
Rejestracja odbywa się na 3 sposoby:

1. Poprzez darmową, całodobową infolinię – 989
   Można to zrobić samodzielnie lub zapisać może ktoś 

bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL 
oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer 
przyjdzie SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na 
szczepienie.

2. Kontaktując się z wybranym punktem szczepień na 
swoim terenie

3. Rejestrując się online na pacjent.gov.pl
     Do e-Rejestracji na stronie www.pacjent.gov.pl konieczne 

jest posiadanie Profilu Zaufanego.
     Zaraz po dokonaniu rezerwacji, przyjdzie powiadomienie 

SMS, a następnie ponowne przypomnienie o szczepieniu 
dzień przed planowanym terminem.

15 stycznia RUSZAJĄ ZAPISY NA SZCZEPIENIA DLA OSÓB POWYŻEJ 80 ROKU 
ŻYCIA. OD 22 STYCZNIA REJESTROWAĆ BĘDĄ MOGŁY SIĘ OSOBY, KTÓRE SKOŃ-
CZYŁY 70 LAT. AKCJA SZCZEPIEŃ DLA SENIORÓW ROZPOCZNIE SIĘ 25 STYCZNIA 
2021 ROKU.
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Szczepienia dla Seniorów na COVID-19

Transport i dodatkowa gminna infolinia

Zadaniem gminy Piaseczno, które zostało zlecone 
przez wojewodę jest zorganizowanie dowozu do 
punktu szczepień:
• osobom starszym, które nie są w stanie samo-

dzielnie na szczepienie dojechać,
• osobom niepełnosprawnym (posiadających aktu-

alne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu 
znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio 
I grupę z w/w schorzeniami).

Od piątku 15 stycznia uruchomione zostaną w tym 
celu nr telefonów czynne w dni robocze w godz.  

8.00-16.00: 694 778 120, 508 545 508, 503 685 926

Pod tymi numerami udzielane będą też ogólne, 
pozyskane ze stron rządowych informacje o progra-
mie szczepień. Pracownicy MGOPS obsługujący 
te infolinie nie dokonują rejestracji na szczepienia, 
nie udzielają informacji medycznych dot. szczepień. 
Kolejność szczepień wskazana jest w Narodowym 
Programie Szczepień.                   dokończenie na str. 3

Punkty szczepień na terenie gminy Piaseczno:

• CMP Piaseczno, ul. Puławska 49: tel. 22 737 50 50
• MEDVIT Piaseczno, ul. Puławska 42B: tel. 500 900 800
• Przychodnia Rejonowa nr 1. Piaseczno, ul. Fabryczna 

1: tel. 22 462 70 01
• Centrum Zdrowia Piaseczno, ul. Czajewicza 5/7 lok. 49: 

tel. 22 462 77 00
• Przychodnia Rejonowa Nr 2 Gołków Piaseczno, 

ul. Skrzetuskiego 17: tel. 22 756 24 63
• CMP Józefosław, ul. Ogrodowa 20C : tel. 22 737 50 50
• NZOZ „Zdrowie to My” Józefosław, ul. Urocza 14: tel. 

692 455 285
• WOZ Zalesie Górne, ul. Złotej Jesieni 1: tel: 22 756 52 45
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WAŻNE TELEFONY:

Kontakt z sołtysem:
telefon: 22 844 03 29; 48 
691 500 242; ul. Porannej 
Zorzy 1; e-mail: ewastroin-
ska@poczta.onet.pl
Pogotowie ratunkowe
Falck: 22 535 91 93; 112; 
999
Nocna pomoc Lekarska 
Szpital św. Anny
Piaseczno: 22 735 41 00; 08
Nasz Ośrodek Zdrowia:
22 756 52 45
Przychodnia Piaseczno ul. 
Fabryczna:
22 756 21 11; 22 756 73 73
Apteka ul. Złotej Jesieni
22 726 30 54
Apteka ul. Wiekowj Sosny
22 756 53 11
Pogotowie gazowe: 992
Straż Pożarna 998: 112
Awarie oświetlenia ulic: 
535 481 335
Awaria sieci energetycznej:
Jeziorna 991
Pogotowie wodnokanali-
zacyjne PwiK:
603 309 399
Posterunek Policji
w Zalesiu:
22 757 87 96; 997
Parafia św Huberta:
517 050 406
Poczta Zalesie Górne:
22 756 53 80
Szkoła Podstawowa
w Zalesiu:
22 756 52 17
Klub Kultury ul Białej 
Brzozy 3:
500 162 993
Biblioteka Publiczna
w Piasecznie
filia Zalesie Górne
tel. 22 756 52 24
Urząd Gminy centrala
Piaseczno: 22 70 17 500
Wydział Gospodarki
Odpadami – Gmina:
22 701 75 34
Wydział Ochrony
Środowiska:
22 701 75 07
Nadleśnictwo Chojnów:
22 727 57 52
Międzywojewódzki Cech 
Kominiarzy:
14 626 03 95; 505 223 222; 
531 650 650
Oświetlenie uliczne
Eles-bud tel. 535 481 335
„Przystanek Zalesie”
znajdziesz online na:
www.zalesie-gorne.eu
www.piaseczno.eu
www.facebook.com/zalesiegor-
neradasolecka
www.naszepiaseczno.pl
www.piaseczno4u.pl

Rozpoczęliśmy nowy rok działalności na rzecz naszej wsi.
Miniony rok był wyjątkowy, trudny dla nas wszystkich. 
Rada sołecka spotkała się bezpośrednio tylko dwa razy, z powodu pandemii w przestrze-
ni otwartej – ogrodzie dawnej biblioteki. W tych spotkaniach uczestniczył Burmistrz.

Pierwsze spotkanie dotyczyło odlesiania, czyli zdjęcia „ ochronności” lasu z naszych 
działek. Byli na nim obecni : burmistrz, nasz radny i pracownik wydziału architektury. 
Dla przypomnienia odlesienie dotyczyło 500  działek leśno- budowlanych, na których 
bez tej czynności nie można dobudowywać, ani budować. Zakaz wycinania drzew po-
zostałby ten sam,  tylko pozwolenie na ewentualną wycinkę pod rozbudowę wydałby 
nam Urząd Gminy, a nie Nadleśnictwo. 

