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Klub Kultury działamy on-line

23 stycznia o godzinie 18:00 
na FB Centrum Kultury 

oglądaliśmy finałowy kon-
cert laureatów 13 festiwalu 
Sztukatorzy prowadzony, jak 
zawsze, przez Marzenę Sole-
cką. Rozpoczął się od zapre-
zentowania wiersza Kacpra 
Dobrzyńskiego „Tęsknota” i 
wręczenia mu głównej nagro-
dy w konkursie poezji. Jest w 
nim tęsknota za bliskimi, przy-
jaciółmi, za zwykłymi rozmo-
wami bez dystansu. Wyróż-
niony duet Elżbieta Zaworska 
i Małgorzata Krukowicz za 
piosenkę „Ku słońcu” oraz 
Małgorzata Bartczak, która 
zajęła III miejsce za utwór 
„Ciche szeptanie” – niestety 
się nie pojawiły na scenie i je-
dynie wysłuchaliśmy nagrań. 
Ale druga laureatka III miejsca 
Katarzyna Reguła , niezwykle 
delikatnym głosem, zaśpiewa-
ła piosenkę „Siódmy zmysł”, 
z której dowiedzieliśmy się, 
że: „nie tylko tlenu nam brak/
brak nam uśmiechu”. Następ-
na nagrodzona - Maria Chmie-
lewska (II miejsce) - wykonała 
niezwykle nastrojową piosen-
kę „Spadam”, w której wra-
ca wspomnieniami do czasu 
sprzed pandemii, docenia to, 
co było dostępne na co dzień 
np. bieg na pociąg. Jest w niej 
strach przed niewiadomą i 
marzenie o bezpieczeństwie 
i bliskości. Pierwsza nagroda 
powędrowała do Pawła Gór-
skiego za piosenkę „Kolęda”. 
Nagrodzony, wzruszony,  w 
krótkim wystąpieniu podkre-
ślił, że dla niego to wyróżnie-
nie jest szczególnie ważne, bo 
tym razem otrzymał je za pio-
senkę autorską. Jednocześnie 
powiedział, że rezygnuje na 
rzecz Marii Chmielewskiej, z 
nagrania tej piosenki w studio 
Tomka Korczaka, bo już takie 
nagranie zostało zrealizowa-

ne. Następnie Paweł Górski 
z przyjaciółmi miał krótki re-
cital i poza nagrodzoną „Ko-
lędą” wykonał jeszcze kilka 
utworów. Wszyscy miłośnicy 
jego słowno-muzycznej twór-
czości będą mogli 12 marca 
2021 roku o godz. 20:00 na 
stronach FB Centrum Kultury 
w Piasecznie, obejrzeć w pełni 
autorski koncert Pawła Gór-
skiego. Obiecuje, że znajdą 
się w nim nowości, całkiem 
zaskakujące. 

Zalesie dla WOŚP

Od 22. do północy 31 stycznia 
na stronach FB klubu trwała 
AUKCJA ARTYŚCI DLA 
WOŚP, zorganizowana po raz 
drugi, ale tym razem on-line. 
W zeszłym roku brało w nim 
udział 12 artystów i zlicyto-
wano 15 dzieł, za 2100 zł. 
Teraz 14 artystów: Monika 
Czuba (Dobień), Grażyna 
Doba-Wolska, Małgorzata 
Dominko, Hanna Górecka, 
Manuela Gretkowska, Zo-
fia Maniewska, Agnieszka 
Metko, Wiesław Szamocki, 
Zuzanna Szamocka, Danuta 
Szymczak, Aleksandra Za-
charewicz, Leszek Zadrąg, 
Maciej Zadrąg, Paweł Zarę-
ba;  przekazało 22 różnych 
przedmiotów: obrazy olejne, 
akrylowe, akwarele, rysunki, 
grafiki, kalendarz, bluzę, biżu-
terię artystyczną i fotografie, 
książki z autografem. Wyli-
cytowano je za 4090 zł. To 
wielki sukces! Zalesianie oka-
zali wielkie serce dla WOŚP, 
a przy tym docenili twórczość 
artystów zarówno z Grupy 
Artystów Wizualnych MŁYN, 
jak i młodych, którzy dopiero 
zaczynają swoją artystyczną 
drogę jak Zofia Maniewska 
i Aleksandra Zacharewicz. 
Właśnie najwyższą cenę w 
licytacji (500 zł) osiągnął ka-

lendarz na 2021 z reproduk-
cjami dzieł Zofii Maniewskiej, 
również inne jej akwarele i ry-
sunki, cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. Wszystkim 
artystom i licytującym bardzo 
dziękujemy za udział i już 
dziś zapraszamy do udziału 
w przyszłym roku.  

