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Z końcem 2020 roku nasi samorządowcy 
ostatecznie postawili kropkę nad „i” co do 
zmian na drogach mających znaczenie dla 
nas jako mieszkańców Zalesia Górnego i 
Wólki Kozodawskiej. Zgodnie z Uchwałą 
Marszałka Województwa Mazowieckiego 
zmienił się zarządca ruchu i drogi dla ul. 
Pionierów i ul. Źródlanej. Skończył się 
dotychczasowy „galimatias drogowy” 
w postaci urwania drogi wojewódzkiej 
DW873 na przejeździe kolejowym w 
Zalesiu Górnym. Od stycznia 2021 roku 
zarządcą tej drogi (tj. dla ul. Pionierów 

i ul. Źródlanej) jest Mazowiecki Za-
rząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. 
Ważne i istotne w tym wszystkim jest 
to iż mimo zmiany zarządcy drogi i 
ruchu uzgodnienia wypracowane przy 
tej okazji pozwalają skończyć zaplano-
wane wcześniej inwestycje. Dzięki temu 
z początkiem marca na skrzyżowanie 
Dworska/Źródlana oraz Dzikich Gęsi/
Źródlana wprowadzono wykonawcę, 
który odpowiada obecnie za budowę 
na tych skrzyżowaniach dwóch rond. 
Za inwestycje odpowiada Starosta Pia-

seczyński. Przebudowa opisywanych 
skrzyżowań w sposób znaczący wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa o którą za-
biegaliśmy od dłuższego czasu z naszymi 
sąsiadami m.in. z Wólki Kozodawskiej. 
Choć zdajemy sobie sprawę, że przebu-
dowa taka odbywa się zazwyczaj kosztem 
konkretnych mieszkańców, to warto pod-
kreślić że ma służyć całej społeczności 
i wpływać na poprawę bezpieczeństwa 
wszystkich uczestników ruchu.

Dokończenie na str. 7

Porzadkowanie spraw drogowych
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Komorów w Zalesiu - część II
Czytelnicy mojej notatki z numeru 120 „Przystanku Zalesie” 
przypomnieli jeszcze jeden związek Komorowa z Bierutem. 
Mianowicie dziadek mojej żony Marty Lucjan Bogusławski   
(ojciec prof. Jana Bogusławskiego, autora projektu domku 
w Komorowie) prowadził przed wojną drukarnię. Po wojnie 
agenci nowej władzy zażądali od dziadka Lucjana potwier-
dzenia, że Bierut u niego pracował. Było to potrzebne żeby 
udowodnić, że Bierut to wcale nie nasłany z Moskwy sowiecki 
agent lecz rodowity warszawski robotnik - drukarz. Dziadek 
Lucjan nie mógł faktu potwierdzić, bo dokumentacja drukarni 
spaliła się podczas Powstania, ale to oczywiście nie miało 
znaczenia. Życiorys został prawidłowo ustawiony i należycie 
rozpowszechniony.
Jeszcze jedno  uzupełnienie mojej notatki. Wykorzystanie foto-
grafii domku w Komorowie w referacie Bieruta było fałszem, 
co udowodniłem w poprzednim numerze „Przystanku Zalesie”. 
Jednak sprawa w istocie nie jest taka prosta jeśli przypomnieć 
dodatkowe szczegóły. Otóż domek w Komorowie podobnie 
jak liczne wille pod Warszawą nosił nazwę czyli imię własne. 
Rodzina wybrała nazwę : „Małopole”. Skąd taki pomysł? Po 
prostu dla upamiętnienia Wielkopola czyli nazwy majątku na 
Lubelszczyźnie, skąd pochodził Ojciec mojej Żony Marty, 
Henryk Suchodolski. Urodził się w majątku rodzinnym, 
czyli pochodził z rodziny wyzyskiwaczy. To by pasowało 
do referatu Bieruta, ale fotografia bardzo skromnego dworku 
w Wielopolu byłaby mało przekonująca jako dowód luksusu 
klas posiadających. Ponadto fotografia „Małopola” była łatwo 
osiągalna dla autorów tekstów dla Bieruta, bowiem opis Ko-
morowa był publikowany w przedwojennych czasopismach 
architektonicznych. 

