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Przystanek Zalesie

AUTOSTRADA?  – Zgiń! Przepadnij!
Nie! Nie! Nie! – To właś-
ciwie cały komentarz 
naszej zalesiańskiej spo-
łeczności do zapropo-
nowanego przez spółkę 
Centralny Port Komuni-
kacyjny (CPK) przebiegu 
Obwodnicy Aglomeracji 
Warszawskiej. Podobnie 
zresztą odnoszą się do 
dokumentu mieszkań-
cy sąsiadujących z nami  
miejscowości: Piaseczna, 
Tarczyna, Prażmowa  i 
Góry Kalwarii. Konsul-

Sołtys Ewa Molenda-Stroińska, Rada Sołecka Zalesia Górnego
i Redakcja Przystanku Zalesie

Niech nadchodzące
Święta Wielkanocne

będą niezapomnianym czasem
spędzonym bez pośpiechu, trosk

i zmartwień.
Niech upłyną Wam i Waszym Bliskim 

zdrowo, radośnie i spokojnie.

tacje społeczne – jak w 
nomenklaturze urzęd-
niczej nazywana jest ta 
procedura - zakończono 
10 marca. 

Jaki będzie dalszy ich los? 
- W ten sposób dowiemy 
się, które z zaproponowa-

nych zmian są merytorycznie 
uzasadnione i zostaną one 
wprowadzone w życie – zapo-
wiedział (całkiem poważnie) 
Marcin Horała, pełnomocnik 
rządu ds. CPK.

Zalesiacy zjednoczeni
Spotkanie w sprawie konsul-

tacji z mieszkańcami Zale-
sia Górnego i Ustanowa oraz 
okolicznych miejscowości,  
protestującymi przeciwko 
koncepcji OAW, odbyło się 2 
marca w miejscowej szkole. 
Nie pamiętamy, aby jakakol-
wiek sprawa wywołała takie 
zainteresowanie. Kilkaset 
osób szczelnie wypełniło salę 
gimnastyczną. Wszyscy,  jak 
jeden mąż,  podpisywali się 
pod protestem przeciwko wy-
znaczonym trasom przebiegu 
OAW, które przecinają gmi-
nę na dwie części, a przede 
wszystkim rujnują koncepcję 
przez wiele lat budowanego 
Chojnowskiego Parku Kra-

jobrazowego, czyli  tzw. zie-
lonych płuc Warszawy. Kilka 
osób (szczególnie z Ustano-
wa) zgłaszało swoje pomy-
sły na usprawnienie protestu 
i przedstawiało nowe argu-
menty. Inni podkreślali, że od 
powstania Zalesia Górnego 
w latach trzydziestych ub.w. 

kierowano się przy jego two-
rzeniu funkcją rekreacyjno 
– zdrowotną. Gdyby zrealizo-
wano którykolwiek z dwóch 
projektów trasy, naszą enkla-
wę zieleni i jej rozwój jako 
wsi/miasta ogrodu można by 
między bajki włożyć.
                          Dokończenie na s.3

Nie dajmy się!

Sytuacja jest dynamiczna. Gdy oddajemy ten numer Przy-
stanku do druku, epidemia koronawirusa zatacza coraz 
szersze kręgi. Trudno określić, jak to wpłynie na nasze 

życie, ale apelujemy:  Zachowajmy spokój! Nie wpadajmy w 
panikę.  Stosujmy się do zaleceń służb administracyjnych i 
medycznych!  Koronawirus jest niebezpieczny szczególnie dla 
ludzi starszych, osłabionych immunologicznie przez inne cho-
roby. Na szczęście dzieci przechodzą ten rodzaj grypy prawie 
bezobjawowo.                    Red.
                                                            Dokończenie na s.8

 Fot. L. Świder



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
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

