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Sołtys działa, a rada sołecka wie …
• Na pierwszym spotkaniu w tym roku
omawialiśmy:
• Harmonogram spotkań rady sołeckiej w 2017 roku
• Wprowadzenia nowych tematów
w Przystanku Zalesie
• Rozpoczęcie realizacji Funduszu
Sołeckiego 2017
• Nową ustawę ws. wycinki drzew
• Spotkaliśmy się dwukrotnie ze Starostą
– uzyskaliśmy informację, że na pewno
w tym roku będzie zbudowane rondo
koło poczty i ewentualnie rozpoczną się
prace przy budowie chodnika.
Na drugim spotkaniu, na którym uczestniczyli również przedstawiciele PZMotu
starosta wyraził zainteresowanie zorganizowaniem na parkingu Wisła otwarcia
rajdu samochodowego Polskiego Związku Motorowego. Sam rajd ma się odbyć
w Górze Kalwarii.
• Spotkaliśmy się z pracownikami Nadleśnictwa i Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy ws. nowej ustawy
o wycince drzew na działce
• Ustaliliśmy z użytkownikami sklepu
GS przy ul. Koralowych Dębów, że worki z liśćmi zalegające chodnik zostaną
posprzątane.
• Powiadomiliśmy Urząd Gminy o rosnących samosiejkach w rowie na Drodze
Dzików. Drzewa zostaną wkrótce usunięte.
• Zostaliśmy zaproszeni przez sołtysa
wsi Grochowa na koncert kolęd, który
odbył się w sali Ochotniczej Straży Pożarnej.
• Braliśmy udział w pięknej uroczystości
nadania wyższego stopnia oficerskiego
za zasługi w czasie Powstania Warszawskiego naszej mieszkance pani Barbarze
Tokarskiej
• Po raz kolejny rozmawialiśmy z Burmistrzem na temat zamontowania oświetlenia pomiędzy stacją PKP, a ulicą Jesionową. Prowadzimy również rozmowy na
ten temat z Wydziałem Infrastruktury
Urzędu Gminy

• Dzięki interwencji rady sołeckiej zostały przestawione maszyny budowlane
PKP zasłaniające przejazd pociągu, oraz
poprawiona została widoczność w lustrach drogowych przy wyjeździe z Jesionowej.
• Z powodu braku odpowiedzi na nasze
liczne maile i pisma od właściciela naszego budynku stacji w sprawie likwidacji
„jeziora” i podłączenia budynku do kanalizacji – wysłaliśmy pismo z kopiami
maili i pism do głównego Dyrektora Obrotu Nieruchomościami PKP. Sprawa jest
świeża i nie mamy jeszcze odpowiedzi.
• Prowadzimy rozmowy z właścicielem
drogi wojewódzkiej 873 ws. bezpiecznego dojścia pomiędzy stacją kolejową,
a parkingiem i ul. Jesionową. Sprawa wymaga porozumienia między Zarządem
Dróg Wojewódzkich Nadleśnictwem
i Wojewodą Mazowieckim, czyli będzie
trwało .
• Spotkaliśmy się z Dyrekcją Centrum
Kultury w Piasecznie w sprawie zasad
korzystania przez radę sołecką z pomieszczeń Klubu Kultury przy ulicy Białej Brzozy 3. Dyrekcja jest przychylna –
musimy tylko ustalić szczegóły.
• Kierujemy do prac porządkowych osoby skierowane przez kuratorów – przychodzą nieregularnie albo wcale co jest
pokazane w sprawozdaniu z wykonywanych przez nich prac. Sprawozdania dla
tych 20 osób sporządzamy co miesiąc
i zanosimy do sądu.
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
– Szpital św. Anny, Piaseczno:
tel. 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

