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Sołtys działa, a rada sołecka wie …
I. Na comiesięcznym spotkaniu rady sołeckiej omawialiśmy:
• realizację Funduszu Sołeckiego 2016, tj.
uruchomienie środków na zakup drobnego sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego
do naszego Klubu Kultury;
• zakup ławek i koszy śmieciowych ulicznych, które będą ustawione koło placu
Duszczyka i nowej ulicy Sarenki;
• utrudnienia związane z budową peronu
• konieczność wysypania kruszywa na poboczu Wiekowej Sosny, koło GS-u, gdzie
parkują samochody.
II. Spotkaliśmy się z kierownictwem
Nadleśnictwa, próbując wynegocjować
poprowadzenie ścieżki od parkingu Wisła
do PKP.
III. Spotkaliśmy się z dyrekcją Zarządu
Dróg Wojewódzkich rejon Piaseczno ws.
zrobienia pobocza na odcinku od Jesionowej do PKP. Jednocześnie wysłaliśmy
pismo do Głównego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, do Urzędu Marszałkowskiego, do Gminy z prośbą o zrobienie bezpiecznego przejścia mieszkańców osiedla Wyżyny do centrum Zalesia.
IV. Po licznych telefonach wysłaliśmy kolejne pismo do kierownictwa remontu linii kolejowej z prośbą o naprawę naszych
gruntowych ulic, tj. Bukowej, Wieczornego Zmierzchu, Sinych Mgieł, Kolejowej i Biedronki, po których jeździ ciężki
sprzęt budowlany, remontujący torowisko,
zamiast ulicą Spacerową, która przestała
być ulicą, a jest drogą budowy.
V. Na spotkaniu z członkiem Zarządu
Powiatu, panem Ksawerym Gutem, usłyszeliśmy informację, że nie będzie w tym
roku rozpoczęcia budowy chodnika do
Ustanowa. Obiecano, że w 2017 roku rozpocznie się remont ulicy Spacerowej z budową chodnika i rondem koło poczty,
VI. Zgłosiliśmy jednocześnie konieczność naprawy chodnika na Wiekowej
Sosny za ul. Białej Brzozy, oczyszczenie
studni chłonnych na Pionierów oraz naprawę obsuniętych płyt w rowach na Wiekowej Sosny – podobno ma to być naprawione w listopadzie – będziemy pilnować.

VII. Zlecamy prace porządkowe osobom
skierowanym do nas przez kuratorów.
Zostały częściowo przystrzyżone krzaki
wokół znaków drogowych i nazw ulic, zamiecione liście na bazarku, placu zabaw
i ulicy Leśnych Boginek.
VIII. Spotkaliśmy się z kuratorami w celu złożenia harmonogramów prac dla poszczególnych osób.
IX. Uczestniczyliśmy w uroczystej akademii w naszym Zespole Szkól z okazji
Dnia Edukacji.
X. Zwróciliśmy się do Urzędu Gminy
z prośba o ustawienie lustra drogowego
przy ul. Tęczowej/Leśnych Boginek (bardzo często dochodzi tu do kolizji z braku
widoczności na tym skrzyżowaniu) oraz
o duże lustro naprzeciw Jesionowej.
Kontakt z sołtysem:
telefon: 22/844 03 29; 48 691 500 242
ul. Porannej Zorzy 1
Przydatne telefony
Pogotowie ratunkowe Falck:
22/535 91 93; 999; 112
Nocna pomoc lekarska Piaseczno
ul. Pomorska 1: 22/536 97 76
Nasz Ośrodek Zdrowia: 22/756 52 45
Przychodnia Piaseczno ul. Fabryczna:
22/756 21 11; 22/756 73 73
Szpital Św. Anny Piaseczno:
22/735 41 00
Pogotowie gazowe: 992
Straż Pożarna: 998, 112
Awarie oświetlenia ulic: 535 481 335
Pogotowie energetyczne Jeziorna:
22/701 32 20; 22/701 32 22
Pogotowie wodno-kanalizacyjne PWiK:
603 309 399
Posterunek Policji w Zalesiu:
22/757 87 96; 997
Parafia Św Huberta w Zalesiu Górnym:
22/757 86 13
Poczta Zalesie Górne: 22 756 52 48
Zespół Szkół Publicznych
w Zalesiu Górnym: 22 7565217
Klub Kultury: 500 162 993