„Przystanek Zalesie”
znajdziesz online na:
www.zalesie-gorne.eu
www.piaseczno.eu
www.facebook.com/zalesie-
gorneradasolecka
www.naszepiaseczno.pl
www.piaseczno4u.pl
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Spotkanie rady sołeckiej
Najbliższe spotkanie Rady Sołeckiej obędzie się w czwartek, 2 kwietnia b.r. o godz. 18:00 
w Domu Sołeckim „Stara Biblioteka” (Zalesie Górne, ul. Wiekowej Sosny 4).
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Działania sołtysa i rady sołeckiej
I. Na ostatnim spotkaniu rady sołeckiej omawialiśmy:
- Koncepcję nowych wiat  handlowych na Bazarku w Zalesiu zaproponowaną przez 
gminę. Gmina sugerowała ustawienie 7 wiat. Doszliśmy do wniosku, że będą 4 wiaty 
z wysuniętym daszkiem z przodu  - ustawione wzdłuż płotu policji obok  budynku 
sklepu, reszta powierzchni to wolny handel z zaznaczeniem około 30  miejsc do han-
dlowania  oraz  miejsca na samochody,
- konieczność uporządkowania toalety i postawienie  Toy-Toy;
- ustawienie tablicy z regulaminem Bazarku;
- zwiększenie ilości miejsc do parkowania samochodów poprzez przykrycie rowów na 
ul. Koralowych Dębów.
- Zastanawialiśmy się nad organizacją Majówki w dniu 31 maja na placyku koło Klubu 
Kultury przy ul. Białej Brzozy. Impreza połączona będzie z gminnym Dniem Dziecka; 
- Oświetlenie i oznakowanie przejścia na skrzyżowaniu Białej Brzozy i Koralowych 
Dębów - to niebezpieczne przejście dla dzieci uczęszczających do szkoły, a także dla 
mieszkańców idących do Kościoła.

II. Kilkakrotnie zgłaszaliśmy źle ustawiony zegar, który zapalał latarnie na ul. Pionie-
rów od ul. Wiekowej Sosny do ul. Koralowych Dębów. Sprawa jest jeszcze nieuregu-
lowana. 

III.  Przekazujemy regularnie informację (wraz ze zdjęciami) do PKP o rozlewiskach 
na ul. Spacerowej wzdłuż torów - nie mamy odpowiedzi od ponad dwóch lat. Ulica jest 
własnością PKP,  dlatego gmina nie może tam inwestować (zasypać tych rozlewisk).

IV. Na prośbę urzędu gminy zgłosiliśmy niebezpieczne wyjazdy w naszej miejscowości:
   - Jesionowa/droga wojewódzka
   - Droga Dzików/Pionierów
   - Leśna/Parkowa
   - Słoneczna/Parkowa

V. Odbyło się Zebranie Wiejskie, którego celem było podjęcie Uchwały w/s częścio-
wego przesunięcia środków w Funduszu Sołeckim 2020  na inne zadanie tj. zakup 
małej wiaty na narzędzia ogrodowe używane do sprzątania i pielęgnacji działki na ul. 
Wiekowej Sosny 4 – Domu Sołeckiego.

VI. Zorganizowaliśmy w naszej szkole podstawowej spotkanie mieszkańców w spra-
wie przebiegu wariantów obwodnicy Warszawy, zaproponowanych przez Centralny 
Port Komunikacyjny. Sala gimnastyczna z trudem pomieściła prawie 300 osób. Spot-
kanie otworzył radny Łukasz Kamiński. Zarówno burmistrz Daniel Putkiewicz, jak 
i Piotr Turek przedstawiciel Nadleśnictwa Chojnów pokazali negatywne skutki tych 
koncepcji, wskazując przebieg korytarza autostrady przez dawno zaprojektowaną w 
planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego drogę krajo-
wą nr 50 z Góry Kalwarii w stronę Grójca. Wystąpienie pana Przemka Falczyńskiego 
z Grupy Inicjatywa Obywatelska Stop Autostradzie przez Chojnowski Park Krajobra-
zowy spotkało się z dużym aplauzem za co serdecznie dziękujemy. Dziękujemy Gru-
pie Inicjatywa Obywatelska Stop Autostradzie przez Chojnowski Park Krajobrazowy i 
panu Przemysławowi Falczyńskiemu za zaangażowanie (opracowanie materiałów) za 
co mieszkańcy są wdzięczni.

VIl. Osoby skierowane przez kuratorów  do prac społecznie użytecznych sprzątały 
pobocze ulic, otoczenie PKP, parking Planety Zalesie od strony drogi wojewódzkiej, 
plac Duszczyka. Niestety frekwencja jest niezadawalająca.
    
                               sołtys Ewa Molenda-Stroińska



Dokończenie ze s.1
Nadleśnictwo Chojnów, jak 
stwierdził jego przedstawiciel 
Piotr Turek, negatywnie ocenia 
obydwie koncepcje przepro-
wadzenia trasy - obie bowiem 
będą generowały bardzo duże 
straty przyrodnicze. Ilość wy-
karczowanych drzew sięgała-
by kilkuset hektarów. A trzeba 
też wziąć pod uwagę straty we 
florze i faunie. Nie mówiąc już 
o naruszeniu stosunków wod-
nych. 
 