Na tym samym spotkaniu została wprowadzona korekta Funduszu Sołeckiego 2020, 
polegająca na zmianie przeznaczenia kwot ze spotkań integracyjnych mieszkańców. 
Zarówno Majówka, jak i Święto Pieczonego Ziemniaka nie mogły się odbyć z racji 
pandemii, zatem przeznaczony na te imprezy fundusz został przeniesiony na nowe za-
danie: czyli  najpotrzebniejszy w tej chwili  remont Starej Biblioteki - Domu Sołeckiego. 
Dzięki tym przesunięciom pieniądze nie przepadły: został wyremontowany balkon na 
piętrze, który już nie przecieka na sień parteru. Również remont schodów do piwnicy 
pozwoli schodzić bezpiecznie, gdy trzeba odczytać stan wodomierza.

Drugie spotkanie mieszkańców w obecności burmistrza dotyczyło ustalenia wniosków 
do FS2021.

Na Zebranie Wiejskie, podczas którego decyduje się o uchwałach o przeznaczeniu środ-
ków pieniężnych przyznanych przez gminę powinno przyjść 1/10 mieszkańców wsi w I 
terminie, w II- tyle, ile przyszło. Na nasze  ważne Zebrania Wiejskie przychodzi zwykle 
około 20 osób,  mimo informacji na tablicach ogłoszeń czy Facebooku Rady Sołeckiej.

Dom Sołecki – Stara Biblioteka przy ul. Wiekowej Sosny mamy od dwóch lat. Na pierw-
szym piętrze „urzęduje” Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego i Koło Gospodyń 
Wiejskich. Na parterze spotykają się nasi seniorzy i rada sołecka. Niebawem będzie 
tam Kącik Historyczny. W gablotach  umieścimy dokumentację  naszych wspólnych 
osiągnięć i spotkań grup: Niepełnosprawni - Razem Lepiej, Seniorzy i Rada Sołecka. 
Pokażemy mieszkańcom , co działo się w Zalesiu od  kilkunastu lat.

Tymczasem nasze spotkania są niemożliwe, ale wierzymy, że wkrótce będą.

Mimo trudności działamy telefonicznie i mailowo starając się zgłaszać do burmistrza 
i starosty uwagi i zastrzeżenia mieszkańców.

Ograniczę się do grudniowych interwencji:
1. Mieszkańcy zgłaszali źle oświetloną ulicę Kolejową od ul. Nowinek do ul. Wzgórz. 
Urząd Gminy mimo praktycznie wykorzystanych środków na tego typu remonty  na-
prawił nieświecące lampy.
2. Proszono o uporządkowanie ruchu samochodowego na ulicy Młodych Wilcząt od 
przystanku L13 do przedszkola. Otrzymaliśmy odpowiedź - wybudowanie chodnika 
jest obecnie niemożliwe dlatego że ulica graniczy z gruntami Lasów i PKP. Natomiast 
budowa progów zwalniających ruch samochodowy jest podobno uwarunkowana pro-
cedurami prawnymi.       dokończenie na str. 3

Działania sołtysa i rady sołeckiej



Szanowni Czytelnicy,
tuż przed świętami, w numerze 10/2020 (122), wkradł się do redakcji "Przystanku Zalesie" chochlik, który namieszał...
W artykule "Watykański Oskar dla Zalesian" w sposób niezamierzony zostało zmienione nazwisko pana Stanisława Szczy-
cińskiego (str. 7). Przepraszam pana Stanisława, autorkę tekstu panią Agnieszkę Wędrychowską oraz naszych Czytelników.
Niestety na tym się nie skończyło, popularne przysłowie mówi - nieszczęścia chodzą parami...
Do niektórych domów "Przystanek Zalesie" trafił w dziwnej formie. Zostały zdublowały niektóre strony, a części brakowało...
Za te niezamierzone pomyłki przepraszam, a naszym Czytelnikom dziękuję za czujność i zwrócenie uwagi.

Magdalena Kamińska - redaktor naczelna "Przystanku Zalesie"

Przystanek Zalesie 3
dokończenie ze str. 2
3.  W dalszym ciągu mamy nieoświetloną tablicę z planem 
Zalesia koło PKP. Gmina tłumaczy, że firma zajmująca się tą 
usługą, nie może przyjechać z Poznania z powodu pandemii. 
Z tego też powodu była nieoświetlona choinka przy PKP.
4.  Tuż przed świętami zajmowaliśmy się rozprowadzeniem 
druków do projektowanej autostrady południowej  przez 
Chojnowski Park Krajobrazowy. Centralny Port Komu-
nikacyjny planuje taką inwestycję, zamiast poszerzyć już 
istniejącą drogę krajową nr 50 biegnącą za Górą Kalwarią. 
Te lasy, to zielone płuca nasze i całego Mazowsza. Nie 
chcemy, aby zniknęły. Podobnie uważa Nadleśnictwo i 
Gmina Piaseczno, który wyraziły swój sprzeciw wobec 
takiej lokalizacji. Czasu na poinformowanie mieszkańców 
i rozesłanie druków było niewiele, zaledwie kilka dni  tuż 
przed i w czasie świąt. Dziękuję mieszkańcom, którzy za-
angażowali się w rozprowadzenie przygotowanych przez 
Gminę formularzy. Dzięki sklepom Delikatesy 9tka, Żabka 
przy ul. Pionierów i sklepowi z żywnością dla zwierząt przy 
ul. Wiekowej Sosny formularze były sprawnie przyjmowa-
ne. Wasza pomoc jest bezcenna. Podziękowania należą się 
naszemu radnemu Kamykowi- Łukaszowi Kamińskiemu, 
który przygotował ponad 1000 egzemplarzy wraz z instrukcją 
wypełnienia. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu wszystkie 
formularze zostały rozprowadzone.
5.  Długo trwała realizacja utwardzenia destruktem ulic 
Kaczeńców i Cienistej. Transport i rozprowadzenie zostały 
sfinansowane z FS 2020.