Urząd Gminy Piaseczno: centrala
22/701 75 00
Urząd Gminy: Wydział Gospodarki
Odpadami: 22/736 29 84
Nadleśnictwo Chojnów: 22 727 57 52
Sołtys Ewa Molenda Stroińska

NOWY NACZELNY
Nazywam się Magdalena Kamińska,
jestem mieszkanką Zalesia Górnego.
Większość z Państwa kojarzy mnie z działalnością Stowarzyszenia Razem Lepiej.
Od wielu lat udzielam się społecznie w naszej miejscowości, co sprawia mi ogromną
przyjemność, daje satysfakcję z tego, że
mogę coś zrobić na rzecz innych.
W obecnej kadencji Rady Sołeckiej
Zalesia Górnego zostałam jej członkiem,
a od października jestem nowym redaktorem naczelnym „Przystanku Zalesie”. Nasza lokalna gazetka jest jedną z form informacji o wydarzeniach jakie odbywają
się w naszej miejscowości, o działaniach
Rady Sołeckiej, a także organizacji, które
prężnie działają w Zalesiu.
Przez ostatnie miesiące współpracowałam z panem Łukaszem Kamińskim, który
przekazując swoje stanowisko, wprowadził mnie w proces tworzenia „Przystanku
Zalesie”. Wiem, że wielką zasługą funkcjonowania gazetki są osoby nadsyłające
teksty, które chętnie się dzielą informacjami z mieszkańcami Zalesia. Bardzo bym
chciała, aby taka forma współpracy nadal
była kontynuowana, a nawet rozszerzana
o nowych autorów tekstów.
Wiem, że przede mną odpowiedzialne
zadanie, ale będę się starała je wykonywać rzetelnie, aby godnie zastąpić pana
Łukasza. Dziękuję za zaufanie i liczę na
owocną współpracę z mieszkańcami Zalesia Górnego.
W imieniu Rady Sołeckiej Zalesia
Górnego dziękuję panu Łukaszowi Kamińskiemu za lata spędzone przy tworzeniu upamiętnienia naszej lokalnej historii
w postaci „Przystanku Zalesie”.
Magdalena Kamińska

Wywiad z Rzecznikiem Praw Dziecka
Markiem Michalakiem

Wywiad z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem, fot. I. Maleszewska
We wrześniu Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak udzielił wywiadu
Marcelinie Czublun, uczennicy Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy
w Zalesiu Górnym. Zapraszamy do zapoznania się z zapisem rozmowy.
Marcelina Czublun: Co należy do obowiązków Rzecznika Praw Dziecka?
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak: Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży
praw dziecka. To dość zagadkowe zdanie
jest sednem moich obowiązków. Oznacza
to, że Rzecznik Praw Dziecka ma chronić
dziecko i jego prawa. Rzecznik podejmuje
działania, kiedy dziecku dzieje się krzywda i kiedy zagrożone jest jego dobro.
W swoich obowiązkach mam także zapisaną promocję praw dziecka, a więc ciągłe przypominanie dorosłym – a uczenie
tego dzieci – jak ważne są prawa dziecka
i czemu należy ich przestrzegać.
Ile trwa kadencja?
Zgodnie z ustawą kadencja trwa 5 lat, moja pierwsza rozpoczęła się w 2008 roku,
a druga w 2013. To będzie moja ostatnia

kadencja, gdyż ta sama osoba nie może
być Rzecznikiem dłużej niż przez dwie
kolejne kadencje.
W jakich sprawach i jak skontaktować
się z Biurem Rzecznika?
Z Biurem Rzecznika Praw Dziecka można kontaktować się telefonicznie, listownie i mailowo. Najszybszym kontaktem
– szczególnie dla dzieci – jest Dziecięcy
Telefon Zaufania 800 12 12 12, bezpłatna infolinia działająca od poniedziałku
do piątku od 8:00 do 20:00. Do DTZu
może zadzwonić dziecko z prośbą o po-