Protestujmy!
Na nasze spotkanie przybył też 
burmistrz Daniel Putkiewicz. 
W pierwszym zdaniu stwier-
dził: – Sposób prowadzenia 
konsultacji jest co najmniej 
dziwny. Zaproponowana kon-
cepcja Obwodnicy Autostra-
dowej Warszawy wygląda na 
nieprzygotowaną pod wzglę-
dem merytorycznym. Jest to 
na takim poziomie ogólności, 
że trudno się do tego logicznie 
odnieść. Mimo to pierwsze, 
co powinniśmy teraz zrobić, 
to gremialnie zaprotestować. 
Później będziemy mogli ne-
gować zarówno to, w jakiej 
postaci została zaprezentowana 
koncepcja oraz  jak były pro-
wadzone konsultacje. Złożymy 

oczywiście protest jako Gmina 
- zakończył.
 
Głupi pomysł
Najbardziej dosadnie wyraził 
się jednak o proponowanych 
przez CPK trasach Przemysław 
Falczyński, jeden z organizato-
rów spotkania protestacyjnego 
w Zalesiu Górnym. Nie owijał 
w bawełnę twierdząc, że po-
mysł jest po prostu głupi. Być 
może  sprawą nie warto by się 
zajmować, ale istnieje możli-
wość, że za kilka lat obudzimy 
się w sytuacji, w której napraw-
dę ktoś ten pomysł zrealizuje. 
W związku z tym musimy 
protestować, zarówno indywi-
dualnie, jak i w sposób zorgani-
zowany - bo to na jednej petycji 
się nie skończy.
 
Co dalej!?
Otwarcie, choć bez konkre-
tów,  mówi o tym Kazimierz 
Peryt - ekspert ds. Relacji z 
Otoczeniem Inwestycji CPK. 
-  Dokument, który Państwu 
przedstawiliśmy,  jest efektem 
pierwszego etapu prac plani-
stycznych, mających na celu 
określenie ram realizacji przed-
sięwzięć służących przebudo-
wie i rozbudowie układu ko-

munikacyjnego naszego kraju, 
w tym wyznaczenie korytarzy, 
w których będą usytuowane 
nowe inwestycje kolejowe i 
drogowe związane z projektem 
Centralnego Portu Komunika-
cyjnego. Pragniemy jak najw-
cześniej zidentyfikować istotne 
uwarunkowania, które mogą 
wpłynąć na dalszy proces przy-
gotowania inwestycji. W tym 
celu chcieliśmy zapoznać się 
z Państwa opiniami, uwagami 
i wnioskami. Z pewnością po-
zwolą nam one udoskonalić ten 
dokument – dodał Peryt. 
Pytanie teraz na ile decydenci 

z CPK wsłuchają się w nasze 
opinie, docenią uwagi i zasto-
sują się do wniosków. Pamię-
tajmy zresztą, że rząd (inwesto-
rzy) ma za sobą specustawę (w 
sprawie budowy Centralnego 
Portu Komunikacyjnego – 
ustawa z dnia 10 maja 2018 
r. o Centralnym Porcie Komu-
nikacyjnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 234), która pozwala m.in.
na przymusowy wykup tere-
nu. Niestety, informacje o de-
cyzjach zapadających w CPK 
mogą do nas dotrzeć nawet za 
kilkanaście miesięcy...
             Leszek Świder

Przystanek Zalesie 3

AUTOSTRADA?  – Zgiń! Przepadnij!

Mamy wreszcie nasze Ron-
do Wiekowej Sosny. Po  
przeszło dwóch latach, od 
kiedy sołtys na sesji Rady 
Gminy wybroniła tę nazwę 
- powstałą po konsultacjach 

z mieszkańcami, przedsta-
wiając historię wiekowej 
sosny - odbyła się instalacja 
masztu z nazwą, co prezen-
tujemy na zdjęciu.

Jest Rondo Wiekowej Sosny!

Fot. E. Stroińska

Bo zaprosimy Straż Miejską!
Wiele razy upominaliśmy kierowców o poprawne 
parkowanie.
Niestety jak widać
nadal bezskutecznie. Apelujemy do kierowców:  
chodniki nie są do parkowania samochodów!   Red.

