą przyszłością
i cieszy, że na nich zawsze możemy polegać. W
czerwcu będą miały miejsce dwa ważne wydarzenia: 8 i 9.06.2013 r odbędzie się XIII Jarmark
Hubertowski. Kulturalny sezon wiosenny zamkniemy 26 czerwca we środę o godz. 18.30. W
Muzeum Regionalnym w Piasecznie odbędzie się
kolejny wernisaż wystawy uczestników zajęć plastycznych w naszej placówce pt. „Młode Zalesie”.
Wystawa potrwa do 20 lipca.
Zapraszamy 
Andrzej Szczygielski
Kierownik Klubu Kultury

Wielkie lanie wody
5 maja na terenie KS Hubertus z okazji święta
strażaków odbył się pokaz sprzętu i sprawności ludzi, dla których walka z ogniem stanowi
codzienne zajęcie.
Impreza rozpoczęła się od koncertu orkiestry
z Błędowa. Zgromadzeni goście bardzo szybko
przekonali się, że strażacy równie dobrze jak z instrumentami muzycznymi, radzą sobie ze sprzętem gaśniczym. Sprawnie przeprowadzony pokaz
gaszenia pożaru wywołał entuzjazm, zwłaszcza
wśród dzieci, które nie zrażały się tym, że niekiedy były kompletnie mokre. Warto wspomnieć, że
nie tylko dzieci, ale także dorośli z wielkim zainteresowaniem przyglądali się pokazom i podziwiali pojazdy, zarówno te zabytkowe, jak i nowoczesne. Nie zabrakło także amatorów przejażdżki
strażackimi samochodami. Bardziej odważni
wchodzili nawet na dachy pojazdów. Pokaz z pewnością na długo pozostanie w pamięci wszystkich
gości. Szkoda, że pokazy oglądało tak mało osób,
ale strażacy nie zadbali o informację.
Red.
nr 5/2013, CZERWIEC

Dzień Dawcy Szpiku
podczas Dni Zalesia

Fundacja DKMS Polska wspólnie z
4 Mazowiecką Drużyną Harcerek
„Połoniny”, od lat działającą na terenie Zalesia Górnego i okolic, organizuje „Dzień Dawcy Szpiku podczas Dni Zalesia”. Dnia 8 i 9 czerwca
2013 r. będziesz mógł zarejestrować
się jako potencjalny dawca szpiku.
Dzięki temu, być może właśnie Ty
uratujesz komuś życie.
Dotychczas w DKMS Polska zarejestrowało się ponad 330 tysięcy potencjalnych dawców szpiku. Niestety,
to wciąż mało. W Polsce co godzinę
stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi (tzw. białaczka). Dla wielu
chorych jedyną szansą na życie jest
przeszczepienie szpiku lub komórek
macierzystych od dawcy niespokrewnionego. Dlatego potrzebujemy Twojej
pomocy i zaangażowania. Każdy nowy zarejestrowany potencjalny dawca
szpiku to kolejna szansa na nowe życie
dla pacjentów z białaczką i innymi nowotworami krwi.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę i
polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi
oraz pobraniu wymazu ze śliny z wewnętrznej strony policzka.
Więcej informacji na temat tego,
kto może zostać dawcą oraz jakie są
sposoby pobrania szpiku i komórek
macierzystych, znajdą Państwo na następnej stronie.
Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli pomożecie Państwo nagłośnić
„Dzień Dawcy Szpiku podczas Dni
Zalesia”. Im więcej osób się o tym dowie, tym więcej żyć będziemy mieli
szansę razem uratować.
Rejestracja potencjalnych dawców
odbędzie się: 8, 9 czerwca 2013 r.
(sobota, niedziela). Godziny: 10.00–
18.00. Miejsce: boisko Klubu Sportowego „Hubertus”. Adres: ul. Pionierów, Zalesie Górne
Z wyrazami szacunku,
Filip Rorant
Koordyntaor ds. Rekrutacji Dawców tel.
22 572 30 04
e-mail: filip.rorant@dkms.pl

Niezbędne informacje:
1. Kto może zostać dawcą?

