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O gólnopolski Plebiscyt 

Orły Polskiego Samo-

rządu od 10 lat promuje sa-

morządy i buduje ich pozy-

tywny wizerunek, a także 

umacnia pozycję gmin podno-

szących standardy życia 

mieszkańców oraz wykazują-

cych otwartość i przychylność 

we współpracy z inwestorami 

i przedsiębiorcami. 

 Celem Plebiscytu jest budowanie i umacnianie pozycji sa-

morządów pod kątem ich konkurencyjności oraz tworzenie ko-

rzystnych warunków rozwoju dla społeczności lokalnej. W ramach 

Plebiscytu przyznawane są tytuły Gmina Roku i Powiat Roku na 

poziomie regionalnym i ogól-

nopolskim oraz nagrody spe-

cjalne. Ubiegający się o na-

grodę podlegają ocenie Kapi-

tuły Plebiscytu. Kryteria ocen 

są zróżnicowane i uzależnione 

od charakteru nagrody, o któ-

re ubiega się kandydat. Statu-

etka Orzeł Polskiego Samo-

rządu to nagroda Plebiscytu 

będąca potwierdzeniem sukce-

su, a zarazem inspiracja i wzór dla innych. Nagrodzone Samorzą-

dy tytułem i statuetką Orła Polskiego  wyznaczają najwyższe stan-

dardy, są symbolem rozwoju oraz efektywności w zarządzaniu  

regionem. 

Wieści z gminy 

OGÓLNOPOLSKI PLEBISCYT 
ORŁY POLSKIEGO SAMORZĄDU 

„Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, 
ale dlatego, że własna” 

Seneka Młodszy 

Szanowni Państwo !!! 

Zwracam się do Was, aby podziękować za zaufanie, którym obdarzyliście mnie dwadzieścia lat temu i które trwa do tej pory. Jest ono 

wprost proporcjonalne nie tylko do wdzięczności, którą odczuwam, ale przede wszystkim do odpowiedzialności, jaką niosę na swych barkach każdego 

dnia, reprezentując Was i pracując na rzecz Gminy. 

Ziemia Zakrzewska jest nie tylko moją Małą Ojczyzną, ale również domem, dla którego nie szczędzę wysiłku, ponieważ jej dobro jest moim 

nadrzędnym celem. 

Przez lata pracy jako Wójt zdobyłem doświadczenie w zarządzaniu Gminą i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Inwestycje, jakie do tej 

pory zrealizowałem, są tego niezbitym dowodem. Wśród najważniejszych można wymienić: budowę i remonty dróg gminnych, sieci wodociągowych 

i kanalizacyjnych, Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie, Gminną Bibliotekę Publiczną, sześć Domów Ludowych, Park Historyczny w Taczowie, 

strażnicę Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie, Publiczną Szkołę Podstawową w Bielisze i wiele innych. 

Szczególne podziękowania kieruję do Radnych Gminy Zakrzew, którzy są dla mnie wsparciem i motywują mnie do podejmowania nowych 

działań oraz sołtysów, którzy angażują się w kolejne przedsięwzięcia realizowane w sołectwach. Lata współpracy pokazują, że partnerskie relacje 

między samorządowcami, pełne zrozumienia potrzeb i problemów lokalnych społeczności, owocują skutecznymi działaniami oraz oczekiwanymi rezul-

tatami.  

Ogromnie się cieszę, że na swojej drodze spotykam ludzi, którzy swoją wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami wspierają mnie w trudnej, 

a jednocześnie dającej ogromną satysfakcję działalności w samorządzie. 

Pragnę podziękować wszystkim, którzy wierzą we mnie i w to, że Gmina Zakrzew może prosperować na naprawdę wysokim poziomie. 

Wiem, że Mieszkańcy Gminy oczekują ode mnie ciężkiej i efektywnej pracy. Zapewniam, że nadal będę służył Państwu z równym zaangażo-

waniem, gdyż rozwój naszej Małej Ojczyzny jest i zawsze będzie dla mnie priorytetem. 

Z wyrazami szacunku 

Wójt Gminy Zakrzew 

Białkowski 
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 Nagrody przyznawane są za innowacyjne i prorozwojowe 

działania inwestycyjne oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych 

w zakresie środowiska , działań proekologicznych, infrastruktury 

technicznej, a także edukacji, kultury i sportu, polityki prorodzin-

nej. Ponadto przyznawano jubileuszowe nagrody specjalne: Po-

wiat Przedsiębiorczości, Gmina Dziesięciolecia, a także Najlepszy 

Wójt, Burmistrz, Prezydent Dziesięciolecia. Nagrody te podkreśla-

ją solidność, jakość oraz najwyższe standardy. W sposób szcze-

gólny  i niepowtarzalny wyróżniają się  dotychczasowi Laureaci 

dziesięciu edycji Plebiscytu. 

 W piątkowy wieczór 22 czerwca b.r. w Sangate Hotel 

Airport w Warszawie odbyła się Wielka Gala  Polska Przedsię-

biorczość. Podczas Gali ogłoszono Laureatów Ogólnopolskiego 

Plebiscytu Orły Polskiego Samorządu, realizowanego w ramach 

Ogólnopolskiego Programu samorządowego Marka Roku. Uro-

czystość prowadzili Anna Dec i Krzysztof Ibisz. W tym roku Rada 

Programowa, w skład której weszli przedstawiciele patronatów 

honorowych instytucji współpracujących oraz współorganizatorów 

wyłoniła Laureatów nagród: Gmina Roku 2018 oraz Najlepszy 

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta Roku 2018. 

 Gmina Zakrzew znalazła się wśród dziewięciu nagrodzo-

nych Gmin Roku. Ponadto Wójt Gminy Sławomir Białkowski został 

wyróżniony Nagrodą Specjalną- Najlepszy Wójt 10-lecia. 

 Każdej gminie zależy na budowaniu silnej marki, pozytyw-

nego wizerunku oraz na tym, aby mieszkańcy, przedsiębiorcy, 

goście mówili o niej z uznaniem, rekomendując ją swoim znajo-

mym. Jednak tylko nieliczni zarządzają tym procesem tak, aby 

być postrzeganym w pożądany sposób, sprzyjający rozwojowi 

i sukcesowi. 

 Nagrody, które odebrał Wójt Gminy Zakrzew Sławomir 

Białkowski, są synonimem sukcesu i wizytówką Gminy. 

 Tytuł i wyróżnienie przyznawane jest tylko nielicznym, któ-

rzy sprostają wymaganiom weryfikacyjnym Rady programowej. 

Dla tych, którzy zdobywają tę prestiżową nagrodę, jest to korzyść 

ponadczasowa , ponieważ już na zawsze tytuł pozostaje trwałym 

aktywem gminy, umacniającym zaufanie i wiarygodność w oczach 

mieszkańców. Ponadto wyróżnienia te wpływają na budowanie 

i umacnianie pozycji samorządu oraz promowanie i pokazywanie 

ich dokonań na poszczególnych płaszczyznach działalności, co 

przekłada się na atrakcyjność Regionu i budowanie silnej marki. 

Po części oficjalnej nadszedł czas na zabawę. Goście bawili się 

przy muzyce gwiazd wieczoru: Andrzeja Rybińskiego oraz Mate-

usza Mijala. 

Serdeczne gratulacje  i podziękowania 
dla Pana Wójta Sławomira Białkowskiego,  
Rady Gminy i Pracowników Gminy Zakrzew 

składa w imieniu Mieszkańców Gminy Zakrzew 
Redakcja Wieści 
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Gmina Zakrzew 

Gmina Zakrzew to  gmina wiejska  położona  w południowej części  woje-

wództwa mazowieckiego, w powiecie radomskim. Powierzchnia  administra-

cyjna   Gminy Zakrzew wynosi  96,30 km2, w jej  skład wchodzą 22 sołec-

twa. Obecnie gmina liczy ponad 12 700 mieszkańców. 

Gmina Zakrzew jest lokalnym liderem w pozyskiwaniu funduszy unij-

nych. Budowa dróg, oświata, ekologia, kultura to dziedziny, na których 

od początku skupiają jej działania.  

WŁADZE GMINY  

Sławomir Białkowski - wójt gminy Zakrzew od 20 lat. W l. 1981-1986 stu-

diował rolnictwo w Akademii Rolniczej w Lublinie. Swoje kwalifikacje pod-

wyższał też na Uniwersytecie Warszawskim (zarządzanie samorządem) 

oraz na kursach z zakresu dotacji unijnych. Odbył praktyki i staże zagra-

niczne w gospodarstwach rolnych na terenie: Belgii, Danii, Wielkiej Brytanii i 

Norwegii). Od 1998 r. założył i przez 3 lata prowadził cegielnię.  

INFRASTRUKTURA 

Corocznie budowane i modernizowane są kolejne odcinki dróg lokalnych,  

które w większości  dofinansowane są ze źródeł zewnętrznych, dzięki czemu 

na terenie Zakrzewa infrastruktura drogowa wygląda imponująco. W ubie-

głym roku została zmodernizowana strażnica OSP w Zakrzewie, która ob-

chodziła Jubileusz 100 lecia powstania, z tej okazji zakupiono również sa-

mochód ratowniczo gaśniczy oraz sprzęt strażacki. W trosce o ochronę śro-

dowiska przy wsparciu WFOŚiGW pozyskiwane są fundusze na rozwój 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowę zbiorników wodnych, moderni-

zacje stacji uzdatniania wody, unieszkodliwianie azbestu.  

Dom Ludowy w Jaszowicach 

Zakrzew - Centrum Kultury 

PSP Bielicha 

OSP Zakrzew 
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OŚWIATA 

Dumą Gminy jest nowopowstała Szkoła Podstawowa w Bielisze. 

Ponad 300 uczniów rozpoczęło naukę we wrześniu 2017r. Dwu-

kondygnacyjny budynek  wykończony i wyposażony w nowo-

czesne urządzenia.  Znajdują się tu przestronne korytarze, sto-

łówka oraz szatnie z przeszklonymi ścianami. Na parterze znaj-

dują się sale lekcyjne dla zerówek, uczniów klas 1-3 oraz sala 

gimnastyczna z zapleczem sanitarnym i sportowym.  Pierwsze 

piętro zajmują  pracownie lekcyjne: polonistyczna, historyczna, 

przyrodnicza, matematyczna, językowa, informatyczna itp. 

Z tyłu budynku znajduje się pełnowymiarowe piłkarskie boisko 

sportowe, bieżnie oraz plac zabaw. W roku bieżącym rozpo-

czyna się budowa przedszkola dla 150 dzieci, które stworzy 

wraz ze szkołą nowoczesne Centrum Oświatowe. 

KULTURA  

Na terenie Gminy Zakrzew działa Gminna Biblioteka Publiczna, 

która w ramach swoich zadań statutowych, oprócz gromadzenia 

i udostępniania zbiorów oraz promocji książki, prowadzi także 

działalność w zakresie upowszechniania kultury. Organizuje 

koncerty, wystawy malarstwa, rzeźby i fotografii, spotkania 

z ciekawymi i znanymi ludźmi ze świata muzyki, sztuki, nauki, 

literatury, a nawet… kuchni  i prawa. W Bibliotece gościli m.in. 

Adam Woronowicz, Janusz Strobel, Michał Sobol, Krzesimir 

Dębski, Wanda Chotomska, Joanna Papuzińska, Stanisław Sro-

kowski, Karol Okrasa, Anna Maria Wesołowska, zespół Wyspy 

Dobrej Nadziei.  W naszej bibliotece odbywały się konferencje 

naukowe. Miały też miejsce całodniowe lub kilkudniowe wyda-

rzenia kulturalne, takie jak „Karawana. Wędrujący festiwal 

sztuki i animacji” organizowany przez Mazowiecki Instytut Kultu-

ry, wystawa Muzeum POLIN, koncerty muzyki żydowskiej.  Na 

wszystkie imprezy mieszkańcy mają wstęp wolny.   

Kolejnymi miejscami spotkań z kulturą są Domy Ludowe, których 

powstało już 6, integrują one  i aktywizują środowiska lokalne. 

Świetlice pozwalają na wymianę poglądów, zainteresowań 

i przyczyniają się do integracji społeczności wiejskiej, gdyż 

mieszkańcy mają się gdzie spotykać Odbywają się tam różne-

go rodzaju zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na wypo-

sażeniu świetlicy znajdują się różnego rodzaju sprzęt i gry. Przy 

nich znajdują się place zabaw oraz tereny do spędzania ak-

tywnie wolnego czasu tj. boiska sportowe. Obecnie w trakcie 

budowy jest kolejne takie miejsce w miejscowości Milejowice.  

TURYSTYKA 

Ważnym miejscem jest Park Historyczny w Taczowie, gdzie 

znajduje się m.in. rozbudowywane  Muzeum Etosu Rycerskiego, 

Kuźnia Powały,  Gródek Powały, zespół rzeźb plenerowych 

„Spotkanie u Powały”, zespół głazów narzutowych Świadkowie 

Dziejów i Kaplica Bogurodzicy, diorama obrazu „Bitwa pod 

Grunwaldem”, głaz z płaskorzeźbą „Hołd pruski” oraz Aleja 

Bajkowa prowadząca do placu zabaw dla dzieci. Od 2009 

roku odbywają się tu cykliczne Festyny „Rycerze Bogurodzicy”, 

który gromadzi miłośników historii nie tylko  z gminy Zakrzew, 

ale także z Radomia oraz wielu odległych miejscowości. Brac-

twa rycerskie z całej Polski przygotowują pokazy i turnieje. 

Mają tu także miejsce wystawy rzemiosła i sztuki średniowiecz-

nej oraz koncerty. 

Muzeum Etosu Rycerskiego w Taczowie 

Diorama w Taczowie 

PSP Bielicha - sala komputerowa 

Festyny Rycerskie w Taczowie 
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Sławomir Białkowski od 

pięciu kadencji  sprawuje 

urząd Wójta gminy Za-

krzew. W latach 1981-

1986 studiował rolnictwo w Akademii Rolniczej w Lublinie. Swo-

je kwalifikacje podwyższał też na Uniwersytecie Warszawskim 

(zarządzanie samorządem) oraz na kursach z zakresu dotacji 

unijnych. Odbył praktyki i staże zagraniczne w gospodarstwach 

rolnych na terenie: Belgii, Danii, Wielkiej Brytanii i Norwegii). 

