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Przystanek Zalesie
B E Z P Ł A T N A
GAZETA SOŁECKA

I. Na spotkaniu rady sołeckiej omawialiśmy:
• wystąpienie do Gminy ws. przedłużenia trasy autobusu 
L13 do Auchan,
• wystąpienie do Starostwa ws. remontu leśnej części Ko-
ralowych Dębów do Żabieńca,
• realizację Funduszu Sołeckiego 2019 (naprawa wiaty 
na boisku Domanka, zakup wieszaka do Klubu Kultury 
w sali, w której odbywają się spotkania, zakup koszy ulicz-
nych),
• ewentualne terminy spotkań integracyjnych (Święto Pie-
czonego Ziemniaka i Majówka) – podamy w następnym 
numerze,
• budowę chodnika na Wiekowej Sosny od ronda do ul. 
Pionierów.
II. Spotkaliśmy się z kierownictwem nadleśnictwa w spra-
wie działki leśnej przy stacji PKP – jeżeli w opracowywa-
nym planie zagospodarowania Zalesia będzie ten teren 
oznaczony jako tereny zieleni wiejskiej – Nadleśnictwo 
odstąpi ten leśny obręb gminie. Poprosiliśmy również 
o artykuły do „Przystanku Zalesie” wyjaśniające co się 
dzieje w lesie wokół nas.
III. Prowadzimy rozmowy z mieszkańcami, którzy narze-
kają na jakość swoich ulic.
IV. Byliśmy na sesji Rady Gminy, na której Radni podję-
li uchwałę ws. dofinansowania budowy windy w Klubie 
Kultury. Zmieniły się przepisy dotyczące zabezpieczenia 
przeciwpożarowego i bhp i te wymagania podniosły koszt 
budowy, ale winda będzie w sierpniu tego roku.
V. Zgłosiliśmy uszkodzone klapy studzienek na Wiekowej 
Sosny przy GS – zostały naprawione.

dokończenie na s. 2

DZIAŁANIA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

Sołectwo Zalesie Górne 
zdobywa nagrody!

Zalesiańska społeczność od wielu lat 
charakteryzuje się dużą aktywnością społeczną.

Opisujemy regularnie takie działania w „Przystanku 
Zalesie”. Czasem zdarza się, że nasze wysiłki przecho-
dzą bez echa. Nie płaczemy z tego powodu. Jednak, 
kiedy nasza praca zostaje doceniona, mamy satysfak-
cję i nowe impulsy do działania.

Tym razem nasza gazetka sołecka „Przystanek 
Zalesie” zdobyła I miejsce w Województwie Ma-
zowieckim w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
„Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa”. Konkurs 
ten jest organizowany przez Krajowe Stowarzyszenie 
Sołtysów oraz Urzędy Marszałkowskie województw: 
Mazowieckiego, Łódzkiego, Opolskiego i Wielkopol-
skiego. Patronat medialny sprawuje ogólnopolska 
„Gazeta Sołecka”.

dokończenie na s. 2

Sołtys Ewa Molenda-Stroińska i redaktor naczelna 
„Przystanku Zalesie” – Magdalena Kamińska z na-
grodą za zajęcie I miejsca w II edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu „Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa”, 
fot. M. Kamiński

11 marca obchodziliśmy „Dzień Sołtysa”. Z tej okazji ży-
czę Naszej Pani Sołtys dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, 
wytrwałości oraz sukcesów w działalności sołeckiej.

Jednocześnie składam serdeczne podziękowania i słowa 
uznania za ciężką pracę i zaangażowanie w realizację okre-
ślonych celów oraz działalność na rzecz rozwoju i poprawy 
jakości życia całej społeczności.