Dawcą może zostać osoba pomiędzy
18 a 55 rokiem życia, ogólnie zdrowa,
ważąca minimum 50 kg i o wskaźniku masy ciała (BMI) nie przekraczającym 40, przebywająca na stałe na terytorium Polski, wszyscy, którzy chcą
się zarejestrować powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL
2. Istnieją dwa sposoby pobierania
komórek macierzystych bądź szpiku
do przeszczepienia.
I. Pobranie komórek macierzystych
z krwi obwodowej – w Polsce stosowane w ok. 80% pobrań do przeszczepów
· Dawca otrzymuje przez okres 5 dni
wytwarzaną w organizmie substancję
zbliżoną do hormonów (czynnik wzrostu). Lek ten pobudza produkcję komórek macierzystych w szpiku kostnym,
które specjalną metodą można następnie pobrać bezpośrednio z krwi.
· Metoda ta znana jest na świecie od
1998 roku. Według obecnego stanu
badań ryzyko wystąpienia odległych
w czasie efektów ubocznych jest nieznane.
· Podczas zażywania leku wystąpić
mogą grypopodobne symptomy.
· Zabieg pobrania komórek z krwi obwodowej trwa około 3-4 godzin.
II. Pobranie szpiku kostnego
· Szpik pobiera się z talerza kości biodrowej (nie jest to rdzeń kręgowy). Od
znajdującego się pod narkozą dawcy
pobiera ok. 5% szpiku kostnego i podaje pacjentowi.
· Dawca przyjmowany jest na oddział
zwykle dzień przed pobraniem szpiku. W szpitalu pozostaje 2-3 dni.
· Po pobraniu szpiku dawca może
przez kilka dni odczuwać lokalny ból,
podobny jak przy stłuczeniach.
· Szpik kostny dawcy ulega kompletnej regeneracji w przeciągu 2 tygodni.
3. Pamiętaj!
Rejestracja jako potencjalny dawca jest
bardzo poważną decyzją. W przypadku, gdy okaże się, że któraś z zarejestrowanych osób jest czyimś genetycznym
bliźniakiem, daje tej osobie nadzieję na
nowe życie. Jeżeli wtedy zrezygnuje, to
odbiera komuś tę nadzieję.
Więcej informacji: www.dkms.pl,
tel.: (22) 331 01 47,
email: fundacja@dkms.pl
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Muzyczna lekcja patriotyzmu

czyli Trzynaste Spotkanie z Pieśnią
Trzynaste Spotkanie z Pieśnią przebiegało w szczególnie uroczystej atmosferze, bowiem wspólnymi śpiewami
uczciliśmy 222 rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
Zanim odśpiewaliśmy Bogurodzicę,
najstarszy polski utwór literacki, profesor
Grzegorz Nowik przybliżył nam genezę
tego utworu. Hymn skierowany do Matki
Bożej i Chrystusa powstał prawdopodobnie w XIII w., choć tradycja przypisuje
jego autorstwo świętemu Wojciechowi.
Ciekawostką jest fakt, że choć naukowcy
negują, by właśnie ów święty mógł być
autorem pieśni, to jednak jest ona śpiewana przy jego sarkofagu w katedrze gnieźnieńskiej, jako niedzielna pieśń wikariuszy. Kiedy zatem powstała Bogurodzica?
Dokładnie nie wiadomo, zdaniem badaczy utwór mógł powstać nawet w XI-XII
w., a najpóźniej w połowie XIII w. Pierwsze zapisy tekstu pochodzą z 1407 i 1408 r.
Bogurodzica wykazuje związki z grecko-bizantyjską hymnografią, jak również z
tradycją franciszkańską. Utwór ten był
hymnem dynastii Jagiellonów, wykonywano go podczas koronacji Władysława
Jagiełły i Władysława III Warneńczyka.
Podczas uroczystości koronacyjnych to
właśnie Bogurodzica była jedynym utworem śpiewanym po polsku. Pieśń ta przez
stulecia była również polskim hymnem
narodowym, śpiewało ją rycerstwo przed
bitwą grunwaldzką w 1410 r. , pod Warną

w 1444 r., a także pod Wiedniem w 1683 r.
Po odśpiewaniu Bogurodzicy wszystkim udzielił się podniosły nastrój. Następnie zaśpiewaliśmy Pieśń konfederatów
barskich, a później Święta miłości kochanej Ojczyzny. Do tej ostatniej pieśni słowa
ułożył biskup warmiński Ignacy Krasicki.
Jak chce legenda, duchowny spieszący na
jeden ze słynnych obiadów czwartkowych
u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, śmiertelnie potrącił powozem starego
wiarusa, który umierając miał przekazać
biskupowi swoje przemyślenia. Słowa te
natchnęły duchownego do ułożenia wiersza. Utwór ten stał się hymnem Szkoły
Rycerskiej założonej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Wykonanie utworu Maki, spotkało się
ze szczególnym aplauzem zgromadzonej

na boisku publiczności, bowiem poszczególne zwrotki utworu śpiewano z podziałem na partie męskie i żeńskie. Dzięki
wysiłkom nieocenionego kompozytora i
dyrygenta Stanisława Szczycińskiego wykonanie tej pieśni udało się znakomicie i
zostało nagrodzone gromkimi brawami.
Spotkania z Pieśnią cieszą się ogromną
popularnością wśród Zalesian. Śpiewanie
pieśni opatrzone komentarzami historycznymi profesora Grzegorza Nowika
zawsze jest ważnym wydarzeniem. W
długi majowy weekend, mimo pochmurnej pogody, zgromadziła się spora grupa
śpiewaków -amtorów, która ochoczo włączyła się do wspólnej zabawy. Bez przesady możemy stwierdzić, że egzamin z
patriotyzmu zdaliśmy śpiewająco.
Piotr Marczak