radę lub interwencję w trudnych dla niego
sprawach. Dzwonią także osoby dorosłe,
które chcą zgłosić łamanie praw dziecka
lub poradzić się w trudnej sprawie dotyczącej dzieci. Należy jednak pamiętać, że
Rzecznik Praw Dziecka nie zastępuje policji, pogotowia czy straży pożarnej. Jeśli
wymaga tego sytuacja, należy najpierw
powiadomić odpowiednie służby.
Czy współpracuje Pan z jakąś organizacją na rzecz dzieci?
Rzecznik Praw Dziecka współpracuje
z bardzo wieloma instytucjami czy organizacjami, które działają na rzecz dzieci.
Dzięki temu może skuteczniej wykonywać swoje obowiązki. Wspiera także swoim patronatem działalność wielu
organizacji, które często działają lokalnie i potrafią zdziałać wiele dla dobra
najmłodszych.
Z jakimi problemami najczęściej zwracają się do Pana dzieci?
Do Rzecznika zgłaszane są bardzo różne problemy, najwięcej jednak jest spraw
okołorozwodowych. Kiedy rodzice nie
mogą dojść do porozumienia, cierpi najbardziej dziecko. Inną kategorią spraw są
sprawy dotyczące przemocy rówieśniczej,
dlatego tak bardzo zaangażowany jestem
w projekty edukacyjne, w tym te promujące mediację jako sposób rozwiązywania
sporów.
Dziękuję za rozmowę.
Wywiad spisał Piotr Molecki

ZESPÓŁ OPIEKI NAD IZBĄ PAMIĘCI
Od dwóch tygodni w naszej szkole funkcjonuje zespół (jak na razie jednoosobowy),
którego zadaniem jest poznawanie Izby Pamięci od kuchni. Spotykamy się z Piotrkiem
w soboty o 9:00 rano i szykujemy artefakty do czyszczenia, rozmawiamy o metalach,
z których są wykonane, staramy się rozwiązywać zagadki z nimi związane. Piotrek
dokonał już nawet jednego wielkiego odkrycia. Okazało się, że wśród segregowanych
przedmiotów był fragment tabliczki, która już jest w jednej z gablotek. A znaleziony był
dwa lata później! Zabawa jest fajna, ale ważniejsza jest wiedza. Plany mamy ambitne:
Tworzenie nowych gablot, nagranie audio-przewodnika, konserwacja artefaktów, itp.
Zapraszamy uczniów klas szóstych! 
Sebastian Sęk

Naszą gazetę można przeczytać również na stronach: zalesie-gorne.eu; zalesie-gorne.pl; powiat-piaseczynski.info; naszepiaseczno.pl,
piaseczno4u.pl. Aktualności z Piaseczna można obejrzeć na stronie: itvpiaseczno.pl. Informacje z Zalesia również na www.tvzalesie.pl
WYDAWC A: RADA SOŁECK A ZALESIA GÓRNEGO. Redagują: Magdalena Kamińska (tel. 729 148 683) wraz z zespołem.
Adres redakcji: 05–540 Zalesie Górne, ul. Porannej Zorzy 1, tel. 691 015 455 Mail: magda.kaminska@zalesie-gorne.pl
Zastrzegamy sobie prawo do skracania nadsyłanych tekstów. Nakład 800 egz. Druk i łamanie: wwwstudiofuria.com.pl. Pomoc Klub Seniora
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MY PYTALIŚMY