Watro wspomnieć, że 2 lata temu społeczność miejscowa 
Wielkopola zorganizowała imponujący jubileusz „600 – lecia  
Wielkopola”. Rodzinna delegacja z Zalesia i Warszawy - w 
sumie kilkadziesiąt  osób - stanowiła zauważalną atrakcję 
obchodów. Tym bardziej zauważalną, że przybyli goście 
to potomkowie Henryka Suchodolskiego o wyróżniającym 
życiorysie - wspominanym podczas obchodów

Henryk Suchodolski walczył w 1920 roku jako żołnierz 
VII pułku Ułanów Lubelskich. Został ciężko ranny w bi-
twie pod Cycowem, tak ciężko, że uznano go za poległego, 
o czym świadczy tablica z kilkoma nazwiskami rzeczywiście 
poległych. Jednak został uratowany przez medyków. Zginął 
dopiero z ręki zachodnich naszych sąsiadów, w 1942 roku 
w Oświęcimiu.                                         Jan Tadeusz Ebert

Delegacja rodziny Henryka Suchodolskiego (plus trzech przedstawicieli 
Wielkopola)

1 marca obchodziliśmy Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych, upamiętniający bohaterów 
antykomunistycznego oporu, który 
nie godzili się na Polskę podpo-
rządkowaną Stalinowi. 
1 marca 1951 r. został rozstrzelany 
podpułkownik Łukasz Ciepliński, 
prezes IV Zarządu Głównego Zrze-
szenia „Wolność i Niezawisłość”. Or-
ganizacja ta była największą konspi-

racyjną strukturą niepodległościową po wojnie. W jej szeregach 
znaleźli się ci, którzy nie godzili się na podporządkowanie Polski 
sowieckiemu dyktatorowi. Komunistyczne władze określały 
swoich przeciwników mianem „faszystów”, „reakcjonistów” 
i „zdrajców”. Polscy patrioci, którzy nie godzili się z nowym 
sowieckim ładem, byli więzieni, torturowani, mordowani. Ko-
munistom nie wystarczała jednak fizyczna eliminacja swoich 
przeciwników, chcieli wymazać ich ze świadomości narodu. 
Pomordowanych polskich bohaterów chowano potajemnie 
w nieoznaczonych zbiorowych mogiłach, tak aby nie pozostał 
po nich żaden ślad. 
 Łukasz Ciepliński wsławił się podczas walk nad Bzurą we 
wrześniu 1939 r. Za swoje cyny został odznaczony orderem 
Virtuti Militari. Później działał w strukturach ZWZ-AK. Po 
wkroczeniu Sowietów na ziemie polskie, sprzeciwiał się jakiej-

kolwiek współpracy z nimi. Aresztowany w 1947 roku, został 
poddany bardzo brutalnemu śledztwu. Zdawał sobie sprawę, 
że zostanie zabity, z celi śmierci udało mu się wysłać grypsy 
do żony.  Łukasz Ciepliński i jego najbliżsi współpracownicy 
zostali rozstrzelani 1 marca 1951 w warszawskim więzieniu. 
Ich ciała zostały pogrzebane w tajemnicy. 
Bezwzględna walka komunistów z Żołnierzami Wyklętymi 
trwała jeszcze wiele lat. Ostatni z nich, Józef Franczak „La-
lek” został zastrzelony przez milicyjną obławę w 1963 roku, 
18 lat po zakończeniu II wojny światowej. 
Po raz pierwszy określenia „Żołnierze Wyklęci” zosta-
ło użyte podczas wystawy poświęconej bohaterom walk 
o niepodległość. Wystawa ta została zorganizowana na Uni-
wersytecie Warszawskim w 1993 roku. Zaczęto walczyć 
o przywrócenie pamięci o polskich bohaterach. 3 lutego 2011 
r. Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu 1 marca Narodowym 
Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To data symboliczna, 
bowiem dzień egzekucji Łukasza Cieplińskiego uznaje się 
za koniec konspiracji niepodległościowej, zapoczątkowanej 
27 września 1939 roku powołaniem Służby Zwycięstwu Pol-
ski, pierwszej tajnej organizacji niepodległościowej podczas 
II wojny światowej.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest hołdem 
wobec tych, którzy o wolną Polskę walczyli do końca. 

