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Modernizacja
sygnalizacji

W zeszłym roku została zainicjowana procedura zmierzająca do zmodernizowania sygnalizacji świetlnej, na skrzyżowaniu Pionierów/Koralowych Dębów.
Po licznych pismach uzasadniających
podjęte kroki, zaskarżaniu odmownych
decyzji podjętych przez Starostwo, w
grudniu 2017 roku, osiągnęliśmy sukces.
Rada Powiatu rozpatrzyła pozytywnie
złożoną skargę uważając ją tym samym
za zasadną. W podjętej uchwale zobowiązała jednocześnie Starostę Piaseczyńskiego do zmodernizowania sygnalizacji,
na skrzyżowaniu Pionierów/Koralowych
Dębów. Od tego momentu rozpoczął się
proces tworzenia dokumentacji projektowej, którą wykonywaliśmy własnymi
siłami. Projekt nowej organizacji ruchu
wraz z projektem modernizacji sygnalizacji, znajdującej się na tym skrzyżowaniu, został właśnie złożony na ręce
Przewodniczącego Rady Powiatu – Pana
Włodzimierza Rasińskiego. Teraz czekamy na kolejny krok Rady Powiatu.
MB

Zdjęcie M.B.

Wszystkich
mieszkańców
Zalesia Górnego
i okolic zapraszamy
do współtworzenia
MAJÓWKI – Dnia
Sąsiada, który planujemy
na niedzielę 13 maja.
Jeśli macie jakąś pasję,
hobby, umiejętność,
którą chcielibyście
zaprezentować, pokazać,
podzielić się
ze społecznością
to chętnych prosimy
o kontakt: zalesie.gorne
@kulturalni.pl,
tel. 517 128 311.
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Oby żyło nam się lepiej…

Kilka lat temu rozpoczęłam akcję
społeczną „Byłam – wjechałam.
Bliżej Europy”, która miała na celu
ukazanie obiektów dostępnych dla
osób z niepełnosprawnością (głownie
ruchową).

Odwiedziłam swym wózkiem nasze lokalne sklepy, bibliotekę, ośrodek zdrowia,
aptekę stację PKP. Jako osoba niepełnosprawna ruchowo muszę przyznać, że
ogromną radość sprawiło mi, że większość spraw w danym obiekcie potrafiłam załatwić samodzielnie – bez pomocy
osób trzecich.
W naszym Zalesiu są jednak miejsca,
które pozostawiają wiele do życzenia.
Prawie całe moje życie patrzę na świat
z perspektywy wózka i jestem uczulona
na bariery architektoniczne, które napotykam na swej drodze.
Kilka dni temu wybrałam się na spacer, aby podziwiać nasze piękne Zalesie
wiosną, a także zerknąć na nowe chodniki: przy ulicy Parkowej oraz Jesionowej. Trzeba przyznać, że na pierwszy rzut
oka wszystko wyglądało idealnie, jednak
niektóre miejsca mnie rozczarowały. Zamiast łagodnych zjazdów przy ulicach
Fijołków, Calineczki oraz Balladyny były

Nawet wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym nie był w stanie pokonać
takiego krawężnika, fot. M. Kamiński
wysokie krawężniki pod które wózek inwalidzki nie mógł podjechać.
Szybka interwencja pana Michała Sawickiego z Gminy Piaseczno przyniosła
pozytywne efekty. Zjazd przy ulicy Fijołków już teraz jest przejezdny dla osób poruszających się na wózkach.
Jako przedstawiciel osób niepełnosprawnych w naszym Zalesiu, mam

Zjazd z chodnika przed interwencją – ulica Fijołków, fot. M. Kamiński

obowiązek zwrócić uwagę na niedoskonałości, które występują w naszej miejscowości. Trzeba przyznać, że chodniki
to inwestycja, która ma usprawnić bezpieczeństwo każdego z nas. Bardzo bym
chciała, aby w naszym pięknym Zalesiu
żyło się każdemu wygodnie i bezpiecznie.
Magdalena Kamińska