KOMUNIKAT
SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
Na wniosek Gminy złożyliśmy zamówienie na kruszywo drobne w ilości
300 ton, czyli 12 samochodów. Terminu
dostawy nie znamy – sołtys musiała złożyć oświadczenie, że „materiał zostanie
rozłożony w ramach sił własnych przez
mieszkańców sołectwa”. Nie mamy
wpływu na ilość otrzymanego tłucznia.
Mieszkańców zainteresowanych zasypaniem dziur na ulicy prosimy o kontakt
z sołtysem, tel. 691 500 242 lub e-mail
ewastroinska@poczta.onet.pl

POŻEGNANIE
„Śmierć – to ciągłego postępu chorąży,
który na nowe tory świat prowadzi
i z rzeszą istot
w nieskończoność dąży.”
Asnyk

W taką nieskończoność, nam jeszcze nieznaną, podążył śp. Jerzy, nasz pierwszy,
długoletni Prezes Klubu Seniora „Złota
Jesień” w Zalesiu Górnym.
Był przybyszem, który zobaczywszy
Zalesie w nim pozostał, zapuścił korzenie
i tak jak miał w zwyczaju, bardzo szybko
włączył się w działalność społeczną na
rzecz naszej miejscowości.
Jako, że był dziennikarzem, to wiedział
jak należy działać. Spotykaliśmy Jerzego
na wszelkiego rodzaju akcjach, festynach
i różnych przedsięwzięciach społecznych.
Pisał do naszego pisemka „Przystanek Zalesie” na aktualne tematy, którymi
właśnie żyli mieszkańcy Zalesia.
Współpracował z Radą Sołecką,
ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zalesia
Górnego, z Klubem Kultury, ze Stowarzyszeniem „Razem Lepiej”, przedstawicielami władz samorządowych i kulturalnych. Widać stąd, że był bardzo czynnym
i bardzo pożytecznym Zalesianinem.
Przez taką szeroką działalność pozostawił
swój ślad w różnych dziedzinach życia
Zalesia.
H. Sienkiewicz kiedyś powiedział:
„Zmarli nas opuszczają, ale i my też
ich opuszczamy.” Ale to nie zawsze jest
prawdą. Bo my zalesianie – seniorzy będziemy Ciebie Jurku, szefie wspominać,
a przede wszystkim pamiętać w modlitwach, aby wieczny spoczynek w Bożych ramionach przyniósł Ci szczęście
i Zmartwychwstanie.
Danuta Kroc
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

Pani Porucznik

Kilka dni temu, pani Barbara
Tokarska – mieszkanka Zalesia
Górnego została mianowana na
stopień porucznika Wojska Polskiego. Dla pani Barbary, która
uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim, to wielkie wyróżnienie.

Integracja
sąsiednich sołectw

Wręczenie mianowania dokonał pan Andrzej Abramczyk z-ca
Komendanta Wojskowej Komendy
Uzupełnień Warszawa-Mokotów.
W spotkaniu wziął udział kierownik
Referatu Zarządzania Kryzysowego
Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Piaseczno,
Tadeusz Tomczyk, a także radny Łukasz Kamiński wraz z panią Sołtys –
Ewą Molendą-Stroińską, którzy złożyli gratulacje i najlepsze życzenia.

Sołtys Zalesia Górnego została zaproszona przez sołtys wsi Grochowa - panią
Annę Marecką na koncert kolęd polskich,
który odbył się w sali Ochotniczej Straży
Pożarnej w Grochowej. Pierwsze wrażenie sołtyski z Zalesia: duża sala wypełniona po brzegi mieszkańcami wsi Grochowa
i zaproszonymi mieszkańcami z Zalesia.
Ponad godzinny koncert w wykonaniu
Magdaleny Stankiewicz – gitara, wokal
i Magdaleny Kamińskiej – klawisze, wokal,
zrobił ogromne wrażenie – nie zdawaliśmy
sobie sprawy, że jest tyle pięknych kolęd polskich, które w takiej aranżacji słuchaliśmy
z przyjemnością.
Musimy w naszej wsi zorganizować podobny – na pewno też będziemy mieli pełną
salę – tylko którą?!