W imieniu Rady Sołeckiej Zalesia Górnego
Magdalena Kamińska
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VI. Zostaliśmy zaproszeni przez Wydział Infrastruktury 
do Urzędu Gminy na spotkanie ws. autobusu na osiedlu 
Leśnik Wyżyny. W spotkaniu miały uczestniczyć rów-
nież osoby, które były zaangażowane w podpisywaniu 
list popierających i nie popierających. Wstępnie uzgod-
niono, że realizacja pomysłu z małym autobusem bę-
dzie możliwa – ale najpierw Rada Gminy musi podjąć 
uchwałę zabezpieczającą kwotę około 250 000 zł na po-
krycie kosztów.
VII. Po raz kolejny zgłosiliśmy konieczność poprawy 
wyjazdu z ulicy Jesionowej – bez odpowiedzi.
VIII. Nie mamy odpowiedzi na zgłoszenie naprawy po-
bocza przy GS, gdzie parkują auta.
IX. Wydział Architektury zwrócił się do Sołtysa i Rady 
Sołeckiej jako reprezentantów lokalnej społeczno-
ści z propozycją spotkania. Celem jest przedstawienie 
procedur odleśnienia działek przed przystąpieniem do 
dalszego etapu przygotowania planu zagospodarowania 
przestrzennego naszej wsi. Zalesie Górne ma zachować 
charakter leśny, ale jednocześnie mieszkańcy muszą 
mieć prawo do stałej zabudowy na przejrzystych wa-
runkach. Wydział Architektury przygotuje propozycje, 
o których mieszkańcy zostaną poinformowani na zebra-
niu wiejskim.
X. Zapytaliśmy Starostwo Powiatowe, czy przy okazji bu-
dowy chodnika na Wiekowej Sosny od ronda do świateł 
będzie zlikwidowane jezioro przy aptece i poczcie – jesz-
cze nie mamy odpowiedzi.
XI. Spotkaliśmy się z Panią Wiceburmistrz i Kołem Go-
spodyń Wiejskich w sprawie użyczenia budynku starej 
biblioteki na spotkania mieszkańców – zostaliśmy poin-
formowani, że będzie to możliwe.

Sołtys Ewa Molenda-Stroińska

Sołectwo Zalesie Górne 
zdobywa nagrody!

dokończenie ze s. 1
Celem i ideą konkursu jest aktywizacja małych lo-

kalnych społeczności oparta o środki z Funduszu So-
łeckiego.

Nasi mieszkańcy od dawna są aktywni w wielu 
dziedzinach życia wspólnotowego, także tych związa-
nych z Funduszem Sołeckim. 

Ale ponieważ niedawno obchodziliśmy dziesięcio-
lecie „Przystanku Zalesie”, przyznana nam nagroda 
w dniu 1 lutego 2019 roku miała wyjątkowy smak.

Prowadzony od samego początku społecznie biule-
tyn zalesiański to zbiorowa zasługa: naszej Pani Sołtys, 
redaktorów naczelnych, autorów tekstów i fotografii, 
członków kolejnych Rad Sołeckich, Klubu Seniora 
i wielu mieszkańców. Ta zbiorowa praca znalazła uzna-
nie konkursowego jury. Wręczenia nagród dla najlep-
szych sołectw dokonał podczas Centralnych Targów 
Rolniczych Ptak Warsaw Expo prezes Krajowego Sto-
warzyszenia Sołtysów - senator Ireneusz Niewiarow-
ski - w towarzystwie Sekretarza Generalnego Związku 
Gmin Wiejskich RP Edwarda Trojanowskiego oraz 
przedstawicieli samorządów wojewódzkich i sponso-
rów. Za najlepszą inicjatywę w skali kraju jury konkur-
sowe uznało „Chatkę pod brzozami” - miejsce spotkań 
integracyjnych wsi Wojciechów w gminie Olesno. 

W podsumowaniu konkursu w Nadarzynie uczest-
niczyło kilkaset osób z całego kraju. 

Nagrody finansowe dla naszego sołectwa ufundo-
wali: Marszałek Województwa Mazowieckiego i orga-
nizatorzy konkursu. O przeznaczeniu uzyskanej na-
grody na cele społeczności lokalnej zdecydują miesz-
kańcy na zebraniu wiejskim. 