Fot. A. Szczygielski

Członkowie Rady Sołeckiej Zalesia Górnego zebrali się 11 marca, 
aby wspólnie z naszą panią Sołtys – Ewą Molendą-Stroińską uczcić 
ten dzień. Życzymy pani Ewie oraz wszystkim sołtysom w kraju dużo 
wytrwałości, cierpliwości oraz samych udanych projektów.  
                              Rada Sołecka Zalesia Górnego



Pod koniec lutego podpisa-
no umowę pilotażową tzw. 
programu teleopieki. Cho-
dzi o opaski życia, które 
dla naszych sąsiadów (pro-
gram jest dedykowany dla 
osób 60+), schorowanych, 
mieszkających samotnie 
są pewną gwarancją bez-
pieczeństwa, gdy nagle po-
czują się gorzej. 

Jak działa taka opaska? Wyglą-
da jak zegarek, ma przycisk, 

którym wzywa się pomoc. 
Po połączeniu z Telecentrum 
senior rozmawia z  lekarzem, 
opisując swoje dolegliwości i 
niepokoje.
Opaska ma wbudowany de-
tektor upadku tzn. przy utracie 
przytomności przez seniora, 
sama zadzwoni do Centrum 
Teleopieki. Dodatkowo ma 
również wmontowany GPS i 
zlokalizuje nieprzytomną, za-
gubioną (np. w lesie) osobę. 
Opaska ładowana jest tak, jak 

telefon komórkowy i informuje 
o takiej potrzebie pacjenta (ładu-
je się ok. 2 godz.).Opaskę trzeba 
nosić cały czas na nadgarstku, 
zdejmując ją tylko do kąpieli. 
Instruktaż każdy otrzyma indy-
widualnie i zostanie pouczony 
jak ją używać. 
O tym kto otrzyma opaskę de-
cyduje Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej. Zgłaszać 
się można do  
pracowników 
społecznych i 
radnych PRS. 
Należy wypeł-
nić wniosek i 
złożyć go w 
MOPSie (tel. 
22 756 72 63). 
Tam też można uzyskać do-
kładne informacje. Wniosek 
- ankieta zawiera wszystkie 
dane seniora - pacjenta i 
zostanie zarejestrowany w Cen-
trum  Teleopieki. 

Urząd Gminy kupił 30 opasek. 
Jest to projekt pilotażowy, w 
razie zainteresowania będzie 
sukcesywnie dostarczał opaski 
zainteresowanym. Cena jednej 
opaski to 650 zł. Seniorzy otrzy-
mają ją  nieodpłatnie. 
Jako przedstawicielka PRS i po-
mysłodawczyni bardzo się cie-
szę, że tak potrzebne dla naszych 
zalesiańskich seniorów opaski 

trafią do osób 
potrzebują-
cych. Sama 
świadomość, 
że ktoś z nami 
porozmawia i 
uciszy niepo-
kój, a wzmoc-
ni poczucie 

bezpieczeństwa spowoduje, że 
senior poczuje się lepiej, a może 
być i tak, że uratuje komuś życie 
taka plastikowa opaska. 

    Nina Wierzbcka radna PRS

Celem głównym Projektu 
jest zwiększenie dostęp-
ności usług społecz-

nych, tworzenie warunków do 
rozwoju aktywności społecz-
nej oraz zapobieganie wyklu-
czeniu społecznemu seniorów 
i osób niepełnosprawnych. 
Realizowane w projekcie so-
cjalnym działania opierają się 
na następujących priorytetach: 
edukacja, aktywność społecz-
na, partycypacja społeczna i 
usługi społeczne dla seniorów 
w wieku 60+. Część działań 
zaplanowanych w projekcie, 
jest kontynuacją prowadzo-
nych już w Klubie. 

Jesteśmy przekonani, że zmia-
na sposobu działania, tj. reali-
zacja projektu socjalnego,  nie 
wpłynie na zmianę atmosfery 
i  pozwoli na realizację planów 
i celów, a Klub Seniora nadal 
będzie ważnym miejscem dla 
zalesian. Zdobyta w czasie 
projektu wiedza i umiejętności, 
zwiększą samodzielność, po-
prawią jakość życia oraz funk-
cjonowanie osób starszych w 

rodzinie i środowisku. Spraw-
ność fizyczna i psychiczna oraz 
poczucie bycia potrzebnym, 
jest czynnikiem warunkującym 
jakość życia osób starszych. 
Zamieszczone poniżej wypo-
wiedzi  seniorek świadczą o 
tym, jak ważnym miejscem w 
życiu osób starszych jest nasz 
Klub.  
Basia: - Atmosfera tego Klubu 
jest wspaniała, nawiązały się 

przyjaźnie, w miarę możliwo-
ści spotykamy się również poza 
klubem. Dzięki działalności 
klubowej z przyjemnością pre-
zentujemy swoje prace, częstu-
jemy się swoimi kulinarnymi 
produktami. Myślę, że bez spo-
łeczności klubowej wiele ludzi 
z naszej miejscowości byłoby 
w izolacji i czułoby się osamot-
nionych - nie ukrywam, że ja 
również. 