Warsztaty i spotkania ze 
sztuką

W lutym zapraszamy dzieci 
w wieku od 7 do 12 lat na 
walentynkowe warsztaty ce-
ramiczne „Serce od serca” 
oraz warsztaty plastyczne „O 
la la !” (20 luty o godz. 12:00 
do 12:45) Kiedy i kto zro-
bił pierwsza lalkę , tego nikt 
nie wie. A te najstarsze może 
nie tylko były do zabawy, ale 
spełniały magiczne funkcje. 
Dawniej wykonywano je z 
rożnych materiałów: drewna, 
skóry, kości, kamienia. Dora-
biano im włosy, ubierano je. 
Niektóre miały ruchome ręce, 
nogi i głowę. Na warsztatach 
on-line wykonamy tradycyjne, 
gwatemalskie laleczki. Malut-
kie laleczki na zmartwienia.   
Zapisy e-mail: zalesie.gorne@
kulturalni.pl 

Tym razem spotkania ze 
sztuką ARCY HISTORIE 

DZIEŁ poświęcone będą 
jednej z najstarszych dzie-
dzin sztuki - tańcowi, który 
stanowił bardzo ważny mo-
tyw w sztukach plastycznych. 
Taniec rytualny i erotyczny, 
taniec jako przyjemność i 
dance makabre, klasyczny 
i wiejski. Znany od czasów 
prehistorycznych po sztukę 
współczesną, przedstawi hi-
storyczka sztuki Małgorzata 
Szamocka 27 lutego o godz. 
18:00 na stronie FB Klubu 
Kultury w Zalesiu Górnym 
https://www.facebook.com/
KlubKulturyZalesieGorne

ZAPRASZAMY! 

oprac. ms

W czasie pandemii nasz klub przeniósł działalność do sieci. On-line odbył się finałowy kon-
cert laureatów 13 festiwalu Sztukatorzy, AUKCJA ARTYŚCI DLA WOŚP oraz spotkania 
ze sztuką i warsztaty. 
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Historia z klimatem
Redakcja „Przystanku Zalesie” otrzymała skan informacji napisanej przez p. Jerzego Romana - pierwszego pre-
zesa Zalesiańskiego Klubu Seniora. Artykuł chyba ma już wartość historyczną - p. Jurek napisał go w roku 2009. 
Materiał przechowywany jest w kronice Klubu Seniora.
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Jemioła, zielony kłąb „czegoś” wysoko 
w koronie drzew. 

Spróbujmy się temu bliżej przyjrzeć. 

Jemioła w aktualnej systematyce jest 
klasyfikowana w rodzinie sandałow-
cowatych, w rzędzie sandałowców. 
Do rodzaju jemioła (Viscum) należy 
około 100 gatunków półpasożytów 
w znacznej swej większości wystę-
pujących w gorących klimatach 
Starego Świata – głównie w Afryce 
i na Madagaskarze. 

 W Polsce występują trzy podgatunki 
jemioły. Jemioła zwyczajna (występuje 
głównie na drzewach liściastych – to-
pole, wierzby, brzozy, graby, lipy, ro-
binie, kasztanowce, drzewa owocowe), 
jemioła jodłowa (występuje wyłącznie 
na jodłach) i jemioła rozpierzchła (wy-
stępuje tylko na sosnach i świerkach). 
I jeszcze jedna, ważna w naszych roz-
ważaniach cecha jemioły. Jemioła żyje 
długo, nawet 30 lat. Jej negatywne 
oddziaływanie na pojedyncze drzewa 
i cały drzewostan jest równie długie. 