Po poprawkach można spokojnie
podjechać na chodnik, fot. A. Andziak

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
WYDAWCA: RADA SOŁECKA ZALESIA GÓRNEGO. Redagują: Magdalena Kamińska (tel. 729 148 683) wraz z zespołem.
Adres redakcji: 05–540 Zalesie Górne, ul. Porannej Zorzy 1. Mail: magda.kaminska85@wp.pl
Zastrzegamy sobie prawo do skracania nadsyłanych tekstów. Nakład 800 egz. Druk i łamanie: wwwstudiofuria.com.pl. Pomoc Klub Seniora
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Jakub Kultys – łucznik
z Klubu Sportowego Hubertus Mistrzem Polski

Kuba Kultys – zdobył złoty medal w VII Halowych Mistrzostwach Polski Młodzików
w łucznictwie, fot. J. Kultys
W dniach 24-25 marca 2018 roku
w miejscowości Tyczyn odbyły się VIII
Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików
w łucznictwie. W kategorii Młodzików
Młodszych spektakularny sukces odniósł młody łucznik Klubu Sportowego
Hubertus z Zalesia Górnego – Jakub
Kultys, zdobywając w bezapelacyjny
sposób złoty medal Mistrzostw.
Jakub (rocznik 2004) od sześciu lat
trenuje w Hubertusie łucznictwo pod
okiem doświadczonego trenera Pawła
Solińskiego. Od samego początku solidne podejście do treningów i umiejętność
koncentracji wróżyły przyszłe sukcesy
tego zawodnika.
Zanim Kuba osiągnął wiek młodzika
startował w kategorii dzieci zdobywając
kilkukrotnie tytuł Mistrza Mazowsza.
Pierwszy rok startów w kategorii Młodzików Młodszych przyniósł Kubie złoty
medal Mistrzostw Polski w strzelaniu zespołowym. Na tych Mistrzostwach Jakub
występował w zespole „Mazowsze I” wraz
z dwoma łucznikami z warszawskiego
Drukarza i łucznikiem z Radomia.
W zeszłym roku w prestiżowych międzynarodowych zawodach halowych,
Memoriale im. Karola Hibnera Jakub
Kultys zajął drugie miejsce. W tegorocznej, rozgrywanej jak zwykle w Teresinie
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edycji Memoriału nie miał sobie równych
zajmując pierwsze miejsce.
Wynik, który Kuba osiągnął na Mistrzostwach Polski, pokazuje jego klasę
strzelecką. Zawody polegały na oddaniu
90 strzałów do tarczy w odległości 18 metrów w trzech rundach po 30 strzałów.
Dwie rundy miały miejsce w sobotę, trzecia runda w niedzielę przed południem.
Już po pierwszym dniu i dwóch pierwszych rundach Jakub Kultys prowadził

zdecydowanie w klasyfikacji. Niedzielna
seria potwierdziła dominację Jakuba.
Uzyskał on w sumie 852 punkty na 900
możliwych. Następni łucznicy osiągnęli
835 i 812 punktów, tak więc nasz łucznik
wygrał tytuł Mistrza Polski z dużą przewagą nad następnymi zawodnikami.
Warto nadmienić, że Kuba ma bardzo dobre wyniki w nauce, co pokazuje,
że można pogodzić uprawianie sportu
wyczynowego na najwyższym poziomie
z edukacją szkolną.
Serdeczne gratulacje dla Jakuba Kultysa - Mistrza Polski i dla jego trenera,
pana Pawła Solińskiego.
Prezes KS Hubertus
Stanisław Szczyciński

Zapraszamy na artystyczne weekendy!!!
• Do końca maja zapraszamy na wystawę
zatytułowaną „Ja i moje zwierzę”. Prezentowane prace to efekt konkursu fotograficznego. Nagrody wręczaliśmy 21 kwietnia, a efekty można podziwiać od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-18.00, a
w soboty w godz. 15.00-18.00.