Magdalena Kamińska

Sołtys Ewa Molenda Stroińska

W październiku, do domu pana Franciszka, 63letniego mieszkańca gminy Prażmów wtargnęło dwóch mężczyzn, którzy go pobili i okradli. Odchodząc zabrali
mężczyźnie także aparat słuchowy. Po kilku godzinach od zdarzenia patrol dzielnicowych zatrzymał 34- i 38-letnich mężczyzn podejrzanych o dokonanie rozboju.
Tuż przed świętami odbyło się uroczyste spotkanie, zorganizowane przez kierownika posterunku w Zalesiu Górnym – asp. Sztab. Roberta Walosa, podczas którego
wyróżniono dzielnicowego mł. asp. Roberta Berbesia z naszego posterunku, za zatrzymanie podejrzanych o napaść oraz za osobiste zaangażowanie się w zorganizowanie pomocy dla poszkodowanego. Wyróżniona również została st. asp. Elżbieta
Szymańska z posterunku policji w Prażmowie, która współuczestniczyła w działaniu.
Zakończenie nieprzyjemnej sytuacji było jednak dla Pana Franciszka szczęśliwe,
otóż otrzymał on nowy aparat słuchowy.

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. 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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Dwudziesty rok działania
Zalesiańskiego Towarzystwa Śpiewaczego
Ani się człowiek obejrzał, a to już 20 lat
wspólnego śpiewania za nami.

wspólnie śpiewane pieśni poruszyła serca
uczestników spotkania.

Rok 2016 to czas przyspieszonego rozwoju i zdwojonej, a może nawet potrojonej
aktywności zalesiańskiego chóru.

11 września w ramach Festiwalu
w Falenicy wykonaliśmy Chwalebną Drogę Krzyżową. Koncertowi towarzyszyła
wystawa fotografii “Krzyże Dnia Powszedniego” autorstwa Jacka Eberta, jak również wyświetlone były slajdy z tekstami
pieśni i ikonami Drogi Krzyżowej z kościoła w Zalesiu Górnym.

Serię koncertów rozpoczęliśmy występem w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie, gdzie 4 stycznia wspólnie z braćmi ewangelikami przeżywaliśmy
słowa biblii, które Jan Paweł II cytował
w swoich encyklikach. Ten koncert, na
którym wykonaliśmy wybór pieśni z cyklu “14 Encyklik”, połączony ze wspólną
modlitwą został nagrany przez Program II
Polskiego Radia i w parę tygodni później
można go było posłuchać na antenie.
Tradycyjnie w styczniu wykonaliśmy
nasz program kolędowy. Tym razem kolędowaliśmy 24 stycznia w kościele w Prażmowie.
W okresie Wielkiego Postu dwukrotnie
zaśpiewaliśmy Chwalebną Drogę Krzyżową – muzyczne odbicie Drogi Krzyżowej
z kościoła św. Huberta w Zalesiu Górnym,
dzieła plastycznego autorstwa Leszka Zadrąga. Chwalebną Drogę Krzyżową zaśpiewaliśmy 15 marca w Słomczynie i 20
marca w Magdalence.
W kwietniu po raz pierwszy w historii
naszego chóru wzięliśmy udział w ogólnopolskim konkursie chóralnym. Zakwalifikowano nas do Festiwalu Cantat WiVAT.
Głównym nurtem Festiwalu była pieśń patriotyczna i wojskowa. Mimo że nie jest to
nasza specjalność, to jednak uzyskaliśmy
brązowy dyplom i wiele słów uznania zarówno od jury jak i od członków innych
chórów biorących udział w konkursie.
W rozpędzie konkursowym zaśpiewaliśmy również na konkursie Venite adoremus w Górze Kalwarii, gdzie zdobyliśmy
II miejsce i nagrodę za najlepsze wykonanie pieśni patriotycznej a capella.
30 lipca wzięliśmy udział w śpiewaniu piosenek Powstania Warszawskiego
na Placu Wolności w Zalesiu Dolnym.
W spotkaniu wzięli udział weterani Powstania, a profesor Grzegorz Nowik
wygłosił gawędę, która podobnie jak
nr 1/2017, STYCZEŃ