Piotr Marczak

ŚWIĘTO NIEZŁOMNYCH BOHATERÓW

Łukasz Ciepliński 
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Rodzinna historia zalesiańska
Ostatnie dni przyniosły nam książkę 
Pani Barbary Tokarskiej, Zalesianki, 
która wielokrotnie odcisnęła swój znak 
na życiu religijnym, społecznym i kul-
turalnym naszej miejscowości.

Ta książka, to jakby świąteczny prezent, 
dla tych, którym drogie jest Zalesie, 
jego historia i jego mieszkańcy. Za-
nim oddamy głos Pani Magdzie Ol-
szewskiej, która w kilkunastu pełnych 
emocji zdaniach opowie o treściach 
i przesłaniu prezentowanego wydaw-
nictwa, należy podkreślić z satysfakcją 
wsparcie finansowe, jakiego Autorce 
udzieliły Gmina Piaseczno i Starostwo 
Powiatowe. Dzięki temu mamy kolejne, 
nowe opowiadanie, w naturalny sposób 
uzupełniające ciekawy piaseczyński 
cykl „Mieszkańcy wspominają”.

Red.

A teraz oddajemy głos Pani Magdzie 
Olszewskiej:

„Wspomnienie o Zdzisławie Tokarskim, 
to historia człowieka, który, jak całe po-
kolenie II wojny, zmagał się z wieloma 
trudnościami i zwyciężył jako człowiek. 
Pokonał trudy wojny, przetrwał trudne 

czasy komunizmu i praco-
wał na rzecz Polski i naszej 
małej ojczyzny – Zalesia. 
To piękny wzór dla mło-
dego pokolenia. 

Państwo Tokarscy posta-
wili dom w Zalesiu Gór-
nym wielkim wysiłkiem 
finansowym. Zamieszkali 
tu w początku lat 60 ubie-
głego stulecia. Pokochali 
to miejsce na ziemi i robili 
wszystko, by tu zapuścić 
korzenie. Udało się to 
i stali się zalesianami pełną 
gębą. 

Wydawałoby się, że wspo-
mnienie nosi znamiona 
prywatnej sprawy, ale to 
tylko złudzenie. Zobaczy-
my czasy, które nieznane 
są przynajmniej dwu po-
koleniom, spotkamy się 
z ludźmi znanymi i niezna-
nymi. Odkryjemy, że wielu 
z nich, to nasi sąsiedzi. To wszyscy ci, 
którzy stanęli na drodze życia Barbary 
i Zdzisława Tokarskich.

Proszę wziąć tę książkę do ręki i zaczy-
tać się o tej ciekawej opowieści pełnej 
ciepła i miłości do drugiego człowieka‟

Magda Olszewska

Mamy nowego kierownika Posterunku-  pani aspirant szta-
bowy Elżbieta Szymańska - policjant z 16 letnim stażem 
pracy. Razem z panią kierownik pracuje w dalszym ciągu 
dwóch dzielnicowych: starszy sierżant Wioletta Domagała 
i sierżant sztabowy Robert Sybicki. 
Staram się jako kierownik Posterunku, o pozyskanie nowych 
funkcjonariuszy do służby.  Nasi dzielnicowi i kierownik, 
których zasięg pracy jest duży są w kontakcie z mieszkań-
cami. Wystarczy zadzwonić:
asp. sztab. Elżbieta Szymańska  477245780 - kierownik,
sierż. szt. Robert Sybicki 600887844 - dzielnicowy Zalesia 
Górnego, st. sierż. Wioletta Domagała 600997730 - dzielni-
cowy miejscowości Jesówka Wólka Kozodawska, Nowinki, 
Pilawa, Orzeszyn, Chojnów.