Od 1998 r. założył i przez 3 lata prowadził cegielnię. 

Sławomir Białkowski, to osoba która od  20 lat aktywnie działa 

na wielu płaszczyznach, przyczyniając się do rozwoju swojej 

gminy – będącej wśród liderów gmin wiejskich w pozyskiwaniu 

funduszy unijnych i w stosunku do wpływu na rozwój infrastruktu-

ry. 

W ostatnich latach w gminie przeprowadzono liczne inwestycje. 

Budowa i modernizacja  wielu kilometrów dróg lokalnych. Budo-

wy i rozbudowy budynków oświatowych  wraz z infrastrukturą 

sportową, m.in. budowa wspaniałe wyposażonego przedszkola 

samorządowego dla 200 dzieci. Największym przedsięwzię-

ciem jest budowa nowoczesnej szkoły podstawowej w Bielisze 

wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną, kompleksem boisk 

sportowych oraz nowocześnie wyposażonych sal. Ponad 300 

dzieci rozpoczęło naukę we wrześniu 2017 r. Wójt przykłada 

dużą wagę do ochrony środowiska, służą temu liczne inwestycje 

w tym zakresie. Gmina jest już w pełni zwodociągowana, do 

kanalizacji podłączonych jest ponad 1100 gospodarstw. Ostat-

nio zostały zmodernizowane stacje uzdatniania wody w Zakrze-

wie i w Dąbrówce Podłężnej. Gmina jest w trakcie realizacji 

dużego projektu unijnego podłączenia ok. 1000 mieszkańców 

całej pod radomskiej miejscowości Janiszew. 

Włodarz Gminy Zakrzew dba o rozwój kulturalny mieszkańców 

dzięki prężnie działającemu Gminnemu Centrum Kultury, Infor-

macji i Edukacji w Zakrzewie, w którym odbywają się liczne 

wydarzenia kulturalne. W tym roku rozpoczęła budowa Cen-

trum Wsi w Milejowicach  – z boiskiem sportowym i placem 

zabaw. Centrum ma być miejscem, gdzie wolny czas będą mo-

gli spędzać wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. Na terenie gmi-

ny mamy już sześć takich świetlic. Poza tym  staramy się poma-

gać w rozwijaniu aktywności fizycznej mieszkańców gminy - 

tworzymy trasy nordic walking i siłownie zewnętrzne Wielką 

atrakcją turystyczną stał się utworzony w Taczowie, przestrzen-

ny Park Historyczny z Rycerzami Bogurodzicy, dioramą obrazu 

Bitwy pod Grunwaldem i głazem z płaskorzeźbą „Hołd Pruski”. 

W ramach tego historycznego kompleksu powstało Muzeum 

Etosu Rycerskiego z działającą  Kuźnia Powały. 

Dzięki działaniom p. Sławomira Białkowskiego Gminę Zakrzew 

można śmiało określić liderem wśród gmin regionu - ze względu 

na liczne wyróżnienia. Po zdobyciu trzeciego miejsca w katego-

rii Mazowiecka Gmina 2009 Roku - Gmina Wiejska, otrzymała 

również tytuł Lidera Regionu 2009 r. w kategorii samorząd 

gminny w konkursie ogłoszonym przez Regionalną Galę Biznesu. 

Laureatem Gali Biznesu został również wójt Białkowski - który 

otrzymał nagrodę w kategorii Najlepszy Wójt 2009 roku. Ko-

lejną zacną nagrodą jest tytuł  Zasłużony Promotor Agrobiznesu 

RP 2016. Również w 2016 r. p. Sławomir Białkowski został od-

znaczony Medalem Zasług dla Policji. Przyznane wyróżnienie to 

efekt podejmowanych przez wójta działań na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, zaangażowanie 

w akcje prewencyjne i edukacyjne mazowieckiej Policji, między 

innymi „Zabłyśnij na Drodze”, „B&N - B jak Bezpieczny, N jak 

Niechroniony", „Mazowieckie Forum Profilaktyki i Promocji Bez-

pieczeństwa w Ruchu Drogowym”. 

Foto: zbiory Gmina Zakrzew 

 

Sławomir Białkowski 

Wójt Gminy Zakrzew 
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D orota Pawlikowska: 

W wyścigu o stanowisko 

przewodniczącego radomskich 

struktur PO władze partii po-

stawiły na Pana. To ogromny 

sukces. Czy to początek wiel-

kiej kariery politycznej?  

Rafał Rajkowski: Wynik mnie 

zaskoczył - był zdecydowanie 

imponujący. Wygranej w ra-

domskich strukturach PO nie 

postrzegam jednak jako począt-

ku „wielkiej kariery politycznej”, 

raczej jako misję i zadanie, któ-

rych realizacja będzie wpływa-

ła korzystnie na ludzi tworzą-

cych naszą organizację.  

D.P.: Dziś nie jest łatwo zachę-

cić ludzi do głosowania, czym 

zatem Pan się wyróżnia? 

R.R.: Moją główną cechą jest 

optymizm, którym chciałbym zarazić wiele osób, w tym naszych 

wyborców. Jestem bardzo otwarty, nie boję się nawiązywać 

nowych znajomości, dzięki czemu mam obraz skali problemów 

i potrzeb naszej lokalnej społeczności. Podczas mojej pracy 

podjąłem wiele kroków w kierunku eliminacji tych problemów. 

Ponadto od zawsze staram się pomagać, co buduje u ludzi za-

ufanie i poczucie bezpieczeństwa.  

D.P.: Czy nie obawia się Pan tak wielkiej odpowiedzialno-

ści? 

R.R.: Startując w wyborach na przewodniczącego PO w Rado-

miu, miałem świadomość, że w przypadku wygranej czeka mnie 

wiele pracy połączonej z ogromną odpowiedzialnością. Wpro-

wadzenie odpowiednich zmian i stworzenie zespołu pozytyw-

nych ludzi, którzy drużynowo staną do wyborów w najbliższych 

latach, jest dla mnie priorytetem.   

D.P.: Czy może Pan przybliżyć czytelnikom Wieści, na czym 

polega Pana praca, z jakich swoich dotychczasowych doko-

nań na rzecz społeczeństwa czy inicjatyw jest Pan szczegól-

nie zadowolony? 

R.R.: Bardzo często spotykam się z lokalnymi samorządowcami, 

rozmawiam o ich problemach, potrzebach w różnych dziedzi-

nach życiowych, np. jako członek Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Radomiu doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak wiele 

pracy już włożono w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, 

ale także jak dużo jeszcze musimy zrobić. Myślę, że organizo-

wana przez samorząd województwa kampania: „Jesteś widocz-

ny, jesteś bezpieczny”, nie tylko integruje władze samorządowe 

z lokalnymi, ale przede wszystkim mieszkańców z najwyższymi 

organami województwa. Z własnego doświadczenia wiem, że 

możliwość rozmowy z mieszkańcami dają również festyny orga-

nizowane na szczeblach samorządów lokalnych, a także różne-

go rodzaju wydarzenia kulturalne, w których bardzo chętnie 

biorę udział. 

D.P.: Jak ocenia Pan szanse obecnego prezydenta Radomia 

Radosława Witkowskiego w zbliżających się wyborach?  

R.R.: Radosław Witkowski jest świetnym prezydentem. Byłem 

jego bliskim współpracownikiem i widziałem jego pracę na 

rzecz tego miasta. To człowiek, któremu zależy, żeby zmieniać 

i rozwijać to miasto. Rozmowy, które przeprowadziłem z miesz-

kańcami Radomia, potwierdzają, że dostrzegają oni zmiany 

w naszym mieście i zrealizowane przez Prezydenta obietnice. 

Jego zapał, ogromna praca i zaufanie, które zdobył u wielu 

ROZMOWA Z RADNYM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ 
CZŁONKIEM ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA, PRZEWODNICZĄCYM  

RADOMSKICH STRUKTUR PLATFORMY OBYWATELSKIEJ,  
MIESZKAŃCEM ZAKRZEWA - RAFAŁEM RAJKOWSKIM 

Pan Rafał  Rajkowski podczas koncertu w Publicznej Bibliotece w Zakrzewie 
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ludzi, sprawiają, iż mocno wierzę, że Prezydent Witkowski wy-

gra te wybory.  

D.P.: Jakie zmiany postrzega Pan jako konieczne w Rado-

miu? 

R.R.: Wiele zmian już zostało zrealizowanych, np. Radomski 

Program Drogowy - utwardzanie dróg gruntowych. Mamy 

w Radomiu dawno oczekiwaną rewitalizację miasta Kazimie-

rzowskiego, budujemy najnowocześniejszą halę sportową na 

Mazowszu, nowe Place zabaw dla dzieci, rewitalizujemy Parki 

na osiedlach, budujemy żłobek - to jest ukłon w stronę młodych 

rodzin, wyremontowaliśmy sale gimnastyczne w szkołach. Jako 

pierwsze miasto w Polsce wprowadzamy „Kartę Rodziny z Oso-

bą Niepełnosprawną”. Organizujemy obchody Czerwca '76, 

które odczarowały Radom i to, jak jest on postrzegany. Prioryte-

ty przedstawił w swoim programie wyborczym pan prezydent 

Witkowski, a są nimi: Dzielnica Przemysłowa Radom, a więc 40 

nowych terenów inwestycyjnych, Park Przemysłowy, system 

kształcenia zawodowego, Strefa Wygodnego Ruchu, czyli bu-

dowa kolejnych etapów trasy N-S, Radomski Program Drogo-

wy, Radom bezpieczny i wygodny, co wiąże się z budową 

5 parkingów, sieci dróg rowerowych i chodników. Istotnym 

punktem jest również Radomskie Centrum Kształcenia, a więc 

budowa Radomskiego Centrum Kultury, program Radom dla 

młodych - Radomskie Centrum Sportu, organizacja wielu koncer-

tów, dużych imprez kulturalnych, a także darmowa komunikacja 

miejska do 18. roku życia czy Centrum Sportu Młodzieżowego. 

Kolejnym punktem jest Radom dla rodzin, co zagwarantuje dwa 

razy więcej miejsc w żłobkach, program mieszkań dla młodych, 

zajęcia dla dzieci. No i oczywiście pamiętamy o osobach star-

szych, stąd pomysł na Radom dla seniorów i związany z nim 

program Siła w Seniorach, Poradnia Geriatryczna czy budow-

nictwo senioralne.    

D.P.: Jak Pan ocenia działania samorządowe podejmowane 

przez Wójta Gminy Zakrzew Sławomira Białkowskiego? 

R.R.: Dzięki działaniom Pana Wójta gmina Zakrzew jest bardzo 

aktywna w pozyskiwaniu środków unijnych. Jest to widoczne na 

każdym kroku, mówimy tu o budowach i remontach dróg, wspie-

raniu OSP na terenie gminy,  budowie i renowacji placówek 

oświatowych czy budowie placu zabaw. Pan Wójt ma wiele 

niezwykle trafnych pomysłów związanych z rozwojem gminy 

Zakrzew. Jestem przekonany, że najbliższe wybory pozwolą 

kontynuować Panu Wójtowi Sławomirowi Białkowskiemu dobrą 

pracę na rzecz gminy. Mocno trzymam za niego kciuki.  

D.P.: Co jako  przewodniczący PO w Radomiu oraz Członek 

Zarządu Województwa Mazowieckiego może Pan zaofero-

wać ludziom z naszego regionu? 

Rozwój Gminy Zakrzew jest dla mnie niezmiernie ważny. Jestem 

zaangażowany w realizację projektu pod nazwą „Rozwój Infra-

struktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na tre-

nie gminy Miasta Radomia i Powiatu Radomskiego”. Zadania 

będą realizowane przy wsparciu Unii Europejskiej. Starostwo 

otrzymało na ten cel 22 miliony złotych. Wsparcie pozwoli na 

rozbudowę dwóch dróg powiatowych w gminie Zakrzew: Młód-

nice-Jarosławice-Cerekiew-Radom oraz Taczów-Taczówek-

Milejowice wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych o łącz-

nej długości 12 km w tym ciągu drogi Młódnice- Jarosławice-

Cerekiew-Radom o długości prawie 8 km oraz Taczów-

Taczówek-Milejowice o długości 4200 m, a także budowę 

chodników o długości 1 km, z których korzystać będą piesi 

i rowerzyści.  

Ponadto rok 2018 to także  realizacja projektu, w ramach któ-

rego miały miejsce prace konserwatorskie w Parafii Rzymskoka-

tolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie, a konkretnie - 

zabezpieczenie ścian przed wilgocią w kwocie 50 000,00 zł. 

Chciałbym również podkreślić, że na przestrzeni ostatnich 4 lat 

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał Gminie Za-

krzew dotacje o łącznej wysokości 486 192,00 zł na przebudo-

wę dróg gminnych: Dąbrówka Nagórna – Kozinki, Taczów, Ma-

rianowice, Gulinek II etap, Natalin i Gulin. Wsparcie w ramach 

RPO otrzymał również Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy - 

ekspozycja muzealna, na niebagatelną kwotę 774 797,30 zł. 

Inwestycje te mogły zostać przeprowadzone dzięki zaangażo-

waniu Pana Wójta Sławomira Białkowskiego. To dzięki jego 

zapałowi i wciąż podejmowanym inicjatywom Gmina Zakrzew 

na Wielkiej Gali Polskiego Samorządu 2018 otrzymała nagro-

dą specjalną Orły Polskiego Samorządu w Ogólnopolskim Ple-

biscycie „Gmina 10-lecia”, a Pan Wójt Sławomir Białkowski 

został uhonorowany w plebiscycie Orły Polskiego Samorządu 

tytułem „Najlepszy Wójt 10-lecia”, czego serdecznie gratuluję. 

D.P.: Co jest, w Pana ocenie, najważniejszą sprawą dla Pol-

ski? 

R.R.: Uważam, że w obecnej chwili Polska podąża w niewłaści-

wym kierunku. Mam tu na myśli  sposób, w jaki nasza ojczyzna 

jest postrzegana np. za granicą. Dzisiaj mówi się o Polsce jako 

o kraju, gdzie demokracja stoi pod wielkim znakiem zapytania. 