• Co dwa tygodnie w soboty o godz.
16.00 odbywają się spotkania ze sztuką
– najbliższe 13 maja „ARCY-historie –
Edouard Manet: Śiadanie na trawie”
opr. ms
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Święto Konstytucji 3 maja

U schyłku XVIII w. pozostająca pod protektoratem rosyjskim, pogrążona w kryzysie Rzeczpospolita chyliła się ku upadkowi. Pierwszy rozbiór dokonany przez
Rosję, Prusy i Austrię w 1772 r. dowiódł,
że Polska znalazła
się na skraju przepaści. Tylko niezbędne
reformy ustrojowe:
ograniczenie liberum
veto, wzmocnienie
władzy wykonawczej
i zwiększenie armii,
mogło uratować naszą niepodległość.
Zdając sobie sprawę
z konieczności reform, król Stanisław
August Poniatowski
wraz z przedstawicielami obozu patriotycznego zaczął
wprowadzać działania mające na celu naprawę ustroju Rzeczpospolitej.
Ukoronowaniem zmian zmierzających do naprawy Rzeczpospolitej stały
się obrady Sejmu Czteroletniego (17881792). W 1791 r. zostały uchwalone trzy
ważne akty prawne: w marcu ustawa
o sejmikach, w kwietniu ustawa o miastach królewskich i w maju Ustawa Rządowa, zwana Konstytucją 3 maja. Obie
wcześniejsze ustawy uznano za część
konstytucji. Ustawa Rządowa regulowała
kwestie ustrojowe, polityczne i społeczne.
Ten najważniejszy akt prawny, którego twórcami byli król Stanisław August
Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław
Małachowski i Hugo Kołłątaj, został
uchwalony w Sali Senatorskiej na Zamku
Królewskim pod nieobecność większości posłów opozycji, którzy wypoczywali
poza stolicą. Nie obyło się bez histerycznych protestów przeciwników Konstytucji, poseł Jan Suchorzewski groził, że
woli zabić swojego syna, niż dopuścić do
„tyranii”.
4

Do najważniejszych postanowień
ustawy zasadniczej należało bez wątpienia zniesienie wolnej elekcji, będącej
jednym z fundamentów tzw. złotej wolności szlacheckiej. Rzeczpospolita stała
się dziedziczną monarchią konstytucyjną. Zniesiono podział na Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie, choć twórcy
Konstytucji zdawali sobie sprawę z przywiązania szlachty litewsko-białoruskiej
do własnej odrębności w ramach państwa federacyjnego. Wyrazem tendencji
centralistycznych ścierających się z „lokalnym patriotyzmem” Litwinów, było
Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów,

Katarzynę II, która nie chciała wzmocnienia Polski. Imperatorowa Rosji poparła przeciwników nowego ustroju, którzy
w kwietniu 1792 r zawiązali konfederację
w Targowicy w celu obalenia Konstytucji
3 maja. Po krótkiej kampanii wojennej,
podczas której zdobyli sławę m.in. Tadeusz Kościuszko i książę Józef Poniatowski, wojska rosyjskie zwyciężyły. Targowiczanie znieśli reformy wprowadzone
przez Sejm Wielki. Prześladowano także
zwolenników Konstytucji.
Twórcy konstytucji pragnęli zreformować i unowocześnić państwo, uwolnić Rzeczpospolitą od rosyjskiego protektoratu. Reformy były
konieczne, bowiem bez
nich niepodległość Polski była niemożliwa.
Warto podkreślić, że naprawy Rzeczpospolitej
dokonaliśmy własnymi
siłami, a rozwiązania jakie przyjęto w Konstytucji 3 maja, choć nie idealne, pozwalały na pozytywne zmiany ustrojowe
bez radykalnych, krwawych rozwiązań.
Do tradycji Konstytucji 3 maja odwoływano się w okresie zaborów i podczas powstań narodowych.
Po odzyskaniu niepodległości, w 1919 r.
rocznicę uchwalenia Konstytucji ustanowiono świętem narodowym. Po drugiej
wojnie światowej komuniści początkowo podtrzymali tradycję tego święta, by
w ten sposób legitymizować swoją władzę. Choć formalnie nie zniesiono obchodów konstytucji 3 maja, w praktyce
starano się nie dopuścić do manifestacji
patriotycznych. W 1946 r. podczas obchodów rocznicowych siły bezpieczeństwa, strzelały do manifestantów, dochodziło do bicia i aresztowań. Bardzo
szybko jednak komunistyczne władze
starały się wymazać tę jakże ważną rocznicę ze świadomości narodowej, zastępując ją hucznie obchodzonym Świętem
Pracy. W 1951 r. święto zostało zniesione. W 1990 r. Sejm przywrócił obchody
święta Konstytucji 3 maja. Dziś możemy
bez przeszkód uczestniczyć w uroczystościach rocznicowych i wspominać
dorobek polskich patriotów.
fot. www.sejm.gov.pl