Można zostawić również krótką wiadomość, a na pewno 
oddzwonimy. W sprawach pilnych na numer alarmowy 112.
Jak nam powiedziała asp. sztab. Elżbieta Szymańska obecnie 
dużym problemem, z którym zgłaszają się nasi mieszkańcy 
są samotnie biegające psy lub psy bez smyczy idące na spa-
cer ze swoim właścicielem. Często zdarzają się  poważne  
pogryzienia i jeśli pies jest niewiadomego pochodzenia 
lub nie ma szczepienia przeciw wściekliźnie, to przykrym 
są zastrzyki dla pogryzionego lub duże koszty leczenia 
swojego pupila. 
Dlatego prośba policji - stosujmy się do rozporządzenia: 
Uchwały Nr 575/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie*.

rozmowę przeprowadziła
sołtys Ewa Stroińska

Nasz Posterunek Policji

* Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających 
na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi 
oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego 
użytku
 

§ 17. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt 
domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki  
nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania 
ich bez nadzoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla innych ludzi.

Dokończenie na str. 7
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BIBLIOTEKA Izraelski kwiecień
W kwietniu w ramach akcji „Z książką przez świat” zaproponujemy czytelnikom poznanie 
Literatura izraelska przepełniona jest elementami niepokoju, 
które wynikają z burzliwej historii nie tylko państwa, lecz 
także regionu. Historia stała się inspiracją dla pisarzy, którzy 
mogą pochwalić się wierną publicznością – połowa obywa-
teli Izraela czyta średnio jedną książkę miesięcznie. Z analiz 
UNESCO wynika także, że mieszkańcy Izraela są drugim na 
świecie społeczeństwem, które regularnie nabywa książki. W 
izraelskich księgarniach dość szybko pojawiają się tłumaczenia 
światowej literatury, dzięki czemu książkoholicy nie muszą 
czekać na wydanie ich ulubionych powieści. 

Wśród izraelskich pisarzy najbardziej popularni są Amos Oz i 
Dawid Grossman. W 1996 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie 
literatury zdobył Samuel Agon – izraelski prozaik. 

W kwietniu, jak co miesiąc, będzie można wziąć udział w 
Czytelniczym Challengu. Zadaniem jest przeczytanie książki 
z kraju, który jest „patronem” danego miesiąca i napisanie 
krótkiej recenzji. Do wygrania są bony upominkowe do 
salonów Empik. Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo 
na nasze stronie internetowej www.biblioteka-piaseczno.pl.

Filia w Zalesiu Górnym zachęca do wypożyczania książek 
izraelskich autorów. Przez cały miesiąc będą też dostępne 
dla czytelników zakładki z ciekawostkami na temat Izraela.  
W bibliotece będzie można także obejrzeć wystawę dotyczącą 
tego kraju i dowiedzieć się o jego kulturze i tradycjach.

Agnieszka Deja

Zachęcam wszystkich do dekorowania stołów świą-
tecznych. Zawsze na naszych stołach króluje ol-
brzymi wybór dań i napojów, ale nie wszyscy pamię-
tamy o estetyce nakrycia. Spróbujmy wykonać 
z kwiatów, gałązek coś eleganckiego, co pokreśli wyjąt-
kowość tych chwil świątecznych przy wspólnym stole. 
Może to być piękny bukiet żonkili czy kolorowych tu-
lipanów, bukiet bazi z kilkoma gałązkami lilii czy for-

sycji. Bardzo ładnie wyglądają też serwetki z przypiętą 
gałązką bukszpanu. Pamiętajmy tez o dekoracji drzwi 
wejściowych na przykład wiankiem wiosennym lub ład-
na pisanką. Przed domem warto umieścić duża donice9 
z kompozycję żonkili, hiacyntów i szafirków lub bratków. 
Zdjęcia wykonane w kwiaciarni na ulicy Mokotowskiej.  
      