Są to kwestie dotyczące sądownictwa, ordynacji wyborczej, 

zawłaszczanie samorządów, wprowadzenie komisarzy, dykto-

wanie, w jaki sposób mamy żyć, kiedy mamy robić zakupy, co 

jeść, a czego nie pić. To wszystko prowadzi do centralnego ste-

rowania całym krajem. Chciałbym, aby Polska wróciła na odpo-

wiednie tory, aby nasz kraj znów był postrzegany jako dobrze 

rozwijające się na wielu płaszczyznach państwo. Ważne jest, 

aby powróciły dobre relacje Polski z krajami Unii Europejskiej 

i aby te ogromne dotacje, które jeszcze pozyskujemy z Unii, 

były odpowiednio wykorzystane, a gospodarowanie środkami 

własnymi kraju było racjonalnie zarządzane.   
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D.P.: Od kilku lat jest Pan mieszkańcem naszej gminy. Pro-

szę dokończyć zdanie: Zakrzew to dla mnie … 

R.R.: Zakrzew to moje miejsce na ziemi, to przestrzeń, którą wy-

brałem, aby wybudować dom dla swojej rodziny, to miejsce 

w którym dorastają moje dzieci. To w Zakrzewie wiele lat temu, 

jako młody nauczyciel, rozpocząłem karierę zawodową, a pa-

sja, zaangażowanie i radość z pracy, które zaszczepiła mi Pani 

Dyrektor Gimnazjum w Zakrzewie - Krystyna Smolińska, zapro-

wadziły mnie do miejsca, w którym dzisiaj się znajduję. Nie za-

waham się powiedzieć, że Zakrzew to moja mała Ojczyzna, dla 

dobra której staram się robić jak najwięcej.  

D.P.: Pozwolę sobie teraz na dość osobiste pytanie.  Czym 

najchętniej zajmuje się  Pan po pracy, kiedy nie ma spotkań, 

kamer, dziennikarzy, a nawet… kiedy nikogo nie ma domu?  

R.R.: Ze względu na wiele obowiązków służbowych rzadko spę-

dzam czas z najbliższymi, dlatego doceniam każdą wolną chwi-

lę, np. w piątek po pracy wyłączam telefon służbowy, zabie-

ram całą rodzinę w nasze ulubione miejsce i wtedy spędzamy 

czas tylko we czworo, czyli ja, moja żona oraz dwóch dorasta-

jących synów.  

D.P.: Jest Pan odbierany jako człowiek skromny i pracowi-

ty… ? Jak jeszcze chciałby Pan być odbierany? 

R.R.: Bardzo chciałbym być odbierany, i mam nadzieję, że tak 

jest, jako osoba godna zaufania, pomocna, kompetentna, która 

wszystkie podejmowane działania realizuje do samego końca.  

D.P.: Co zawodowo jest dla Pana najważniejsze? 

R.R.: Zawodowo stale się rozwijam, mam swoje priorytety. Je-

stem przekonany, iż to właśnie rozwój osobisty jest najlepszą 

drogą do realizacji planów i ciągłego podejmowania działań 

na rzecz województwa mazowieckiego i Polski.  

D.P.: Rafał Rajkowski za 2 lata to… 

R.R.: Nie wiem, co wydarzy się w tym czasie, mam jednak wiele 

planów. Z pewnością będę dążył do tego, aby ludzie, którzy mi 

zaufali, byli zadowoleni z mojej działalności i dali mi możliwość 

kontynuowania pracy właśnie na rzecz lokalnej społeczności.   

D.P.: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukcesów. 

Jestem przekonana, że o Rafale Rajkowskim usłyszymy 

jeszcze wielokrotnie, zwłaszcza że wielkimi krokami zbliża-

ją się kolejne wybory… tym razem parlamentarne.  

Dorota Pawlikowska 

Foto: zbiory Biblioteki Gminnej w Zakrzewie 

Pan Rafał  Rajkowski z Panem Sławomirem Białkowskim podczas Festynu Rodzinnego nad zalewem w Mleczkowie 
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R ok 2018 obfituje w wiele uroczystości związanych 

z wyjątkową rocznicą. Dokładnie 100 lat temu, po 123 

latach niewoli Polska odzyskała swoją wolność i stała się pań-

stwem niepodległym. Do tych ogólnopolskich obchodów swoją 

„cegiełkę” dołożyła również ziemia zakrzewska. W związku 

z tym jubileuszem 9 czerwca 2018 roku w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Zakrzewie odbyła się Ogólnopolska Konferencja 

Naukowa Ku Niepodległości…, której głównym tematem było 

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.  

Konferencję otworzył Pan Sławomir Białkowski – 

Wójt Gminy Zakrzew, a następnie Pani Zofia Maj – Dyrektor 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie, którzy powitali 

wszystkich prelegentów i licznie zgromadzonych słuchaczy. 

W części pierwszej spotkania można było wysłuchać trzech re-

feratów. Na początek o regionie radomskim w okresie walki 

o utrzymanie niepodległości i w pierwszych dekadach zaborów 

(przełom XVIII i XIX wieku) opowiedział dr hab. Dariusz Kupisz 

– prof. Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie. Kolej-

nym prelegentem był dr hab. Piotr Tusiński – prof. Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie, a tematem wystąpienia byli do-

wódcy, politycy i dyplomaci przedstawieni jako przewodnicy 

narodu polskiego na szlakach ku odrodzonej Rzeczypospolitej. 

Pierwszą sesję zakończył wykład dra hab. Sebastiana Piątkow-

skiego z Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, Delegatura 

w Radomiu. Prelegent przybliżył życie codzienne mieszkańców 

regionu radomskiego pod okupacją austriacką w latach 1915-

1918.  

W drugiej części konferencji również wysłuchano 

trzech prelekcji. Pierwszą, zatytułowaną Od rządu Kucharzew-

skiego do rządu Moraczewskiego. Zalążki władzy państwowej na 

ziemiach polskich od 1917 do 1919 roku, wygłosił dr Marcin 

KU NIEPODLEGŁOŚCI… − OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA 
W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 
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Kwiecień z Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce, siedziba 

w Warszawie. Natomiast dr doc. Zbigniew Markwart z Uniwer-

sytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu przedstawił 

proces kształtowania się władz polskich w latach pierwszej woj-

ny światowej pod okupacją niemiecką i austro-węgierską. Kon-

ferencję zwieńczył wykład ks. dra Wojciecha Wojtyły z Uniwer-

sytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, który opo-

wiedział o miłości ojczyzny w ujęciu Karola Libelta, polskiego 

filozofa żyjącego w latach 1807-1875.  

Warto wspomnieć, iż wszyscy zebrani, poza wysłu-

chaniem interesujących wystąpień zaproszonych prelegentów, 

mogli również obejrzeć wystawę fotografii dotyczącą 100. 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Organizatorami konferencji, którą miałam zaszczyt 

poprowadzić, byli: Sławomir Białkowski Wójt Gminy Zakrzew, 

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie oraz Katedra Prawa 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, 

a patronat honorowy objął bp Piotr Turzyński – Delegat Konfe-

rencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Nauczycieli. 

 

Agata Świątkowska 

Foto: zbiory Biblioteki Gminnej w Zakrzewie 

R ok 2018 winien być dla każdego Polaka 

rokiem szczególnym. Wyznacza bowiem 

jubileusz ze wszech miar wyjątkowy – setną 

rocznica odzyskania niepodległości naszego 

kraju. 100 lat niepodległości mieliśmy okazję 

celebrować podczas Festynu Rodzinnego, któ-

ry miał miejsce 10 czerwca bieżącego roku na 

taczowskich błoniach. Gospodarz corocznych uroczystości plene-

rowych - Wójt Gminy Zakrzew, Pan Sławomir Białkowski zad-

bał, by każdy z nas, będący cząstką tłumów, przybyłych do 

Taczowa mieszkańców i gości, poczuł się osobiście wyróżniony 

i usatysfakcjonowany czekającymi nań atrakcjami.  

Tradycyjnie już, wydawać by się mogło, w dniu Festy-

nów nad Taczowem świeci pełne, intensywne słońce, którego 

promienie nie opuszczają przybyłych do ostatnich chwil uroczy-

stości. W samo południe odprawiona została polowa Msza 

Święta, celebrowana przez proboszcza parafii Matki Bożej 

Różańcowej w Bielisze oraz ks. Krzysztofa Góralskiego, pro-

boszcza parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Dąbrówce 

Nagórnej. Celebrant podkreślał dziękczynny charakter liturgii, 

kierując słowa powitania do przybyłej wspólnoty, która w duchu 

jedności i miłości dziękuje za dar złożony z własnej krwi na ołta-

rzu ojczyzny. Piękną homilię przepełniały pytania nie tylko 

o wolność kraju, ale i o wolność jednostki, wolność, którą odzy-

skaliśmy, dzięki poświęceniu innych, dzięki chęci samostanowie-

nia o sobie minionych pokoleń. Podczas nabożeństwa szczegól-

ne słowa podziękowania zostały skierowane ku dostojnej asy-

ście druhów z ochotniczych jednostek straży pożarnej.  

W nawiązaniu do trudów pracy służb mundurowych ksiądz Cho-

delski zwracał uwagę na konieczność nauki wdzięczności wobec 

poświęcenia ludzi dla ojczyzny – dla tych, którzy dla niej pra-

cują, uczą się, tworzą. Z tej ofiary bowiem zakwitnie dobra 

chwała Polski. 

Po uroczystym odśpiewaniu pieśni-symbolu „Boże, coś 

Polskę” oficjalne słowa powitania kierował do obecnych Wójt 

Sławomir Białkowski, który w imieniu organizatorów: Gminy 

Zakrzew, Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Sto-

warzyszenia „Brać Sienkiewiczowska” zachęcał przybyłych do 

zabawy w duchu wspólnoty z naszą małą ojczyzną.  

Swoistym symbolem rozpoczęcia festynów w Taczowie 

jest oficjalne odsłonięcie dioramy, które daje sygnał przybyłym, 

że kolejne godziny będą obfitowały w szereg atrakcji. Prowa-

dzący imprezę, pan Wojciech Szymański, informował publicz-

ność, że rozpoczyna się gra plenerowa „Od Ziuka do Marszał-

ka”. Na uczestników czekało osiem stoisk zadaniowych, spraw-

dzających zasób wiadomości historycznych z okresu od powsta-

nia listopadowego do czasów, w których żył Józef Piłsudski. 

Zadanie było niecodzienne - należało wykazać się sprytem 

i spostrzegawczością – Oszukać osoby w niecodziennych stro-

jach, np. dworską służbę. Nagrody dla zwycięzców gry tereno-

wej ufundowali sponsorzy Festynu: Samorząd Województwa 

Mazowieckiego, Firma SITI-POL z Milejowic, Zakład Masarski 

„KRAWCZYK” z Mleczkowa, Firma Karcher Michał Wierzbicki 

FESTYN RODZINNY Z OKAZJI 100- LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI  
W TACZOWIE 

 Zadanie dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego 
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z Nieczatowa, Mandaryn Marian Jarosz, Wojciech Pysiak oraz 

Adam Pysiak. 

Liczne stoiska animacyjne kusiły zaś nie tylko najmłod-

szych. Zwłaszcza, że na murawie stadionu swój pokaz rozpoczął 

cyrk retro. Interaktywność zabawy była dostateczną atrakcją 

dla młodzieży, która próbowała swoich sił w warsztatach ku-

glarskich: żonglerce piłeczkami czy kręglami. Nonszalancka 

elegancja występujących oraz niezwykła łatwość w nawiązy-

waniu kontaktów z publicznością sprawiły, że wokół nich szybko 

pojawiło się liczne grono wielbicieli sztuki cyrkowej. 

Oficjalne słowa powitania ze sceny kierowano w tym 

czasie na ręce przybyłych: Mirosława Ślifirczyka - starosty ra-

domskiego, wicestarosty – Leszka Margasa, Rafała Rajkowskie-

go – Marszałka Województwa Mazowieckiego, Leszka Rusz-

czyka – posła na sejm RP, przewodniczącej Rady Powiatu – 

Teresy Bartosiewicz, Ewy Brzezińskiej – radnej powiatu, Izabeli 

Seweryn – kanclerza Business Centre Club w Radomiu, Dyrekto-

ra Mazowieckiego Zarządu Dróg – Zbigniewa Ostrowskiego, 

fotografa – Wojciecha Stana, radnych z przewodniczącym 

Rady Gminy Zakrzew- Romanem Stępniem, dyrektorów szkół 

i bibliotek oraz kierownictwo Ośrodka Zdrowia.  

Na scenie rozpoczynał się spektakl, będący ukłonem 

w stronę nie tylko melomanów, ale wszystkich miłośników pieśni 

i tańca w wykonaniu artystów najwyższych lotów – koncert Re-

prezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Ce-

lem Zespołu jest kultywowanie tradycji narodowych i chwały 

oręża polskiego poprzez różnorodne środki wyrazu artystycz-

nego: muzykę, taniec, śpiew oraz słowo. 

Zespół Wojska Polskiego odwołuje się do wielkiej tra-

dycji narodowo-patriotycznej, która rozwijała się w duchu 

chrześcijaństwa. Repertuar muzyki sakralnej stanowią utwory 

o tematyce religijnej, począwszy od Bogurodzicy po msze i pie-

śni kościelne. Artyści w mundurach występują także w kościołach, 

biorąc udział w różnotematycznych uroczystościach narodowych 

i religijnych. 

Występ był bez wątpienia ucztą dla zmysłów - wyko-

nawcy zabrali publiczność na wspaniałą wyprawę historyczną 

od średniowiecza, do współczesności, w poszukiwaniu tych ele-

mentów w kulturze, które wpłynęły na kształtowanie się hymnu. 

Artyści baletowi, w strojach symbolizujących epokę historyczną 

w sposób mistrzowski prezentowali pieśni, które na trwałe wpi-

sały się w tradycję niepodległościową Polski. Występ „Z polską 

pieśnią, piosenką oraz tańcem przez wieki” zakończył utwór 

finałowy „Piękna nasza Polska”, wywołując zachwyt publiczno-

ści - mistrzowska, pełna gracji choreografia, wspaniałość stro-

jów regionalnych oraz wzruszający wokal sprawiły, że publicz-

ność jeszcze długo po owacji na stająco nuciła zasłyszane pie-

śni. 