Jemioła jest półpasożytem – z drzewa 
pobiera wodę z solami mineralnymi 
oraz węglowodany. Jemioła fotosyte-
zuje. Powoduje to głębokie przekonanie 
w świadomości społecznej o małej 
szkodliwości tego gatunku. Niestety, 
ostatnie lata przyniosły konieczność 
zrewidowania takiego poglądu. 

Dlaczego teraz jemioła nas niepokoi…

Skąd nagły wysyp jemioły, coraz częś-
ciej „okupującej” drzewa wokół nas. 
Odpowiedź jest bolesna, choć mało 
zaskakująca: ocieplenie klimatu powo-
dujące świetne warunki dla tego ciepło-
lubnego gatunku (wszak z przodkami i 
krewnymi na Madagaskarze i w Afryce). 

Czy tylko to spowodowało namnożenie 
się zielonych kul w koronach drzew?

 Nie, poważną przyczyną jest postępu-
jące osłabienie drzewostanów. Coraz 
bardziej ingerujemy w otaczające nas 
środowisko, budujemy domy, stud-
nie, drogi, systemy ich odwodnień. 
Opadów jest coraz mniej, coraz mniej 
śniegu spada zimą nie uzupełniając po-
wierzchniowych zasobów wody. Poziom 
wód gruntowych ulega gwałtowne-
mu obniżeniu. Drzewa walczą o życie 
i słabną. Na osłabione drzewa wkraczają 
szkodniki takie jak  kornik ostrozębny 
czy właśnie jemioła. 

Jak ona tam „włazi”…

Jemioła jest gatunkiem roznoszonym 
wyłącznie przez ptaki, głównie jemio-
łuszki (ciekawe skąd nazwa tego ga-
tunku?)  i paszkoty (po łacinie Turdus 
VISCIVORUS, przypomnę, łacińska 
nazwa jemioły to… VISCUM. Po-
dobne?). 

Zjadają one białe owoce jemioły (tak 
na marginesie, są dla człowieka szkod-
liwe – nie jedzcie ich, pilnujcie również 
aby dzieci ich nie jadły). Są one lepkie 
i nasiona w nich zawarte oklejają dziób 
łakomczucha. Ptaki pozbywają się ich 
z dzioba ocierając go o korę drzewa w 
rozwidleniach gałęzi. Tam przyklejają 
się nasiona i tam kiełkują. Drzewa silne, 
potrafią się obronić przed „atakiem” 
pasożyta. Osłabione nie mają na to siły 
pozwalając na wtargnięcie szkodnika, 
jego tkanek do swego wnętrza. Rana 
przy tym powstała jest bramą dla innych 
pasożytów i szkodników – głównie 
grzybowych.

Jeśli bierze tylko wodę…

Jeśli bierze tylko wodę to za bardzo nie 
szkodzi drzewu….

Negatywny wpływ jemioły na drzewa 
i drzewostany jest dosyć dobrze udo-
kumentowany. Bierze od drzew wodę 
(towar w dzisiejszych czasach mocno 
deficytowy), sole mineralne i węglo-
wodany wytworzone przez drzewo.

Drzewo z pojedynczym osobnikiem 
jemioły powinno przeżyć ale… no 
właśnie, ale rzadko kiedy kończy się 
na jednym osobniku. Jeśli jemioła się 
zadomowiła na jakimś drzewie to jest 
to drzewo osłabione. Jeśli jest osłabione 
bez problemu wykiełkują na nim kolejne 
osobniki. Jak nie w tym roku to w roku 

przyszłym pojawia się na nim kolejne 
i kolejne „zielone kule”

Ktoś powie: to wycinajcie drzewa za-
siedlone przez jemiołę dopiero wtedy 
gdy zamierają. I prawie będzie miał rację 
gdyby nie stada paszkotów, drozdów 
czy ślicznych jemiołuszek żerujących 
na jemiole i roznoszących nasiona na 
kolejne drzewa doprowadzając do za-
siedlenia przez tego pasożyta całych 
połaci lasu

Chyba nie jest jeszcze tak źle…

Jak mawia mój przyjaciel… nie jest 
źle, … jest bardzo źle !!! 