    Iwona Hys-Malinowska

Kwiaty, bazie i pisanki…
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KLUB KULTURY - Przyjaźń dobra na każdy czas
Do końca kwietnia Klub Kul-
tury w Zalesiu Górnym działa 
tylko zdalnie, ale zapraszamy 
wszystkich do udziału w kon-
kursie fotograficzno-plastycz-
nym JA I MÓJ PRZYJACIEL
O przyjaźni najczęściej mówi się, że 
poznajemy ją w biedzie. O tej cennej 
relacji, często na całe życie, padło wiele 
pięknych i wzruszających słów. Albert 
Camus  napisał „Nie idź za mną, bo nie 
umiem prowadzić. Nie idź przede mną, 
bo mogę za Tobą nie nadążyć. Idź po 
prostu obok mnie i bądź moim przyjacie-
lem”. Przyjaźń jest wartością bezcenna, 
a doceniamy ją zwłaszcza teraz kiedy tak 
bardzo brakuje nam bliskości i wtedy 
okazuje się, że właśnie przyjacielowi - 
a może być nim ktoś z rodziny: mama, 
siostra, ciocia lub ukochane zwierzę, 
a czasem ukochana maskotka lub też ktoś 
wymyślony - powierzamy najgłębsze 
tajemnice naszego życia.  

Namawiamy Was (najmłodszych i naj-
starszych) do narysowania, namalowania 
(wszelkie techniki plastyczne są dopusz-
czone)  lub sfotografowania autoportretu 
z przyjacielem  i przesłania zdjęć tych 
prac na adres e-mail: zalesie.gorne@
kulturalni.pl . Regulamin tego konkursu 
będzie opublikowany na: https://www.
facebook.com/KlubKulturyZalesieGorne 
, najlepsze prace zostaną nagrodzone, 
a wszystkie postaramy się opublikować 
w maju na FB klubu. Natomiast wydru-
kowane zdjęcia pokażemy na wystawie 
przy wejściu do klubu.

Poza tym zapraszamy również do uczest-
niczenia poprzez FB Centrum Kultury 
w Piasecznie w spotkaniach ze sztuką 
ARCY HISTORIE DZIEŁ, prowadzo-
nych przez histeryczkę sztuki Małgorzatę 
Szamocką. W marcu tematem były „Góry 

niewzruszone o różnych wyobrażeniach 
górskiej przyrody w dziejach sztuki 
nowożytnej” . Natomiast w kwietniu 
inspiracją do spotkania ze sztuką będą 
ogrody (24 kwietnia o godz. 18:00 ARCY 
HISTORIE DZIEŁ „ Pamiętajcie o ogro-
dach … tych ziemskich i niebiańskich”).

Ale wcześniej czeka nas szczególny czas 
- Święta Wielkanocne, które już po raz 
drugi będziemy spędzać w warunkach 
pandemicznych. Czasem daleko od ro-
dziny i przyjaciół.

 Korzystając z okazji chcielibyśmy złożyć 
Państwu najserdeczniejsze życzenia: 
zdrowia, sił, energii do coraz to nowych 
wyzwań. Świąt pełnych wiary, nadziei,  
miłości i słońca oraz radosnego, wio-
sennego nastroju.

oprac. ms

El Greco, Zmartwychstanie

Biblioteka w Zalesiu Górnym działa, 
lecz o formach wypożyczania i zwrotu 
najlepiej upewnić się, dzwoniąc do pla-
cówki lub szukając informacji na stronie 
internetowej www.biblioteka-piaseczno.
pl. Zachęcamy do skorzystania z wrzutni 
stojącej przed budynkiem, jeśli chcą 
Państwo jedynie oddać książki. Można 
w niej zostawić materiały wypożyczone 
jedynie w filii w Zalesiu Górnym, inne 
książki, audiobooki i filmy nie będą 
mogły zostać zdjęte z konta i konieczna 
będzie wizyta w placówce w celu ich 
odbioru. Wrzutnia dostępna jest całą 

dobę, prosimy jednak, by w czasie 
otwarcia biblioteki zwracać książki 
bezpośrednio do bibliotekarza, szcze-
gólnie gdy chcą Państwo coś jeszcze 
tego dnia wypożyczyć. 