Kolejną atrakcją festynu był pokaz musztry konnej 

kawalerii z 1920 r. O tym, iż kawaleria od początku funkcjono-

wania była ozdobą wojska polskiego informował ze sceny zna-

komity konferansjer- Przemysław Bednarczyk. Ułani pod do-
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wództwem Michała Wolskiego z gulińskiej stadniny Carino 

w barwach kawalerii z 1915 roku zaprezentowali pokazy 

musztry konnej oraz potyczki z wojny polsko-bolszewisckiej. 

Wspaniałość pokazu dragonów uwidaczniała się w niezwykłej 

gracji ruchów konia i jeźdźca, w emanującego zamiłowania do 

koni i zapewne również do tradycji kawaleryjskich- stąd pasja 

i ogromne zaangażowanie, a dla publiczności uczta dla oczu.  

Dzięki niezwykle barwnie prowadzonej konferansjerce 

publiczność mogła dowiedzieć się, iż w okolicach Radomia funk-

cjonuje duża liczba rekonstrukcyjnych grup kawalerii, bo w na-

szej najbliższej okolicy w okresie historycznym następował roz-

wój tej formacji konnej. Szczególnym aplauzem publiczności 

cieszył się pokaz sztuki władania („robienia”)  lancą. Należał 

do najtrudniejszych, ponieważ polegał na podrzucaniu, kręceniu 

młynków przy jednoczesnym bardzo sprawnym prowadzeniu 

wierzchowca. Zresztą, lanca posiadała ogromne walory bojo-

we. Historia zapamiętała szarżę lansjerów w bitwie pod Wa-

terloo, gdzie nastąpił pogrom wojsk angielskich. 

 Jak przystało na wielkich inscenizatorów, na taczow-

skich błoniach kawaleria zaprezentowała publiczności pokaz 

scen bitewnych z 1920 roku. W takt zakulisowej melodii „Bywaj 

dziewcze młode” popłynęła barwna opowieść o dziejach naro-

du. Znany przecież pierwszoplanowe postaci wielkiej polityki, 

ale z pamięci ulatują czyny obywateli, tworzących i przekazu-

jących barwną, dawną historię. Dlatego też bardzo ważne jest 

kultywowanie pamięci swoich małych ojczyzn.  

Kawalerzyści zaprezentowali potyczkę z oddziałem 

czerwonoarmistów Siemiona Budionnego - Lew Trocki mawiał, 

że swe konie mieli poić w Atlantyku. Ataman czerwonych koza-

ków prezentował publiczności przegląd wojsk, na sztandarach 

których powiewało hasło „Niech żyje rewolucja!”. Tacy jeźdźcy 

na Kresach Wschodnich swój szlak znaczyli mordami i pożogą. 

Grupa rekonstrukcyjna zachwyciła ponadto publiczność poka-

zem kozackiego wyszkolenia - na tle zawadiackiej i dynamicz-

nej pieśni kozackiej, jak przystało na znakomitych jeźdźców, 

kozacy popisywali się wybornymi umiejętnościami jeździeckimi: 

podnoszeniem z ziemi czapki zwisając pod brzuchem konia, 

ścinaniem kapuścianych głów. Wiele nieukrywanej radości za-

pewnił dodatkowo pokaz skoków przez człowieka, trzymanego 

przez kamratów za nogi. Podziw publiczności wzbudził pokaz 

trudnej sztuki kładzenia konia. Na stepie koń i jeździec, leżąc 

w trawie byli niewidoczni, a jednocześnie jeździec, opierając 

broń o kulbakę, mógł strzelać. Na zakończenie pokazu wystąpi-

ła grupa kaskaderów z Garbatki, mających na swoim koncie 

udział w filmie „1920 Bitwa warszawska” w reżyserii Jerzego 

Hoffmana oraz 24. pułk ułanów spod Kraśnika, prezentując 

przeskoki przez zapalone stosy. 

Kiedy na murawie pojawiła się polska kawaleria, a ze 

sceny popłynęły nuty pieśni „O mój rozmarynie”, publiczność 

miała okazję podziwiać pokaz odprawy wachmistrza, objazd 

patrolu i dostrzeżenie nawały bolszewickiej. Kawaleria opuściła 

pole, na którym pozostała grupa rozbitków jednego z pułków 
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piechoty. Przemierzając równiny w kierunku Lwowa, napotkała 

podjazdy kozackie. Wśród piechurów była sanitariusza - Tere-

sa Grodzińska z Jaszowic. Wiekopomną chwałą okryła się już 

w lipcu 1920 r., kiedy na własnych plecach przeniosła szpital 

polowy przez dudniący od kul most. Kozacka kawaleria unie-

możliwiła ucieczkę, bestialsko mordując niemal wszystkich. Tere-

sa została wzięta do niewoli i zamordowana. Miejsce spoczynku 

zostało odnalezione przez siostry kobiety, a prochy sprowadzo-

ne do rodzinnego grobowca w Radomiu.  W okolicach nadbu-

żańskich znajduje się wiele bezi-

miennych grobów, a ponieważ 

tereny te wyludniają się, pamięć 

o poległych ginie. Teresa Grodziń-

ska została pod koniec sierpnia 

wspomnianego roku wystawiona 

do odznaczenia Orderem Virtuti 

Militari jako pierwsza radomian-

ka. 

Potyczka patroli okazała się być 

tylko preludium do bitwy - starcia 

głównych sił polskich i bolszewic-

kich. Obie armie prezentowały się 

publiczności stając na wprost sie-

bie, a ich starcie poprzedził poje-

dynek dowódców. Grupy rekon-

strukcyjne zaprezentowały ostat-

nią wielką bitwę kawaleryjską świata- bitwę pod Komarowem. 

Wzięło w niej udział ponad 10 tys. żołnierzy – ponad 3 tys. po 

stronie polskiej i ponad 6 tys. po stronie bolszewickiej. Pokaz 

zapierał dech w piersiach- ponad 30 koni i doskonałych jeźdź-

ców prezentowało namiastkę bitwy, która w rzeczywistości 

trwała cały dzień i zakończyła się zwycięstwem naszych roda-

ków. Zachowały się niezwykle subiektywnie zapisane „Dzienniki 

1920” autorstwa Izaaka Babela, który obok opisów dotyczą-

cych brutalnego traktowania się walczących, chyli czoła odwa-
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dze i determinacji polskiej kawa-

lerii. Owa odwaga znalazła 

uznanie wśród klas rządzących 

i 20 sierpnia został uznany przez 

Ministerstwo Obrony Narodowej 

za rocznicę święta wojskowego.  

 W rekonstrukcji bitwy 

wzięły udział: 22. Pułk Ułanów 

Podkarpackich z Pionek, 11. Pułk 

Ułanów Legionowych ze stajni 

Carino z Gulina. Symbolicznie 

rzucony sztandar bolszewicki 

zakończył widowisko. 

Późnym popołudniem 

rozpoczął się spektakl „Wieczór 

w Adrii. Szlagiery międzywoj-

nia”. Był to zarazem koncert, 

podczas którego usłyszeliśmy największe przeboje z lat mię-

dzywojennych, między innymi z repertuaru Eugeniusza Bodo, 

Mieczysława Fogga, Hanki Ordonówny, śpiewane przez soli-

stów najlepszych warszawskich zespołów estradowych. W dys-

tyngowanym walcu i foxtrocie, w namiętnym tango i w szalo-

nych charlestonach zobaczyliśmy znakomitych tancerzy. Akom-

paniament muzyczny zapewnił sześcioosobowy zespół jazzowy 

oraz pianista. Spektakl składał się z 4 części o zróżnicowanej 

tematyce i nastroju. Prowadzony był przez aktora – wodzireja, 

grającego skecze rodem z dawnych kabaretów, nierzadko an-

gażując widzów do wspólnej zabawy. Finałowa piosenka 

„Raduje się serce, raduje się dusza” została odśpiewana przez 

publiczność niemal tak wzorcowo, jak przez profesjonalnych 

artystów.  

Wczesne godziny wieczorne zostały przeznaczone na 

pokazy, przygotowane przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej 

III Okręgu Policji Państwowej – Komisariat w Radomiu, działają-

cej pod honorowym patronatem Wojewódzkiego Mazowieckie-
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go Komendanta Policji. 

Członkowie grupy wystąpili w mundurach Policji Pań-

stwowej z II poł. lat 30. ubiegłego wieku, tj. w granatowej kurt-

ce mundurowej, spodniach bryczesach, długich butach i czapce, 

dodatkowo mundur posiadał wyeksponowane odznaki służbo-

we – gwizdki na sznurach.  Na pasie głównym znajdowała się 

pałka służbowa, pistolety w kaburach, kajdanki, klucze do po-

mieszczeń służbowych, torby patrolowe.  

W trakcie dynamicznego pokazu interaktywnego zo-

stała zobrazowana historia umundurowania Policji Państwowej 

w latach 1919-1939. Prezentacja obejmowała sylwetki: mundu-

rów z lat 1919-1927, 1929-1936, 1936-1939, munduru Policji 

Państwowej Kobiet, pokaz sylwetki policjanta ruchu ulicznego 

oraz  sygnałów kierowania ruchem ulicznym, pokaz pancerza 

Policji Państwowej oraz tzw. pozycji bojowych oraz pokaz 

przedwojennych „środków przymusu bezpośredniego”. 

W dalszej części pokazu nastąpiło wprowadzanie do 

szeroko pojętej tradycji Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazo-

wej. Publiczności zaprezentowano na przykład, co zrobić, by 

skutecznie strzelać do  samolotów przeciwnika, omówiona zosta-

ła budowa i funkcjonowanie broni przeciwlotniczej i wiele in-

nych. 

Przez cały czas trwania festynu, pod namiotem Grupy, 

otwarta była wystawa stacjonarna, nawiązująca do wystę-

pów,  związana z pamiątkami po Policji Państwowej. Publicz-

ność mogła podziwiać: odznaki, insygnia, książki, czasopisma 

przedwojenne, elementy wyposażenia mundurowego itp. Moż-

na było przymierzyć i zrobić sobie zdjęcia w pancerzu policyj-

nym, oryginalnej pelerynie policyjnej, założyć czapkę lub hełm, 

zobaczyć jak wyglądała oryginalna pałka czy też zagwizdać 

na przedwojennym policyjnym gwizdku. 

Kiedy ponownie na murawie stadionu pojawili się 

członkowie cyrku retro, nad Taczowem zapadał zmierzch. Żon-

glerka kręglami, szklaną kulą czy szereg innych atrakcji, wyko-

nywanych wśród publiczności, wywoływał jej głośny aplauz 

i wielki entuzjazm – szczególnie wśród najmłodszych.  

Supportem gwiazdy wieczoru był koncert wrocławsko-

radomskiego zespołu „Sens”. Założyciel i wokalista – Tomek 

Czyżowski porwał zgromadzoną publiczność wykonując utwory 

mocnym i wyrazistym wokalem. Uznanie zgromadzonych w Ta-

czowie wywołał również fakt, że perkusistą zespołu jest 15-letni 

młodzian, radzący sobie, jak zawodowiec. 

Godziny wieczorne i gęstniejący tłum, wręcz płynący 

murawą stadionu zwiastował pojawienie się gwiazdy wieczoru. 

Rokrocznie do Taczowa organizatorzy zapraszają artystów 

wielkiego formatu- tym razem koncert zagrał zespół Zakopo-

wer. Folkowe rytmy i charyzmatyczny wokalista, wirtuoz gry na 

skrzypcach- Sebastian Karpiel-Bułecka porwał tłumy nie tylko 

do wspólnego śpiewania, ale również tańca. Zwłaszcza, ze cha-

rakterystyczne dla zespołu rockowe brzmienie przypadło do 

gustu szczególnie licznie obecnej młodzieży.  

Zakończeniem jakże intensywnego dnia był wspaniały 

pokaz laserowy, który przywodził na myśl fantasmagoryczną 

wędrówkę w nieznane, cyfrowe światy. Pierwsze krople deszczu 

ostudziły wrażania, których przecież organizatorzy zagwaran-

towali bez liku. Zagorzali fani z autografem w dłoni opuszczali 

wieś Powały w poczuciu, że po raz kolejny Wójt Gminy Za-

krzew dołożył wszelkich starań, by Festyny w Taczowie na 

trwałe zapisały się na mapie atrakcji regionu pod dużą literą 

„K” – jak KULTURA. 

Małgorzata Porczek 

Foto: Izabela Krasińska 
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Z espół „Zakrzewiaki” to nasza duma – te słowa Włodarza 

Gminy pana Sławomira Białkowskiego możemy przeczytać 

na stronie promującej nasz region. „Z sentymentem wracam do 

początków istnienia Zespołu, bo właśnie w Dziecięcym Zespole 

Pieśni i Tańca swoje pierwsze kroki sceniczne stawiały moje 

dwie córki. Kto by pomyślał, że tak szybko leci czas, 

„Zakrzewiaki” mają już 10 lat!” – podsumował swoją wypo-

wiedź pan Wójt podczas obchodów Jubileuszu 10-lecia po-

wstania Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Zakrzewiaki”. 

Kartka z kalendarza... 

Dziesięć lat temu zrodził się pomysł, by w Publicznej Szkole 

Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie założyć 

zespół ludowy, który miałby kształtować wśród dzieci poczucie 

więzi z ziemią rodzinną i uczyć poszanowania tradycji. Pomy-

słodawcą i twórcą zespołu była obecna Dyrektor Szkoły – pani 

Ewa Bartel. Pragnęła, by bogate tradycje, obrzędy i pieśni 

z naszego regionu, poprzez taniec i śpiew, nie poszły w zapo-

mnienie. Tak też się stało… Pomysł ten poparł Wójt Gminy Za-

krzew – pan Sławomir Białkowski, który przez wszystkie lata 

funkcjonowania zespołu zawsze wspierał i promował wszelkie 

jego działania. 

Na ludową nutę... 