Ze względu na zmiany klimatyczne 
i kryzys związany z wodą jemioła stała 
się poważnym zagrożeniem dla TRWA-
ŁOŚCI lasu. Dowodzą tego przeprowa-
dzone inwentaryzacje drzewostanów 
zaatakowanych przez jemiołę. 

Lasy Państwowe przeprowadziły 
w ubiegłym roku inwentaryzację, z której 
wynika, że jemioła zaatakowała w Pol-
sce prawie 167 tysięcy hektarów borów 
sosnowych. - Największe zagrożenie 
jemiołą odnotowano w drzewostanach 
regionalnych dyrekcji Lasów Państwo-
wych: wrocławskiej (na powierzchni 
30,6 tys. ha), lubelskiej (24,4 tys. ha) 
i poznańskiej (23,7 tys. ha). 

A jak sytuacja wygląda w dyrekcji 
warszawskiej? W 2020 roku jemioła 
zaatakowała najwięcej drzew na terenie 
Nadleśnictw: Celestynów – 3 887 ha, 
Jabłonna – 2 992 ha, Garwolin 1 039 
ha i Chojnów – 828 ha.

W sumie w bieżącym roku na terenie 
zarządzanym przez Regionalną Dyrek-
cję Lasów Państwowych w Warszawie 
jemioła zajęła ok. 11 tysięcy hektarów 
lasów.

Już czas bić na alarm. Niestety jedyną 
skuteczną metodą walki z tym półpa-
sożytem jest wycinanie drzew zasied-
lonych. Dzięki temu chronimy przed 
infekcją kolejne drzewa. 

Inne miejsca gdzie możesz poczytać 
na ten temat:

https://www.warszawa.lasy.gov.pl/
jemiola-zagrozenie-dla-trwalosci-lasu

Sławomir Fiedukowicz
Nadleśnictwo Chojnów

Nadleśnictwo Chojnów o Jemiole… 

Jemioła na sośnie



Przystanek Zalesie 9

Oto kolejne z nich:
Murzynek /przepis na to ciasto powędrował do kilku  
krajów/.
Następujące składniki
1 kostka masła
½ szklanki kakao
½ szklanki wody
2 szklanki cukru
Należy stopić  i odlać 1/2 szklanki.
Jak przestygnie dodać 2 szklanki mąki wymieszanej z 
dwoma łyżeczkami proszku do pieczenia i 4 żółtkami. 
Wymieszać. Z białek ubić pianę, dodać i ponownie 
wymieszać. Piec ok 1 godz. w temperaturze 180- 190 
stopni. Po wyjęciu polać wcześniej odlana masą.
Polecamy – przepis prosty, a ciasto pyszne.

Cappucino
3 serki waniliowe
2 szkl. mleka w proszku
½ szkl. cukru
1 całe jajko
5 żółtek
1 masło roślinne
Wszystkie składniki zmiksować.
2 łyżki żelatyny rozpuścić w ½ szklanki wody, po 
przestudzeniu dodać do masy.
Zaparzyć 3-4 łyżki kawy w 2,5 szklanki wody i po-
zostawić do ostygnięcia.
W brytfannie układać biszkopty (2 opakowania) mo-
czone w kawie, masę, znowu biszkopty i na wierzch 
masę posypać wiórkami kokosowymi.

Klub Seniora
Od roku 2014 w Klubie Seniora co roku 
odbywa się konkurs kulinarny, każdy ma 
potrawę wiodącą - w roku 2020 była to 
"Moja sałatka". Zamieszczane w „Przystan-
ku Zalesie” przepisy dotyczą przysmaków 
startujących w konkursie. 

Harcerze
znów działają na żywo

 Po kilku miesiącach zamknięcia i niemoż-
ności spotykania się z powodu COVID-u 
i obostrzeń z nim związanych, harcerze 
i harcerki z Zalesia wracają z nowymi 
inicjatywami.