Agnieszka Deja

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI – PO KSIĄŻKI,
AUDIOBOOKI I FILMY. 
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Kruche ciasto:  3 szklanki mąki, 1  kostka masła, 
3  łyżki cukru pudru, 4 żółtka, 1  łyżeczka proszku 
do pieczenia, torebka cukru wanilinowego.
W mące siekamy masło, dokładamy żółtka, cukier puder 
i cukier wanilinowy, oraz proszek do pieczenia. 
Wyrabiamy ciasto z podanych składników. Odsta-
wiamy je do lodówki na 2 godziny. Okrągłą blachę 
smarujemy masłem i wylepiamy rozwałkowanym 
schłodzonym aPieczemy w piekarniku  na złoty kolor. 
Po wyjęciu z piekarnika schładzamy i polewamy 
przygotowaną polewą.   
 
Polewa: 2 tabliczki gorzkiej czekolady, 1 szklanka 
śmietany 30%. Śmietanę podgrzej, czekoladę połam. 
Gorącą śmietaną zalej czekoladę. Mieszaj do uzyska-
nia jednolitej gładkiej masy. Polej upieczone ciasto. 
Udekoruj bakaliami – np. migdałami, orzechami, 
rodzynkami lub innymi, które lubisz. 
Polewę – pomadę można ugotować samodzielnie – do 
garnka wlać 1 szklankę kwaśnej śmietany 30%, wsypać 
2 szklanki cukru i 3 łyżki kakao. Gotować na małym 
ogniu, stale mieszając przez 11 minut. 

Mazurek Wielkanocny Kartka z kalendarza
11 marca Dzień Sołtysa

Święto to ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom 
za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa 
w polskiej wsi. 
Z tej okazji składamy serdeczne życzenia pomyślności w ży-
ciu osobistym oraz sukcesów i wytrwałości w pracy na rzecz 
mieszkańców. Wyrażając uznanie dla Państwa zaangażowa-
nia, życzymy dobrej energii i przyjaznych ludzi dookoła, 
a także satysfakcjonującej współpracy, pełnej wzajemnego szacunku.

21 marca Dzień Wagarowicza
Można mieć same „6”, wzorowe zachowanie ale… co to za życie 
szkolne bez wagarów? Każdy powinien chociaż raz spróbować.

21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa
Pomysłodawcą święta, którego przesłaniem jest pomoc dla ludzi 
z zespołem Downa był Stylianos E. Antonarakis, genetyk z uni-
wersytetu w Genewie. Data obchodów w dniu 21 marca nawiązuje 
do istoty zaburzenia – trisomii 21 chromosomu.
W ten wyjątkowy dzień zachęcamy do założenia skarpetek – 
najlepiej trzech (bo przecież w zespole Downa są 3 chromosomy 
w 21 parze) i w różnych, wesołych kolorach!

7 kwietnia Dzień Pracownika Służby Zdrowia
Święto tych, którzy z ogromną cierpliwością dbają o nasze zdrowie 
i przynoszą ulgę w cierpieniu.

Rada Sołecka
oraz Redakcja „Przystanku Zalesie”



Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań będzie przeprowadzony od 
1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Obec-
nie trwają prace organizacyjne i przy-
gotowawcze do Spisu 2021.
Zaplanowany na 2021 r. Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
będzie w pełni realizowany przy użyciu 
interaktywnego formularza spisowego 
dostępnego na stronie GUS. Obowiąz-
kiem spisowym będą objęte:
- osoby fizyczne stale zamieszkałe 
i czasowo przebywające w mieszka-
niach, budynkach i innych zamiesz-
kanych pomieszczeniach nie będących 
mieszkaniami na terenie Polski, osoby 
fizyczne nie mające miejsca zamiesz-
kania;
- mieszkania, budynki, obiekty zbio-
rowego zakwaterowania i inne za-
mieszkane pomieszczenia nie będące 
mieszkaniami.
Aby zapobiec sytuacji, w której zobowią-