Mija 227 rocznica uchwalenia pierwszej konstytucji w dziejach Polski, która
miała ogromny wpływ na kształtowanie się naszego systemu politycznego
i parlamentarnego. Ustawa Rządowa,
czyli Konstytucja 3 maja była pierwszą
w Europie, a drugą na świecie, ustawą
zasadniczą. Jej ustanowienie było przełomowym momentem w naszej historii.

w myśl którego zlikwidowano odrębne instytucje centralne, wprowadzono
wspólne wojsko i skarbowość. Szlachta
litewska otrzymała prawo do obsady połowy stanowisk w organach centralnych.
Utrzymano jednak odrębność prawną
Korony i Litwy. Było to więc rozwiązanie
kompromisowe, dążono do centralizacji
państwa przy zachowaniu pewnych odrębności prawno-ustrojowych Wielkiego Księstwa.
Wprowadzono trójpodział władzy;
władzę ustawodawczą miał sprawować dwuizbowy sejm, wykonawczą król
i Straż Praw (rząd), sądowniczą niezawisłe sądy. Zniesiono liberum veto, a rolę
senatu poważnie ograniczono. Duży
nacisk położono też na zwiększenie liczebności wojska. Zakładano, że uda się
wystawić stutysięczną armię, udało się
jednak powiększyć stan osobowy do 65
tys. żołnierzy.
Uchwalenie Konstytucji zaniepokoiło nie tylko przeciwników reform, tzw.
stronnictwo hetmańskie, ale także carycę

Piotr Marczak
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Z biżuterią jest jak z sukienką

„Sroki” wystawa biżuterii i malarstwa
Moniki Czuby-Dobień w Klubie
Kultury w Zalesiu Górnym cieszyła
się dużym zainteresowaniem nie tylko
kobiet.
Mówi się, że to kobiety mają w sobie coś
ze sroki – lubią to co się świeci, ale mężczyźni też. I to nie tylko zegarki, również
kolczyki, bransoletki, sygnety, bo to niezwykle ciekawy dodatek, który potrafi
urozmaicić, a czasem diametralnie zmienić stylizację. Broszka czy naszyjnik może
być głównym elementem, który pokazuje
nasz styl, wyróżnia. Dlatego każda Sroka, obojętnie jakiej płci, chciałaby mieć
w swojej szkatułce piękną, niepowtarzalną biżuterię. I właśnie takie małe dzieła
sztuki, które można nosić, tworzy Monika Czuba-Dobień.
Z pochodzenia góralka bagienna,
mieszkanka Zalesia Górnego od 19 lat,
studiowała architekturę wnętrz, znana
w środowisku miejscowych plastyków,
brała udział w zbiorowych wystawach
„Muzyka” i „Pokolenia”. Dlatego jej abstrakcyjno-symboliczne malarstwo już
było mieszkańcom naszej miejscowości znane, ale biżuterią Monika zaczęła
się zajmować dopiero siedem lat temu.
Twierdzi, że miał na to wpływ jej odmienny stan. Po prostu w ciąży nabawiła się wstrętu do kolorów, a przez to nie
mogła malować, a musiała znaleźć formę
uzewnętrznienia swoich uczuć i myśli.
Zaczęła zajmować się biżuterią, najpierw
amatorsko i dla zabawy, a później już na
poważnie, bo mąż namówił ją do ukończenia trzyletniej Szkoły Tworzenia Biżuterii Antidotum.
– Najczęściej wycinam poszczególne
elementy ręcznie brzeszczotem, zakładając na oczy lupę. To wiele godzin pracy,