Andrzej Szczygielski

Uwaga! 
Policjanci z posterunku 

w Zalesiu Górnym ostrzegają! 
W związku z kradzieżami i włamaniami do domów, 
a także przypadkami kradzieży pojazdów, apelujemy do 
mieszkańców o zwiększoną czujność i rozwagę! 

W przypadku zauważenia osób lub sytuacji mogą-
cej mieć wpływ na bezpieczeństwo, prosimy o natych-
miastowy kontakt z policją pod numerem alarmowym 
112. 

Uwagi i spostrzeżenie można również zgłaszać bez-
pośrednio na Posterunku Policji lub poprzez kontakt 
z właściwym dzielnicowym.

Kierownik Posterunku Policji w Zalesiu Górnym 
kom. Adam Adamiak

DZIAŁANIA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
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W Zalesiu Górnym odbywa 
się wiele działań na rzecz 
społeczności lokalnej. 

Od ponad 10 lat w działaniach 
uczestniczy Miejsko-Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Piasecz-
nie. W wielu poczynaniach jest 
inicjatorem, często jest partnerem 

w działaniach zaprzyjaźnionych or-
ganizacji, instytucji. Powstanie Klu-
bu Seniora, świetlicy środowisko-
wej, Grupy Razem Lepiej, Punktu 
Pracy Socjalnej było możliwe dzięki 
otwartości na nowe formy pracy so-
cjalnej, przychylności i zaangażo-
waniu Dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej – Pani Barbary Klukie-

wicz-Matuszczak. 
Pani Dyrektor Ma-
tuszczak z dniem 
27.02.2019 roku 
przeszła na eme-
ryturę. Nasza spo-
łeczność włączyła 
się w podziękowa-
nia za długoletnią 
owocną pracę. Od-
były się uroczyste 
spotkania – 7 lu-

tego w Klubie Seniora, w spotkaniu 
tym uczestniczyli – Pani Sołtys Ewa 
Molenda-Stroińska i przedstawiciel 
Rady Sołeckiej Andrzej Szczygiel-
ski. 9 lutego miało miejsce spotka-
nie z Grupą Razem Lepiej.

W czasie obu spotkań Pani Dy-
rektor otrzymała serdeczne wyrazy 
podziękowania i wdzięczności za 
okazane wsparcie, życzliwość i zro-
zumienie potrzeb osób starszych, 
słabszych, niepełnosprawnych.

B. Meissner

Podziękowanie

Dyrekcja Ośrodka Pomocy Społecznej z grupą Osób 
Niepełnosprawnych

Na spotkaniu w Klubie Seniora
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Obserwowane w ostatnim czasie 
rude i przebarwione korony sosen to 
w dużej mierze wynik działalności 
kornika ostrozębnego. Owad ten czę-
sto zasiedla drzewa osłabione w wy-
niku różnych zjawisk (susza, pożar, 
zanieczyszczenia przemysłowe, itp.). 
Szkodnik ten atakuje głównie górne 
partie drzew z cienką korą i grubsze 
gałęzie. Jego działalność prowadzi do 
szybkiego zamierania drzew. Jest jed-
nym z najgroźniejszych szkodników 
atakujących osłabione sosny.

W celu skutecznego ogranicze-
nia kornika ostrozębnego istotne 
jest, aby wszyscy właściciele lasów 
(w tym lasów prywatnych i innych 
własności oraz Lasy Państwowe)  
solidarnie zwalczali w swoich drze-
wostanach tego groźnego szkod-
nika. Zgodnie z Ustawą o lasach 
właściciele lasów są zobowiązani do 
ochrony lasu, w tym zapobiegania, 
wykrywania i zwalczania nadmier-
nie pojawiających i rozprzestrzenia-
jących się organizmów szkodliwych.