– ONI LICZYLI LUB … UCIEKALI
W piątek, 30 września 2016r., obchodziliśmy VI Światowy
Dzień Tabliczki Mnożenia. Jest to akcja edukacyjna, mająca na celu utrwalenie tabliczki mnożenia.
Nasza szkoła znalazła się w gronie prawie trzech tysięcy
szkół z całego świata, które wzięły udział w tym wydarzeniu.
Wygląda na to, że to prawdziwie elitarne grono.
Z uczniów klas VI c i VI d wyłoniono osoby znające bezbłędnie tabliczkę mnożenia. Następnie, ta ponad dwudziestoosobowa grupa uczniów, pod opieką pani mgr Eweliny Głogowskiej,
sprawdzała „tabliczkową wiedzę” nie tylko na terenie naszej
szkoły (również w gimnazjum), ale również Zalesia Górnego.
Sprawdzaliśmy znajomość tabliczki mnożenia wśród dzieci
i dorosłych, a przede wszystkim wśród naszych nauczycieli.
Osoby, które poprawnie odpowiedziały na pytania, otrzymały
naklejki z napisem „Jestem Mistrzem Tabliczki Mnożenia”.
W szkole akcja była bardzo udana – egzaminowani bez
większych trudności odpowiadali na zadawane im pytania.
Natomiast niektórzy mieszkańcy Zalesia uciekali w popłochu,
bądź odmawiali odpowiedzi. Odwagi, szanowni Państwo.
Wszystkim uczestnikom podobała się taka nauka przez zabawę. Akcja ta dostarczyła mam niezapomnianych wrażeń.
Piotr Dyrda 6c

Psy na ulicach Zalesia
Często na ulicach Zalesia możemy zauważyć psy, które spacerują wesoło merdając ogonkiem. Można by pomyśleć że są
ciekawe świata i badają okolice swojego domu... Jest to często
prawda. Niektórzy ludzie uśmiechają się widząc takiego wesołego psiaka, który biegnie ulicą w pogoni za kotem lub innym
zwierzęciem. Jednak większość ludzi ma uprzedzenie do takich
psów, nawet jeśli nie skrzywdziłyby muchy. W czasie spaceru
z dzieckiem lub swoim pupilem boimy się, że pies zrobi nam,
naszemu dziecku, lub naszemu podopiecznemu krzywdę. Tak
naprawdę nie wiemy z jakim psem mamy do czynienia. Nawet
jeśli pies jest spokojny i łagodny, chodząc po ruchliwych, asfaltowych ulicach może spowodować wypadek, w którym to on
poniesie największe szkody.
Jednak pozostaje pytanie – dlaczego psy nie mają opieki i chodzą gdzie chcą? Odpowiedzi jest kilka. Często to
one same uciekają, ale zdarzają się przypadki, że właściciele (zwłaszcza w godzinach wieczornych) wypuszczają psy,
by rozprostowały nogi i wyszły na spacer oraz by nie ,,zapaskudziły” ogrodu. Jeśli nasz pies jest ciekawy świata i nie
wystarcza mu bieganie po własnym podwórku, należy mu zapewnić dużo ruchu. Długi wieczorny spacer i świeże powietrze
na pewno zrobi dobrze właścicielowi i jego podopiecznemu.
Posiadanie psa to nie jest prosta decyzja. Jest to zwierzę, które
wymaga dużo opieki. Oprócz jedzenia potrzebuje ruchu, zabawy, a przede wszystkim ludzkiej uwagi. Jeśli chcemy kupić,
lub wziąć psa ze schroniska musimy zadać sobie pytanie: ,,Czy
poświęcę mu wystarczająco dużo czasu?’’.
Opiekujmy się naszymi podopiecznymi, sprzątajmy ich
,,niespodzianki”, nie wypuszczajmy ich, aby same biegały po
ulicach i były zagrożeniem dla innych. 
Julia Jasińska
nr 8/2016, PAŹDZIERNIK