Biżuteria zachwyciła nie tylko płeć piękną
lutowania, czy walcowania. Moim ulubionym materiałem jest srebro, bo jest
w miarę miękkie, mosiądz, który można
łatwo pozłocić - zwierza się Monika. Do
tego oczywiście kamienie: bursztyn, koral,
perły, koraliki Toho, jadeity. Srebrne żaby,
kolczyki z alpaki, mieniące się kolorami
broszki, naszyjniki z pereł – to tak zróżnicowane, niepowtarzalne wzornictwo,
otwiera nam drogę do kolorowego świata
wyobraźni projektantki. Biżuteria to jej
pasja. Każdy naszyjnik, broszka, kolczyki są jak obrazy, jedyne i niepowtarzalne.
Często spersonalizowane, czyli zaprojektowane dla konkretnej osoby, na indywidualne zamówienie. – Z biżuterią jest jak
z sukienką. Warto przymierzyć i sprawdzić czy pasuje. Musi sprawiać radość.
Podkreślać osobowość – podkreśla Monika Czuba-Dobień.
Tekst i zdjęcia Małgorzata Szamocka

Monika Czuba-Dobień, fot. G. Pazdan

Biżuteria wykonana przez Monikę Czubę-Dobień
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KĄCIK KULINARNY
„Przystanek Zalesie” cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem. Aby go ożywić, wprowadzamy nową nutę – kącik z przepisami kulinarnymi
naszych czytelników.
Przepisy oraz zdjęcia potraw można przesyłać na adres e-mail: magda.kaminska85@wp.pl,
a także dostarczać osobiście po wcześniejszym
kontakcie telefonicznym 729 148 683.
Dzisiaj polecamy Państwa uwadze
tort makowy Sołtysowej
Wyjdzie zawsze, gdy wszystkie składniki na
masę będą  miały temperaturę pokojową.
Składniki na ciasto: 8 jaj, czubata szklanka maku,
pół szklanki cukru pudru, 1/3 łyżeczki od herbaty proszku do pieczenia (szczypta), 6 łyżek bułki
tartej.
Składniki na masę: 1 kostka  masła 200 g, 5 jaj,
1/2 budyniu śmietankowego, 1 szklanka mleka,
1 szklanka cukru pudru, 4 ziarna kwasku cytrynowego, pół szklanki orzechów włoskich zmielonych w maszynce do mięsa, 1 dżem z czarnych
porzeczek, 2 łyżki czarnego kakao, 1 szklanka
mocnej czarnej chłodnej herbaty
Sposób przyrządzenia: Mak zalać do zakrycia
wodą i zagotować w miarę płaskim garnku do
wyschnięcia, po czy zmielić raz w maszynce do
mięsa z drobnym sitkiem.
W misce zmiksować kogel-mogel. Następnie
nakładać warstwowo po trochu zmielony mak,
bułkę tartą. Po wolnym zmiksowaniu dodać ubitą na sztywno pianę i zamieszać wszystko  łyżką
i wstawić do średniej tortownicy na 180 st. na pól
godziny po czym zmniejszyć do 150 st. i jeszcze
10 min – sprawdzić patykiem czy suchy. Można
upiec dzień wcześniej.
Masa: Zagotować gęsty budyń, schłodzić do
temp pokojowej; w misce miksować masło z cukrem i dodawać po 1 żółtku, następnie dodawać
ciągle miksując po łyżce budyniu. Podzielić masę
na 3 nierówne części . Do najmniejszej dodać
kwasek, do średniej zmielone orzechy do największej kakao.
Podzielić placek na 3 części najlepiej nitką nacinając krawędzie. Pierwszy placek  nasączyć herbatą posmarować dżemem i na to białą masą,
położyć następny - nasączyć herbatą i nałożyć
masę orzechową i ostatni placek polać herbatą  
i całość posmarować czarną masą. Wygładzić nożem zanurzonym w gorącej wodzie Smacznego!
Ciasto drożdżowe Redaktor Naczelnej
Składniki (na dwie porcje
– brytfanki na makowce)
1 kg mąki, 10 dag drożdży, 1,5 szkl. cukru, 0,5 szkl.
oliwy, 4 całe jajka, zapach arakowy,
cukier waniliowy, bakalie
Sposób przyrządzenia: Z drożdży, cukru, mleka i
mąki zrobić rozczyn gęstej śmietany. Na rozczyn
wziąć trochę ciepłego mleka (nie gorącego), drożdże, około 2 łyżeczek cukry oraz tyle mąki, aby
było gęstawe. Odstawić do wyrośnięcia.
Do miski wsypać mąkę, cukier, jajka, olej, rozczyn
drożdżowy oraz resztę składników. Dobrze wymieszać łyżką. Jeżeli ciasto będzie zbyt gęste, to
dolać ciepłego mleka. Po wymieszaniu ciasta dodać bakalie.
Włożyć ciasto do brytfanek. Piec w rozgrzanym
piekarniku na 160 stopni z termoobiegiem. Najlepiej sprawdzać patyczkiem, czy ciasto jest upieczone.
Smacznego!
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ZHR Watrzańskie Wieści – kwiecień 2018