JAK ZAPOBIEGAĆ I ZWALCZAĆ 
KORNIKA OSTROZĘBNEGO?

Najskuteczniejszą metodą zwal-
czania kornika ostrozębnego jest 
systematyczne usuwanie zaatako-
wanych sosen (wycięcie i wywóz 
z lasu) oraz utylizacja wierzchołków 
i gałęzi z tych drzew (wywiezienie 
poza teren leśny lub spalenie z za-

chowaniem zasad bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego). Zgodę na wy-
cinkę drzew w lasach wydaje Nad-
leśnictwo Chojnów (w powiecie 
piaseczyńskim) lub właściwe staro-
stwo powiatowe. Ponieważ drzewa 
z rudymi koronami pojawiają się 
w ciągu całego okresu wegetacyj-
nego (ze szczególnym nasileniem 
od lipca do końca roku), należy jak 
najczęściej przeglądać drzewostany 
i miejsca w których kornik już wy-
stąpił, by w porę usunąć pojawiające 
się drzewa z rudziejącymi korona-
mi. Zaniechanie tych działań może 
prowadzić do zamierania całych 
drzewostanów, co w konsekwencji 
naraża na straty właścicieli lasów.

Szczegółowe informacje doty-
czące kornika ostrozębnego i jego 
zwalczania można uzyskać w Nad-
leśnictwie Chojnów, Pilawa, ul. Klo-
nowa 13, 05-532 Baniocha tel.: +48 
22 756-72-75.

Tekst i zdjęcie: 
Nadleśnictwo Chojnów

UWAGA ZAMIERANIE SOSEN – KORNIK OSTROZĘBNY
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Caritas to miłość bratnia, wspierająca, 
akceptująca. Caritas w chrześcijaństwie 
to czynna miłość bliźniego wypływają-
ca z miłości do Boga. Do takiej miłości 
- pomocy względem wszystkich potrze-
bujących, ubogich słabych - bez wzglę-
du na rasę, narodowość czy stopień 

winy – zobowiązuje nas chrześcijan – nasza wiara. Caritas 
Kościoł a w najistotniejszym sensie jest racją bytu naszej 
parafialnej organizacji. Bądźmy więc otwarci na zgnębioną 
siostrę lub brata. Parafialny Zespół Charytatywny działają-
cy przy Parafii w Zalesiu Górnym to niewielka grupa lu-
dzi, która dzięki wsparciu Księdza Proboszcza i wielkiemu 
sercu Parafian, pomaga licznej grupie rodzin. Udzielamy 
pomocy doraźnej i długofalowej, rzeczowej i finansowej 
osobom chorym, starszym, niepełnosprawnym, dzieciom 
z rodzin wielodzietnych, ubogich, bezrobotnym, bezdom-
nym. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca, po każdej mszy 
członkowie zespołu zbierają datki do puszek, informu-
ją również o możliwości wpłat na konto bankowe. Regu-
larnie co miesiąc, kilka rodzin wspiera naszą działalność, 
poprzez wpłaty na konto bankowe. Mają miejsce również 
wpłaty kilkukrotne i jednorazowe. Serdecznie dziękujemy 
za wszystkie datki, wpłaty, podarowane artykuły spożywcze 
i przemysłowe. Wszystkie otrzymane środki przeznaczane 
są dla potrzebujących. Dziękujemy za zaufanie i wspiera-
nie naszej działalności. Dzięki Waszej ofiarności roku 2018 
pomocą objętych zostało 40 rodziny z naszego środowiska 
lokalnego. Rodziny otrzymują od nas nie tylko pomoc fi-
nansową, rzeczową, żywnościową, ale również wsparcie 
duchowe i psychiczne. Pomagamy w rozwiązywaniu bie-
żących problemów związanych z codziennym funkcjono-
waniem w rodzinie, środowisku. Dzięki zaangażowaniu 
w rozprowadzanie świątecznych Świec Caritas wspomaga-
my ogólnopolską działalność Caritas. B.M.