6.  Mieszkańcy ulic Młodych Wilcząt /wzdłuż lasu/ i Wie-
kowej Sosny od ul. Fiołków do ronda zgłosili konieczność 
utwardzenia tych ulic oraz ustawienie znaku informacyjnego: 
ta krótka ulica Wiekowej Sosny jest nieprzejezdna /zamknięta 
od ronda/. Zgłosiliśmy do gminy te ulice.
7.  Mamy problem z koszami na śmieci, które kupiła nam 
gmina ze środków Funduszu Sołeckiego 2020. Mieszkańcy 
zadecydowali, w których miejscach będą one zamontowane. 
Niestety, niektórzy mieszkańcy naszej wsi nie chcą wie-
dzieć do czego taki kosz uliczny służy i momentalnie po 
oczyszczeniu szybko napełniają go i ustawiają obok worki 
ze swoimi odpadami domowymi. Gmina poinformowała, że 
tych koszy które kupiliśmy z naszych pieniędzy nie będzie 
opróżniała. Musi przyjść osoba skierowana do prac spo-
łecznych, wyjąć zawartość kosza do worka, ustawić worek 
obok kosza i wtedy służby gminne odbiorą  razem z innymi 
workami, które są ustawiane przez osoby sprzątające nasze 
ulice. Panowie przychodzą nieregularnie!!!!
Prosimy o zgłaszanie śmieci na ulicach, placach telefonicznie 
lub mailowo pod mój adres.
W grudniu sprzątane były nasze główne ciągi uliczne, teren 
koło dworca PKP, przepusty rowów na ul. Wiekowej Sosny, 
pobocze szosy do Pilawy, plac zabaw na Hubertusie, plac 
Domanka. 
Kiedy jechałam autem przez okoliczne miejscowości, 
stwierdziłam, że nasze Zalesie wygląda czysto w porównaniu 
z innymi  poboczami i rowami.

Sołtys Ewa Molenda-Stroińska

dokończenie ze str. 1
Poniżej punkty szczepień, które nie mają jeszcze potwierdzonych 
terminów gotowości do rozpoczęcia akcji szczepień. O tym kiedy 
rozpoczną szczepienia, należy dowiadywać się telefonicznie:

• Przychodnia Lekarska Julian Kolwas Piaseczno, ul. Szkolna 
16: tel. 22 757 22 77

• EMC Piaseczno, ul. Szkolna 1: tel. 539 146 322
• Zdrowie Piaseczna Piaseczno, Al. Kalin 55/7: tel. 22 726 39 00

Szczepienia powinny rozpocząć się 25 stycznia, jednak uzależ-
nione jest to od terminów dostawy szczepionek do zgłoszonych 
na terenie gminy punktów. Stopniowo szczepionka przeciw 
COVID-19 będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym 
i zawodowym. Informacje o tym pojawiać będą się sukcesywnie 
na stronie internetowej rządowej: www.gov.pl/szczepimysie/
rejestracja                                                  źródło: piaseczno.eu

Kartka z kalendarza
21- 22 stycznia

Dzień Babci – Dzień Dziadka  
Dla wszystkich Babć i Dziadków z okazji Waszego 
święta przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: 
szczęścia wielkiego, zdrowia dobrego i życia 
jak najdłuższego. 
Niech w zdrowiu i szczęściu upływają Wam 
kolejne lata, a miłość wnuków niech sprawi, że 
nigdy nie będziecie już zatroskani.

Sołtys i Rada Sołecka
oraz Redakcja „Przystanku Zalesie”
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Program wyrównywania różnic między regionami
Powiat Piaseczyński przystąpił do ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami, 
które zamieszkują regiony słabo rozwinięte ekonomicznie i społecznie w dostępie do reha-
bilitacji zawodowej i społecznej.

Beneficjenci mogą ubiegać się 
o pomoc ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych 
w następujących obszarach:

• obszar A – zapewnienie dostępno-
ści w wielorodzinnych budynkach 
mieszkalnych;

• obszar B – likwidacja barier w urzę-
dach, placówkach edukacyjnych lub 
środowiskowych domach samopomo-
cy w zakresie umożliwienia osobom 
niepełnosprawnym poruszania się i 
komunikowania;

• obszar C – tworzenie spółdzielni so-
cjalnych osób prawnych;

• obszar D – likwidacja barier trans-
portowych;

• obszar E – dofinansowanie wymaga-
nego wkładu własnego w projektach 
dotyczących aktywizacji i/lub inte-
gracji osób niepełnosprawnych;

• obszar F – tworzenie warsztatów tera-
pii zajęciowej oraz przeciwdziałanie 
degradacji infrastruktury istniejących 
warsztatów terapii zajęciowej;

• obszar G – skierowanie do powia-
tów poza algorytmem dodatkowych 
środków na finansowanie zadań usta-
wowych dotyczących rehabilitacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych.

Maksymalne dofinansowanie 
ze środków PFRON realizowanych 
projektów na terenie powiatu piase-
czyńskiego wynosi odpowiednio do:

• 30% kosztów realizacji projektu w 
obszarze A

• 30% kosztów realizacji projektu w 
obszarze B

• 45% kosztów realizacji projektu w 
obszarze C

• 55% kosztów realizacji projektu w 
obszarze D, natomiast 65% kosztów 
realizacji projektu w przypadku WTZ

• 15% całkowitych kosztów realizacji 

projektu unijnego stanowiącego część 
wkładu własnego w obszarze E

• obszar F – do 70% kosztów realizacji 
projektu nie więcej niż 15.000,00 
zł na każde miejsce dla osoby nie-
pełnosprawnej w warsztacie terapii 
zajęciowej, tworzone w wyniku rea-
lizacji programu lub do 80% kosztów 
realizacji projektu nie więcej niż 160 
000,00 zł. na remont bądź moderni-
zację przeciwdziałającą degradacji 
infrastruktury istniejącego warsztatu 
terapii zajęciowej;

• w przypadku obszaru G nie ustala się 
wskaźników kosztów, gdyż zadania 
realizowane przez powiat w ramach 
tego obszaru są szczegółowo regulo-
wane postanowieniami ustawowymi 
oraz właściwymi aktami wykonaw-
czymi.

Warunkiem udziału w Programie jest 
nieposiadanie:
1.  wymagalnych zobowiązań wobec 

PFRON,
2. zaległości w obowiązkowych wpła-

tach na PFRON,
3. wymagalnych zobowiązań wobec 

ZUS i Urzędu Skarbowego.

Środki stanowiące wkład własny bene-
ficjentów pomocy, bądź realizatorów 
Programu nie mogą pochodzić ze środ-
ków PFRON.

Wnioski w sprawie przystąpienia do 
realizacji projektów z ,,Programu wy-
równywania różnic między regionami 
III’’ wraz z wymaganymi załącznikami 
w ramach obszarów B, C, D, F i G należy 
składać w Kancelarii Starostwa Powia-
towego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 
14, w nieprzekraczalnym terminie do  
 lutego 2021 r.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych 
budynkach mieszkalnych dotyczące ob-
szaru A oraz samorządów gminnych, 
powiatowych i organizacji pozarządo-
wych dotyczące obszaru E programu, 
przyjmowane są w trybie ciągłym bez-
pośrednio w PFRON Oddział Warszawa.
Wzory wniosków, procedury realizacji 
oraz wszelkie dodatkowe informacje 
dotyczące programu znajdują się na 
stronie internetowej PFRON (www.
pfron.org.pl) w zakładce: Programy 
i zadania realizowane obecnie.