Las wokół nas
Ukończenie pięcioletnich studiów, a w wielu przypadkach
również czteroletniego technikum, tyle mniej więcej dzisiejszy leśnik poświęca na naukę zawodu. Ale to nie wszystko. Po
zakończeniu edukacji młody leśnik na własnej skórze zaczyna
uczyć się lasu, nad którym powierzono mu sprawować pieczę.
A żywy organizm leśny z licznymi funkcjami jakie spełnia dla
społeczeństwa wymaga wielu rozsądnych decyzji.
Dobrym przykładem takiej gospodarki jest rozciągający się na
południowy zachód od Warszawy obszar Nadleśnictwa Chojnów.
To tutaj, na styku miasta z ekosystemem leśnym, personel nadleśnictwa zmaga się codziennie z zadaniami, które ze względu
na specyficzne warunki są nie lada wyzwaniem. Pracownicy są
odpowiedzialni za powierzone im mienie Skarbu Państwa, racjonalne wykorzystanie i gospodarowanie zasobami leśnymi. Jednym z istotnych zadań wykonywanych przez nadleśnictwo jest
pozyskiwanie drewna. Wszystkie prace związane z pozyskaniem
surowca drzewnego, odbywają się w oparciu o Plan Urządzenia
Lasu. Obecnie realizowany Plan dla Nadleśnictwa Chojnów opracowany został na lata 2008-2017. Plan ten, po konsultacjach ze
społeczeństwem, zatwierdzony został Decyzją Ministra Środowiska. Jednym z elementów tego dokumentu jest wskazanie drzewostanów, które będą podlegać zabiegom pielęgnacyjnym, tzw.
czyszczeniom i trzebieżom oraz cięciom rębnym.
Pierwsze ze wskazanych rodzajów prac wykonywane są
w drzewostanach młodszych klas wieku. Cięcia te mają za zadanie utrzymanie stabilności i zdrowotności drzewostanów, aż do
zbliżenia się do tzw. wieku rębności. Cięcia rębne prowadzone są
w drzewostanach dojrzałych. Różne rodzaje rębni dostosowane
są do wymagań wzrostowych przyszłego młodego pokolenia lasu
i uwzględniają jego potrzeby. Dlatego często można spotkać w lesie wycięte niewielkie okrągłe powierzchnie. Są to tzw. gniazda.
Na powierzchniach gdzie usuwany jest drzewostan, w okresie
do 5 lat, sadzony jest młody las. Prowadzenie cięć rębnych, to nic
innego jak tylko naśladowanie naturalnego cyklu przemiany pokoleń, jaki występuje w przyrodzie, zarówno w świecie flory jak
i fauny. Wszystkie powyższe działania pozwalają na utrzymanie
stabilności i trwałości lasów, i są zaplanowane w taki sposób, aby
nie szkodzić przyrodzie.
Pozyskane w ramach cięć drewno trafia zarówno do odbiorców indywidualnych, którzy stosują je na przykład do ogrzewania swoich domów, jak również do dużych firm zajmujących się
przerobem surowca, skąd wyjeżdża ono w postaci różnorakich
produktów, bez których większość z nas nie wyobraża sobie codziennego życia.
Pracownicy Nadleśnictwa Chojnów
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Piosenka, uśmiech i Zalesiańskie nutki
17 września br. w Amfiteatrze Bemowo
odbył się III Międzynarodowym Festiwal Zespołów Dziecięcych „Piosenka,
uśmiech i my”.
Uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym kolejny raz wzięli
udział w koncercie. W tym roku impreza
miała charakter międzynarodowy, oprócz
polskich wykonawców byli goście z zagranicy - Zespół Polonia z niemieckiego miasta Monachium oraz solistka z Litwy. Nasz
zespół muzyczny Zalesiańskie nutki wykonał nie tylko piosenkę otwierającą festiwal,
ale także w bardzo ciekawy i profesjonalny
sposób wystąpił z utworem „Polny strach”.
Na festiwalu swój talent wokalny i urok
osobisty zaprezentowała również uczennica gimnazjum Jagoda Wichowska, wykonując piosenkę „Chłopiec z gitarą”.
Powstanie zespołu i jego sukcesy zawdzięczamy przede wszystkim nauczycielce muzyki - pani Grażynie Babińskiej.
Zespół tworzą dzieci uzdolnione muzycznie. Są to uczniowie szkoły podstawowej
i gimnazjum. Na festiwalu wystąpili soliści - Piotr Ryżak, Marcelina Czublun,
Kinga Jarosz, Zuzanna Rędzioch i chór
- Teresa Ciesielska, Justyna Starecka,
Karolina Leppin, Natalia Zuchowicz,
Wojciech Telakowiec, Zofia Tepper, Joanna Makowska, Rozalia Rędzioch, Zuzanna Poncyliusz, Ewa Dukała, Daria
Maleszewska, Julia Zuchowicz i Maria
Usiądek. Występom naszych uczniów na
festiwalu przyglądali się liczni widzowie.
Dużą przyjemność naszym artystom sprawiła obecność pani dyrektor Marty Blauth
i pani wicedyrektor Natalii Szymaszek.
Festiwal powiązany był z obchodzonym 21 września Światowym Dniem
Orderu Uśmiechu. Zgodnie z tradycją
podczas koncertu odbyła się ceremonia
wręczenia orderu. W tym roku to odznaczenie otrzymał znakomity aktor i reżyser, profesor sztuki Jerzy Stuhr znany
dzieciom z dubbingu roli Osła w filmie
„Shrek”. Jerzy Stuhr został 1001. Kawalerem Orderu Uśmiechu. Niewzruszony,
ze stoickim spokojem aktor wypił sok
z wyciśniętej cytryny, a następnie zauroczył wszystkich promiennym uśmiechem.
Na koniec ceremonii świeżo upieczony
Kawaler przysiągł „być pogodnym i dzieciom radość przynosić”. Nasi uczniowie
z tej uroczystości wrócili nie tylko z niezapomnianymi wrażeniami, ale również
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Piosenka, uśmiech i Zalesiańskie nutki, fot. I. Maleszewska
z autografami i pamiątkowymi zdjęciami z aktorem oraz upominkami ufundowanymi przez Rzecznika Praw Dziecka
Marka Michalaka.
Po obejrzeniu występów muzycznych
pani dyrektor Marta Blauth rozmawiała
z Rzecznikiem Praw Dziecka o młodzieży. Pan Michalak otrzymał zaproszenie
do odwiedzenia naszej szkoły i mamy
nadzieję, że w niedługim czasie zaszczyci nas swoją obecnością. Natomiast nasza
uczennica Marcelina Czublun miała okazję przeprowadzić rozmowę z Rzecznikiem Praw Dziecka.
Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych
w Zalesiu Górnym wyraża podzięko-