Drodzy Czytelnicy,
Jak zauważyliście „Przystanek Zalesie” zaczyna się 
rozrastać. Jakiś czas temu dodaliśmy rubrykę Kącik 
Kulinarny. Zamieszczamy tam nadesłane przez Was 
przepisy na domowe przysmaki. Każdy przepis jest 
mile widziany. Załączajcie zdjęcia swoich potraw. 

Tym razem chcemy tworzyć rubrykę ogłoszenie, 
w której będziemy zamieszczać oddam, zamienię, 
znalazłam/em. Pamiętajcie, że „Przystanek Zalesie” 
jest bezpłatną gazetą sołecką, finansowaną z Fun-
duszu Sołeckiego i nie zamieszczamy w niej reklam 
i płatnych ogłoszeń typu sprzedam. 

Materiały do gazety należy przesyłać pod adres e-
-mail zamieszczony w stopce lub telefonicznie.

Wasza redaktor naczelna – Magdalena Kamińska

 OD CZYTEKNIKÓW                                                                                                      

W ostatniej gazetce sołeckiej, ukazał się bardzo cie-
kawy artykuł pana Michała Fotymy pod tytułem 
– „Z dawnych Lat”. Chciałbym wyjaśnić parę niedo-
pisanych zdarzeń i niepodanego nazwiska chłopca, 
który zginął przy rozbrajaniu pocisku.

W Zalesiu, tuż przed wybuchem Powstania War-
szawskiego, stacjonowała grupa  żołnierzy wraz z sied-
mioma czołgami. Zajmowali oni dom przy ul. Ko-
ralowych Dębów – obecnie Ośrodek Zdrowia. Rowy 
zamaskowane do ich stacjonowania, kopali Zalesianie 
– kobiety również. Wszystkie siedem załóg udało się 
nad Wisłę – kiedy Rosjanie po upadku Powstania i od-
czekaniu aż Niemcy zniszczą Warszawę – rozpoczęli 
ofensywę. Powrócił tylko jeden, którego rosyjski samo-
lot dobił w Żabieńcu. Rosjanie w tym czasie strzelali do 
wszystkiego co się rusza i gwałcili wszystko co się rusza.

Chłopiec, który zginął przy rozbrajaniu pocisku na-
zywał się Wiesław Okulski. Grzegorz Fryszczyn

KĄCIK KULINARNY – KECZUP Z DYNI

Składniki: 3 kg dyni, 1 kg świeżej papryki czerwonej, 
1 kg cebuli, 4 koncentraty pomidorowe po 200 gr, 1 kg 
cukru, 1,5 szklanki octu 10%, 2 duże łyżki soli, 2 szt. 
sosu w proszku Bolonies Knora, przyprawy: pieprz, 
oregano. Wykonanie: Dynię i paprykę pokrojoną w 
kostkę oraz cebulę w piórka zasypać 2 łyżkami soli. 
Wymieszać, przykryć ściereczką i pozostawić na noc. 
Odlać wodę, włożyć do garnka i gotować na małym 
ogniu do miękkości, ciągle mieszając. Następnie 
zblendować, dodać koncentraty pomidorowe, cukier, 
ocet, pieprz, oregano oraz sosy bolonies. (Jak ktoś lubi 
ostro można dodać łyżeczkę chili). Wszystko razem 
miksować przez chwilę i ponownie zagotować (ok. 10 
min.) ciągle mieszając. Gorący wkładać do słoiczków, 
odwrócić i zostawić do wystygnięcia, można zapaste-
ryzować, ale nie koniecznie.  SMACZNEGO!!!

Powiatowa Baza Wolontariatu
Informujemy, że na terenie Starostwa Powiatowego Pia-
seczno uruchomiona została Powiatowa Baza Wolontaria-
tu, której celem jest łączenie osób potrzebujących z osoba-
mi niosącymi pomoc. 