Kwarantanna, ograniczone kontakty z innymi ludźmi 
i trudności w realizowaniu harcerskich planów, 

spowodowały, że niecierpliwie czekaliśmy na zmiany 
w przepisach dotyczących zbiórek. I doczekaliśmy się! 
Nasze zimowiska odbyły się na żywo. Był śnieg, byli 
znajomi ludzie, była atmosfera gór („Połoninom” udało 
się nawet spotkać na jednej zbiórce przy ognisku). Na-
tomiast podczas zbiórek „Oleandrów” harcerze uczyli 
się, jak przekazywać wiadomości na duże odległości 
i jak poruszać się w terenie z mapą. Na koniec najmłodsi 
harcerze przystąpili do biegu, aby zdobyć patkę Józefa 
Piłsudskiego.

Ruszyły również zbiórki zastępów oraz spotkania wę-
drowników - pod koniec stycznia odbyło się pierwsze 
pokwarantannowe spotkanie DKF-u (Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego). W najbliższym czasie szykujemy kilka innych 
inicjatyw: z okazji Dnia Myśli Braterskiej, czy urodzin 
patronki „Połonin” - Haliny Konopackiej.

Ze świadomością, że wszystko, co trudne, rozwija i daje 
szersze pole do sprawdzenia własnych umiejętności,

Czuwaj!
Kasia i Maciej Ołdakowscy

fot. J. Kowalska-Klein



Otrzymuj świadczenia z ZUS na konto i bądź bezpieczny
Osobisty rachunek bankowy to coraz powszechniejsze udogodnienie. Dzięki niemu w szybki 
i wygodny sposób można otrzymać świadczenie, zapłacić rachunki czy zrobić zakupy. Dodatkowo 
te elektroniczne narzędzia zapewniają bezpieczeństwo  finansowe, osobiste i zdrowotne, co jest 
szczególnie ważne właśnie teraz – w czasie pandemii.
Korzystaj z rachunku bankowego, 
otrzymuj świadczenia na konto.

Korzystanie z konta bankowego i ban-
kowości elektronicznej nie musi być 
trudne. Poznaj korzyści, jakie płyną z 
posiadania konta w banku:

– Możesz otrzymywać na nie świad-
czenia z ZUS. Nie musisz czekać co 
miesiąc na listonosza. Twoje konto 
w banku jest chronione hasłem, więc 
Twoje pieniądze są tam bezpieczne.

– Wypłacisz swoje pieniądze (całość 
świadczenia lub część) w najbliższym 
bankomacie albo w banku. Możesz 
również robić przelewy przez internet. 
Jest bezpieczniej, gdy nie trzymasz 
gotówki w domu.

– Nie potrzebujesz nosić ze sobą gotów-
ki, bo w sklepie możesz zapłacić kartą. 
W ten sposób zmniejszasz ryzyko, że 
ktoś ukradnie Ci pieniądze.

– Zapłacisz rachunki i zrobisz zakupy 
przez internet. Nie musisz więc wycho-
dzić z domu, żeby załatwić codzienne 
sprawy.

– Możesz łatwo sprawdzać w banku 
stan swojego konta. Z pomocą banku 
możesz również oszczędzać i inwesto-
wać swoje pieniądze.

Z kontem w banku jesteś bezpieczny

Jeśli korzystasz z rachunku bankowego, 
chronisz swoje zdrowie w czasie pan-
demii. Wiele spraw możesz załatwić 
bez wychodzenia z domu – unikniesz 
osobistego kontaktu z innymi ludźmi, 
np. podczas odbierania świadczenia 
lub robienia zakupów. Możesz płacić 
kartą, więc zmniejszasz ryzyko zaka-
żenia wirusami i bakteriami, które są 
na pieniądzach.

Jeśli trzymasz swoje pieniądze na koncie 
bankowym, a nie w domu, nie narażasz 
się na oszustwa „na wnuczka” czy „na 
policjanta”. Jeżeli nie nosisz przy sobie 
gotówki, nie musisz obawiać się kie-
szonkowców w komunikacji miejskiej.

Pokaż swoim bliskim, jakie to proste!

Jeśli masz wśród swoich bliskich senio-
rów, zadbaj o ich bezpieczeństwo. Pokaż 
korzyści, jakie płyną z korzystania z 
internetu i bankowości elektronicznej. 
Wyjaśnij im, jak łatwo i bezpiecznie 
korzystać z nowych technologii.