W dziesięcioletnim dorobku artystycznym Zespołu znalazły się 

zapomniane już obrzędy: „Sianokosy” – gdzie zespół prezentu-

je zabawy, przyśpiewki, wyliczanki-piosenki i tańce towarzy-

szące pracy przy zbiorze siana oraz „Zapusty” – obrzęd kulty-

wowany w naszym regionie, związany z zakończeniem karna-

wału. Za prezentację tego obrzędu w 2014 roku „Zakrzewiaki” 

otrzymały I nagrodę podczas XI Turnieju  - „Zapustów Regional-

nych w Przytyku”. W repertuarze zespołu znajdują się również: 

kolędy, pastorałki, pieśni patriotyczne, ludowe a także tańce 

z różnych regionów Polski.  

Przy pełnym uśmiechu... 

Na swoim koncie „Zakrzewiaki” mają liczne występy dla szero-

kiej publiczności. Zespół uświetniał Dożynki Gminne w Zakrze-

wie. Dwukrotnie miał okazję wystąpić przed zespołem 

„Mazowsze”. Uczestniczył 

w festynach, przeglądach 

i występował w placówkach 

oświatowych w Radomiu,  

Pionkach, Warszawie, Lubli-

nie, w Muzeum Wsi Radom-

skiej, w Przysusze podczas 

Dni Kolbergowskich.  Współ-

pracuje z „Radomskim Stowa-

rzyszeniem Pokoleń”, wystę-

pując w Teatrze Radomskim 

oraz w Szydłowieckim Cen-

trum Kultury – Zamek. Od 

dwóch lat Dziecięcy Zespół 

Pieśni i Tańca „Zakrzewiaki” 

związany jest z wybitnym 

artystą i kompozytorem or-

„ZAKRZEWIAKI” MAJĄ JUŻ 10 LAT! 
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ganowym Ziemi Radomskiej – panem Robertem Grudniem. 

„Zakrzewiaki” zostały zaproszone do udziału w Oratorium 

z okazji 1050 Rocznicy Chrztu Polski: „Bóg Ciebie ochrzcił, Bóg 

dał Ci siłę” i wraz z artystami z Lubelskiej Filharmonii wystąpiły 

w Cerekwi, w Gogolinie i na Świętym Krzyżu. Uczestniczyły 

w podsumowaniu tego projektu w Warszawie, gdzie towarzy-

szyły Orkiestrze Wojska Polskiego. 

Początki istnienia zespołu były trudne... 

Występy Zespołu to oryginalne układy choreograficzne polskich 

tańców narodowych. Nieodzownym ich elementem są stroje, 

które nadają szyku i klasy. Zespół na swoim koncie posiada 

regionalne radomskie stroje codzienne i odświętne oraz stroje 

szlacheckie do tańców polskich, które zostały zakupione ze 

środków unijnych pozyskanych z licznych projektów, w których 

uczestniczyła szkoła oraz Stowarzyszenie „Zakrzewiaki”. Stroje 

szyte są dla konkretnych osób, z możliwością przeróbek. Zosta-

wia się zapas materiału. Czasem trzeba szybko dokonać po-

prawki krawieckiej, przeszyć guzik, skrócić halkę albo już za 

kulisami szybko coś poluzować. Od lat przeróbkami krawieckimi 

zajmują się pani Jolanta Kasprzyk z panią Marią Saruch - pra-

cownice PSP w Zakrzewie. 

Sam występ to nie wszystko ... 

Każdy występ poprzedzony jest licznymi próbami. Nad reper-

tuarem czasami trzeba pracować nawet pół roku. Pomimo iż 

nasze dzieci uczęszczają na zajęcia lekcyjne, dodatkowe koła 

zainteresowań, zbiórki harcerskie i zuchowe, to z ogromną ra-

dością zostają na zajęcia śpiewu i tańca dwa razy w tygodniu, 

po dwie godziny. Za muzykę, utwory śpiewane i podkłady mu-

zyczne od lat w Zespole odpowiada wybitny muzyk - pan Lu-

cjan Krzysiek i pani Anna Mizera - nauczyciele muzyki w Pu-

blicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Za-

krzewie. Pan Lucjan czuwa, jak sam wielokrotnie powtarza, aby 

utwory nie były wykonywane „pod dźwiękiem”, a muzyka ma 

oddziaływać na nasze emocje i nastrój. Choreografią i ogólnym 

wizerunkiem scenicznym zajmuje się pani Grażyna Magiera, 

nauczycielka tańca z wieloletnim doświadczeniem. Z pieczołowi-

tością wdraża nowe układy taneczne, tworząc tym samym nie-

powtarzalne widowiska sceniczne i bezprecedensowe układy 

choreograficzne.  

Bez prasowania ani rusz... 

Przed występami wszystko musi być perfekcyjnie przygotowa-

ne. Za kulisami nie ma nerwowego tupotu. Nie ma chaosu. 

Osobno wydzielona jest w salach lekcyjnych garderoba dla  

dziewczynek, osobno dla chłopców, na środku ustawione są 

wieszaki z wcześniej przygotowanymi strojami. Do każdego 

stroju przypięte  karteczki z imionami i nazwiskami dzieci. Każ-

dy występ to obowiązkowe przymiarki i poprawki krawieckie. 

Przed wyjściem na scenę nie ma czasu na dobór odpowiednie-

go stroju – podpowiada pani Jola, która dwa dni przed wystę-

pem, szykuje stroje dla dzieci. W pomieszczeniu gospodarczym, 

w którym stoi wielka pralka, czuć charakterystyczny zapach 

proszku do prania. W koszu piętrzy się stos białych koszul. 

Przed każdym występem konieczne jest ich pranie, następnie 

prasowanie, na wpół wilgotne, by pozostały sztywne, co spra-

wia, że bufki przy rękawach ładnie się układają na scenie. Pod 

ścianą, w rzędzie, stoją wypastowane buty, każda para przypi-

sana do konkretnego tancerza.  

„Zakrzewiaki” mają już 10 lat... 

W 2018 roku mija 10 lat od powstania Zespołu. W związku 

z tym 19 czerwca 2018 roku odbyła się  uroczystość zatytuło-

wana „10-lecie świętujemy, świętujemy – Rodzicom dziękuje-

my”. Środki na zorganizowanie 

gali pozyskało Stowarzyszenie 

„Zakrzewiaki” z projektu granto-

wego, którego autorkami i koordy-

natorkami były panie: Małgorzata 

Niestój, Ewa Banach i  Małgorzata 

Słowik. Jubileusz był hołdem i wy-

razem ogromnego podziękowania 

Rodzicom, bez których nie byłoby 

„Zakrzewiaków”. Pomimo iż dzień 

i godzina zbiegły się z pierwszym-

meczem Reprezentacji Polski 
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w piłce nożnej na Mistrzostwach Świata w Rosji, zainteresowa-

nie i frekwencja zaproszonych gości przeszła najśmielsze ocze-

kiwania organizatorów. Jak na urodziny przystało, był tort 

i obowiązkowe sto lat. Na uroczystości nie mogło zabraknąć 

pierwszego prowadzącego zespół – pana Mirosława Strzelec-

kiego i przedstawicieli Gminy Zakrzew – pana Sławomira Biał-

kowskiego ,pani Marzenny Nosowskiej i pani Danuty Seweryn. 

Swoją obecnością zaszczycili także: proboszcz parafii im. Jana 

Chrzciciela w Zakrzewie ks. Ireneusz Kosecki, przedstawiciele 

placówek oświatowych i kulturalnych z terenu Gminy Zakrzew 

i nie tylko. Ogromnym zaskoczeniem było pojawienie się absol-

wentów szkoły, którzy zapisali się na kartach historii Dziecięce-

go Zespołu Pieśni i Tańca „Zakrzewiaki”, a swoją przygodę 

z muzyką kontynuują w Zespole Grandioso, uczęszczają do 

szkół tańca, a nawet prowadzą własny zespół muzyczny. 

„Zakrzewiaki” od dziesięciu lat łączą pokolenia i wychowują 

kolejnych artystów. Są 

ambasadorem Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. 

Jana Kochanowskiego 

i naszej Gminy Zakrzew. Naród, który przestaje śpiewać, prze-

staje żyć – niech słowa Oskara Kolberga zacytowane przez 

panią Ewę Bartel, będą przesłaniem i dobrą wróżbą 

„Zakrzewiaków”, by zespół rozwijał się i swoimi występami 

przynosił mnóstwo radości tym, którzy go słuchają i oglądają 

oraz tym, którzy w nim występują. 

Opiekunowie Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Zakrzewiaki” 

Foto: zbiory PSP w Zakrzewie 

Projekt grantowy „10 – lecie świętujemy – Rodzicom dziękujemy” współfinansowa-

ny jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego Lokalnej 

Grupy Działania „Razem dla Radomki”, w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 

 

22 czerwca 2018 roku, już po raz trzeci w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów d la 

uczniów Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie i szkół podstawowych Gminy Zakrzew za bardzo dobre wyniki w nauce w roku szkol-

nym 2017/2018. 

 44 uczniów otrzymało stypendia Wójta Gminy za wyniki w nauce. Stypendia wynosiły od 250 zł do 500 zł. Zgodnie z regula-

minem przyznawania tych wyróżnień stypendia przysługuje uczniom, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce wynoszącej średnio co 

najmniej 5,5 w przypadku uczniów szkół podstawowych i 5,2 w przypadku uczniów gimnazjum. 

 Uroczystość uświetnił występ Dziecięcego Zespołu Ludowego Zakrzewiaki działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej 

im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie.  

 Dyplomy wręczył Wójt Gminy Sławomir Białkowski. Uczniom towarzyszyli rodzice a także dyrektorzy szkół. 

Foto: zbiory Biblioteki Gminnej w Zakrzewie 

UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW 
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W  sierpniu dotarła do nas z Dublina niezwykła informa-

cja. Zwycięzcą w tegorocznych Mistrzostwach Europy 

w Pływaniu został Michał Golus – 22-letni mieszkaniec gminy 

Zakrzew, absolwent PSP w Gulinie i PG im. Henryka Sienkiewi-

cza w Zakrzewie. Obecnie student trzeciego roku Informatyki 

na Uniwersytecie Techniczno- Humanistycznym w Radomiu. 

Z zamiłowania od wielu lat pływa i osiąga na tym polu ogrom-

ne sukcesy. Początkowo pływanie miało być formą rehabilitacji, 

z czasem stało się dla Michała życiową pasją. Już po raz drugi 

zapraszamy czytelników „Wieści” do spotkania z tym niezwy-

kłym młodym człowiekiem. Kilka lat temu publikowaliśmy na 

łamach kwartalnika informacje o jego osiągnięciach. Tym razem 

dzielimy się z Państwem kolejną rewelacją. Michał to mistrz 

Europy w pływaniu na dystansie 100m stylem dowolnym! 

Z różnych źródeł wielu mieszkańców gminy Za-

krzew dowiedziało się o Twoim niezwykłym osiągnięciu. 

Mógłbyś dziś opowiedzieć czytelnikom Wieści o tym, czego 

dokonałeś? 

Tegoroczne Mistrzostwa Europy to niewątpliwie, jak dotąd, mój 

największy sukces. Udało mi się zdobyć dwa złote medale na 

50 i 100 metrów stylem dowolnym oraz srebrny medal na 

100m stylem motylkowym. Konkurencja była bardzo silna i róż-

nice w wynikach okazały się naprawdę niewielkie. Tym większą 

radość odczuwam na myśl o Mistrzostwach w Dublinie. 

Powiedz, jak rozpoczęła się Twoja przygoda z pły-

waniem. 

 Moja przygoda z pływaniem zaczęła się, gdy miałem 

8 lat. Już wtedy rozpocząłem naukę pływania pod okiem in-

struktora, co z różnymi przerwami trwało do 15 roku życia. 

Potem uczęszczałem na rehabilitację ze względu na swoją nie-

pełnosprawność, a w 2010 roku trafiłem do mojego obecnego 

klubu Wodnik Radom. Już po swoich pierwszych treningach czu-

łem, że basen stanie się moją pasją. Względy zdrowotne były 

ważne, ale ja po prostu lubiłem pływać. Zacząłem odczuwać 

dużą satysfakcję z osiąganych wyników. I tak jak u każdego 

sportowca, również u mnie pojawiła się adrenalina, potrzeba 

doskonalszego wykonywania pewnych ćwiczeń, potrzeba osią-

gania lepszych wyników. 

Jak dużo czasu spędzasz na treningach? Jak one 

przebiegają? 

Na treningach spędzam do 2 godzin, trenując dwa 

razy dziennie. W sumie jest to 11 treningów na basenie w tygo-

dniu, do tego jeszcze ćwiczenia ogólnorozwojowe już w suchym 

otoczeniu. Moje treningi niczym się nie różnią od treningów osób 

pełnosprawnych. Biorę również udział w obozach kadry, do 

której należę od 2016 roku. Trwają one przeważnie od 2 do 3 

tygodni. Czas spędzany na treningach mam wpisany w dzienny 

i tygodniowy rozkład zajęć. No i jakoś udaje mi się go realizo-

wać. Skutki nie są najgorsze… 

Wręcz odwrotnie. Efekty są rewelacyjne. A czy suk-

ces, który osiągnąłeś, wpłynął jakoś na twoje obecne życie? 

Oczywiście że tak. Jest to dla mnie  dodatkowa moty-

wacja do codziennych treningów przygotowujących do Mi-

strzostw Świata, które odbędą się w przyszłym roku w Malezji. 

Gdy stawałem na podium, odbierałem medal i gratulacje, po-

czułem niczym nieograniczoną radość i spełnienie, poczułem 

dumę… Nie obnoszę się z tym, ale czuję, że to co robię, ma 

sens. To bardzo fajne uczucie. Poza tym nadal jestem studentem 

i te obowiązki się nie zmieniły.  

Czy w twojej sportowej karierze ktoś Ci pomaga? 

Zawdzięczasz komuś swój sukces? 

Jest kilka osób, którym w dużym stopniu zawdzięczam moje 

sukcesy. Jedną z nich jest pani Eleonora, z którą pracowałem na 

zabiegach rehabilitacji. To ona zaproponowala mi dołączenie 

do grupy pływackiej w klubie Wodnik Radom, od czego 

wszystko się zaczęło. Kolejną osobą jest bez wątpienia mój 

trener Marcin Cieślik, bez którego nie byłoby tego sukcesu. 

I oczywiście moja rodzina. Zawsze mogę liczyć na jej wsparcie. 

  Jak Mistrz spędza swój powszedni  dzień? 

Ten tytuł nie przewrócił mojego życia do góry nogami. 