Inicjatywa zrodziła się z potrzeby pomocy osobom star-
szym, niepełnosprawnym, wielodzietnym, zamkniętych 
we własnych domach z problemami, które dzięki wsparciu 
drugiego człowieka z łatwością można pokonać. 

Program adresowany jest do mieszkańców Powia-
tu Piaseczyńskiego. Aby dołączyć do Powiatowej Bazy 
Wolontariatu Piaseczno, wystarczy wypełnić formu-
larz kontaktowy, dostępny na stronie http://piasecz-
no.pl/aktualnosci/1085-baza-wolontariatu?fbclid
=IwAR23UfunehFvVIJGe-ycxs7yU3Wpd62inYsI-
bAKygKBQM5TKybzceDIlKKU i odesłać go na adres 
mailowy: wolontariat@piaseczno.pl. Edyta Banasiewicz



nr
 2

/2
01

9,
 M

A
RZ

EC

5

Galeria Lescer zaprasza na 
pierwszą  w tym roku wystawę 
w domu przy ul. Pionierów 11/13 
w Zalesiu Górnym, która rozpoczy-
na sezon wystawienniczy 2019. 

Wernisaż odbędzie się w sobotę, 
27 kwietnia o godzinie 16:00, wy-
stawa potrwa od 27 kwietnia do 31 
maja.

Działalność galerii Lescer jest 
ściśle związana z lokalnym otocze-
niem - miejscem, w którym znajdu-
je się galeria, jak i samą jej przestrze-
nią. Dlatego zdecydowaliśmy się na 
wystawę poświęconą miejscu. Za-
lesie Górne, w obiektywie młodego 
fotografa Jana Urbaniaka  miesz-
kającego i pracującego w Zalesiu 
Górnym, nie wiele ma wspólnego 
z obrazem miejscowości letniskowej 
czy miejscem sielskiego wypoczyn-
ku na łamach natury. Urbaniak sku-
pia się na miejscach zapomnianych, 
niszczejących, odrzuconych, jedno-
cześnie uchwytując ich dziwność 
i niejednoznaczność. 

Projekt fotograficzny zatytuło-
wany Closed Burgh (tłum. zamknię-

te miasteczko) został zrealizowany 
przez osiemnastoletniego fotografa 
w ubiegłym roku. Jak mówi arty-
sta: “Chodziłem bez celu po Za-

lesiu Górnym i okolicach 
i zakochałem się.” Urbaniak 
pokazuje zarówno miejsca 
znane, jak i te, obok któ-
rych przechodzi się obojęt-
nie, ponieważ albo wrosły 
już w codzienny krajobraz, 
albo zostały z niego wyma-
zane. Zdjęcia przywracają 
podmiotowość tym miej-
scom i zaznaczają ich obec-
ność. 

Określenie  burgh, 
w dosłownym znaczeniu 
- miasteczko, jest nazwą 
oznaczającą jednostkę ad-
ministracyjną  w dawnej 
Szkocji, odnoszącą się  do 
podziału administracyj-
nego terenu. W rzeczywi-
stości oznaczało to właśnie 
małe miasteczko. Urbaniak 
w Zalesiu Górnym odkrył 
rodzaj lokalnej, zżytej ze 

sobą zbiorowości, która, podobnie 
jak samo miejsce, tworzy unikato-
wy klimat Zalesia Górnego. Spokój, 
oddalenie, odcięcie (też  w sensie 
dosłownym - przez las) od więk-
szych skupisk miejskich, tworzy 
specyficzny nastrój, oddany w serii 
intymnych fotografii.

Otwarciu wystawy towarzy-
szyć będzie premiera zina “Closed 
Burgh” - książki fotograficznej Jana 
Urbaniaka.