Link do wniosków: https://www.pfron.
org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-
-pfron/programy-i-zadania-real/program-
-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-
-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020/.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ,,Pro-
gramie wyrównywania różnic między 
regionami III’’ w 2021 roku!

źródło: piaseczno.pl
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Klub Kultury Co nowego?

Nowy Rok rozpoczynamy 
pokonkursową  wystawą 

zdjęć „Najpiękniejsza choinka 
2020” . W tym wydarzeniu 
on-line zaprezentowało się 19. 
świątecznych drzewek. Były 
tradycyjne z ozdobami ręcznie 
wykonanymi, bardzo wystro-
jone z szopką i prezentami, 
ale też i minimalistyczne, 
ekologiczne skonstruowane 
z gałęzi brzozy przystrojo-
ne plastrami pomarańczy i 
cytryn oraz choinka „żywa” 
pozostawiona w lesie. Nagro-
dziliśmy pięć, które zdobyły 
najwięcej lajków na naszym 
profilu na FB. 

Na ferie warsztaty i konkurs. 
W ferie prowadzimy bez prze-
rwy zajęcia on-line i dodatko-
wo 8 i 15 stycznia dla dzieci 
warsztaty on-line z rękodzieła 
dla babci i dziadka. Zapisy po-
przez e- mail: zalesie.gorne@
kulturalni.pl 

Mamy też propozycje dla 
wszystkich aktywnych, któ-
rzy śpiewają, malują, grają na 
instrumencie, tańczę, rzeźbią, 
nagrywają filmiki, recytują 
poezję albo po prostu chcą na-
kręcić się kreatywnie podczas 
ferii –  stwórzcie swój własny, 
oryginalny i niepowtarzalny 
film (nakręć się!) i zgłoś się 
do konkursu. KONKURS trwa 
od dnia 4 stycznia 2021 r. do 
dnia 22 stycznia 2021 r. Zapra-
szamy wszystkich, bez limitu 
wieku! Szczegóły i Regulamin 
Konkursu na www.kulturalni.
pl Kontakt: nakrecsie@kul-
turalni.pl 

Tematem przewodnim jest - 
tak bardzo pożądana w tych 
czasach pandemii -  empa-
tia czyli współodczuwanie 
różnych uczuć, smutku, cier-
pienia, strachu, żalu, ale też 
i radości itd.

Nagrodzeni w 13 festiwalu 
Sztukatorzy
Zapraszamy 23 stycznia o go-
dzinie 18. na transmisje na FB 
Centrum Kultury w Piasecznie 
koncertu finałowego 13 festi-
walu Sztukatorzy. Jednocześ-
nie w imieniu organizatorów 
bardzo dziękujemy za wszyst-
kie nadesłane utwory. W tym 
roku wyzwanie okazało się to 
trudne, tym bardziej docenia-
my Wasz wysiłek i zaangażo-
wanie. Mamy także nadzieję, 
że spotkamy się w przyszłym 

roku w bardziej sprzyjają-
cych okolicznościach. Już 
dziś serdecznie zapraszamy. 
Tymczasem, zgodnie z obiet-
nicą prezentujemy tegorocz-
ne wyniki. Jury, w składzie: 
Barbara Sobolewska, Stani-
sław Szczyciński, Fryderyk 
Babiński, Jacek Solecki po-
stanowiło przyznać następu-
jące nagrody w konkursie na 
piosenkę autorską: I miejsce 
dla Pawła Górskiego za pio-
senkę pt. „Kolęda”, II miejsce 
dla Marii Chmielewskiej za 
piosenkę pt. „Spadam” i III 
miejsce ex æquo  dla Kata-
rzyny Reguły za piosenkę pt. 
„Siódmy zmysł” oraz dla Mał-
gorzaty Bartczak za piosenkę 
pt. „Ciche szeptanie”.  Wy-
różniono  Elżbietę Zaworską 
i Małgorzatę Krukowicz za 
przesłanie zawarte w tekście 
do piosenki pt. „Ku słońcu” 
oraz jedną nagrodę główną w 
konkursie poezji dla Kacpra 
Dobrzyńskiego za wiersz pt. 
„Tęsknota”. 

WOŚP i nagość w sztuce  /

Przygotowujemy się też do 
29 Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy wspólnie 
z Centrum Kultury w Piasecz-
nie. Już od 25 do 31 stycznia 
na FB CK będą się odbywały 
spotkania, koncerty, spektakle, 
aukcja itd.

Natomiast w sobotę 30 stycz-
nia o godz. 18.00 planujemy 
spotkanie on-line (FB CK) 
ze sztuką ARCY HISTORIE 
DZIEŁ, tym razem tematem 
przewodnim będzie „Nagość 
w sztuce”. Nagie ciało od 
zawsze inspiruje artystów. 
Już w sztuce prehistorycznej 
znane były nagie wizerunki 
bogiń. Paleolityczną Wenus 
z Willendorfu uwieczniono 
z wyraźnymi żeńskimi atry-
butami jako boginię życia 
oraz płodności. W kanonie 
sztuki wysokiej akt urósł do 
najwyższego przykładu ar-
tystycznego osiągnięcia. Jest 
sposobem wyrażania sensual-
ności, emancypacji, piękna 
ludzkiego ciała, a także prze-
łamuje kulturowe tabu. Nie 
reprezentuje obiektywnego 
piękna lecz jest przetworzony 
według upodobań, świato-
poglądu czasów, w których 
powstaje. Nagość  jest spo-
sobem wyrażania sensualno-
ści, ale też wyrazem protestu. 
Począwszy od Venus z Milo, 
poprzez renesansowe piękno-
ści – akty cieszą się ogromną 
popularnością, pomimo że 
często bywają uznawane za 
kontrowersyjne. Podczas spot-
kania zostaną przedstawione 
dzieła interpretujące nagość, 
które bez wapienia zapisały 
się na kartach historii sztuki. 
Na wszystkie proponowane w 
styczniu wydarzenia  serdecznie 
ZAPRASZAMY! oprac. ms

Zapraszamy na wystawę w realu oraz na zajęcia, warsztaty, spotkania i koncert finałowy  
13 Festiwalu Sztukatorzy w sieci.
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Informacja na temat linii autobusowej L-13
Zagościła u nas fałszywa informacja, że linia L13 zostanie zlikwidowana i przeniesiona na Górę Kalwarię. Nieprawda.
Zgodnie z informacją uzyskaną w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno autobus L13 przedłuża swoją trasę do Góry Kalwarii. 
Mianowicie część autobusów będzie kończyło trasę koło PKP jak obecnie i wracało z powrotem, natomiast druga część linii 
L13 będzie się zatrzymywała na przystanku naprzeciw Domu p. Wisłockich koło GSu i leciała dalej na Pilawę do Góry Kalwarii 
i z powrotem przez Zalesie, czyli będziemy mieli nowe dodatkowe połączenie autobusowe dzięki zawartemu porozumieniu. 