2 października w kościele pokamedulskim przy ulicy Dewajtis wykonaliśmy
moją Missa de Angelis a.d.1995 jako oprawę muzyczną uroczystej mszy świętej odprawionej przez Arcybiskupa Kazimierza
Nycza z okazji konferencji poświęconej
duchowości hospicyjnej wokół encykliki
Papieża Franciszka “Laudato Si”. Konferencja zorganizowana została w związku
z 20-leciem istnienia hospicjum, a moja
Missa de Angelis jest dokładnie rówieśnicą
żoliborskiego hospicjum i skomponowana
została w wyniku wielu rozmów z założycielem hospicjum księdzem Władysławem
Dudą. Ksiądz Władysław był kiedyś wikarym w naszej parafii, a zadzierzgnięta
w Zalesiu przyjaźń trwa do dzisiaj. Rok
założenia hospicjum jest zresztą rokiem
rozpoczęcia naszego śpiewania w Zalesiu
Górnym. Jest to rok, w którym po wyjeździe wakacyjnym rodzin skupionych w naszej parafii rozpoczęliśmy cotygodniowe
śpiewanie pieśni z Taize będące dla nas
formą wspólnej modlitwy.
Wróćmy jednak do zeszłorocznej działalności koncertowej chóru. 13 listopada
miał miejsce ciekawy wyjazd do Jędrzejowa, dokąd zaprosił nas na spotkanie
chóralne Miejski Chór z Jędrzejowa.
Zaśpiewaliśmy znowu Missa de Angelis
jako oprawę liturgii w Klasztorze Cystersów, a później wykonaliśmy wspólnie
z jędrzejowskim chórem koncert w Jędrzejowskim Ośrodku Kultury. Spotkanie naszych dwóch chórów zaowocowało
nawiązaniem ciekawych kontaktów, wymianą repertuaru i planami wspólnych
przedsięwzięć w przyszłości.
18 listopada zaśpiewaliśmy mini koncert
na uroczystości otwarcia budynku Klubu

Kultury w Zalesiu Górnym. Warto przy
okazji wspomnieć o tym, że już od dwóch
lat znaleźliśmy się pod opiekuńczymi
skrzydłami Centrum Kultury w Piasecznie i Klubu Kultury w Zalesiu Górnym
dowodzonym przez Andrzeja Szczygielskiego. Centrum Kultury wspiera nasze
przedsięwzięcia muzyczne, a od września tego roku daje możliwość odbywania
prób w nowo otwartym budynku Klubu
Kultury przy ulicy Białej Brzozy, który
wcześniej był miejscem działania naszego
Gimnazjum.
Kulminacją naszych działań w 2016 roku był uroczysty koncert z okazji 20-lecia
naszego chóru. Koncert odbył się 3 grudnia w sali niebieskiej domu parafialnego
przy kościele św. Anny w Piasecznie. Na
koncercie zaprezentowaliśmy utwory, które były dla nas szczególnie ważne na drodze naszego rozwoju. Publiczność, która
wypełniła salę koncertową wysłuchała
dzielnie dwugodzinnego koncertu złożonego z najciekawszych utworów z naszego repertuaru. W czasie części oficjalnej
poprzedzającej koncert miło było poczuć
wsparcie i docenienie naszych działań
przez władze Gminy i Centrum Kultury
w Piasecznie.
Rok 2016 zamknęliśmy udziałem
w eliminacjach do Międzynarodowego
Festiwalu Kolęd i Pastorałek. W okręgu
warszawskim zdobyliśmy drugie miejsce
i awansowaliśmy do finału.
Dzieje się więc sporo w naszym świecie
śpiewania na głosy. Pragnę przypomnieć,
że chór jest otwarty dla wszystkich, którzy
chcieliby spróbować swoich sił w wielogłosowym śpiewaniu. Mamy duży repertuar, ale nowi członkowie chóru potrafią
aklimatyzować się błyskawicznie i od razu brać udział w koncertach i konkursach.
Próby odbywają się w naszym Klubie
Kultury w Zalesiu Górnym w czwartki
(o 18:30 próby głosowe prowadzone przeze mnie i przez Lilianę Bach, zaś o 20:00
próba wspólna wszystkich głosów).
Zapraszam wszystkich chętnych do
śpiewania z nami!
Stanisław Szczyciński
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Zima, zima – ale walczyć i trenować trzeba...
Nasi hubertusowscy piłkarze nie odpuszczają swoim
rywalom!!! Trenują i walczą z rywalami jak równy
z równym. W walce tej odnoszą porażki i sukcesy. Mimo porażek nie poddają się
i walczą dalej.