zany do spisu mieszkaniec Polski nie ma 
możliwości dokonania samospisu (np. 
z powodu braku dostępu do urządzeń 
i Internetu), ustawa zobowiązuje na-
stępujące podmioty do udostępnienia 
odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu 
do realizacji samospisu:
- urzędy statystyczne i pozostałe jed-
nostki statystyki publicznej,
- urzędy wojewódzkie,
- urzędy obsługujące wójtów, burmi-
strzów, prezydentów miast oraz gminne  
jednostki organizacyjne.
Lista miejsc, gdzie będzie można do-
konać samospisu będzie opublikowana 
w odpowiednim czasie na stronie GUS 
i stronie internetowej: spis.gov.pl
W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach (gdy osoba objęta obowiązkiem 
spisowym nie będzie mogła wypełnić 
w żaden sposób formularza elektro-
nicznego) rachmistrze spisowi będą 
kontaktowali się z tymi osobami te-

lefonicznie lub osobiście, aby pomóc 
w dopełnieniu obowiązku spisowego.
Od 1 do 16 lutego 2021 roku trwał 
nabór kandydatów na rachmistrzów 
spisowych w gminie Piaseczno 2021.
Sprawdź, jakie będą pytania w Naro-
dowym Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021.
Już od 1 kwietnia 2021 roku wejdź na 
stronę spis.gov.pl i spisz się, bo liczysz 
się dla Polski.

piaseczno.eu
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Mammografia dostępna
w przychodni przy Fabrycznej

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa 
Otwartego w Piasecznie powiększył zakres usług o ba-
danie mammograficzne. Od kilku dni pacjentki zapisane 
do ginekologa lub chirurga SZPZLO w Piasecznie, 
mogą dostać skierowanie na mammografię. Badanie 
wykonywane będzie w ramach NFZ.
Planowane są badania komercyjne i uczestnictwo 
w unijnych projektach dot. profilaktyki raka piersi, 
żeby w pełni wykorzystać możliwości nowego sprzętu.
Do dyspozycji pacjentek jest sprzęt najnowszej generacji 
oraz specjalnie przystosowanym gabinet, wyposażony 
m.in. w przebieralnię.
Przypominamy także o darmowej cytologii dla pań w wie-
ku 25-59 lat, które zapisane są do ginekologa lub położnej 
w SZPZLO w Piasecznie. Wciąż można skorzystać 
z badania.

Rezerwacja wizyt u ginekologa pod nr telefonu:
22 757-00-76,

Rejestracja ogólna nr 22 756-73-73.
piaseczno.pl

Małemu żołnierzowi z Powstania, więźniowi z Auschwitz

Przed chwilą wróciłam z ogrodu, grabiłam liście, jesienne liście
Usiadłam
Zaczął padać śnieg dużymi płatkami, nagle  zrobiło się biało
jak pod dotknięciem czarodziejskiej laski.

Jest mi ciepło jasno dobrze.
Patrzę na Twoją książkę. Na dzieciaki w pasiakach
A mnie tak dobrze!
Przeczytałam kilka pierwszych stron. Jedziesz z Mamą  strasznym 
pociągiem. 
Nie, nie mogę dalej, zostawię ,nie będę czytać to zbyt straszne. 
Ale co będzie dalej?
Jednak wracam, czytam  stronę po stronie.

Przesuwają mi się  przed oczami: 
Janek ze scyzorykiem, ośmioletni Wojtek, Rysiek, którego wieszał   
sztubowy, Andrzej i jego młodszy brat Jacek, co chciał słuchać  
bajek Andrzeja, a po zabiciu ojca chciał razem z bratem, wszędzie, 
do pieca też Krzyś z ołowianym żołnierzykiem (rozdeptał go ”li-
tościwy ”esesman) bezimienna  Cyganeczka z bratem, co spaliła 
się na drutach, pięcioletni Henio-królik  z wypalonymi oczami 
Stefka Hanka i inne króliki doktora Mengele Baśka zabita  za-
strzykiem i Stefan – samobójca z miłości do niej Głupia Nel
i dwulatek Staś roztrzaskany przez esesmana
I tyle innych dzieci…

I ta twoja obozowa szopka… i choinka od dorosłych opiekunów
z czwartego bloku

Jak można było to przeżyć
Jak potem z tym żyć

***
Dziękuję  Bogdanowi za przeżycia, choć ciężkie jak ołów, za 
poruszenia serca, za wspaniałą lekturę

Dziewczyna z Powstania „Jola”
Barbara Tokarska

10 marca 2021
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