Sołtys Ewa Molenda-Stroińska

Klub Seniora Pożegnanie roku 2020
Seniorzy zrzeszeni w Klubie Seniora „Złota Jesień” rok 
2020 zakończyli spotkaniem na mszy świętej w naszym 
Parafialnym Kościele. Mszę odprawił Proboszcz – ksiądz 
Krzysztof Grzejszczyk, oprawę muzyczną zapewnił  Pan 
Jacek Solecki. Po mszy z zachowaniem reżimu sanitarnego 
odbyło się składanie życzeń świąteczno-noworocznych z 
drobnymi upominkami.  Następnie wysłuchaliśmy pięknego 
koncertu kolęd,  w wykonaniu Państwa  Marzeny i Jacka 
Soleckich. Seniorzy poruszeni i wzruszeni byli tą nową 
formą pożegnania trudnego rok 2020.  Pozostawanie osób 

starszych w domach, zmniejsza ryzyko zachorowania, ale 
zawęża kontakty społeczne, co niekorzystnie wpływa na 
psychikę i odbiera poczucie bycia potrzebnym innym – 
rodzinie, sąsiadom, społeczności. Spotkanie i msza dało 
wielu osobom  nadzieję, że Nowy Rok 2021 będzie  lepszy 
-  wrócimy do normalności, będziemy spotykać się z ro-
dziną, przyjaciółmi, wrócimy do bezpośredniej obecności 
w Kościele i cotygodniowych spotkań klubowych.

B. Meissner

Przygotuj:
75 dkg mąki, 7 dkg drożdży, 3/4 szklanki mleka, 
4 żółtka i 3 całe jajka, 3/4 szklanki cukru,  3/4 kostki 
masła, 20 gr spirytusu,  1 kg smalcu do smażenia, 
konfitury z wiśni  lub róży, cukier puder do posypania.

Drożdże wymieszaj z łyżką cukru, 2 łyżkami mąki, 
połową ciepłego mleka. Odstaw do wyrośnięcia. Jaj-
ka i żółtka ubij z cukrem. Do wygrzanej mąki wlej, 
zaczyn z drożdży,  ubite jajka z cukrem i resztą cie-
płego mleka, spirytus  – wymieszaj drewnianą łyżką 
a następnie wyrabiaj ręką. Do wyrobionego ciasta  

dodaj stopione masło i wyrabiaj ponownie, aż utraci 
połysk. Pozostaw do wyrośnięcia. Gdy podwoi swoją 
objętość obrywaj małe kawałki i formułuj placuszki, 
na każdy nakładaj łyżeczkę konfitury. Zlepiaj brzegi 
i zrób  kulkę. Pozostaw do ponownego wyrośnięcia.

W niskim szerokim rondlu rozpuść smalec, do gorącego 
wkładaj pączki i smaż je na złocisty kolor, odwracaj 
w trakcie smażenia. Wykładaj na papierowy ręcznik. 
Po osączeniu posyp cukrem pudrem.

ZGODNIE Z WCZEŚNIEJSZYMI ZAPOWIEDZIAMI 
POLECAMY SPRAWDZONE  PRZEPISY KULINARNE.
TYM RAZEM PRZEPIS NA PĄCZKI BABCI ZOSI



Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

– Niestety dzieci potrzebu-
jących wsparcia jest coraz 
więcej. Ta cenna inicjatywa 
pozwoli wprowadzić syste-
mowe rozwiązania, które za-
pewnią właściwą opiekę psy-
chiatryczną i psychologiczną 
oraz wsparcie środowiskowe 
dziecka – powiedziała Hanna 
Kułakowska-Michalak – I za-
stępca burmistrza Piaseczna.

Pomoc będą zapewniać 
specjaliści z Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej 
(w trzech lokalizacjach: w 
Piasecznie, Górze Kalwarii i 
Tarczynie), z Tarczyńskiego 

Centrum Medycznego (w 
Tarczynie) oraz z Powiato-
wego Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej (w trzech loka-
lizacjach w Górze Kalwarii, 
Piasecznie i Mrokowie).

Główna siedziba ŚCZP bę-
dzie się mieściła przy ul. 
Szkolnej 20 w Piasecznie, 
gdzie zlokalizowany będzie 
oddział dzienny poradni 
EZRA oraz częściowo Po-
wiatowy Ośrodek Interwen-
cji Kryzysowej, który pełnił 
będzie również rolę Centrum 
Koordynacji. Do czasu sfina-
lizowania remontu przy ul. 

Szkolnej, poradnia EZRA 
będzie świadczyła pomoc 
w obecnej lokalizacji przy 
ul. Powstańców Warszawy 
29 w Piasecznie. Prognozu-
je się, że otwarcie głównej 
siedziby przy ul. Szkolnej 
nastąpi w czwartym kwartale 
2021 roku.

Rejestracja do Środowi-
skowego Centrum Zdrowia 
Psychicznego rusza od 4 
stycznia 2021 r. i odbywać 
się będzie telefonicznie pod 
numerem telefonu: (22) 757-
68-20, w godz. 9.00-21.00, 
od poniedziałku do piątku. 

Podczas rejestracji z rodzi-
cami przeprowadzony będzie 
dość szczegółowy wywiad, 
swoisty triaż umożliwiający 
wstępną diagnozę i kwalifika-
cję dziecka do odpowiedniej 
formy pomocy.

piaseczno.eu

Od 4 stycznia 2021 roku rozpocznie działalność Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego 
dla dzieci i młodzieży. ŚCZP to projekt, który będzie służył pomocą dzieciom z terenu powiatu 
piaseczyńskiego, które znalazły się w kryzysie życiowym. Wszystkie placówki oświatowe gminy 
Piaseczno oraz MGOPS już rozpoczęły współpracę z Poradnią EZRA.