Rewolucji śmieciowej ciąg dalszy
W chwili, gdy składamy te numer do
druku, mamy już za sobą złożenie deklaracji o wysokości opłat i sposobie
traktowania odpadów (mam nadzieję,
że wszyscy zdążyli).
Dziś chcę podzielić się wiedzą, czego nie wolno wyrzucać razem z innymi
śmieciami, tylko należy wywozić do Piaseczna na ulicę Techniczną.
1. Odpady wielkogabarytowe (np. stare
meble, duże elementy metalowe, drewniane lub z tworzyw sztucznych) można je
też wystawić w akcji „Gabaryty” organizowanej co 6 miesięcy.
2. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, m.in. świetlówki i żarówki
energooszczędne sprzęt AGD, audio4

-video, komputerowy elektronarzędzia
zabawki elektryczne i elektroniczne- też
podlegają akcji „Gabaryty”
3. Gałęzie, trawa, liście i odpady ulegające
biodegradacji będziemy wystawiać przed
dom w specjalnych, darmowych workach.
4. Odpady pochodzące z drobnych remontów, zużyte baterie i akumulatory,
przeterminowane leki, termometry i inne
odpady zawierające rtęć, płyny hamulcowe, chłodnicze i inne, zużyte oleje w
opakowaniach, płyny hamulcowe, chłodnicze, filtry olejowe, zaolejone szmaty i
ścierki, opakowania po produktach ropopochodnych, środki ochrony roślin i
opakowania po tych substancjach, resztki
farb i rozpuszczalników w opakowaniach,

zużyte opony, kwasy i alkalia wedrują na
ul Techniczną, gdzie będą bezpłatnie odbierane
Popiół z kominka można oddawać wraz
z odpadami zmieszanymi pakowany w
worki foliowe.
Azbest (eternit) będzie odbierany bezpłatnie po złożeniu stosownego wniosku.
Odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej (nie są
odpadami komunalnymi) w tym: płody
rolne nie będą obierane przez Gminę.
Na odbiór tych odpadów właściciel musi
mieć podpisaną osobą umowę.
Padlina nie jest odpadem komunalnym.
Na odbiór tych odpadów właściciel musi
mieć podpisaną osobą umowę.
eks
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Z wizytą w najwspanialszej magnackiej rezydencji
z muzyką Chopina w tle
30 kwietnia nasi seniorzy z Klubu
Seniora „Złota Jesień”, działającego w strukturach Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie, wybrali się na wycieczkę do Żelazowej Woli, parku w Arkadii i do pałacu
Radziwiłłów w Nieborowie.
Żelazowa Wola, miejsce urodzin
najwybitniejszego polskiego kompozytora, Fryderyka Chopina, zaskakuje nową formą i zachwyca urokiem. Z okazji
200-lecia urodzin Chopina kompleks zyskał nową formę. Nowoczesny pawilon
z kamienia, betonu i szkła kontrastuje z
formą tradycyjnego dworku. Budowla,
która nazywana jest dworkiem, to tak
naprawdę lewa oficyna dawnego dworu
Skarbków, w której mieszkali Chopinowie. Pozostała część oryginalnej budowli
została zniszczona w XIX w. Nie wiadomo jaki był układ wnętrz w czasach gdy
mieszkał tu ze swymi rodzicami mały
Fryderyk. Choć wyposażenie muzeum
jest bardzo skromne, to jednak wyczuwa
się wspaniały klimat tego miejsca, to coś
co sprawia, że co roku tę niewielką wieś
odwiedzają rzesze turystów z całego

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Piaseczno
Filia Zalesie Górne
zaprasza dzieci i młodzież
do udziału w konkursie literackim
Tematyką wiersza ma być biblioteka i wszelkie z nią skojarzenia.
l Na konkurs należy zgłosić wiersz,
który nie został opublikowany.
l Przy ocenie brana będzie pod uwagę oryginalność, pomysłowość,
fantazja, ale przede wszystkim
wrażliwość artystyczna.
l W konkursie mogą wziąć udział
uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjalnych z naszej gminy.
l

Celem konkursu jest wyłonienie młodych i
utalentowanych ludzi chcących się pochwalić
swoją twórczością i lekkością pióra.