Fot. M.Baran

26 listopada młodzi piłkarze spróbowali swoich sił na
turnieju piłkarskim zorganizowanym przez Piaseczyński
GOSiR. Rocznikowi 2008,
trenowanemu przez Trenera
Dariusza Zabiżewskiego zabrakło sposobu na pokonanie
„gosirowskiej” mocy. Mimo
przegrania pierwszego meczu, na kolejny mecz, chłopcy wyszli z podniesionymi
głowami. Wiara, nadzieja
oraz próba udowodnienia
swoich umiejętności nie były
wystarczające do pokonania
meczowych rywali. Cieszy
jednak fakt, że mimo przegranych potrafiliśmy walczyć
i strzelać bramki.
W ostatnim meczu przy- KS Hubertus 2007/2008 - 3 miejsce w Turnieju w MOSiR Karczew. Tytuł najlepszego bramkarza
dla Macieja Kulika
szło się nam zmierzyć z MKS
Piaseczno 2008. Po 13 minutach wyrównanej walki nadszedł najW turnieju piłkarskim zorganizowaAwansowaliśmy do walki o podium –
gorszy moment. Mecz musiał zostać roz- nym przez MOSiR Karczew, w naszej do walki o 3 miejsce. Czekaliśmy tylko
strzygnięty za pomocą rzutów karnych. grupie, znalazło się w sumie 5 drużyn. cierpliwie na wynik drugiego półfinału
Tak, to właśnie one miały rozstrzygnąć Wiadomo było że wychodzą tylko 2 dru- (Adavit – Junak). Po meczu odetchnęspotkanie. W kolejce rzutów karnych KS żyny. Po trudach walki, mimo osłabie- liśmy z ulgą. Okazało się, że ponownie
Hubertus 2008 okazał się lepszy. Dzię- nia naszego i tak wymieszanego składu, zmierzymy się z naszym grupowym,
ki zwycięstwu, podopiecznym Trenera udało nam się wyjść z grupy na drugiej rywalem UKS Junak. W meczu 3 miejDarka, udało się zająć 5 lokatę. Oczywi- pozycji. Dzięki walce naszych chłopców sce graliśmy już zupełnie o wszystko.
ście na 8 startujących drużyn nie jest to o każdy punkt, uzyskany wynik kwalifi- Po strzeleniu pierwszej bramki nie popowodem do świętowania mistrzostwa. kował nas do gry w półfinale z OKS Ot- zwoliliśmy wbić przeciwnikowi bramki
Ważniejsza w tym wszystkim - od prze- wock I. Po wejściu do półfinału i przepro- wyrównującej. Sami nie spoczywaliśmy
granej, jest chęć i zapał chłopców do gry wadzonej przez naszego trenera odprawie, na laurach i próbowaliśmy odskoczyć
i zabawy. Należy również, a nawet przede nasi chłopcy dostali skrzydeł. Wiedzieli na 2:0, co też się udało. W końcu, po 15
wszystkim pamiętać, że właśnie dzięki ta- że będą grali z najlepszą drużyną grupy minutach emocjonującej gry, mogliśmy
kim turniejom i takim meczom, zarówno A, drużyną która w turnieju nie przegrała cieszyć się ze zdobycia 3 miejsca. Ku nadzieci jak i ich trenerzy, mogą wyciągać ani jednego meczu, miała lepszy bilans szemu całkowitemu zaskoczeniu okazało
odpowiednie wnioski. Takie spotkania punktów i bramek. Planem była: walka się, że jeden z naszych chłopców został
pozwalają ocenić rozwój każdej jednostki o każdy kawałek boiska, strzelenie bram- wytypowany przez jury do odebrania
jaką są zawodnicy.
ki i utrzymanie prowadzenia przez całe 15 nagrody indywidualnej. Maciej Kulik
Trener Darek lubi sprawdzać swoich minut gry. Niestety nie udało się. Szliśmy – będący w tym turnieju naszym brampodopiecznych w grach turniejowych. i walczyliśmy ramię w ramię. Zabrakło karzem, okazał się jednocześnie najlepDlatego też skrupulatnie wyselekcjono- nam piłkarskiego sprytu a i przeciwnik szym bramkarzem turnieju. Oby więcej
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Wycinka drzew
bez zezwolenia,
czyli nowe przepisy
od 1 stycznia 2017 r.