Wykluczenie cyfrowe jest powszechne 
głównie wśród osób starszych. Brak 
wiedzy o usługach bankowych, brak 
świadomości, jakie korzyści one niosą 
oraz brak umiejętności poruszania się 
po internecie powodują niechęć i strach 
szczególnie w zakresie bankowości 

elektronicznej. Dlatego tak ważna jest 
edukacja i wprowadzenie seniorów 
w wirtualny świat:

– zadbaj o bezpieczeństwo swoich 
bliskich seniorów i opowiedz im 
o korzyściach, jakie daje konto w banku,

– pokaż rodzicom i dziadkom, że zro-
bienie przelewu przez internet i płacenie 
kartą w sklepie nie jest trudne,

– pomóż i pokaż im, jak funkcjonować 
w cyfrowym świecie.

Więcej informacji na stronie www.zus.
pl, pod nr tel. 22 560 16 00 lub umów 
się na e-wizytę.

źródło: piaseczno.eu
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SZTUKATORZY 2020 - jednak się udało

Rok 2020 i sytuacja epidemiczna w całym kraju pozbawiła 
możliwości udziału w wielu imprezach kulturalnych i 

pokrzyżowała także nasze plany związane z przygotowaniami 
do kolejnej edycji Festiwalu Poezji Śpiewanej SZTUKATO-
RZY. Zastanawialiśmy się czy i jak zorganizować warsztaty 
oraz koncert finałowy, który przecież na stałe wpisał się w 
jesienny kalendarz wydarzeń kulturalnych Zalesia Górnego. 
Ostatecznie uznaliśmy, że utrzymanie dotychczasowej for-
muły w takich warunkach niesie ze sobą zbyt duże ryzyko 
dla uczestników, dlatego przenieśliśmy akcent na autorskie 
teksty i piosenki, i zaprosiliśmy do udziału tych wszystkich, 
którzy zechcieli podzielić się własną twórczością. 

Uwzględniając całą złożoność uczuć i emocji towarzyszących 
nam w tym  trudnym czasie, określiliśmy temat przewodni 
Festiwalu jako szeroko rozumiane pojęcie „przyjaźni i bli-
skości oraz tęsknoty za nią”. Nowa formuła była także dla 
nas nowym wyzwaniem, ale liczyliśmy na to, że pozwoli 
odkryć jeszcze więcej talentów. 

Pełni nadziei na ciekawe propozycje, z niecierpliwością 
czekaliśmy na zgłoszenia. W tym roku jurorzy oceniali 
utwory wyłącznie w postaci plików audio, przesyłanych 
drogą mailową. To było trochę jak przesłuchania w ciemno, 
prawie jak w znanym talent show😊.

Jury w składzie: Barbara Sobolewska, Stanisław Szczyciński, 
Fryderyk Babiński oraz Jacek Solecki, przyznało następujące 
nagrody w konkursie na piosenkę autorską:

I miejsce dla Pawła Górskiego za piosenkę pt. „Kolęda”,

II miejsce dla Marii Chmielewskiej za piosenkę pt. „Spadam”,

III miejsce ex æquo dla Katarzyny Reguły za piosenkę pt. 
„Siódmy zmysł” oraz dla Małgorzaty Bartczak za piosenkę 
pt. „Ciche szeptanie”.

Jury przyznało także wyróżnienie za przesłanie zawarte w 
tekście piosenki pt. „Ku słońcu”

w wykonaniu Elżbiety Zaworskiej i Małgorzaty Krukowicz 
(tekst pod artykułem).

Wyjątkową i jedyną nagrodę w konkursie poezji otrzymał 
9-letni Kacper Dobrzyński za wiersz pt. „Tęsknota”.

Chociaż nie planowaliśmy w założeniach, to udało się 
zorganizować Koncert Laureatów, który za pośrednictwem 
transmisji online można było obejrzeć 23 stycznia o godz. 
18:00. Podczas koncertu wręczone zostały nagrody, za które 
chciałabym przy tej okazji podziękować sponsorom, na 
których możemy liczyć każdego roku. Zawsze serdecznej i 
wspierającej nas w imieniu Rady Sołeckiej Zalesia Górnego 
Ewie Stroińskiej, Zarządowi Stowarzyszenia Przyjaciół 
Zalesia Górnego, Przedszkolu Zegar Słoneczny.