Ono jest takie samo, jak większości ludzi. Mam różne obowiązki 

i staram się wszystko godzić, najlepiej jak  potrafię. Moje studia 

czasami kolidują z treningami  na  basenie,  ale zawsze, jak 

tylko jest to możliwe, uczestniczę we wszystkich zajęciach. Jest 

ich sporo. Jak większość studentów dzień spędzam poza do-

mem, ale zawsze do niego wracam, tam odpoczywam, spoty-

kam się ze znajomymi… 

 Jako sportowiec musisz pewnie prowadzić zdrowy 

tryb życia? O co musisz dbać szczególnie? 

Nie mam szczegółowo rozpisanej  diety, ale staram się 

jeść zdrowo, dbając przy tym o odpowiedni zapas energetycz-

ny potrzebny do wyczerpujących treningów. Najczęściej zjadam 

ZŁOTO NA MISTRZOSTWACH EUROPY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 W PŁYWANIU DLA MICHAŁA GOLUSA 



21 

 

to, co lubię, oczywiście w granicach zdrowego rozsądku. Jeśli 

mam ochotę na słodycze, to dlaczego nie? Pamiętam tylko 

o tym, że mam się dobrze czuć i mieć energię. Nie jestem mocno 

kontrolowany przez trenerów, sam decyduję o odżywianiu. Mu-

szę tylko pozytywnie przejść przez kontrolę antydopingową. 

Ale tego  nigdy się nie obawiam. 

Masz plany na swoją przyszłość? 

  W najbliższych planach  są na pewno  Mistrzostwa 

Świata  w Malezji, które odbędą się na przełomie lipca i sierp-

nia przyszłego roku. Jednak  w pierwszej kolejności stawiam na 

studia. Myślę o nich poważnie i również wiążę ze swoją przy-

szłością.  

Gdyby ktoś zapytał Cię, co warto robić w życiu, co 

byś odpowiedział? 

  W stu procentach odpowiedziałbym, by spełniać swoje 

marzenia, niezależnie od tego,  ile trzeba włożyć w nie pracy. 

Nie wolno  zrażać się,  gdy pojawiają się przeszkody,  tylko 

nieustannie dążyć do  wyznaczonych celów. Może zabrzmiało 

to trochę poważnie, ale jest to bardzo prawdziwe. Chyba 

na tę prawdę moje życie jest całkiem dobrym dowodem. 

  Jakieś marzenia? Potrzeby? 

Jak każdy sportowiec chciałbym pojechać do Toky-

o na Igrzyska Paraolimpijskie, które odbędą się w 2020 

roku. A poza tym nie myślę o niczym szczególnym. Wierzę, 

że wszystko przyjdzie z czasem. Trzeba być trochę cierpli-

wym. 

  Intensywne treningi, ciągłe wyjazdy, mistrzo-

stwa i do tego studia wymagają dużych nakładów finan-

sowych. Jak sobie z tym radzisz? 

 Jako sportowiec otrzymuję wsparcie z budżetu 

Kadry Narodowej. Oczywiście w znaczeniu sfinansowania 

treningów i różnego rodzaju zawodów sportowych oraz 

mistrzostw. Od tego roku jestem beneficjentem Ministerial-

nego Programu Team 100, który wspiera 200 najbardziej 

perspektywicznych zawodników z całego kraju,  z czego około 

30 sportowców niepełnosprawnych. Te finanse mogę przezna-

czyć tylko i wyłącznie na rozwój sportowy, np. dodatkowe szko-

lenie lub specjalistyczny sprzęt. Ale to bardzo duże wyróżnie-

nie. Pozwoliło mi na dobre przygotowanie się do mistrzostw. 

Jako student korzystam także ze stypendium socjalnego. Mam 

umiarkowane potrzeby finansowe, jakoś sobie radzę, nie narze-

kam. 

Michał, dziękuję za rozmowę. To przyjemność i za-

szczyt prezentować Ciebie i Twoje sukcesy na łamach 

„Wieści”. Osiągnąłeś bardzo wiele, a nadal jesteś skrom-

nym, miłym człowiekiem. Życzę Ci, aby Twój upór w dąże-

niu do celu nigdy nie osłabł. Spełniaj swoje marzenia, bądź 

szczęśliwy! Dla wielu młodych ludzi już  jesteś niekwestio-

nowanym wzorem. Powodzenia! 

Edyta Maj 

Foto: zbiory Michała Golusa 
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N iedziela 03 czerwca bieżącego roku była dniem radości 

dla dzieci – a to zasługa naszych druhów z Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Zakrzewie. To właśnie oni wyszli z inicjaty-

wą, aby sprawić radość najmłodszym mieszkańcom naszej gmi-

ny i zorganizowali Piknik Strażacki z okazji Dnia Dziecka. 

 Pogoda była fantastyczna, wprost wymarzona. W go-

dzinach popołudniowych boisko Orlik w Zakrzewie wypełniło 

się po brzegi radosnymi dziećmi wraz z ich opiekunami. 

Radości i zabawy nie zabrakło do późnych godzin wieczornych. 

W programie strażacy zapewnili dzieciom bezpłatne atrakcje 

i szaleństwa. 

 Nie ustawały kolejki aby pokonać strażacki tor prze-

szkód, który został użyczony dzięki uprzejmości Komendy Miej-

skiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, można było rów-

nież zasiąść za kierownicą bojowego wozu strażackiego 

„Pantera” Portu Lotniczego z Radomia czy też radiowozu Komi-

sariatu Policji z Zakrzewa. 

 Park Trampolin Radom udostępnił trampolinę, na której 

można było skakać do woli. Dla nieco starszych fajną zabawą 

był paintball. Animatorki przez cały czas trwania pikniku prze-

prowadzały liczne konkursy i zabawy, w które zaangażowali 

się również rodzice, bo jakże miło wrócić do dziecięcej beztro-

ski. Podczas festynu przez cały czas dzieci mogły uczyć się pra-

widłowego udzielania pierwszej pomocy, pod czujnym okiem 

nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie.  

 Ciekawym punktem pikniku był pokaz ratowniczo-

gaśniczy strażaków z naszej jednostki OSP.  Wszyscy mogliśmy 

posłuchać jak prawidłowo powinnyśmy zgłaszać zdarzenie na 

telefon alarmowy, następnie zobaczyć, jak  przebiega akcja 

ratownicza tzn. przyjazd ratowników, przeprowadzenie rozpo-

znania sytuacji na miejscu zdarzenia, a następnie wydobycie 

poszkodowanego uwięzionego w aucie, gdzie akcja zakończyła 

się szczęśliwym finałem. .  

 Wszystkie dzieci otrzymały poczęstunek, strażackie ba-

lony, jak również brały udział w loterii, gdzie oprócz każdego 

wygranego losu, szczęśliwcy wylosowali bony do Pizzerii 

„Maciejka” czy też „JumpWorld Radom”. 

 Oj działo się ,działo, były emocje, radość, piękna tęcza 

po skropieniu wodą przez „Panterę”, mokre czupryny i koloro-

we buzie dzieci od waty cukrowej. Dla nas uśmiech dziecka jest 

bezcennym widokiem. Był to czas spędzony w miłej rodzinnej 

atmosferze, czas na integrację i beztroskę. 

 Wszystko to nie miałoby miejsca, gdyby nie pomysł, 

odrobina chęci oraz zaangażowanie naszych strażaków. Dzię-

kujemy za wsparcie materialne licznych sponsorów, instytucji,  

pomoc wielu osób, które były zaangażowane w przebieg pikni-

ku, strażaków z sąsiednich jednostek OSP. Nie sposób wymienić 

wszystkich.  

 Miejmy nadzieję, że w braci strażackiej za rok znów 

zapłonie chęć do niesienia radości dzieciakom! 

Prezes OSP Zakrzew 
Sławomir Pachniak 

Foto: Magdalena Stopka 

 

STRAŻACY DZIECIOM! 



23 

 

T egoroczna odsłona Narodowego Czytania miała  wyjątko-

wą formułę. Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie za-

prosiła  do wspólnego odczytania „Przedwiośnia” Stefana Że-

romskiego polskich pisarzy, czytelników oraz bibliotekarzy. 

Fragmenty „Przedwiośnia” czytali Zbigniew Masternak – pisarz, 

scenarzysta filmowy, Krystyna Smolińska – Dyrektor Publiczne-

go Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie 

(czytelniczka naszej Biblioteki) oraz Anna Krasińska – pracownik 

Filii Bibliotecznej w Woli Taczowskiej. Poeta Michał Sobol prze-

czytał swój wiersz „Stadiony” z tomiku „Schrony”. 

Atrakcją pikniku czytelniczego był mecz towarzyski Reprezenta-

cji Polskich Pisarzy w Piłce Nożnej z Reprezentacją Gminy Za-

krzew. Reprezentacja Polskich Pisarzy w Piłce Nożnej wystąpiła 

w składzie:  Zbigniew Masternak – prozaik (kapitan Reprezen-

tacji), Jerzy Ornal – poeta, Mirosław Samosiuk – poeta, muzyk, 

Maciej Robert – poeta, krytyk literacki, Marcin Pawlik – poeta, 

Jacek Kosierb – autor monografii sportowych, dziennikarz oraz 

Michał Sobol – poeta (pochodzący z Cerekwi). W skład Repre-

zentacji Gminy Zakrzew wchodzili: Janusz Stawczyk (kapitan), 

Jakub Rdzanek, Mariusz Odrobiński, Kamil Pysiak, Marcin Pro-

kop, Piotr Witczak, Hubert Kowalczyk, Norbert Wieteska. Za-

wody sędziował Artur Ofiara. 

Mecz zgromadził wielu kibiców, którzy brali udział w pikniku 

czytelniczym oraz Gminnym Dniu Sportu. Kibicowali także 

uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego 

w Zakrzewie wraz z nauczycielami, którzy przygotowali trans-

parenty promujące książkę oraz zdrowy tryb życia i sport. 

Ubrani w kibicowskie stroje z szalikami dopingowali obydwie 

drużyny. 

Mecz zakończył się zwycięstwem Reprezentacji Gminy Zakrzew. 

Nie wynik spotkania był jednak najważniejszy, ale promocja 

książki oraz promocja sportu. Gratulacje dla obydwu drużyn za 

zaangażowanie i walkę do ostatnich minut spotkania złożył 

Sławomir Białkowski Wójt Gminy Zakrzew. Podziękował druży-

nom za sportową walkę i wręczył pamiątkowe statuetki i meda-

le. Złożył też podziękowania pisarzom, za przyjazd do Zakrze-

wa i udział w zakrzewskim Narodowym Czytaniu.  

Przed meczem Reprezentacji odbywał się Gminny Dzień Sportu.  

Klub Powała Taczów zorganizował zawody sportowe z udzia-

łem dzieci i rodziców – biegi, slalomy, kozłowanie piłki, mecz 

dzieci kontra rodzice i inne. Przygotował także poczęstunek dla 

uczestników pikniku – kiełbaski z grilla, napoje, słodycze i owo-

NARODOWE CZYTANIE 2018. MECZ TOWARZYSKI - REPREZENTACJA  
POLSKICH PISARZY W PIŁCE NOŻNEJ VS. GMINA ZAKRZEW.  

GMINNY DZIEŃ SPORTU. 
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ce. 

Organizatorami zakrzewskiego Narodowego Czytania połą-

czonego z Gminnym Dniem Sportu byli: Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w Zakrzewie i klub sportowy GASS Powała Taczów,  

przy współpracy z Gminą Zakrzew oraz Publiczną Szkołą Pod-

stawową im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie. 

Zofia Maj 

Foto: zbiory Biblioteki Gminnej w Zakrzewie 

W  niedzielne popołudnie 8 lipca 2018 r. odbyła się  

potańcówka w przykościelnej stodole przy tradycyjnej 

wiejskiej muzyce. Dzięki życzliwości księdza Ireneusza Koseckie-

go, proboszcza parafii Zakrzew, który udostępnił salę, mogli-

śmy zorganizować zabawę dla sympatyków tańców ludowych.  

Dawniej takie potańcówki odbywały się w remizach, domach 

prywatnych czy na dechach. Dziś, po latach zapomnienia, po-

woli wraca ta piękna tradycyjna muzyka i taniec. 

Do tańca przygrywali gościom znakomici muzykanci – 

Kapela Niwińskich,  Kapela Braci Wójcików oraz akordeonista 

Tomasz Stachura.    

Kapela Niwińskich występuje na najważniejszych prze-

glądach i festiwalach muzyki tradycyjnej. Wielokrotnie nagra-

dzana, ma w swoim dorobku płyty i nagrania radiowe. W swo-

im repertuarze posiada zasłyszane od wiejskich skrzypków 

i harmonistów starodawne oberki, radomskie mazurki oraz po-

lki. Są to melodie pochodzące z Mazowsza, w szczególności 

z Radomszczyzny. Kapela Braci Wójcików pochodzi z gminy 

Zakrzew. Tadeusz Wójcik gra na skrzypcach, Marian jest praw-

dziwym mistrzem gry na harmonijce ustnej. Przez lata bracia 

grywali na weselach i wiejskich zabawach,  potem zmieniły się 

czasy i zapomniano o ich kapeli. Ostatnio znów grają, na nowo 

odkryci przez profesora Andrzeja Bieńkowskiego i kapelę Ni-

wińskich. Tomasz Stachura, akordeonista z Woli Grabowskiej, 

znakomicie gra na unikalnym akordeonie. Ma szeroki repertuar 

obejmujący zarówno popularne dziś przeboje, jak i stare obe-

ry, mazurki i polki. Występuje  z różnymi skrzypkami, zarówno 

starszego jak i młodszego pokolenia. 

Zagrane przez kapele oberki, mazurki i polki sprawiły,  

że zgromadzeni w stodole, młodzi i starsi miłośnicy muzyki ludo-

wej, ruszyli do tańca. Nie zabrakło również wiejskiego poczę-

stunku, wspólnych śpiewów i rozmów oraz wspominania daw-

nych lat. Potańcówka w Zakrzewie trwała do późnych godzin 

wieczornych.  

Organizatorami byli Wójt Gminy Zakrzew, Gminna 

Biblioteka Publiczna w Zakrzewie oraz proboszcz parafii św. 

Jana Chrzciciela w Zakrzewie. 