Biblioteka Znajdź coś dla siebie!
Lubisz kryminały, a może wolisz romantyczne opowieści z happy endem? Czytasz biografie? Od-
wiedź filię biblioteki w Zalesiu Górnym i wybierz coś dla siebie.

W zbiorach biblioteki znajdują się książki z różnych 
gatunków. Bogaty księgozbiór literatury pięknej to 

przede wszystkim kryminały, thrillery, romanse, powieści 
obyczajowe, przygodowe i sensacyjne. Wśród najczęściej 
wypożyczanych tytułów w 2020 roku znalazły się „Złudzenie” 
Charlotte Link, „Kontratyp” Remigiusza Mroza i „Szczęście 
all inclusive” Krystyny Mirek. Miło nam również ogłosić, 
że najaktywniejszy czytelnik w ubiegłym roku wypożyczył 
w naszej zalesiańskiej filii ponad 120 książek.

Filia proponuje także pozycje popularnonaukowe, w tym 
rozbudowany dział biografii, a także książek z dziedzin 
m.in. geografii czy historii. Wydzielone zostały regionalia, 
wśród których znajdują się pozycje dotyczące powiatu 
piaseczyńskiego oraz takie, których autorzy mieszkają na 
terenie gminy i okolic. 

Dla najmłodszych mamy nie tylko lektury, lecz także dział z 
książkami dostosowanymi do wieku czytających. Są wśród 
nich m.in. pozycje pomagające w nauce czytania czy serie 
dotyczące emocji i uczuć. Dużą popularnością cieszą się 
także komiksy, szczególnie te prezentujące przygody Ka-
czora Donalda, Asterixa i Obelixa czy Kajko i Kokosza. W 
2020 roku udało się nam także rozbudować dział książek 
obcojęzycznych dla starszych i młodszych czytelników, 
więc zapraszamy, jeśli lubicie czytać po angielsku.

Zbiory biblioteki to nie tylko papierowe pozycje. Znajdziecie 
tu także audiobooki dla dorosłych i dzieci, a także filmy. 

W 2021 roku będziemy proponować Państwu co miesiąc 
literaturę innego kraju. Postaramy się przybliżyć pozycje, 
które warte są uwagi. Zachęcamy do odwiedzania. 

Agnieszka Deja

Wrzutnia książkowa
 Pracujesz do późna, a chcesz zwrócić wypożyczone w bibliotece książki? Nic prostszego – skorzystaj z naszej 
wrzutni. W grudniu przed budynkiem biblioteki przy ul. Białej Brzozy 3 pojawiła się wrzutnia książkowa, która 
umożliwia czytelnikom zwrot książek o dowolnej porze dnia. Wystarczy pociągnąć za rączkę, a otworzy się spe-
cjalny zsyp, po którym książki zsuną się do skrzyni. Książki zostaną zabrane następnego dnia roboczego i oddane 
z konta czytelnika. Uwaga! Prosimy zwracać tylko pozycje wypożyczone w filii w Zalesiu Górnym, inne pozycje 
nie będą mogły być zwrócone, co skutkować może narastaniem kary za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. 
Mamy nadzieję, że wrzutnia ułatwi wszystkim zabieganym terminowe oddawanie książek.        Agnieszka Deja

Filia w Zalesiu Górnym
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Literacka wyprawa do Czech
W 2021 roku Biblioteka Publiczna co miesiąc promować będzie literaturę
innego raju. Styczeń to wycieczka do Czech. 
Dorosłym czytelnikom pro-
ponujemy powieści Evžena 
Bočka, który popularność zy-
skał dzięki serii o arystokrat-
ce. W zalesiańskiej biblio-
tece znajdziecie wszystkie 
cztery, wydane do tej pory, 
tomy opowiadające o rodzi-
nie Kostków, która przenosi 
się z Ameryki do Czech, by 
osiąść w dawnej siedzibie 
rodu. Mieszkanie w zamku 
wcale nie będzie takie, jak 
wydawało się głównej bo-

haterce i narratorce, nasto-
letniej Marii, a i rodzina nie 
do końca będzie umiała odna-
leźć się w nowej sytuacji – o 
służbie, która odzwyczaiła się 
od usługiwania, nie wspo-
minając. Boček opowiada 
perypetie rodziny Kostków 
w satyryczny sposób. Hu-
mor w tych niewielkich ob-
jętościowo powieściach to 
zdecydowanie mocna strona, 
co potwierdza nagroda dla 
„najzabawniejszej książki 

roku”. Nie brakuje komizmu 
sytuacyjnego, lecz także 
drwin z przywar i nałogów, 
co nie każdemu czytelnikowi 
może się spodobać. Warto 
jednak podejść do tej serii z 
przymrużeniem oka. 

Młodszym czytelnikom po-
lecamy serię książek o Kre-
ciku. To jeden z najbardziej 
znanych bohaterów czeskich 
kreskówek. Kultowa postać 
powstała w 1957 roku, a do  

dziś bawi kolejne pokole-
nia czytelników i widzów. 
W bibliotece znajdziecie 
kilka tytułów opowiada-
jących o przygodach tego 
sympatycznego bohatera i 
jego przyjaciół. To świetna 
lektura do wspólnego czy-
tania – dla młodszych może 
to być pierwsze spotkanie z 
Krecikiem, a dla rodziców 
sentymentalna podróż do 
dzieciństwa. 

Agnieszka Deja

Historie Odnalezione 3
Dziękujemy za wszystkie gratulacje i ciepłe słowa, które otrzymujemy po zakończeniu kolejnej edycji 
projektu Historie Odnalezione 3. Miło nam, ze nasze wydawnictwo spotkało się z sympatycznym 
odzewem czytelników, mamy nadzieje na ciąg dalszy.
Jest to trzecia edycja tej serii, 
która upowszechnia opowie-
ści Zalesian o ich związkach 
z naszą wsią, ciekawych wy-
darzeniach i interesujących 
ludziach. Pomysł robienia 
wywiadów na tematy za-
lesiańskie zrodził się 5 lat 
temu i realizowany był przez 
żeńską grupkę entuzjastek 
nazywających się Zalesiań-
skimi Mąciczkami. Pierwszy 
projekt HO maił miejsce w 
2016, a drugi w 2017. Każdy 
przyniósł wiele ciekawych 
spotkań, gazetkę i kończył 
się wernisażem.