Realizacja wystawy Jana Urba-
niaka została dofinansowana z bu-
dżetu Burmistrza Miasta i Gminy 
Piaseczno w ramach zadania z za-
kresu kultury, sztuki i ochrony dzie-
dzictwa narodowego. 
Galeria Lescer
ul. Pionierów 11/13
Zalesie Górne
Closed Burgh
Jan Urbaniak
Wernisaż: 27 kwietnia godz. 16:00
27.04 - 31.05
Kuratorzy: Ewa Sułek, Paweł Zaręba
www.facebook.com/GaleriaLescer/

Closed Burgh, Jan Urbaniak: 27.04 – 31.05

„Horseman”, 201, fot. J. Urbaniak

Przebudowa Klubu Kultury 
w Zalesiu Górnym

Od marca do września Klub Kultu-
ry w Zalesiu Górnym będzie miał 
ograniczone możliwości działania. 
Na prośbę seniorów i osób z niepeł-
nosprawnościami będzie montowa-
na winda i konieczna z tą inwestycją 
- ze względu na przepisy pożarowe 
- wymiana podłóg i drzwi w bu-
dynku. Dlatego cześć zajęć – dzięki 
uprzejmości pani dyrektor szkoły 
Marty Blauth – i za zgodą burmi-
strza Daniela Putkiewicza, zostanie 
przeniesiona do pobliskiej szkoły 
podstawowej. 

Przykro nam, ale nie będzie 
możliwości w tym roku zorganizo-
wania na boisku klubu, majówki. 

Cykliczne imprezy dla dorosłych 
takie jak spotkania: ze sztuką – Arcy 
–historie, Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego, Dyskusyjnego Klubu 
Książki, Klubu Kobiet- Koła Gospo-
dyń Wiejskich „Zalesianki”, będą 
w miarę możliwości realizowane 
w pomieszczeniu na paterze klubu, 
bo one będą w pierwszej kolejności 
remontowane lub w Sali w czwartki 
w szkole .

Za utrudnienia przepraszamy. 
Szczegółowe informacje będziemy 
na bieżąco zamieszczali na stronie: 
www.facebook.com/KlubKultury-
ZalesieGorne/.

 ms
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Kontakt z sołtysem:
telefon: 22/844 03 29; 
48 691 500 242
ul. Porannej Zorzy 1
e-mail: ewastroinska@
poczta.onet.pl

PRZYDATNE
TELEFONY

Pogotowie ratunkowe 
Falck 22 535 91 93; 112; 
999
Nocna pomoc Lekar-
ska – Szpital św. Anny  
Piaseczno 22 735 41 08
Nasz Ośrodek Zdrowia 
22 756 52 45
Przychodnia Piaseczno 
ul. Fabryczna 
22 756 21 11; 
22 756 73 73
Szpital św Anny 
22 735 41 00
Pogotowie gazowe 992
Straż Pożarna 998; 112
Awarie oświetlenia ulic 
535 481 335
Awaria sieci energetycz-
nej Jeziorna 991
Pogotowie wodno- 
kanalizacyjne PwiK 
603 309 399
Posterunek Policji 
w Zalesiu 
22 757 87 96; 997
Parafia św Huberta 
w Zalesiu 
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
Urząd Gminy centrala 
Piaseczno 22 70 17 500
Wydział Gospodarki 
Odpadami – Gmina 
22 736 29 84
Nadleśnictwo Chojnów 
22 727 57  52

Życie poświęcić warto jest tylko dla 
jednej idei, idei wolności! Jeśli wal-
czymy i ponosimy ofiary to dlatego, 
że chcemy właśnie żyć, ale żyć jako lu-
dzie wolni, w wolnej Ojczyźnie. Czło-
wiek idei życiem pogardza. 

Słowa te wypowiedział porucznik 
Zdzisław Broński „Uskok”, żołnierz 
Armii Krajowej i Zrzeszenia WiN, je-
den z „Żołnierzy Wyklętych”, zamor-
dowany przez władze  21 maja 1949 r. 