Zofia Maj 

Foto: zbiory Biblioteki Gminnej w Zakrzewie 

POTAŃCÓWKA W PARAFIALNEJ STODOLE 
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G minna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie, tradycyjnie już, 

zorganizowała dla swoich najmłodszych czytelników 

zajęcia wakacyjne. „Sierpniowe czwartki” cieszyły się w tym 

roku bardzo dużym zainteresowaniem. Zajęcia przygotowały 

i prowadziły Izabela Krasińska i Patrycja Piasek. 

 „Smok wawelski? Bazyliszek? Powała z Taczowa? Kto 

znanych legend zna słowa? – poznajemy legendy polskie” – 

tym hasłem rozpoczęliśmy wakacje w bibliotece. Dzieci poznały 

znane polskie legendy, a także legendę o Powale z Taczowa. 

Towarzyszyły im zabawy tematyczne. Podczas zajęć nie mogło 

zabraknąć zabaw i gier ruchowych. Zajęcia zakończyły zaba-

wy na dywanie interaktywnym.  

   Dla dzieci i młodzieży wakacje to czas wypoczynku 

i zabawy. Niezwykle ważne jednak jest, aby ten czas był spę-

dzony zdrowo i bezpiecznie. Dlatego też jedne z zajęć zostały 

poświęcone bezpieczeństwu podczas poruszania się po dro-

gach, nad wodą i w lesie. Na spotkanie z dziećmi zostali za-

proszeni przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Dro-

gowego w Radomiu – pan Zbigniew Mazurkiewicz, z-ca dyrek-

tora oraz instruktor i egzaminator WORD-u Radosław Wójcik.   

Zapoznali dzieci oraz rodziców z  najważniejszymi zasadami 

ruchu drogowego.  Zwrócili szczególną uwagę na bezpieczne 

przewożenie dzieci oraz nieprawidłowe zachowania podczas 

przechodzenia przez jezdnię. Na zakończenie wręczyli dzie-

ciom upominki – odblaskowe maskotki, które z pewnością 

zwiększą bezpieczeństwo dzieci podczas jesiennych i zimowych 

powrotów ze szkoły. Po prezentacji multimedialnej odbyły się 

konkursy, zagadki i interaktywne krzyżówki związane z bez-

pieczeństwem. 

 Trzeci sierpniowy czwartek zatytułowany: „Z rolki robi-

my stworki i zwierzaki, motylki, a nawet pawie – weź udział 

w naszej zabawie!” przeznaczono na zajęcia plastyczne.  Za 

pomocą rolek po papierze toaletowym, taśmy, kleju, kredek 

i kolorowych kartek dzieci tworzyły kolorowe zwierzęta. 

W rezultacie powstały piękne motyle, świnki, żaby, pawie oraz 

sowy. Zajęcia zakończyły gry interaktywne, zabawy integracyj-

ne i ruchowe.  

 Ostatnie zajęcia pt. „Okładki książek projektujemy, tak 

grafikami stać się możemy – wymyślamy tytuły i okładki na-

szych książek” potwierdziły, że dzieci są utalentowane i kre-

atywne. Zadaniem dzieci było zaprojektowanie okładki ich 

własnej książki. Każda okładka była inna, a przez to ciekawa 

i oryginalna. Dzieci brały też udział w zagadkach logicznych, 

rozwiązywały krzyżówki bajkowe na monitorze interaktywnym, 

grały w kalambury i zgadywanki. 

WAKACJE W BIBLIOTECE 2018 
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Ostatniego dnia zajęć odbyła się również wycieczka do Parku 

Trampolin „Jump World” w Radomiu. Wzięło w niej udział 25 

dzieci.  Uczestnicy wycieczki mogli skorzystać z wielu atrakcji - 

grać w koszykówkę, siatkówkę, korzystać z basenu z gąbkami, 

toru Ninja, czy toru przeszkód. Wyjazd zorganizowała bibliote-

ka wraz z Publiczną Szkołą Podstawową w Zakrzewie i Urzę-

dem Gminy w Zakrzewie. Wycieczka do „Jump Worldu” była 

miłą niespodziankę na zakończenie wakacji.  

 Cieszymy się, że tegoroczne wakacje w bibliotece zgro-

madziły tak  liczne grono dzieci. Wspólne zajęcia zakończyli-

śmy wręczeniem dyplomów i upominków oraz pamiątkowym 

zdjęciem.  Zapraszamy już za kilka miesięcy na ferie zimowe!  

 

Zofia Maj, Izabela Krasińska, Patrycja Piasek 

Foto: zbiory Publicznej Biblioteki w Zakrzewie 

 

ZAMYŚLENIA ZAKRZEWSKIEGO PLEBANA 
„Kocham Polskę, moją Ojczyznę...” 

Wieści z parafii Zakrzew 

W itam, witam Panią po wakacyjnej przerwie. Słońce 

świeci, lazurowe niebo, żyć się chce!    

A skąd ten entuzjazm i tyle radości? Coś się wydarzyło niezwykłe-

go?   

Wakacje się skończyły, a wspomnienia zostały. Jeszcze raz 

uświadomiłem sobie, jak piękna jest Polska, nasza Ojczy-

zna.  

To gdzie tak ksiądz buszował przez te wakacje; morze, góry czy 

Mazury?  

Bieszczady kolejny raz mnie zachwyciły cudownymi wido-

kami i ciszą, choć w tym roku jakby turystów więcej, nawet 

na Tarnicy - najwyższym szczycie tych przepięknych gór. 

A nad morzem też byłem, z dziećmi naszej parafii, w Miko-

szewie. Też było pięknie.  

Zgoda! Polska ma to szczęście, że ma dostęp do morza, i góry 

ma piękne od Karkonoszy, poprzez Tatry, aż po Bieszczady. 

I Mazury, Roztocze, Kaszuby, Polesie. Aż trudno wszytko wymie-

nić. Mamy się czym pochwalić.    

Dlatego każdego roku odwiedza nasz kraj prawie 19 mln 

cudzoziemców. Walczymy z panującymi na zachodzie fał-

szywymi mitami i stereotypami na temat polskiej historii, 

zaściankowości, zapóźnienia cywilizacyjnego.  

No właśnie, dopiero gdy przyjadą do Polski, otwierają szeroko 

oczy i są zachwyceni widokami, klimatem, pysznym jedzeniem, 

zapachami, smakami, naszą polską gościnnością, wysoką jakością 

usług hotelowych, agroturystyką. Gdy wracają do siebie, są naj-

skuteczniejszą reklamą i zachętą dla swoich przyjaciół - jedźcie do 

Polski, to cudowny kraj.  

11 listopada przypada 100 - lecie odzyskania niepodległości 

przez Polskę. Jest okazją, by promować nasz kraj i mówić 

o naszej pięknej, ale niezwykle trudnej historii. O ludziach, 

przywódcach, bohaterach, którzy nam tę wolność po 123 

latach niewoli przywrócili.  

Trzeba nam Bogu dziękować, że na te przełomowe lata dał nam 

niezwykłych Polaków: J. Piłsudskiego, R. Dmowskiego, I. Paderew-

skiego, W. Witosa, I. Daszyńskiego i wielu innych, mniej znanych 

czy wręcz zapomnianych.  

Oni wszyscy kochali Ojczyznę, pragnęli jej wolności, choć 

często mieli skrajnie odmienne wizje, jak do tego dojść, 

w którym pójść kierunku, z kim zawierać sojusze,  jaki przy-

jąć model dochodzenia do pełnej niezależności.  

Czytałam gdzieś, że Daszyński z Piłsudskim byli po przeciwnych 

stronach barykady. Po przewrocie majowym w 1926 r. Daszyński, 

będąc marszałkiem Sejmu, stawał w obronie demokracji, łamanej 

przez Piłsudskiego i jego zwolenników, ale nigdy nie sprzeniewie-

rzył się sprawie niepodległości. Szanował go jako Naczelnika 

Państwa, choć w wielu sprawach się z nim nie zgadzał.  

Czyli umieli się mądrze różnić. Wiedzieli, że osobiste ambicje 

polityczne, dążenie do władzy i stanowisk należy schować 

do kieszeni, gdy chodzi o dobro Ojczyzny. Jakże wiele od 

nich mogą się uczyć współcześni politycy! 

Mogą i powinni się uczyć! Niech sięgają do życiorysu Ignacego 

Jana Paderewskiego - genialnego kompozytora i pianisty, i nie-

zwykle skutecznego polityka. Okazał się niestrudzonym orędowni-

kiem niepodległej Polski. To właśnie on wpłynął na prezydenta 

USA Thomasa W. Wilsona, by ten opowiedział się za powstaniem 

niezależnej Rzeczypospolitej.  

Tym bardziej, że niepodległość jest darem niezwykle kru-

chym, nietrwałym. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. 

przyszedł rok 1920 i nawała bolszewicka.  

To się naprawdę wydaje nieprawdopodobne, że Polacy poradzili 

sobie, choć w ludzkich rachubach sprawa była przegrana. Ale 

zdarzył się cud nad Wisłą.  

Józef Piłsudski za swój życiowy cel uznał doprowadzenie 
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do ponownego pojawienia się Polski na mapach Europy. 

I ten cel zrealizował. Choć popełniał błędy, był uznawany za 

dyktatora, dokonał przewrotu majowego, to jak wyznał wie-

lokrotnie „miłość do Ojczyzny jest moim największym 

i pierwszym zadaniem”.  

O granice Polski też trzeba było walczyć. Nikt wolności nie przy-

niósł nam na tacy! Jak mówią historycy, m. in. prof. A. Nowak, 

traktat wersalski nie wszystko załatwił. Z punktu widzenia zwycię-

skich mocarstw zachodnich idealnym rozwiązaniem była Polska jak 

najmniejsza i jak najsłabsza. Taki mały buforek, który nie będzie 

drażnił, ani przeszkadzał Niemocom i Rosji. Takie były założenia 

premiera brytyjskiego Davida Lloyda George`a i prezydenta Sta-

nów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona.  

Boża opatrzność nad nami czuwała. Dała nam Romana 

Dmowskiego. To on zabiegał najpierw o to w Rosji, a póź-

niej we Francji, gdzie szukał poparcia dla polskiej sprawy.  

Gratuluję znajomości historii. Trzeba nam szczególnie w tym Jubi-

leuszowym roku sięgać częściej do przekazów historycznych, aby 

uświadamiać sobie, że nikt nam wolności nie dał za darmo, że za 

wolność Polacy przelewali krew, bo kochali  Ojczyznę bardziej niż 

swoje ziemskie życie.  

Polacy dla upamiętnienia ważnych rocznic i wydarzeń sypa-

li kopce; ku czci Kościuszki, Piłsudskiego. Może 100 - lecie 

odzyskania niepodległości zasługuje na takie szczególne 

upamiętnienie?  

Świetny pomysł. Ale myślę, że nasza miłość do Ojczyzny, najpięk-

niej zrealizuje się poprzez uczciwą pracę, solidną naukę, szukanie 

prawdy, szacunek dla tych, z którymi się różnimy w wielu rze-

czach, ale nie walczymy ze sobą. Bo Polska - jest naszą wspólną 

Ojczyzną.    

Piękna puenta. Zachęcam do modlitwy o pomyślność dla 

Polski i Polaków.  

PLEBAN 
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W  związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą 

odzyskania przez Polskę niepodległości podejmowane 

są różne inicjatywy dla upamiętnienie tego jubileuszu. Jedną 

z nich był „Rajd dla Niepodległej”, który 28 września zorgani-

zowała Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielisze w ramach re-

alizowanego projektu: Mała Ojczyzna – Ślady Pamięci. 

Uczniów, rodziców oraz społeczność lokalną powitał pan wójt 

Sławomir Białkowski oraz pani dyrektor Anna Młynarczyk. Wy-

startowaliśmy o godzinie 16.00. Nie przestraszyły nas chmury 

zwiastujące deszcz. Trasa przemarszu wiodła z Bielichy, przez 

Janiszew do Nadleśnictwa Radom.  

 Maszerowaliśmy dumnie i radośnie z naszą biało-

czerwoną flagą przez piękne, leśne tereny zauważając pierw-

sze oznaki złotej polskiej jesieni. Chmury nagle zniknęły a poja-

wiło się jesienne słońce. Na krótką przerwę zatrzymaliśmy się  

przy pamiątkowym kamieniu oraz pomniku przyrody „Dębie 

Niepodległości”, ustawionym przez leśników na pamiątkę 100-

lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. 

 Na zakończenie marszu jego uczestnicy wzięli udział 

w ognisku zorganizowanym dzięki życzliwości Nadleśnictwa 

Radom. Wspólnie śpiewaliśmy pieśni i piosenki patriotyczne 

oraz harcerskie chcąc w ten sposób kultywować tradycję wspól-

nego śpiewania, aby rozwijać poczucie więzi narodowej. Rajd 

miał na celu integrację międzypokoleniową, aktywizację spo-

łeczną oraz propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia 

przy jednoczesnym świętowaniu 100-lecia Niepodległości. 

Chcemy zachęcać społeczność lokalną do uczestniczenia w ob-

chodach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Poprzez współpracę międzypokoleniową dzieci, młodzież i do-

rośli dzielą się wspólnymi pasjami i zainteresowaniami.  W ra-

dosnych nastrojach zakończyliśmy rajd planując kolejne działa-

nia. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do 

zorganizowania i sprawnego przebiegu Rajdu dla Niepodle-

głej.  

Małgorzata Małysa 

Foto: Małgorzata Małysa 

 

RAJD DLA NIEPODLEGŁEJ 

Wieści edukacyjne 
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N asze przedszkole po raz pierwszy wzięło udział w kon-

kursie ekologicznym „O czyste powietrze dbamy – ze 

smogiem wygrywamy”, organizowanym przez Samorząd Wo-

jewództwa Mazowieckiego.  W konkursie wzięły udział: Hania 

Rdzanek i Paulinka Musiałek z grupy „Motylki” oraz Oliwia 

Hulewicz z grupy „Pszczółki” pod opieką nauczycielki, Karoliny 

Górki. Dziewczynki wykonały pracę konkursową w formacie A3, 

łącząc kilka technik plastycznych z zachowaniem bardzo boga-

tej kolorystyki. 