Dodatkową nagrodą dla zwycięzcy w tegorocznym kon-
kursie było profesjonalne nagranie piosenki  w RED YETI 
STUDIO. Nagroda ta w nieoczekiwany sposób trafiła 
w ręce zdobywczyni II-go miejsca Marysi Chmielewskiej. 
Paweł Górski odbierając nagrodę oświadczył, że przekazuje 
ją Marysi, a koledzy z jego zespołu zadeklarowali pomoc 
i udział w nagraniu. To bardzo miły gest potwierdzający 
wyjątkowość atmosfery festiwalu, gdzie zamiast rywalizacji 
jest wzajemny szacunek i współpraca.

Za tym bardzo tęsknimy, my organizatorzy! Tę tęsknotę 
wyraziła w swojej wypowiedzi Basia Sobolewska pod-
sumowując pracę jurorów. Bardzo liczymy na powrót do 
normalności i możliwość spotkania z uczestnikami przyszłej 
edycji podczas przesłuchań, warsztatów, a w końcu Koncertu 
Finałowego, który dostarcza nam wszystkim wiele radości 
i wzruszeń. Tęsknimy także za wspaniałą publicznością 
i niepowtarzalną atmosferą tych koncertów.

Już dziś serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia!

Marzena Solecka 
Koordynator Festiwalu 

„KU SŁOŃCU” ("KU NADZIEI")
tekst i muzyka: Elżbieta Zaworska

Tęsknić będę zawsze zwłaszcza przy niedzieli
Kiedy gości zbraknie z kubkiem swej nadziei.
Kiedy brak uśmiechów i tej wrzawy tłumu,
Gdy słowa nic nie znaczą w informacji szumu.

Chwyćmy się dziś słońca,
Nieba, chmur i gwiazd.
Radość w naszym sercu
Przecież musi trwać.

I przeczekać trzeba rady nie masz ty,
Choć spokoju braknie, płyń na skrawku kry.
Czas wszystko przetrzyma, bądźmy więc jak on,
Wytrwali bez końca wyda to swój plon.
Kiedy już opadnie wszystkich fali front,
Wtedy przyjdziesz do mnie na bezpieczny ląd.
Uśmiech będę widzieć na policzkach też,
Wtedy się zakręci milion moich łez.
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BIBLIOTEKA 
Japoński luty

W 2021 roku Biblioteka Publiczna co miesiąc proponuje 
czytelnikom literaturę innego kraju. Luty to miesiąc japoński.

W literaturze japońskiej widać zdecydowane wpływy kultury 
Chin i Indii. Jednym z najpopularniejszych pisarzy współ-
czesnych pochodzących z Japonii jest Haruki Murakami. 
Jego dzieła są ponadgatunkowe, często surrealistyczne, 
zapadające w pamięć. Popularność zyskał dzięki „Norwe-
gian Wood”, która odniosła ogromny sukces. Jest autorem 
kilku opowiadań, tłumaczy także książki z angielskiego na 
japoński. W zalesiańskiej bibliotece dostępnych jest kilka 
pozycji tego autora, w tym „Kronika ptaka nakręcacza” 
(uważana za największe osiągnięcie literackie Murakamiego, 
za które otrzymał nagrodę w 1996 r.), a także „Zniknięcie 
słonia” czy „Śmierć Komandora”. Zapraszamy do biblioteki 
i zachęcamy do wypożyczeń.

W lutym przygotowaliśmy dla Państwa także wyjątkową 
wystawkę japońskich słów związanych z czytaniem. Dla 
najmłodszych natomiast będzie krzyżówka z hasłami inspi-
rowanymi krajem kwitnącej wiśni. Serdecznie zapraszamy!

Brytyjski marzec

W marcu w ramach literackich miesięcy tematycznych 
zabierzemy naszych czytelników do Wielkiej Brytanii. 