wania założycielom Fundacji Muzyczny
Krąg: Barbarze Kolago i Tadeuszowi
Belerskiemu za zaproszenie naszych
uczniów na festiwal. Natomiast państwu Grażynie i Fryderykowi Babińskim
oprócz podziękowań należą się ogromne
brawa za przygotowanie dzieci do występów. Dla pana Macieja Zadrąga wyrazy
wdzięczności za zaangażowanie w tworzenie i ozdabianie kapeluszy naszych
artystów. Serdeczne podziękowania
wszystkim osobom, które zaangażowały
się w organizację wyjazdu i opiekę nad
dziećmi w trakcie trwania festiwalu.
Irina Maleszewska

Sztukatorzy
Przed nami kolejna, już
9 edycja Zalesiańskiego Festiwalu SZTUKATORZY.
W tym roku harmonogram jest następujący:
1. Do dnia 21 października 2016 r., uczestnicy składali
poprawnie wypełnione karty.
2. W dniach 4-5 listopada 2016 r. odbędą się przesłuchania (w szczególnych przypadkach można ubiegać się
o inny termin przesłuchania).
3. Warsztaty zorganizowane będą w dniach 14 listopada
– 2 grudnia 2016 r.
4. Koncert finałowy odbędzie się w dniu 10 grudnia
2016 r. i będzie poprzedzony próbą generalną w dniu
9 grudnia (szczegółowe informacje będziemy podawać
uczestnikom w trakcie przygotowań).
Organizatorzy Festiwalu
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11 listopada

Za kilka dni będziemy obchodzili Narodowe
Święto Niepodległości. Dzień ten upamiętnia rocznicę odzyskania przez Naród Polski niepodległości
w 1918 roku po 123 latach zaborów austriackich,
pruskich i rosyjskich.
Zalesie Górne, nasze Zalesie, to miejsce gdzie
żyjemy, mieszkamy, pracujemy, uczymy się. Miejsce niezwykłe! Niezwykli mieszkańcy! Tego dnia
większość z nas wywiesza flagę na znak, że pamięta, myśli o swoim kraju. Rada Sołecka wywiesza
flagi przy głównych ulicach Zalesia. Od kilku lat,
11. listopada organizowane są Spotkania z Pieśnią.
Mieszkańcy spotykają się i wspólnie śpiewają pieśni patriotyczne.
Pamiętajmy o symbolice, szanujmy nasz kraj
i świętujmy dzień 11 listopada.
Magdalena Kamińska