Jadzia: - Do Klubu Seniora 
chodzę z przyjemnością i za-
dowoleniem, poznałam wielu 
mieszkańców Zalesia, nawią-
załam przyjacielskie kontakty, 
(…) uczestnictwo w Klubie 
daje mi wiele radości, pozwala 
oderwać się od życia codzien-
nego, a także wzbogaca ducho-
wo i kulturalnie.  

Bogusława Meissner
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SENIORZY - nowy projekt socjalny 
Od stycznia 2020 roku w naszym klubie „Złota Jesień” realizowany jest Projekt Socjalny „Aktywny Senior”. 
Wymaga tego od nas sytuacja w naszej miejscowości. W Zalesiu Górnym osoby powyżej 60 roku życia sta-
nowią ponad 30 proc. mieszkańców. 

Opaski życia

W Piasecznie powstał Klub Se-
niora (w budynku stacji PKP), a w 
niedługiej przyszłości powstanie 
Dom Seniora z myślą o wszystkich 
starszych mieszkańcach gminy. 
Będziemy mogli starać się o Ogól-
nopolską Kartę Seniora.



Jesteś
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Paweł odszedł 27 lutego.
Był to szary, ponury dzień. Na niebie wisiały ołowiane 
chmury. 5 marca, kiedy żegnaliśmy Go na Powązkach, 

świeciło słońce. Wielu z nas to zauważyło i doszukiwało 
się w tym znaku przyrody szczególnego symbolu, symbolu 
człowieczeństwa Pawła.  
Dla kolegów był Królikiem. Ten skrót od nazwiska pasował 
do Niego niebywale. Wiem, że lubił, kiedy tak się do Niego 
zwracano.
Rozmowy z Królikiem były radosne, szczere, pełne inteli-
gentnych zwrotów, meandrów i dowcipnych sformułowań. 
Rozmowy z Pawłem były poważne. Słychać było człowieka, 
który wie dużo, sporo przeżył i umie spojrzeć na wszystko 
z góry. Pięknie syntetyzował ludzkie przypadki, błędy, za-
chowania, motywacje nadając im filozoficzny rys. Rozumiał 
ludzi i umiał im wybaczać. Kochał nas wszystkich po prostu; 
każdego z osobna.
Królik i Paweł mówili piękną polszczyzną, co radowało 
moje polonistyczne serce.
Kiedyś zaczęłam mówić o Jaromirze Nohavicy, że genialny, 
że go uwielbiam, podobnie jak Bohumila Hrabala, Vaclava 
Havla, Alfonsa Muchę. Jak On się ucieszył! Okazało się, że 
Paweł miał silne związki z Czechami. Jego prababka przyby-
ła do Polski właśnie z Czech. Powiedział mi też, że organizu-
je w Kudowie Zdroju Festiwal Kultury i Piosenki Polskiej i 
Czeskiej. Miałam tam pojechać. Nie udało się. 
Rozmawialiśmy też o zawodzie dziennikarza. Paweł miał 
taki znaczący 10-letni epizod w swoim życiu. Realizował we 
wrocławskiej telewizji „Truskawkowe studio”.  Ubolewali-
śmy nad upadkiem tego pięknego zawodu.
Lubiłam te nasze rozmowy – takie zwykłe, często dotykające 
ziemi i przez to takie niezwykłe. Paweł był mądry nie tylko 
wiedzą wykształconego człowieka. Jego siłą była życiowa 
mądrość.
Paweł był świetnym aktorem. Kusego z „ Rancza” zagrał 
koncertowo. Taka rola skrojona na miarę Królika i Pawła. 
Miał szczęście, że Mu się trafiła. Nikt nie zagrałby tak Kuse-
go jak On. Dziesiątki ról, różne typy postaci jak: rola dzien-
nikarza w „Czwartej władzy”, czy komendanta w „Belfrze”. 
Dziesiątki seriali – postaci pierwszoplanowych i drugoplano-
wych. Wszystkie role przemyślane, nanizane precyzyjnie na 
nić komunikatu z nami, widzami. 
I na koniec cały Paweł – Królik jako juror w cyklu telewizyj-
nym „Twoja twarz brzmi znajomo”. Sprawiedliwy, niekiedy 
surowy, ale zawsze życzliwy i ciepły wobec występujących 
w programie artystów.
Zalesianie będą Go pamiętać z Wieczorów Słowno-Muzycz-
nych wymyślonych przez Barbarę Tokarską. Zawsze był, 
zawsze czytał, zawsze dzielił się pięknem i mądrością sło-
wa. Będziemy Go pamiętać z przedstawienia „Bajki Krasi-
ckiego” z cyklu „Czytamy z rodzinami”, kiedy z Ksawerym 
przeczytał  trzy bajki tego genialnego poety Oświecenia. Nie 
tylko słychać było piękne, mądre słowa. Widać było wspa-
niałą relację między ojcem a synem. 
Będziemy Go pamiętać na rowerze, z którego z szerokim 
uśmiecham pozdrawiał sąsiadów;  z bazarku, kiedy kupował 
jajka, warzywa, owoce i dźwigał po brzegi wypełniony kosz.
Będziemy Go pamiętać z życzliwości wobec nas wszystkich.
Pawle – byłeś.
A co tam!  Byłeś – w końcu to tylko gramatyka. Czas prze-
szły dokonany. 
Króliku – Pawle – JESTEŚ. 
Jesteś w naszej serdecznej pamięci. 