Marzec będzie nam upływał z literaturą Wielkiej Brytanii. 
W zalesiańskiej bibliotece zaproponujemy czytelnikom 
detektywistyczny miesiąc. Polecimy powieści Arthura Co-
nana Doyle’a oraz Agathy Christie. Autorzy kryminałów, 
twórcy najpopularniejszych detektywów w historii literatury, 
będą inspiracją do działań w bibliotece. Rodziców i dzieci 
zapraszamy do wspólnej zabawy. Będą zadania logiczne, 
krzyżówki, szyfry – każdy będzie się mógł poczuć jak 
Hercules Poirot czy Sherlock Holmes! 

W planach jest także wystawa zdjęć naszej czytelniczki, 
która zabierze nas do Wielkiej Brytanii. Zachęcamy do 
odwiedzin i oglądania wystawy!               Agnieszka Deja

Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego 
Wspólna choinka zalesian AD 2020.
W tym roku po raz pierwszy ubieraliśmy wspólną choinę 
zalesian. Przedszkolaki z Hula-Hop i Zegara słonecznego 
oraz Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego 
zrobili wszystkim zalesianom miłą niespodziankę. Na placu 
sportowym stanęła przed świętami Bożego Narodzenia 
piękna choinka, którą wspólnie udekorowaliśmy. Niezwykle 
pomysłowe i ciekawe ozdoby wykonały dzieciaki z przed-
szkoli w większości z materiałów odzyskanych. Na pięknym 
drzewku znalazły się też światełka, a drzewko „doozdabiać” 
mogli wszyscy zalesianie. Choinka zdobiła plac sportowy 
aż do końca stycznia. W stosownym czasie posadzimy 
tam żywe drzewko i mamy nadzieję, że zbudujemy w ten 
sposób wspólnie zbudujemy tradycję świątecznej radości 
w przestrzeni publicznej. Wszystkim, którzy sprawili nam 
radość choinkową bardzo dziękujemy, szczególnie przed-

szkolakom za ozdoby, panom ochroniarzom, którzy dbali o 
światełka. Drzewko podarowane nam zostało przez miłych 
plantatorów z Dobiesza, a słodką niespodziankę dla zapra-
cowanych maluchów przygotował Top-Market i Muzeum 
Józefa Piłsudskiego. Organizacją zajęli się członkowie SPZG.

EKO

Szanowni Państwo,
zgodnie z obietnicami przedwyborczymi składam Wam krótką 
informację dotyczącą działań na rzecz Zalesia Górnego w 
Starostwie Powiatowym.  
W bieżącej kadencji pracuję w następujących komisjach Rady 
Powiatu: Komisja Zdrowia, Komisja Rewizyjna, Komisja 
Finansów Publicznych, Komisja Infrastruktury i Rolnictwa
Moje szczególne wysiłki skierowałem na następujące zadania:
1) Wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Pionie-
rów od ul. Młodych Wilcząt do ul. Koralowych Dębów oraz 
ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Koralowych Dębów do 
ul. Zagajników. 
2) W roku bieżącym będzie kontynuowana budowa ścieżki 
rowerowej i chodnika od ul. Zagajników do ul. Droga Dzików. 
3) Jeśli otrzymamy pozytywną opinię środowiskową (i tu liczę 
na wsparcie naszego nieocenionego Łukasza Kamińskiego),  

to pod koniec trzeciego kwartału powiat wykona nakładkę 
asfaltową na ul. Trakt Warecki. 
4) Planowana jest budowa dwu rond przy ulicach Źródlanej 
i Dzikich Gęsi oraz Żródlanej i Dworskiej. 
Korzystając z okazji pragnę podziękować Zarządowi Staro-
stwa, a szczególnie Panu Staroście Ksaweremu Gutowi za 
przychylną realizację moich wniosków  oraz Gminie Pia-
seczno za wsparcie finansowe dla Powiatu, a także radnemu 
Łukaszowi Kamińskiemu za poparcie moich inicjatyw przy 
zatwierdzaniu Budżetu Gminnego i środki finansowe dla 
naszego Zalesia i Wólki Kozodawskiej.
Przy kolejnych inwestycjach na naszym terenie będę infor-
mował Państwa na bieżąco o postępie spraw w „Przystanku 
Zalesie”.   
        Z wyrazami szacunku 

Wojciech Kaczorowski - Radny Powiatu Piaseczyńskiego