Prace prosimy składać
w naszej bibliotece: Zalesie Górne,
ul. Wiekowej Sosny 4
Od 13 maja do 21 czerwca!!!
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świata. Ma się wrażenie, że duch wielkiego kompozytora jest tu nadal obecny.
Niezwykły nastrój potęguje jego piękna
muzyka. W parku znajduje się pomnik
Chopina z 1894 r. który jest najstarszym
pomnikiem kompozytora na ziemiach
polskich.
Oczarowana magią tego miejsca, nasza
grupa wyruszyła do niezwykłego ogrodu w Arkadii zaprojektowanego przez
Helenę z Przeździeckach Radziwiłłową.
Księżna zgodnie z ówczesną modą założyła park romantyczny w stylu angielskim
pod koniec XVIII w. i przekształcała go
aż do swojej śmierci w 1822 r. Nazwa
tego niezwykłego miejsca nawiązuje do
mitycznej krainy szczęścia. W parku wybudowano wiele obiektów stylizowanych
na antyczne i średniowieczne budowle. W
Świątyni Diany znajduje się cenny zbiór
rzeźby antycznej: rzymskich urn, sarkofagów i popiersi. W Domu Murgrabiego
zostały wkomponowane oryginalne fragmenty pozostającego do dziś w ruinie
zamku łowickiego. Park jest ulubionym
miejscem wypoczynku mieszkańców pobliskiego Nieborowa, na całej naszej grupie także wywarł ogromne wrażenie.

Ostatnim etapem wycieczki było zwiedzanie nieborowskiego pałacu,
który jest uznawany za najwspanialszą
rezydencję magnacką w Polsce. Większość wyposażenia jest oryginalna, co
jest ewenementem jeśli chodzi o polskie
muzea. Rezydencja Radziwiłłów szczęśliwie przetrwała wszystkie pożogi wojenne i nie została zniszczona i ograbiona
przez czerwonoarmistów już po wojnie.
Pod koniec XVII w. pałac przeszedł w
posiadanie Radziwiłłów i był ich siedzibą do 1945 r.
Ogromne wrażenie robi przepiękna
klatka schodowa wyłożona holenderskimi płytkami kobaltowymi z 1700 r.
Podobno jest ich 10 tys. i żadna z nich
nie jest identyczna. Jednym z najbardziej
okazałych pomieszczeń jest rokokowy
Salon Czerwony, bowiem taki kolor mają ściany, a nawet meble w salonie. Na
jednej ze ścian znajduje się portret Anny
Orzelskiej, nieślubnej córki Augusta II
Mocnego, uznawanej za najpiękniejszą
kobietę swojej epoki.
Wycieczka z pewnością na długo pozostanie w pamięci wszystkich.
Piotr Marczak

UKW

Leki z własnej apteki i Sieci są wszędzie
Jak leczyć się samemu, korzystając
z darów natury dostępnych w każdym
domu? Jak w prosty sposób radzić sobie
z dokuczliwymi dolegliwościami? Odpowiedzi mogliśmy poznać na kolejnym
wykładzie Uniwersytetu Każdego Wieku PORUSZ SWOJE WNĘTRZE NA
WIOSNĘ, czyli dobrodziejstwo masażu
i ziół.
27 kwietnia w naszym Gimnazjum
odbyły się kolejne zajęcia dla studentów
każdego wieku. Pani Katarzyna Buśko podzieliła się swoją ogromną wiedzą na temat
aromaterapii, technik masażu leczniczego
oraz praktycznego wykorzystania ziół rosnących na naszych działkach i w ogrodach.
Pani profesor w prosty i przystępny sposób
pokazała też, jak samemu leczyć niektóre
dolegliwości za pomocą automasażu. Temat wzbudził ogromne zainteresowanie
słuchaczy, którzy chętnie włączyli się do
dyskusji oraz zadawali pytania na temat
praktycznego zastosowania nabytej wie-

dzy. Wszyscy mogli się dowiedzieć jak domowym sposobem przyrządzić lekarstwa z
ziół rosnących na naszych działkach i w lasach. Z pewnością po tym wykładzie wiele
osób będzie wykorzystywać nabytą wiedzę
w praktyce.
18 maja odbył się wykład zamykający
pierwszy cykl. Teodor Sobczak mówił o
zagrożeniach i problemach na jakie może natrafić użytkownik sieci komputerowych. Wyjaśniał niejasności, udzielał rad
i przestrzegał. Odpowiadał też na indywidualne pytania.
Ponieważ SPZG ma zamiar kontynuować działalność najmniejszego uniwersytetu, może warto byłoby zastanowić się
nad zmianą jego formuły. Jak dotąd wykłady cieszyły się coraz mniejszą popularnością, a frekwencja była coraz mniejsza: od ponad trzydziestu na początku do
kilku osób na ostatnim spotkaniu.
Ewa Kamińska
Piotr Marczak
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Drugi Przegląd Piosenki
Rodzinnej w Zalesiu