Według nowych przepisów właściciele prywatnych posesji
mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy, jeżeli nie
jest to związane z działalnością gospodarczą – tak głoszą
media. W związku z dużym zainteresowaniem tym tematem
sołtys była na spotkaniu z pracownikami Nadleśnictwa i Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy.
Wg informacji uzyskanych w Nadleśnictwie przepisy dotyczące większości naszych działek oznaczonych w klasyfikacji
jako Ls – pozostają bez zmian, czyli aby wyciąć niechciane
drzewo na takiej działce należy je zgłosić do Nadleśnictwa,
czyli pobrać osobiście lub ze strony internetowej www.chojnow.
warszawa.lasy.gov.pl (zakładka informacje -> formularze), wypełnić druk zgłoszeniowy i przesłać do Nadleśnictwa. Dopiero
po wizycie pracownika nadleśnictwa możemy je wyciąć. Telefon
do Nadleśnictwa Chojnów 22 727 57 52.
Natomiast w Urzędzie Gminy uzyskaliśmy informację, że
nowa ustawa dotyczy działek oznaczonych wg klasyfikacji B/
budowlana/; Lz /zadrzewiona/; R/rolna/. Dokładne informacje
przed wycięciem niechcianego drzewa możemy uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska telefon 22 736 02 71; 22 736 02 72.
Sołtys

W roku 2017 spotkania Rady Sołeckiej
odbywać się będą
w czwartki w Klubie Kultury – Zalesie Górne
ul. Białej Brzozy 3

Ptaki zimą

Część ptaków, takich jak bociany, szpaki, kukułki, słowiki,
czajki, gęsi, opuszczają nasz kraj przed nadejściem zimy. Są odporne na zimno, jednak w czasie mrozów, czy opadów śniegu
ptaki te mają trudności ze znalezieniem pożywienia. Jednak
gatunki takie jak mazurki, sikory, czy drapieżne sójki zostają
z nami przez cały rok. W okresie zimowym przylatują do nas
z zimniejszych rejonów np. gile, jemiołuszki… Nie oznacza to,
że ptaki te wspaniale się czują w naszym klimacie. One także
mają często problemy ze znalezieniem pożywienia. Dlatego należy pamiętać o nich w czasie zimy. Należy także pamiętać żeby
nie wsypywać do karmników okruszków ze słonych krakersów,
czy paluszków. Sól dla ptaków jest autentyczną białą śmiercią.
Ponadto chleb może powodować u ptaków choroby układu pokarmowego np. kwasicę, która może prowadzić nawet do śmierci
zwierzęcia. Więc czym karmić ptaki, żeby im nie zaszkodzić?
Najlepiej karmić je ziarnami słonecznika, lub zbóż. Większe ptaki np. drozdy chętnie jedzą jabłka, czy owoce jarzębiny. Dobrze
jest też zawiesić przy karmniku kawałek surowej słoniny. Ptaki, zwłaszcza w duże mrozy potrzebują wielu kalorii i energii.
Dbajmy o ptaki. Na pewno odwdzięczą się nam wiosennymi
koncertami.
Julia Jasińska – uczennica gimnazjum w Zalesiu Górnym
Zdjęcia Ryszard Tyszecki