I marca obchodziliśmy Narodowy 
Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 
Co oznacza termin „Żołnierze Wyklę-
ci” i dlaczego oddajemy im cześć właś-
nie 1 marca?

Mianem tym określa się wszyst-
kich żołnierzy podziemia komuni-
stycznego, którzy nie godzili się na 
sowietyzację Polski przez Stalina. 
W maju 1945 r. dla wielu Polaków 
wojna się nie skończyła. Nie skończy-
ła się dla tych, którzy nie chcieli ko-
munistycznej Polski, rządzonej przez 
czerwonego dyktatora. Zdaniem hi-
storyków w 1945 r. w podziemiu an-
tykomunistycznym uczestniczyło ok. 
120 – 180 tys. osób (podawane są też 
większe liczby), z czego 13 – 17 tys. 
walczyło w oddziałach partyzanckich 
lub jednostkach bojowych. Przeciwko 
nim z całą bezwzględnością wystą-
pił komunistyczny reżim wspierany 
przez sowiecką machinę wojenną. 
Przeciwnicy tzw. władzy ludowej byli 
bestialsko i bardzo często podstęp-
nie mordowani, potajemnie chowani 
w bezimiennych mogiłach, po któ-
rych władze celowo starały się zacie-
rać ślady. Przyjmuje się, że szacunko-
wa liczba ofiar zbrodni komunistycz-
nych z lat 1944 – 1954 zamordowa-
nych w polskich i sowieckich katow-
niach i obozach może sięgać nawet 
50  000 zmarłych i zamordowanych. 
Oficjalna propaganda na wszelkie 

możliwe sposoby zohydzała i godziła 
w dobre imię polskich patriotów, na-
zywając ich „faszystami” i „wrogami 
ludu”. Czerwoni oprawcy nie dość, że 
bestialsko mordowali swoje ofiary, to 
jeszcze niszczyli pamięć o nich wykli-
nając ich publicznie. Nazwę „Żołnie-
rze Wyklęci” spopularyzował w swej 
książce Jerzy Ślaski, żołnierz oddziału 
majora Mariana „Bernaciaka” „Orli-
ka”. Ślaski sam był jednym z Wyklę-
tych, któremu udało się uciec z obozu 
NKWD w Skrobowie.

Dlaczego 1 marca obchodzimy 
jako Narodowy Dzień Pamięci „Żoł-
nierzy Wyklętych”? 1 marca 1951 r. 
w więzieniu mokotowskim przy ul. 
Rakowieckiej zmordowani zostali 
strzałami w tył głowy, tzw. metodą ka-
tyńską, członkowie IV Zarządu Głów-
nego Zrzeszenia WiN z pułkownikiem 
Łukaszem Cieplińskim na czele. Za-
mordowani patrioci byli członkami 
dowództwa ostatniej ogólnopolskiej 
organizacji antykomunistycznej. Datę 
tę można uznać za symboliczny koniec 
największej ogólnopolskiej powojen-
nej organizacji niepodległościowej.

Zakłamywanie historii było jed-
nym z fundamentów PRL. Komuni-
styczna władza z zaciekłością niszczy-
ła wszelkie ślady pamięci po swoich 
przeciwnikach. Walka o przywracanie 
pamięci o polskich bohaterach trwała 
długo. Prezydent Lech Kaczyński zło-
żył w Sejmie swój projekt uczczenia 
„Żołnierzy Wyklętych”. Sejm przyjął 
ustawę z dnia 3 lutego 2011 r. „o usta-
nowieniu Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych”. 1 marca 2011 r. 
w całym kraju odbyły się uroczystości 
poświęcone pamięci polskich bohate-
rów.

Pamiętajmy o tych, którzy nie wa-
hali się walczyć i ginąć za wolność Oj-
czyzny.

Piotr Marczak

Przyjdzie zwycięstwo… 
Jeszcze Polska nie zginęła!

(ostatnie słowa majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory” przed śmiercią)