Projekt „Historie odnalezio-
ne” chce przywrócić społecz-
ności lokalnej jej historię (i 
dużą i małą). Rodziny na-
pływowe poczują się dzięki 

temu bardziej u siebie i, że 
tu jest ich mała ojczyzna, 
z którą można się utożsa-
miać, a nie tylko miejsce do 
spania.  „Starzy” zalesianie 
(zarówno beneficjenci jak i 
ci, którzy „tylko” zobaczą 
rezultaty projektu – na wy-
stawie, w publikacjach, itp.) 
docenią wartość tej historii i 
tych historii przez duże „H:, 
która/które są także historia-
mi ich rodziców, dziadków 
czy pradziadków. Dla obu 
typów mieszkańców będzie 
to ważny krok do budowania 
poczucia własnej tożsamości.

Działania rozpoczęliśmy na 
wiosnę, od szkoleń z narzę-
dzia do spotkań online. Z 
powodu pandemii, wykorzy-
staliśmy ten sposób komuni-

kacji. Warsztaty umiejętności 
dziennikarskich, fotograficz-
nych i cyfrowych odbyły 
się na platformie zoom. Nie 
wszyscy uczestnicy byli prze-
konani do takiego sposobu 
współpracy.

Pasjonatkami odkrywania 
historii Zalesia są Ewa Ka-
mińska i Nina Wierzbicka, 
których zapał mobilizował 
do pracy cały zespół. Swoimi 
wspomnieniami podzieliły 
się Jola Jarosz-Hryniewicz, 
Ania Królikowska, Ania Żół-
kiewska, Ela Nowińska oraz 
Ewa Kamińska i Nina Wierz-
bicka. Biuletyny z tekstami 
są dostępne w bibliotece, w 
sklepach w Zalesiu i na fa-
cebooku Historii Odnalezio-
nych (https://www.facebook.
com/historie.odnalezione) 
Plakat zrobiła Grażyna Ku-
charska.

Wernisaż odbył się też na 
zoomie. Autorki czytały 
swoje wspomnienia, oglą-
daliśmy zdjęcia z domowych 
archiwów. Wzięło w nim 
udział wiele osób, nie tyl-
ko z Zalesia. Był też okazją 
do wspomnień uczestników 
spotkania, rozmów o naszej 

“małej ojczyźnie” i nawią-
zania kontaktów.

Projekt realizowany był przez 
Stowarzyszenie Rodziców 
TU. W projekcie brały udział 
dzieci i młodzież z Domów 
Dzieci  w Pęcherach oraz 
grupa pań z Zalesia Górnego 
i okolicznych wsi.

Wspierała nas Biblioteka 
Publiczna w Piasecznie i 
niezawodna pani Danuta 
Wiśniakowska. 

Planujemy gotowe plansze ze 
zdjęciami i wspomnieniami 
udostępnić w bibliotece w 
Zalesiu Górnym. 

Lokomotywą naszych działań 
jest JGS, która na potrzeby 
projektu nauczyła nas po-
sługiwać się zoomem, zała-
twiała wszystkie formalności 
i zakupy, a czasem (w razie 
potrzeby) poganiała nas do 
roboty, o przepraszam, mo-
tywowała nas do energicz-
niejszych działań.

Projekt finansowany z budże-
tu gminy Piaseczno.

Ewa Kamińska i Julita 
Gopsz-Stasiakfot. Julita Gopsz-Stasiak
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Ewę poznałam 8 lat temu, gdy w tym samym prawie czasie 
zostałyśmy klubowiczkami Klubu Seniora Złota Jesień. 

Zwróciła moją uwagę nietuzinkowym poczuciem humoru, 
zmysłem obserwacji, wiedzą i oczytaniem. Poznałyśmy 
się bliżej i odtąd byłam gościem w jej malutkim domku 
przy ul. Leśnych Boginek. Miał on niedużą werandę, na 
której Ewa spędzała dużo czasu w ciepłe miesiące roku, 
dużo czytając, rozwiązując krzyżówki, przyjmując gości, a 
wszystko to działo się przy dźwiękach włączonego Radia 
Pogoda. 

Chętnie brała udział w zajęciach Klubu, zwłaszcza tych 
związanych z rękodziełem, cieszyła się z każdej własno-
ręcznie wykonanej pracy. Była fanką wycieczek krajoznaw-
czych, na które jeździła z Klubem, jeśli tylko pozwalało 
jej na to zdrowie. Kochała teatr, muzykę, koncerty. Potem 
wspólnie oglądałyśmy zdjęcia, przypominając wspólnie 
spędzony czas. Kochała zwierzęta, pielęgnowała kwiaty 
w ogrodzie, zachwycała się przyrodą. Bardzo lubiła ob-
darowywać lubiane przez siebie osoby.

Kiedy z Nią dłużej rozmawiałam, pomyślałam, że będzie 
wspaniałą rozmówczynią, która podzieli się swymi wspo-
mnieniami z innymi. Właśnie wiosną 2017 roku ruszył  
Drugi projekt Historii Odnalezionych i poprosiłam Ewę o 
garść wspomnień. Oddajmy Jej głos: "…czternasty dzień 
lutego, to Dzień Zakochanych i właśnie tego zimowego dnia 
przyszłam na świat . Kiedy miałam się urodzić wezwano 
na ulicę Wrzosów 12, panią doktor Tafiłowską. Urodziłam 

się w domu, tak jak moi bracia. Dzięki babci nie nazwano 
mnie Walentyna, tylko odziedziczyłam imię po babci, 
z którą byłam bardzo związana emocjonalnie… 

Pierwszą i drugą zalesia klasę szkoły podstawowej za-
liczyłam w Zalesiance, a potem była szkoła przy Białej 
Brzozy. Po jej skończeniu rodzice wysłali mnie do liceum 
Sacre=Ceur w Polskiej Wsi. Oni pewnie chcieli dobrze, 
a ja dziecko zalesiańskie  z lasów chojnowskich, dziecko 
swobody i spontanicznych zabaw trafiłam do szkoły 
prowadzonej przez zakonnice! Dzięki dobrym ocenom, 
wróciłam do Zalesia i kolejne już lata liceum do matury, 
to była Królowa Jadwiga…”

Kiedy wybierała się na zakupy z nieodzownym wózecz-
kiem, to był to ciąg spotkań ze znajomymi, przyjaciółmi, 
koleżankami z każdym miała jakiś temat do rozmowy. 
Półtora roku temu musiała opuścić Zalesie, z koleżanka-
mi była w telefonicznym kontakcie, wiedziała co tu się 
dzieje, a zwłaszcza w Klubie Seniora, ale serce miała już 
złamane. Pogarszał  się stan Jej zdrowia. 