nr 1/2017, STYCZEŃ

5

Serce rośnie, czyli Sztukatorzy 2016

10 grudnia odbyła się już dziewiąta edycja festiwalu piosenki literackiej SZTUKATORZY. Opadły emocje, można
już o tym pisać na spokojnie. A emocje
były, trzeba przyznać, wyłącznie pozytywne. No bo jak tu się nie cieszyć, kiedy same powody do radości!

W konkursie wzięło udział 35 (!) tzw.
podmiotów wykonawczych (soliści i duety). Wyjątkowo licznie stawili się dorośli
– 8 solistów i 2 duety.
Artystów oceniało świetnie czujące
ducha Sztukatorów jury w składzie: Katarzyna Hernik, Zuzanna Całka i Andrzej
Gozdecki.
W kategorii dzieci pierwszą nagrodę
wyśpiewała Marcelina Czublun piosenką
„Wesoły deszczyk”. Zgarnęła również nagrodę publiczności. W kategorii młodzież
zwyciężyła Klementyna Synkiewicz wykonując piosenkę „Przejdź na żydowski”.
Nagrodę publiczności otrzymała Zofia
Woźniak, która zaśpiewała piosenkę
„Dzikie wróżki”. Dorośli byli oceniani
tylko przez publiczność, która jako swoich
ulubieńców wybrała duet Ewa Woźniak i
Mateusz Grzyb. Zaśpiewali oni (Mateusz

zagrał również na fortepianie) piosenkę
„To jedno”.
Wykonawcom towarzyszyli muzycy:
Fryderyk Babiński, Jacek Solecki i Stanisław Szczyciński, których znakomity
akompaniament wniósł dodatkową jakość
do kreacji, które słyszeliśmy na scenie.
Ciężar ogarnięcia spraw organizacyjnych i poprowadzenia koncertu przyjęła
na siebie Marzena Solecka i z pomocą
Agaty Kamińskiej znakomicie się z tych
zadań wywiązała.
Publiczność, która po brzegi wypełniła
szkolną salę rekreacyjną, entuzjastycznie
oklaskiwała wszystkich wykonawców.
Dominowała atmosfera życzliwości i akceptacji. Wszyscy doskonale się bawili,
ale też z przejęciem słuchali tam, gdzie
potrzebne było skupienie.
Patrząc z perspektywy tych 9 lat widzimy, że idee, które stawialiśmy sobie
na początku nabierają pięknych kolorów.
Artyści z coraz większą pieczołowitością
dobierają sobie repertuar, a więc widać,
że w poszukiwaniu piosenek intensywnie
podróżują po Krainie Łagodności. Poziom wykonań konkursowych z roku na
rok rośnie. Młodzi artyści rozwijają się i

dojrzewają, niewątpliwie między innymi
dzięki warsztatom, w których każdy wykonawca bierze udział przed koncertem
finałowym. Tym razem warsztaty prowadziły trzy zespoły – Grażyna i Fryderyk
Babińscy, Katarzyna Tarkowska i Jacek
Solecki oraz Barbara Sobolewska i Stanisław Szczyciński. My – organizatorzy,
wyciągając wnioski z błędów, których nie
udało się uniknąć w pierwszych latach,
wypracowaliśmy całkiem niezłą formułę
festiwalu i cały czas staramy się ją udoskonalać.
10 grudnia wyszliśmy z koncertu nasyceni pięknymi piosenkami, zachwyceni
wykonawcami, uniesieni atmosferą przyjaźni i życzliwości i z poczuciem, że warto to dalej robić.
Było pięknie. Zabrakło nam jedynie
Andrzeja Szczygielskiego, który zawsze
wkłada mnóstwo serca i wysiłku w organizowanie festiwalu, a tym razem względy zdrowotne nie pozwoliły mu na udział
w koncercie. Życzymy Ci Andrzeju najlepszego zdrowia, bo za rok znowu bierzemy się do roboty!