ta. I ten występ podobał się najbardziej. Rodzina Ebertów została laureatem tegorocznej edycji Przeglądu Piosenki Rodzinnej.
Wprawdzie nie przewidywano oceny wyników przez jakiekolwiek jury, ale atmosferę podgrzewała perspektywa oceny przez
publiczność (składającą się w dużej mierze z wykonawców).
Wszystkich zapowiadała z wdziękiem Marzena Solecka, a
występom towarzyszyła atmosfera ciekawej i wesołej zabawy.
Jednak artyści traktowali swoje zadanie poważnie i dawali z siebie wszystko, aby wypaść jak najlepiej.
Na zakończenie występów amatorskich wzór profesjonalizmu zaprezentował zespół państwa Barbary i Stanisława Szczycińskich radując obecnych wesołą piosenką o Zalesiu. W refren
żywiołowo włączała się publiczność, a Jacek Solecki towarzyszył grając na gitarze. Tu trzeba dodać, że Stanisław Szczyciński
wystąpił także jako akustyk, akompaniator oraz autor muzyki
do pieśni dziadowskiej.
Przegląd Piosenki Rodzinnej wpisuje się w serię udanych
inicjatyw kulturalnych, do których należą takie imprezy jak:
Sztukatorzy i Spotkania z Pieśnią. Ogromne podziękowania należą się organizatorom Annie Kamińskiej i Andrzejowi Szczygielskiemu (reprezentującemu Klub Kultury w Zalesiu Górnym)
oraz wielu innym pomocnym osobom, dzięki którym Przegląd
Piosenki Rodzinnej mógł się odbyć już po raz drugi.
Jan Ebert
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Fot. Sylwia Rudolf

Nic tak nie cementuje rodziny jak wspólne pasje angażujące
wszystkie pokolenia.
Z inicjatywy Anny Kamińskiej i Andrzeja Szczygielskiego
po raz drugi odbył się Przegląd Piosenki Rodzinnej. Spotkanie
miało miejsce w niedzielę 12 maja b.r. w udostępnionym na tę
okazję domu rodziny Wisłockich Fundacji “Odrodzenie”. Wystąpiło 8 zespołów rodzinnych z bardzo różnorodnym repertuarem. Różnorodność dotyczyła nie tylko wieku wykonawców (
od 2-ch tygodni do 80-ciu paru lat), ale też akompaniamentu,
kompozytorów, melodii i autorów tekstów. Organizatorzy nie
postawili żadnych ograniczeń prócz jednego: zespół mają jednoczyć więzi rodzinne. Wystąpił więc zespół rodziny Grzybów
- Ola przy akompaniamencie Macieja, rodzina Gołębiewskich
z dwoma synkami, zeszłoroczni zwycięzcy Martynowicze
(dziadkowie z córką i trójką wnuków), cała rodzina Woźniaków
w liczbie 7 osób, państwo Soleccy z Agatką, Maciek Kamiński
wraz z mamą Anną. Najliczniejszy okazał się zespół Ebertów
wykonujący pieśń dziadowską z tekstem autorstwa Janka Eber-

MONIKA I BARTOSZ SOĆKO
MISTRZAMI POLSKI

Na rozgrywanych w Chorzowie w kwietniu br.
Indywidualnych Szachowych Mistrzostwach Polski tytuły mistrzowskie w kategorii Kobiet i Mężczyzn zdobyli zalesianie Monika i Bartosz Soćko. Taka historia zdarzyła się w Mistrzostwach
Polski po raz drugi, ponieważ Państwo Soćkowie
w 2008 roku dokonali podobnego wyczynu. Tegoroczny sukces miał jednak chyba lepszy smak ponieważ oba tytuły mistrzowskie zostały zdobyte
po dogrywkach. Serdecznie gratulujemy !!!