                    Magda Mikołajczak-Olszewska 

Z ogromnym bólem przyjęłyśmy wiadomość o śmierci 

śp. Pawła Królikowskiego. 
Naszej przewodniczącej, pani Małgorzacie Ostrowskiej-Królikow-
skiej składamy wyrazy najgłębszego współczucia z powodu odejścia 
Męża. Jest to niepowetowana strata dla całej naszej społeczności. 
Szczere kondolencje składamy również pani Anicie Królikowskiej, 
członkini naszego Koła i siostrze Zmarłego.

                                                       Koło Gospodyń Wiejskich „Zalesianki”

Ogród bez kwiatów

Wydawało się, że 
Dzień Kobiet, 
tak hucznie ob-

chodzony, zwłaszcza przez 
męską część społeczeństwa, 
odejdzie po cichu do lamusa. 
Były głosy, że w minionych, 
PRL-owskich czasach uro-
czystość ta została sprowa-
dzona do absurdu i skom-
promitowana. Tymczasem 
zauważamy, że Dzień Kobiet 
powraca z nową siłą. Trudno 
się dziwić, bo jak Julian Tu-
wim napisał...
A że Pan Bóg ją stworzył, 
a szatan opętał, 
Jest więc odtąd na wieki 
i grzeszna i święta, 
Zdradliwa i wierna, i dobra 
i zła, 

I rozkosz i rozpacz, i uśmiech 
i łza... 
I anioł i demon, i upiór i cud, 
I szczyt nad chmurami, i prze-
paść bez dna. 
Początek i koniec...            

Konkurs
rozstrzygnięty
Konkurs fotograficzny „Za-
lesie wczoraj i dziś” dobiegł 
końca. Dziękujemy za nade-
słane zdjęcia. Podczas ma-
jówki sołeckiej nagrodzimy 

autorów, a zalesianie będą 
mogli poczęstować się po-
cztówkami, które stworzymy 
z nadesłanych zdjęć.
                Red.

Fot. H. Całka



Nie mogę sobie przypo-
mnieć, jaka to była pora 
roku – prawdopodob-

nie wiosna lub lato 1954 r. Nie 
ma to oczywiście większego 
znaczenia, chyba tylko takie, 
że na szczęście dziewcząt aku-
rat w budynku nie było. Kilka 
osób próbowało gasić pożar, ale 
bez żdnych efektów oczywi-
ście. Płomienie ogarniały coraz 
wiekszą powierzchnię domu. 
Paliła się ogromna, przeszklona 
weranda. Szybki w oknienkach 
pękały z charakterystycznym 
brzękiem. Z góry leciały walące 
się krokwie i elementy strzela-
jących płomieniami belek stro-
powych. Nie pamiętam ile to 
trwało, ale chyba nie więcej niż 
dwie - trzy godziny. Staliśmy 
jak sparaliżowani. Strażacy po-
jawili się, gdy było już właści-
wie po wszystkim. Z budynku 
pozostały zgliszcza. Ocalały 
dwie szopy, które znajdowały 
się kilkadziesiąt metrów dalej, 
w głębi placu. 