Niezwykle ważna dla powodzenia Festiwalu była przychylność i zaangażowanie Dyrekcji Zespołu Szkół Publicznych
i Pracowników ZSP. Tradycyjnie nasze
kulturalne wydarzenie wspierają: Sołtys
i Rada Sołecka, Stowarzyszenie Przyjaciół
Zalesia Górnego, Stowarzyszenie Rodziców „TU”, Zegar Słoneczny Sp z o.o., Biuro Promocji Urzędu Miasta i Gminy oraz
Biuro Promocji Powiatu Piaseczyńskiego.
Ufundowane przez Was piękne statuetki i nagrody stanowią wyraz naszego
uznania dla wykonawców. Osobnym, ale
jakże ważnym partnerem jest Jacek Ebert
ze Studia Kotbury, który dokłada co roku swoją cegiełkę przygotowując świetne
plakaty i inne materiały promocyjne.
Nasz Festiwal wspierają także: Szkoła Muzyczna Maestro i Centrum Kultury z Piaseczna. Istotna rolę odgrywają
w trakcie FPŚ harcerki z hufca „Watra”
– nasza kawiarenka, Młodzieżowy Klub
Wolontariusza, którym dowodzi p. Wanda
Szczycińska.
O stronę artystyczna dbają nasi wspaniali muzycy i nauczyciele wokalu: Basia

i Staszek Szczycińscy, Grażyna i Fryderyk Babińscy, Kasia Tarkowska i Jacek
Solecki. Po owocach ich pracy widać, że
nasz Festiwal ciągle się rozwija. Co roku przychodzi do nas grupa kilkudziesięciu osób, dzieci, młodzieży i dorosłych,
która śpiewa tak, że chwilami publiczności dech zapiera.  
W czasie Koncertu Finałowego
wspierało nas profesjonalne jury z Kasią Hernik, Zuzanną Całką, Andrzejem
Gozdeckim oraz Telewizja Zalesie, która
zarejestrowała koncert i na swej stronie
zamieściła zeń reportaż. Dla naszej placówki – zalesiańskiego Klubu Kultury –
to wielkie wsparcie i ogromna satysfakcja, że wspólnie możemy zorganizować
markową imprezę, która w bieżącym
roku będzie obchodzić jubileuszową 10.
edycję.
Raz jeszcze dziękuję wszystkim, także osobom nie wymienionym z nazwiska, którzy dołożyli starań i pomogli
w przygotowaniu i organizacji 9. Festiwalu Poezji Śpiewanej.

Barbara Sobolewska-Szczycińska

PODZIĘKOWANIE
W związku z minionym – 9 Festiwalem
Poezji Śpiewanej „Sztukatorzy” w Zalesiu Górnym – chciałbym złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy wzięli na siebie ciężar przygotowania i odpowiedzialności za tę niezwykle
ważną dla naszego środowiska imprezę.
Moja nieobecność w ostatnim tygodniu przygotowań do Festiwalu wynikła
z powodu długotrwałej choroby i pobytu
w szpitalu. Na szczęście nie zachwiało to cyklu organizacyjnego. Ja mogłem
jedynie z wielką satysfakcją obejrzeć
z daleka reportaż o Festiwalu wyemitowany przez tvzalesie.pl.
Podkreślając ogromny zbiorowy wysiłek całego zespołu organizacyjnego
chcę wyrazić uznanie dla wszystkich
uczestników tego wydarzenia: organizatorów i wykonawców. Pragnę przekazać
szczególne podziękowanie Marzenie Soleckiej i Agacie Kamińskiej oraz radnemu
Łukaszowi Kamińskiemu, którzy wzięli
na swoje barki wszystkie sprawy organizacyjne i techniczne.
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Andrzej Szczygielski
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