Andrzej Szczygielski

Młodzi mistrzowie
11 maja w Ornecie odbyły się
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w badmintonie. Jeden z najważniejszych
turniejów w sezonie dla młodzikow.
Zawodnicy KS Hubertus nie
mieli sobie równych.
Podwójne złoto zdobył Adam
Szolc, w grze pojedynczej i podwójnej. Dorota Matysiak zdobyła złoto w grze pojedynczej i
srebro w grze podwójnej.
Michał Matysiak wraz z Frankiem Ebertem brązowy medal w
grze podwójnej, Mikołaj Jóźwiak
wraz z Aleksandrem Wyżykowskim brązowy medal w grze
podwójnej. Dominik Telakowiec
wraz z Natalią Strzelczyk brązowy medal w grze mieszanej.
W klasyfikacji drużynowej
zawodnicy Hubertusa nie pozostawili złudzeń konkurencji,
pewnie tryumfując. Zdobyli 15,5

pkt, wyprzedzając UKSB Milenium aż o 6 punktów, a 3 drużynę w klasyfikacji drużynowej KS
Masovia Płock o 8 punktów.
Punkty dla Klubu zdobyły
również dziewczynki w grze
podwójnej: Kasia Gęsicka wraz
z Adą Sobiecką, chłopcy w grze
podwójnej: Dominik Telakowiec
wraz z Mateuszem Ziemłą oraz
w grze mieszanej Mateusz Ziemła wraz z Kasią Gęsicką, co
również w znacznej mierze przyczyniło się do zwycięstwa w klasyfikacji drużynowej.
Skład drużyny:
Dziewczęta: Kasia Gęsicka, Dorota Matysiak, Ada Sobiecka,
Natalia Strzelczyk
Chłopcy: Franek Ebert, Mikołaj Jóźwiak, Michał Matysiak,
Adam Szolc, Dominik Telakowiec, Aleksander Wyżykowski,
Mateusz Ziemła
Katarzyna Garbacka, Trenerka

SUKCESY MŁODYCH SZACHISTÓW
Reprezentanci naszej Szkoły
Podstawowej w dniach od 13 do
16 maja br. przebywali w Solinie
na Mistrzostwach Polski Szkół
Podstawowych.
Reprezentacja
w składzie: Patryk Chylewski,
Szymon Soćko, Patryk Błasiak
i Weronika Soćko po trudnym i
emocjonującym turnieju zajęła
17 miejsce w klasyfikacji końcowej. Po wcześniejszych, bardzo
udanych występach o Mistrzostwo Mazowsza, nasi zawodnicy
pozostawili tym razem pewien

niedosyt. Ponieważ był to jednak
pierwszy występ reprezentacji
naszej szkoły w tak prestiżowym
turnieju wynik ten należy potraktować jako umiarkowany sukces. Dzięki staraniom p.dyrektor
Hanny Sierant udało się pozyskać
sponsora, który sfinansował wyjazd. Zawodników tradycyjnie
przygotowywali do gier Monika i
Bartosz Soćko, a opiekę w czasie
turnieju pełniła p. Monika Chylewska. Serdecznie dziękujemy.
A.Szczygielski
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Nasze małe – wielkie święto!
8 maja Stowarzyszenie Razem Lepiej
zdmuchnęło z tortu swoją pierwszą,
urodzinową świeczkę.
Ale zacznijmy od początku! Grupa
Razem Lepiej, która skupia osoby niepełnosprawne i ich opiekunów, powstała
15 maja 2010 roku z inicjatywy pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie w ramach programu CAL i partnerstwa lokalnego „Dolina Jeziorki”. Podczas
spotkań cyklicznych grupa zintegrowała
się i zaprzyjaźniła, wyraziła chęć do aktywnego działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Kilka podjętych inicjatyw
zakończyło się pozytywnym odbiorem
ze strony mieszkańców gminy Piaseczno,
jak i samych wykonawców i pomysłodawców. Można tu wymienić wernisaż
prac hobbystycznych członków stowarzyszenia, wydanie albumu „Zalesie Górne
w obiektywie”, wydanie kalendarza na
2013 rok. Nasze wspólne wysiłki zostały
docenione przez prezydenta Bronisława

Komorowskiego i sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Razem Lepiej
zostało umieszczone w witrynie prezydenckiej jako Wzór Inicjatywy Społecznej. We współpracy ze Stowarzyszeniem
Przyjaciół Zalesia Górnego przy dofinansowaniu gminy Piaseczno zorganizowaliśmy wernisaż „Człowiek bez pasji nudzi
swoją duszę”, który był zwieńczeniem
warsztatów fotograficznych i warsztatów
rękodzieła artystycznego. Naszą tradycją
jest coroczna, jednodniowa wycieczka,
podczas której pokonujemy dużo barier
architektonicznych, ale chcieć, to móc.
Kilka razy byliśmy w kinie, a w ostatnich
dniach wybraliśmy się wspólnie do teatru.
W okresie jesiennym jeździmy na zawody
sportowe – Tataspartakiada, organizowane przez Stowarzyszenie Dobra Wola, a
w okresie bożonarodzeniowym bierzemy
udział w Wigilii Dobrej Woli, która jest
organizowana w starostwie w Piasecznie.
Pomimo tylu inicjatyw i tak mamy czas
na spotkania integracyjne, które dzięki
gościnności p. Andrzeja Szczygielskiego,