W ostatniej rozmowie telefonicznej prosiła swą serdeczną 
koleżankę, by pozdrowiła wszystkich, których znała.

Odeszła 20 grudnia 2020 roku. Klub Seniora pożegnał Ją 
na Mszy Świętej, tu w Zalesiu, które tak mocno kochała. 
Ewuniu, niech Ci te Lasy Chojnowskie, ptak i kwiaty 
towarzyszą po wsze czasy.    

Nina Wierzbicka

Ewa 
Wspomnienie o Ewie Drzewieckięj z domu Pietrzykowskiej, 100% zalesianki

W imieniu całego naszego Zespołu Caritas przy 
Parafii Św. Huberta w Zalesiu Górnym, dzięku-

ję za wieloletnie  finansowe wsparcie naszych działań,  
poprzez zasilanie puszek w ostatnią niedzielę miesiąca 
i wpłaty na konto bankowe. Dzięki wsparciu Parafian, 
część  naszych podopiecznych usamodzielniła się – 
skończyła studia, zdobyła zawód. Inni korzystają z 
rehabilitacji, mogą regularnie leczyć się, realizować 
recepty i być aktywnymi życiowo lub zawodowo.

 Mimo epidemii i wielu obostrzeń udało się w roku 
2020, zorganizować  wsparcie finansowe dla 48 rodzin, 
a dla 30 wsparcie w postaci paczek świątecznych. 
Z naszego wsparcia miesięcznie korzysta ok. 20 rodzin, 

dla 12 rodzin jest to pomoc regularna,  w pozostałych 
przypadkach są to chwilowe trudne sytuacje  - utrata 
pracy, bezdomność, wysokie rachunki za prąd, gaz, 
oczekiwanie na rentę, emeryturę, brak podstawowych 
sprzętów gospodarstwa domowego  - otrzymana po-
moc jednorazowa albo kilkukrotna pozwala rodzinom 

wyjść „na życiową prostą”.  Na-
sza parafialna społeczność jest 
wrażliwa na potrzeby drugiego 
człowieka i dzięki temu, my 
możemy wspierać słabszych.

                DZIĘKUJEMY

Bogusława Meissner

CARITAS
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Od kradzieży sklepowej do 10-miesięcznego aresztu
Skuteczne działanie dzielnicowego z Zalesia Górnego do-
prowadziło do zatrzymania 37- latka, który najbliższe 10 
miesięcy spędzi w areszcie. W czasie kontroli osobistej przy 
zatrzymanym mężczyźnie znaleziono marihuanę.

Dzielnicowy z Zalesia Górnego otrzymał informację o 
dokonanej kradzieży w jednym ze sklepów spożywczych. 
Ustalił jakim samochodem i w którym kierunku oddalił 
się sprawca. Natychmiast udał się w penetrację terenu za 
ustalonym pojazdem.

Dzielnicowy zauważył poszukiwany przez niego pojazd, 
który jechał w kierunku Ustanowa. Poinformował o tym 

kierownika posterunku w Prażmowie, który ruszył udzielić 
mu pomocy. Policjanci podjęli interwencję wobec mężczyzny. 
W czasie sprawdzenia w systemach informatycznych policji 
okazało się, że 37- latek jest poszukiwany do odbycia kary 
10 miesięcy pozbawienia wolności. To nie wszystko, funk-
cjonariusze znaleźli przy nim narkotyki w postaci marihuany.

Zatrzymany mężczyzna po usłyszeniu zarzutów za posiadanie 
środków odurzających oraz za kradzież sklepową, trafi do 
aresztu na okres 10 miesięcy.

st. sierż. Rafał Markiewicz/rr

źródło: kpppiaseczno.policja.waw.pl

ELEKTROŚMIECI  - jak się ich pozbyć?

Nasi mieszkańcy mają duży problem z pozby-
waniem się elektrośmieci. Nie wszyscy są w 
stanie zawieźć tego typu odpady do punktu 
odbioru czyli do PSZOK przy ulicy Technicznej. 

W Piasecznie alternatywą jest korzystanie z firmy 
POLBLUME, która po zgłoszeniu telefonicznym /22 7569661/ 
odbiera z pod domu tego typu odpady bezpłatnie. Dzięki tej 
firmie, która zajmuje się jednocześnie recyklingiem nie jest 
zaśmiecane nasze otoczenie. 

                           informację uzyskała sołtys
Ewa Molenda-Stroińska

BANKOMAT
EURONETU
Podobno w dalszym ciągu mamy szansę mieć bankomat.
W rozmowie telefonicznej uzyskałam informację, że 
biuro jest w reorganizacji i w połowie lutego br. będzie 
wyłoniona osoba zajmująca się naszym bankomatem 
– nie traćmy wobec tego nadziei. 

informację uzyskała sołtys
Ewa Molenda-Stroińska

 

Uczniowie i Nauczyciele 

Szko y Podstawowej w Zalesiu 
Górnym 

Sk adamy  Wam  
serdeczne podzi kowania 

za okazan  hojno  i 
owocn  wspó prac   

 

 

 

Kolejny  raz  stali cie  si   dowodem                
na  istnienie  ludzi  dobrej  woli,                      

na  których  mo na  polega !    
 Z zebranych przez Was artyku ów      

przygotowali my 10 paczek wi tecznych                                                   
 
                                                                            Dyrekcja i Pracownicy 

O rodka Pomocy Spo ecznej 
            w Piasecznie 
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Szanowni Mieszka cy 

Osiedla „Dom Rodzinny” 
 

 
 

Sk adamy  
Wam  serdeczne  podzi kowania  za  okazane 

serce dla Grzegorza, Adama i ich matki. 
Dzi ki Wam mo liwy by  zakup niezb dnych 

artyku ów gospodarstwa domowego, ywno ci i 
odzie y. 

Kolejny  raz  stali cie  si   dowodem                
na  istnienie  ludzi  dobrej  woli,                      

na  których  mo na  polega !  
 

  
                             Bogus awa  Meissner 

                       wraz z 
                          Adamem , Grzegorzem  i ich Matk  
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