Święto
Szczepu 2018

– XXIV Watrzańska Wiosna

Niedawno, 7 IV obchodziliśmy 23
urodziny Szczepu Watra z Zalesia Górnego. Z tej okazji harcerze i harcerki stawili się w wyznaczonych miejscach na
grę, która polegała na zdobywaniu „kart
wpływu” poprzez wykonywanie zadań.
Każda grupa składająca się z kilku patroli i miała wyznaczony teren - tak zwaną
frakcję. Poszczególne frakcje należały do
grup z niebieskimi, czerwonymi bądź
białymi proporcami. Utrudnieniem było

Tort, fot. archiwalne zdjęcia ZHR „Watra”
Po grach wszyscy spotkaliśmy się przy
Dębie, gdzie dowiedzieliśmy się, że Książę Czartoryski został porwany! Z tego
powodu na Polance rozegrała się wielka
bitwa w celu odbicia księcia z rąk wrogów
(którymi byli punktowi oraz wędrownicy

przyznano chusty i stopnie. Wszyscy mogliśmy uczestniczyć również w Przyrzeczeniu Harcerskim jednego druha z drużyny ,,Oleandrów”. Na koniec przyszedł
czas na urodzinowy tort wykonany w tym
roku przez zastęp Jaszczurek. Wszyscy,
włącznie z rodzicami, zawiązaliśmy krąg
i w ten sposób skończyło się kolejne
wspaniałe Święto Szczepu.
Opis wydarzeń na Święcie Szczepu
trop. Katarzyna Ołdakowska.