odbywają się głównie w świetlicy na Jelonka.
Korzystając z możliwości zajęcia w
„Przystanku Zalesie” kilku wierszy, chcę
serdecznie podziękować pracownikom
socjalnym Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Piasecznie – p.
Bogusławie Meissner i p. Justynie Mazurek za wszelką pomoc i wsparcie w
organizacji i koordynacji inicjatyw podjętych przez stowarzyszenie, p. Andrzejowi Szczygielskiemu i p. Marcie Blauth
za udzielanie pomieszczeń, w których
możemy się regularnie spotykać. Wolontariuszom i harcerzom za bezinteresowną
pomoc w organizacji spotkań. Dziękuję
wszystkim tym, którzy wyciągnęli do nas
pomocną dłoń. Szczególne podziękowania kieruję do naszych opiekunów, którzy
chętnie nas wspierają i pomagają. Dziękuję Wam, uczestnikom spotkań Stowarzyszenia Razem Lepiej, za chęci, motywację
i za pozytywną energię, która od Was bije.
Magda Kamińska – przedstawiciel
Stowarzyszenia Razem Lepiej

Trzy pytania do Magdy Kamińskiej,

głównego animatora działań Stowarzyszenia Razem Lepiej
Magda Kamińska choruje
na rdzeniowy zanik mięśni i porusza
się na wózku. Od trzech lat zajmuje się
naszą grupą, a obecnie stowarzyszeniem.
Ciężka choroba nie załamała jej.
Wielokrotnie udowodniła, że dla chcącego, nie ma nic trudnego i niepełnosprawność nie oznacza rezygnacji
z marzeń i aktywnego życia.
Jest redaktorem naczelnym „Wieści
Zaleskich”, prowadzi stronę internetową Stowarzyszenia Razem Lepiej,
pisze artykuły do naszej gazety.
Czuwa nad organizacją spotkań,
wycieczek i wszelkiego rodzaju imprez
z naszym udziałem, ciągle pokazując
nam, jak wiele możemy osiągnąć.
Praca dla dobra innych pochłania ją,
zawsze znajdzie jednak czas,
by pomóc potrzebującym.

dumna z nas wszystkich. Dumna, z tego,
że kolejny rok mija, a my jesteśmy nadal
razem. Oczywiście każdy kolejny jubileusz, jest dla mnie w jakiś sposób podniesieniem poprzeczki. Za każdym razem
chciałabym więcej działać, móc więcej
osiągnąć. Jednym słowem mówiąc, każdy
jubileusz dodaje mi energii.
PM: Czy trudno jest prowadzić taką działalność?

Piotr Marczak: Czym jest dla Ciebie ten
jubileusz?

MK: Czy trudno? Hmm…. Czasami mam
dni zwątpienia i w siebie i w ludzi, czasami denerwuję się, gdy mi coś nie wychodzi, gdy widzę na drodze jakieś duże
przeszkody. Ale jestem osobą upartą i nie
byłabym sobą, gdybym się poddała przy
pierwszym małym progu. Ogólnie lubię
działać, lubię wyzwania. Pasjonują mnie
ludzie, lubię z nimi pracować, choć przyznam szczerze, że nasze Stowarzyszenie,
to bardzo specyficzne osoby ;)

Magda Kamińska: Ja jestem bardzo
dumna! Absolutnie nie z siebie. Jestem

PM: Co powiedziałabyś innym osobom
niepełnosprawnym, które być może nie
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wiedzą jak otworzyć się na innych i walczyć z przeciwnościami losu?
MK: Niech się zgłoszą bezpośrednio do
mnie (śmiech).
Myślę, że użalanie się nad sobą życia nam
nie poprawi. To nad czym sami pracujemy, co osiągniemy i dokonamy w życiu,
jest naszą siłą napędową. I wiem sama po
sobie, jak dużo energii daje mi nawet maleńki sukcesik. Chciałabym powiedzieć
wszystkim niepełnosprawnym, że małymi kroczkami my też możemy podbić
świat.
PM: Czego można życzyć Stowarzyszeniu
Razem Lepiej?
MK: Życzmy przede wszystkim dużo
pozytywności, wytrwałości i sukcesów w
dalszej działalności.
PM: Dziękuję za poświęcony czas.
MK: Ja również dziękuję.
Piotr Marczak
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ZDRÓWKO
Zapisy na wizytę lekarską
osobiście lub telefonicznie
pod nr tel. 227 565 245,
możliwość zapisu z jednodniowym wyprzedzeniem.

W domu Wisłockich…
Fundacja Odrodzenie po
raz kolejny zgotowała Zalesianom duchową ucztę i to
podwójną.