Mecze siatkówki
To było oczywiście moje na-
większe przeżycie z młodzień-
czych lat spędzonych w Zalesiu 
Górnym. Co mogło być zresztą 
większym dla siedmiolatka? 
Nie myślałem wtedy o tym, że 
nasza miejscowość straciła je-
den z największych i najładniej-
szych budynków. Że przyjazdy 
na lenie miesiące dziewcząt z 
Warszawy wzbogacają i naszą, 
zalesiańską młodzież. Najbar-
dziej bowiem utkwiły mi w 
pamięci... mecze siatkówki roz-
grywane między licealistkami a 
naszymi chłopcami. 

Będzie skwer..?
Gdzie odbywały się te spotka-
nia? Gdzie w ogóle usytuowany 
był budynek LO Żmichow-
skiej? Po dawnym domu nie 
ma oczywiście śladu. Do dzisiaj 
status działki nie jest formalnie 
uregulowany. Mieszkańcy za-
proponowali, aby powstał tam  
skwer. Pomysł od lat nie może 

jakoś doczekać się realizacji. 
Zapewne już się Państwo do-
myślacie – tak, chodzi o plac 
w narożniku ulic Leśnych Bo-
ginek i Sarenki – naprzeciwko 
naszej szkoły podstawowej. 
Nie wiem dlaczego plac ten na-
zwano im. Duszczyka (chyba 
dlatego, że był woźnym w tym 
budynku i później opiekował 
się dwoma wspomnianymi szo-
pami – innych zasług nie pamię-
tam...).

Zagubiona historia
Chciałem przypomnieć młod-
szym mieszkańcom Zalesia 
o  tym pięknym niegdyś za-
kątku naszej miejscowości. 
Okazało się jednak, że nie ma 

żadnych zdjęć budynku LO 
Żmichowskiej. Nie dotarłem też 
do mieszkańców, którzy mieli 
jakieś nieznane mi wspomnie-
nia związane z domem i jego 
mieszkankami. Mój telefon do 
LO Żmichowskiej w Warsza-
wie, wywołał tam spore poru-
szenie. Niektóre osoby nawet 
słyszały, że taki dom był w po-
siadaniu liceum, ale to wszyst-
ko. Dopiero pani Szambelan 
pracująca w bibliotece (na eme-
ryturze) obiecała „poszperać” 
po dawnych znajomych. I stał 
się cud... Po dwóch tygodniach 
dotarł do mnie e-mail, który 
Państwu przedstawiam:

            Leszek Świder

6 Przystanek Zalesie

To był piękny, radosny domek...

Pali się!, pali! Nigdzie jednak nie było widać pło-
mieni, choć od strony „banku” narastał niezidenty-
fikowany coś jakby trzask i szum. Po chwili stałem 
już oniemiały na placu przed kościołem. To było 
przerażające. Piękny, letni dom Liceum  Ogólno-
kształcącego im. Narcyzy Żmichowskiej płonął jak 
pochodnia. 