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 14 

czerwca, podczas uroczystej gali w budynku słoniarni, na tere-

nie Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Dziewczynki, spo-

śród 580 placówek, zajęły III miejsce, co było bardzo dużym 

wyróżnieniem zarówno dla nich jak i naszego przedszkola. Każ-

da z nich otrzymała hulajnogę oraz dyplom,  przedszkole 

oczyszczacz powietrza a opiekun torbę sportową. Nagrody 

zwycięzcom wręczyła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska. 

Po uroczystym ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród laureaci 

konkursu mieli czas na słodki poczęstunek a następnie pokaz 

wybranych zwierząt na wybiegu i zwiedzanie ogrodu zoolo-

gicznego.  

Karolina Górka  

Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie 

Foto: zbiory Publiczne Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie 

III MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE DLA PRZEDSZKOLA SAMO-
RZĄDOWEGO W ZAKRZEWIE „O CZYSTE POWIETRZE DBAMY –  

ZE SMOGIEM WYGRYWAMY”  

D zieci w wieku przedszkolnym uwielbiają tańczyć i śpie-

wać. Nie jest im obcy repertuar tradycyjnych piosenek 

i przyśpiewek ludowych. Chętnie naśladują kroki tańców ludo-

wych, a najbardziej lubią przebierać się w fascynujące koloro-

we stroje ludowe.  

W Przedszkolu Samorządowym w Zakrzewie od lat 

obserwujemy u naszych wychowanków fascynację starszym ro-

dzeństwem tańczącym w Dziecięcym Zespole Pieśni i Tańca Za-

krzewiaki, działającym przy PSP w Zakrzewie. Aby rozwijać 

zainteresowania naszych wychowanków, zrodził się pomysł 

utworzenia dziecięcego zespołu ludowego ,,Małe Zakrzewiaki’’ 

działającego przy Przedszkolu Samorządowym w Zakrzewie. 

W ramach projektu będziemy realizować działania rozwijające 

w dzieciach zamiłowanie do muzyki i tańców ludowych, tradycji 

i kultury, jednoczyć środowisko lokalne, stwarzać sytuacje sprzy-

jające spotkaniom pokoleniowym. W dzieciach wzmocni się po-

czucie więzi z ziemią rodzinną, poszanowanie tradycji lokalnej 

i kultury. Podczas realizacji projektu stawiamy również na inte-

STOWARZYSZENIE ,,MAŁE ZAKRZEWIAKI’’ DZIAŁAJĄCE PRZY PRZEDSZKOLU 
SAMORZĄDOWYM W ZAKRZEWIE PRZY WSPÓŁPRACY STOWARZYSZE-

NIA ,,BRAĆ SIENKIEWICZOWSKA’’ REALIZUJE PROJEKT: DZIECIĘCY ZESPÓŁ 
LUDOWY ,,MAŁE ZAKRZEWIAKI’’. 
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grację środowiska lokalnego poprzez stworzenie możliwości 

sprzyjających spotkaniom pokoleniowym. Zawęzi się współpra-

ca instytucji działających na rzecz rozwoju miejscowości i inte-

gracji mieszkańców: gminy, przedszkola, biblioteki. 

Dzieci wezmą udział: w wycieczce do siedziby Pań-

stwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, 

w spotkaniu z artystami z zespołu i w taneczno-wokalnych 

warsztatach wydobywających naturalną, indywidualną wrażli-

wość dziecka. Obejrzą film dokumentujący historię zespołu, 

wezmą udział w próbie zespołu.  Dzieci dowiedzą się, co to jest 

pasja do tańca, nauczą się podstaw tańca klasycznego, tańców 

ludowych i narodowych. Podsumowaniem projektu będzie kon-

cert zorganizowany dla społeczności lokalnej: rodziców, dziad-

ków i rodzeństwa uczestników projektu. W Gminnym Centrum 

Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie zorganizowana zo-

stanie wystawa dokumentująca realizację projektu, na którą 

serdecznie już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców. 

 

 

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Dziecięcy zespół ludowy ,,Małe Zakrzewiaki” opracowany przez Stowarzyszenie ,,Brać Sienkiewiczowska’’, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w 

ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” pn.,,Promocja i rozwój obszarów wiejskich’’, w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w 

ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

S łowa te dały początek wspaniałej zabawie z MegaMisją, 

której uczestnikami były „Świetliczaki”, a w szczególności 

uczniowie klas 2a, 2b, 1b z Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie w roku szkolnym             

2017/2018. 

 Mega Misja to ogólnopolski program nowoczesnej edu-

kacji dla dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej - który podnosi 

cyfrowe kompetencje nauczycieli, a dzieciom pomaga odkryć 

dobre i bezpieczne strony technologii komputerowych. Honoro-

wym ambasadorem programu jest Grzegorz Kasdepke – autor 

bestsellerowych książek dla dzieci. 

 Nauczycielki PSP w Zakrzewie w kwietniu 2017r. zgłosi-

ły szkolną świetlicę do programu i nagrały film propagujący 

program, dzięki któremu szkoła została zaproszona do udziału, 

podobnie jak 250 innych szkół z całej Polski.  

 W ciągu roku przeprowadzonych zostało 35 zajęć na 

podstawie scenariuszy pobranych z bazy wiedzy programu 

MegaMisja, po których sporządzane były na bieżąco relacje, 

udokumentowane zdjęciami i wysyłane na stronę internetową. 

Rodzice z dziećmi mogli w związku z tym obejrzeć relację 

z przeprowadzonych zajęć oraz śledzić ich osiągnięcia na plat-

formie MegaMisji. Wyzwania oparte były na mechanizmie gry 

edukacyjnej (grywalizacji). Pojawiający się w niej animowani 

bohaterowie mieli mnóstwo pytań i kłopot z pewnym cyfrowym 

wynalazkiem- „Psotnikiem”, a dzieci pomagały im je rozwiązać. 

Pracując w grupach, podejmowały kolejne wyzwania w Mega-

Misji, zdobywając punkty, które wymieniane były 

na nagrody pomocne w realizacji zajęć, ale także wzbogaciły 

kącik edukacyjny w świetlicy. Świetliczaki uczyły się współpracy 

w grupie, były megastycznie kreatywne, co można było zoba-

czyć w licznych pracach wykonanych podczas zajęć. Najważ-

niejszym jednak celem programu było uświadomienie uczestni-

kom: jak być bezpiecznym w internecie, jak chronić prywatność 

w sieci, tworzyć i edytować grafiki, dźwięki, filmy i jak wyko-

rzystać e-narzędzia w pożyteczny i twórczy sposób, aby 

w przyszłości tworzyć bezpieczny i przyjazny cyfrowy świat. 

  Dzięki podjętym wyzwaniom dzieci wraz z prowadzą-

cymi nauczycielkami: Barbarą  Śliwińską i Pauliną Augustyniak 

otrzymały wszystkie przewidziane  nagrody rzeczowe, 

tj:.2 megastyczne zestawy przyborów plastycznych dla całej 

grupy uczestników programu, 2 tablety, 2 zestawy książek 

i audiobooków oraz gry planszowe. Każdy uczestnik na zakoń-

czenie programu otrzymał dyplom, zaś nauczycielki  i szkoła 

certyfikaty udziału w programie oraz różnego rodzaju gadżety  

Zespołu Mega- Misji, co stanowiło tzw.  pakiet startowy. 

 Zachęcamy inne szkoły  do  udziału w kolejnych edycjach 

Mega Misji. Naprawdę warto!  

Lider programu Barbara Śliwińska 

 

MEGAMISJA TO ZABAWA, DLA ŚWIETLICY WIELKA SPRAWA, 
EDUKUJE, ANGAŻUJE I NAS WSZYSTKICH INFORMUJE 
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W ydaje się że wokół nas jest mnóstwo wody. Pamiętamy 

zapewne ze szkoły, że woda krąży w obiegu zamkniętym 

czyli nie powinna się nigdy wyczerpać. Tymczasem jest zupełnie 

inaczej. Czysta, słodka, zdatna do picia woda nie jest wszędzie na 

świecie równie łatwo dostępna. Nie wystarczy tylko odkręcić kran. 

Nawet źródła głębinowe wyczerpują się szybko, a odnawiają bar-

dzo powoli. Wiele z nich traci przydatność do użytku, jeśli zostaną 

zanieczyszczone przez ścieki, nawozy czy pestycydy. Dostęp do 

wody staje się coraz bardziej ograniczony, przez co również kosz-

tuje ona coraz więcej. Zasoby wody pitnej na świecie kurczą się 

dramatycznie, a zużycie wciąż rośnie.  

 Według raportu Programu Narodów Zjednoczonych do 

spraw Rozwoju (UNDP) „GEO- 4” do 2025 roku zużycie wody ma 

wzrosnąć o 50 proc. w krajach rozwijających się i o 18 proc. w 

krajach rozwiniętych. Obecnie najbardziej dramatyczny brak wody 

cierpią mieszkańcy Afryki ( przeciętny mieszkaniec tego regionu 

ma do dyspozycji na dobę jedynie 47 litrów wody, najbiedniejsi 

zaś 7 do 10 litrów), jednak problem dotyczy całego świata. We-

dług oceny UNDP w następnym pokoleniu z brakiem wody będzie 

borykało się 2/3 ludzkości. Obecnie w Europie problemy z dostę-

pem do wody mają przede wszystkim mieszkańcy jej południowych 

regionów, ale jej deficyt rośnie i na północy, choć na razie niedo-

bory mają charakter okresowy. Polska należy do krajów, które 

będą musiały zmierzyć się z tym problemem w pierwszej kolejności, 

ponieważ nasze zasoby wody są stosunkowo niewielkie - wynoszą 

1580 metrów sześciennych na rok (w roku suchym zaledwie ok. 

1000 metrów sześciennych), wolniej się również odnawiają. W 

Polsce roczne opady na metr kwadratowy wynoszą od 500 do 

700 mm. Średnia europejska jest dwa razy wyższa.  

 Przeciętny Polak zużywa rocznie 40 metrów sześciennych 

wody. To oznacza, że w czteroosobowym gospodarstwie domo-

wym rok w rok wraz z wodą spływają do kanalizacji setki złotych. 

Dlatego wszyscy możemy się włączyć w oszczędzanie, nawet w 

małym gospodarstwie domowym, planeta Ziemia i domowy budżet 

będą nam wdzięcznie. 

Poniżej przedstawiono 10 podstawowych sposobów ograniczenia 

ilości zużywanej wody. Zastosowanie nawet kilku z nich będzie 

ważnym krokiem w stronę świadomego życia i troski o naturę. 

 Wybierz pralkę z małym zużyciem wody. Pod tym względem 

pralki w podobnej cenie i klasie energetycznej różnią się zna-

cząco. Mogą zużywać od nieco ponad 30 do blisko 70 litrów 

wody na cykl prania. Zakręć wodę w czasie golenia i mycia 

zębów. Do płukania ust używaj napełnionego kubka. Zamiast 

kilkunastu litrów, zużyjesz tylko pół litra wody. 

 Zmień spłuczkę na model z opcją mniejszego spłukiwania. 

Właściwy dobór zbiornika WC pozwoli na zachowanie higie-

ny przy minimalnym zużyciu wody. Do spłukania miski toaleto-

wej wystarczy zaledwie 2 litry wody. 

 Dokręć lub napraw kapiący kran. Jeśli kran kapie z częstotli-

wością 1 kropla na 5 sekund to w ciągu roku może wyka-

pać nawet ponad 2 tys. litrów wody! 

 Zmień wszystkie krany na takie, które oszczędzają wodę. W 

starym kranie możesz zainstalować perlator – rodzaj sitka o 

drobnych oczkach, które napowietrza wypływającą wodę, 

przez co strumień jest silniejszy.  

 W czasie mycia rąk nie odkręcaj kranu w pełni. Aby oczyścić 

twarz i dłonie, woda nie musi tryskać, wystarczy jak płynie 

spokojnym strumieniem. Jeśli w czasie mycia zbierzesz wodę w 

umywalce, możesz ją później wykorzystać do namoczenia po-

plamionej odzieży przed praniem. 

 Używaj jednouchwytowych baterii. Dzięki takiemu rozwiązaniu 

szybciej ustawisz pożądaną temperaturę niż kiedy kręcisz 

dwoma kurkami. 

 Nie zmywaj pod bieżącą wodą. Napełnij jedną komorę zlewu 

wodą z płynem i w niej umyj naczynia. Płucz w drugiej komo-

rze lub pod niewielkim strumieniem bieżącej wody. 

 Pralkę i zmywarkę uruchamiaj dopiero, kiedy są pełne. Jeśli 

będziesz stosować się do tej zasady, zyskasz sporą oszczęd-

ność w porównaniu do prania czy zmywania ręcznego. Jeśli 

kupujesz nowy sprzęt AGD, zwróć uwagę nie tylko na klasę 

energetyczną urządzenia ale także na to, czy posiada ono 

ECO programy skracające proces mycia lub prania oraz 

zmniejszające zużycie wody. 

 Bierz szybki prysznic zamiast kąpieli. Pełna wanna to nawet 

180 litrów wody. Minuta odkręconego prysznica to około 10 

litrów. Pięciominutowy prysznic pozwoli zaoszczędzić nawet 

2/3 zużywanej wody.  

 Nie wylewaj wody, jeśli może ona zostać ponownie wykorzy-

stana. Wodę po gotowaniu można wykorzystać do podlewa-

nia roślin, a wodę z kąpieli do mycia samochodu. 

 

Małgorzata Białkowska 

OSZCZĘDZAJMY WODĘ – TO SIĘ OPŁACA 

Zespół redakcyjny kwartalnika „Wieści”: Krystyna Smolińska (redaktor naczelna), Sławomir Białkowski, Marzenna Nosowska, Anna Włodarczyk, ks. Ireneusz 

Kosecki,  Beata Słowik, Edyta Maj, Małgorzata Małysa, Ewelina Woźniak (redaktor techniczny) 

Adres Redakcji: Publiczne Gimnazjum w Zakrzewie; Zakrzew 26-652; tel. 48 610 54 89;  

e-mail: zakrzew_gazeta@vp.pl  

Nakład: 1500 szt.  

Wydawca: Urząd Gminy w Zakrzewie; 26– 652 Zakrzew; tel. 48 610 51 22; faks: 48 610 51 43 