Wyruszmy „Po torach życia”! fot. M. Szamocka

Wyruszmy
„Po torach życia”!
Wydarzenie teatralne na terenie
kolejki w Piasecznie.
„Nie czekaj na swoją kolej stawiaj
tory” – tak mówi jeden z bohaterów
spektaklu „Po torach życia” , którego
premiera odbędzie się 27 października 2016 r. o godz. 19:00 na terenie
Kolejki Wąskotorowej w Piasecznie,
ul. Sienkiewicza 14.
Od dwóch miesięcy grupa uczniów z naszego zalesiańskiego gimnazjum razem z uczniami Gimnazjum nr 2 w Piasecznie uczestniczy
w projekcie teatru ze społecznością
„Podróż – po torach życie mknie”,
dofinansowanego z programu Razem dla kultury – Inicjatywy lokalne”, realizowanego przez Fundacje
Bonum et Sapientia w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy
lokalne 2016
Teatr ze społecznością, co to takiego? To metoda pracy skierowana
do konkretnej społeczności, w tym
wypadku do gimnazjalistów z gminy
Piaseczno, której efektem jest autorski spektakl teatralny.
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Na każdym etapie projektu najważniejsze jest zaangażowanie
uczestników, ponieważ spektakl, powstaje przy wykorzystaniu ich naturalnych talentów. To oni są dramaturgami i aktorami, scenografami i muzykami, a prowadzący zajęcia pomagają, nadając spektaklowi ostateczną
formę, zapewniając obsługę techniczną. Ważne też będzie wykorzystanie pewnych epizodów z historii
wąskotorowej kolejki w Piasecznie
jako inspiracji do scen w spektaklu.
Młodzi ludzie dzielą się swoimi
pomysłami, odczuciami. Mogą wykorzystać swoje zdolności, a może
dopiero je odkrywają. Dla nich to
jest taka symboliczna podróż w siebie, która nie wiadomo dokąd ich
zaprowadzi...
Serdecznie zapraszamy do niezwykłej teatralnej podróży „Po torach życia”
Małgorzata Szamocka

27 października 2016 r. godz. 19.00
na terenie Kolejki Wąskotorowej
w Piasecznie, ul. Sienkiewicza 14

PAMIĘTAMY,
SZANUJEMY,
DZIĘKUJEMY
14 października obchodziliśmy największe
w polskiej oświacie święto – Dzień Komisji Edukacji Narodowej, nazywany też Dniem Nauczyciela.
Upamiętnia on rocznicę powołania do życia Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku, a za zadanie
ma podkreślenie roli nauczycieli w naszej edukacji.
Dla nas dzień ten był wolny od zajęć dydaktycznych. Natomiast w przededniu święta, w czwartek
13 października, odbyły się z tej okazji dwa apele:
o godz. 9:00 – dla klas 0-3 i o godz. 11:00 – dla
klas 4-6. Uczniowie byli ubrani w stroje galowe dla
uświetnienia tego wydarzenia.
Podczas uroczystości przedstawiciele Rady
Rodziców i przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – Natalia Zuchowicz – złożyli życzenia
wszystkim pracownikom szkoły, a członkowie SU
wręczyli im kwiaty.
W części artystycznej wystąpił szkolny zespół
„Zalesiańskie Nutki”. Następnie pani dyrektor
Marta Blauth wręczyła dyplomy uczestnikom Festiwalu Zespołów Dziecięcych „Piosenka, uśmiech
i my”.
W ciągu dnia uczniowie składali życzenia i podziękowania swoim wychowawcom i nauczycielom
oraz innym pracownikom szkoły. My, uczniowie,
pamiętajmy, że nasze wykształcenie w dużej mierze zależy od nas, ale nasze grono pedagogiczne
również niech nie zapomina:
„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. (Jan Zamoyski).
Wierzę, że razem damy radę, by były one najlepsze z możliwych.
Piotr Dyrda VIc
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