W 1935 r. wybudowano ze składek Towarzystwa Przyjaciół Gimnazjum 
Państwowego im Narcyzy Żmichowskiej dom (z 50 miejscami sypial-
nymi) w Zalesiu Górnym. W czasie okupacji budynek był zajęty przez 
Niemców i rozgrabiony. Spłonął w 1954 r. A tak dzisiaj wygląda miejsce 
po domu wakacyjnym.
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Dawniej, zanim katolicyzm nawie-
dził nasze ziemie, świętowaliśmy, oj 
ile myśmy świętowali! 
Impreza goniła imprezę, a wszyst-
kie z nich biły zgodnie z rytmem 
Matki Ziemi. Bo to ona właśnie była 
tym najważniejszym bóstwem, 
choć nie zawsze nazwanym. Ona 
karmiła, ona dawała schronienie, 
ona rodziła i utulała po śmierci. 
Zimą przysypiała, a wiosną budzi-
ła się do życia. Budziła się przede 
wszystkim w rytm Jarych Godów.
Wiele naszych zwyczajów zaginęło, 
inne zostały zaadaptowane przez 
nową wiarę. Równonoc wiosenna, 
czas w którym dzień zwycięża noc, 
była jednym z najważniejszych 
świąt słowiańskich. Były to Jare 
Gody, święto wiosenne. Przymiotnik 
jary nadal funkcjonuje w naszym 
języku, jako wiosenny (zboże jare), 
ale też jako młody i krzepki. I taki 
czas właśnie nadchodził, młody, 
krzepki, pełen sił życiodajnych. Do 
życia budził się Jaryło (zwany też 
Jarowitem lub Jarunem), bóstwo 
płodności, młodości i wiosny, wcho-
dził z bukietem zbóż w jednej dłoni 
i … głową starego Jaryły w drugiej, 
w końcu stary rok umiera, by nowy 
mógł się narodzić, prawda?
Ale zanim Jaryła wkroczył, ludność 
musiała pozbyć się Marzanny, bogi-
ni zimy, śmierci, chorób i niepowo-
dzeń. Topienie Marzanny to jeden z 
nielicznych zwyczajów pogańskich, 
któremu udało się przetrwać w 
prawie niezmienionej postaci do 
XXI wieku. Otóż w roli bogini wystę-
powała słomiana kukła ozdobiona 
kolorowymi szmatkami. Młodzież 
miała przewędrować niosąc ją 
przez wszystkie domostwa wio-
ski, by zabrała wszystko, co złe. 
Po drodze przy okazji podtapiano 
nieszczęsną kukłę w czym się dało. 
I tak kończyła poza granicami wsi 
w nurcie rzeki lub ginęła spalona 
gdzieś hen za wioską.
Teraz śmiało wiosna mogła wcho-
dzić do świata, a wraz z nią Jaryła, 
który miał zapłodnić Matkę Ziemię 
w osobie Mokoszy i zapewnić wyso-
kie plony na nadchodzący rok.
Następnego dnia malowano jaja, 
symbol życia, odradzania się, a tak-
że narodzin świata.
Malunki na jajach wręcz naszpry-
cowane były symboliką starosło-
wiańską, kultem życia, młodości.
Do dziś malowanie jaj jest jedną z 
najważniejszych tradycji wielka-
nocnych..., a przecież wywodzi się 
z czasów pogańskich i przez długi 
czas kościół usiłował ją zwalczać. 
To samo dotyczyło Gaika, śmigusa 
i dyngusa. Wszystkie te tradycje 
przetrwały, jeśli nie na terenie całej 
Polski, to chociaż w niektórych re-
gionach w czystej postaci lub nieco 
skompilowane.
Aż dziw, że mimo silnych zakazów, 
zachowaliśmy niektóre prasło-
wiańskie wierzenia i możemy je na-
dal kultywować pochylając się nad 
życiem naszych przodków.           AM

Otrzymaliśmy wiele pytań w 
sprawie ścieżki rowerowej na 
ul. Pionierów. Przede wszyst-
kim dlaczego jest zakończo-
na w połowie miejscowości 
(choć zastrzeżeń i znaków za-

pytania było znacznie więcej). 
Poprosiliśmy naszego radnego 
powiatowego Wojciecha Ka-
czorowskiego, aby przedsta-
wił plany starostwa w popra-
wie sytuacji drogowej naszej 
miejscowości.
- W roku 2020 – mówi Ka-
czorowski - starostwo będzie 

kontynuowało budowę ścieżki 
rowerowej od ul. Zagajników 
do Drogi Dzików.  Powstanie 
rondo na skrzyżowaniu ulic 
Źródlanej i Dzikich Gęsi oraz 
podniesione skrzyżowanie ulic 
Droga Dzików - Pionierów. 
Będzie też wykonany projekt 
budowy ul. Trakt Warecki. 

Co z drogami..? Jak dawni
Słowianie
wiosnę witali 

KĄCIK KULINARNY
Pasta (bez)jajeczna
Składniki:
- 2 szklanki ciecierzycy 
   (ugotowanej lub z puszki)
- duży pęczek szczypiorku
- przegotowana woda

- sól
- pieprz
- olej rzepakowy lub z
   pestek winogron
   (5 łyżek stołowych)

Wykonanie:
Do wysokiego naczynia wrzu-
camy ciecierzycę, dolewamy 
olej, wsypujemy odrobinę soli i 
pieprzu, dolewamy pół szklan-
ki wody. Całość miksujemy 
blenderem do uzyskania gład-
kiej masy - w razie potrzeby 
dodajemy wody. Dosmaczamy 

pieprzem i solą. Szczypiorek 
drobno siekamy i dodajemy 
do pasty, dokładnie mieszamy 
łyżką i gotowe. Pasta kanapko-
wa idealna, świetnie smakuje z 
plastrem pomidora. Ale może 
być też farszem do zapiekanych 
pieczarek.