Zalesia i zaangażowała się w
następną wspólną akcję zalesiańskich artystów… ale to
niespodzianka.

27 kwietnia otwarta została wystawa prac Anny
Marczewskiej „W cuglach
natury”. Realistyczne płótna
przedstawiające konie, psy
i ptaki wykonane w technice suchej pasteli (profesor
Wiktor Zin komplementował
Anię, że jest w niej niezrównana) i oleju przemawiają
swoim pięknem i niekonwencjonalnością. Artystka zadbała również o nastrój otoczenia, dając elementy „stajenne” i uzupełniając sztafaż
wyświetlanym filmem i podkładem muzycznym.
Pani Marczewska, choć
obecnie nie mieszka już w
Zalesiu, nadal sercem związana z naszą wsią, bierze
czynny udział w lokalnych
wydarzeniach artystycznych.
Jest współautorką Panoramy

Artystka oprowadzała odwiedzających po wystawie
w soboty i niedziele opowiadając o swoich inspiracjach
i twórczych pasjach, a teraz
będziemy mogli spotkać ją
na Jarmarku Hubertowskim,
gdzie będzie przyjmować zamówienia na portrety waszych
ulubieńców (psów, kotów, myszek, ptaszków i innych zwie-

rzątek). Będziemy też mogli
podziwiać ją przy pracy.
26 maja odbył się wernisaż
prac Grażyny Doby-Wolskiej.
Wszystkim zalesianom znana
nauczycielka plastyki i działaczka kulturalna, założycielka lokalnych teatrów dla
dzieci i dorosłych, świetna
graficzka (z graficzną autorską techniką). Na wystawie
prezentowane były dzieła z
różnych dziedzin. Mogliśmy
obejrzeć obrazy i grafiki, ale
także fragment spektakli teatralnych, gdzie pani Grażyna
była autorką scenariusza, scenografem (projektantem i wykonawcą) i reżyserem.
Jednak to nie wszystko. W
piwnicach domu (pięknie wyremontowanych przez panów
Szamockich) zobaczyliśmy
kostiumy i maski z innych
teatralnych inscenizacji. Wystawa trwa do 23 czerwca. Zobaczcie ją koniecznie.
Gratulacje i podziękowania
dla gospodyni tak udanych
przedsięwzięć pani Krystyny
Staweckiej.
Ewa Kamińska

pilnie strzegła - umiała czytać i pisać. Dlatego właśnie
ją stara Imaculada poprosiła
o spisanie historii swojego
życia. Imaculada budziła lęk
u wszystkich, bo przybyła do
Brazylii z Afryki, bo pielęgnowała odwieczne zwyczaje
swoich przodków, bo była in-

na. Jej opowieść ma zaskakujący wpływ na życie młodej
Lui. Dzięki niej dziewczyna
decyduje się na ucieczkę, by
połączyć się z ukochanym,
dzięki niej walczy o swoją
wolność, dzięki niej ma szansę pomóc innym podobnym
do niej.

INTERNIŚCI
Dr Grażyna Stefura
Kostrzyńska
Pon 13.00- 17.30
Wt 08.00-12.30
Śr 13.00- 17.30

Dr Beata Pacewicz- Kulik
Pon 13.00- 17.30
Wt 08.00-12.30
Śr 08.00-12.30
Cz 11.00-17.30
Pt 08.00-14.30
PEDIATRZY
Dr Irena Meissner-Wantuch
Dzieci chore
Pon    08.00 -12.30
Śr      08.00 - 11.30
Cz     12.00 - 13.30
16.00 - 17.30
Pt 08.00 - 12.30
Dzieci zdrowe
Wt 15.00 -17.30
Śr 12.00-14.00
Cz 14.00-16.00
Dr Zuzanna Szczuka
Dzieci chore
Pon 13.00- 17.30
Wt 08.00-13.00
Pt 08.00-13.00

Fot. Anna Marczewska

Dr Wojciech Wądołowski
Pon 08.00 - 12.30
Wt 13.00- 17.30
Śr 08.00-12.30
Cz 08.00-12.30
Pt 13.00- 17.30

BIBLIOTECZNE NOWOŚCI
Naszą gazetę można przeczytać
również na stronach:
www.zalesie-gorne.eu;
www.zalesie-gorne.pl;
www.powiat-piaseczynski.info;
www.naszepiaseczno.pl
Aktualności z Piaseczna
można obejrzeć na stronie:
www.itvpiaseczno.pl
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Veloso A. „Pieśń kolibra”
Lua od zawsze była niewolnicą, służącą córki właściciela
plantacji trzciny cukrowej.
Nigdy nie znała swoich rodziców, nie miała praw, nie mogła
decydować o swoim losie, ale
miała jedną tajemnicę, której
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