Zapraszam do czytania Watrzańskich
Wieści, a jeżeli ktoś potrzebuje skontaktować się z drużynowymi, to poniżej podaję kontakt do wszystkich drużyn działających w Zalesiu oraz do ich przełożonych (hufiec skupia wszystkie jednostki
męskie/żeńskie z danego obszaru):

Szczep „Watra” – hm. Jan Kamiński
tel. 602 199 161,

Sztandar Szczepu Watra, fot. archiwalne zdjęcia ZHR „Watra”
to, że patrole na swoim terenie mogły
złapać inne grupy i dostawać od nich
punkty (oczywiście jeżeli grupa jakieś już
zdobyła).
Równocześnie na Polanie przy Dębie
odbywała się gra naszych dzielnych zuchów. W wiosce rozprzestrzenił się straszny wirus, który zmieniał osobowość człowieka. Jednak zuchy podołały swojemu
zadaniu, zdobywając wszystkie potrzebne
składniki do stworzenia antidotum.

i wędrowniczki). W celu wyeliminowania wroga należało zerwać mu sznurek,
tak zwane ,,życie”, które było zawiązane
na ramieniu. Po wielu zmaganiach udało
się odbić Księcia. Następnie każdy mógł
zgłosić się po pyszną zupę oraz herbatę.
Po chwili odpoczynku odbył się apel,
w którym uczestniczyły drużyny z Zalesia
Górnego, Zalesia Dolnego, Góry Kalwarii oraz Czachówka. Na apelu ogłoszono
wyniki gier (gratulacje dla Wszystkich!),

Hufiec Harcerek „Za Lasem”
– phm. Joanna Łuka, tel. 697 612 662
Hufiec Harcerzy „Watra”
– phm. Krzysztof Woroniecki,
tel. 508 332 731
Dziewczyny:
2 ZGZ-ek „Leśne Skrzaty”
– pwd. Ewa Woźniak, tel. 602 413 301
(klasy 1-4 SP)
4 MDH-ek „Połoniny”
– pwd. Maria Magierowska,
tel. 514 671 979 (klasy 5-8/II gim.)
4 WDW-ek „Eskapada”
– pwd. Małgorzata Wichowska,
tel. 782 356 648 (klasy III gim./I LO<)
Chłopaki:
2 MGZ-ów „Bractwo Stali”
– Jan Woźniak HO, tel. 604 927 870
(klasy 1-4 SP)
2 MDH-y „Oleandry”
– pwd. Maciej Ołdakowski,
tel. 722 351 541 (klasy 5-8/II gim.)
2 MDW-ów – pwd. Mateusz Grzyb,
tel. 603 252 800 (klasy III gim./I LO<)

WYNIKI POMIARU POWIETRZA W ZALESIU GÓRNYM w dniach 15-22 kwietnia 2018 r.
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PM10

PM2.5

PM1

Data

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 1

15.04.2018
16.04.2018
17.04.2018
18.04.2018
19.04.2018
20.04.2018
21.04.2018
22.04.2018

14 µg/m3
26 µg/m3
29 µg/m3
94 µg/m3
7 µg/m3
11 µg/m3
7 µg/m3
8 µg/m3

14 µg/m3
23 µg/m3
46 µg/m3
14 µg/m3
5 µg/m3
6 µg/m3
8 µg/m3
13 µg/m3

10 µg/m3
20 µg/m3
23 µg/m3
70 µg/m3
5 µg/m3
8 µg/m3
6 µg/m3
6 µg/m3

11 µg/m3 8 µg/m3
18 µg/m3 15 µg/m3
35 µg/m3 17 µg/m3
12 µg/m3 57 µg/m3
3 µg/m3
4 µg/m3
4 µg/m3
6 µg/m3
5 µg/m3
4 µg/m3
10 µg/m3	 µg/m3

Uwagi	   

Punkt 2

Punkt 1

Punkt 2	  

8 µg/m3
13 µg/m3
27 µg/m3
9 µg/m3
3 µg/m3
3 µg/m3
4 µg/m3
8 µg/m3

Bardzo dobre warunki
Dobre warunki
Dobre warunki
Dostateczne warunki
Bardzo dobre warunki
Bardzo dobre warunki
Bardzo dobre warunki
Bardzo dobre warunki

Bardzo dobre warunki
Dobre warunki
Dobre warunki
Bardzo dobre warunki
Bardzo dobre warunki
Bardzo dobre warunki
Bardzo dobre warunki
Bardzo dobre warunki
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