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Szczęśliwych, kojących, przeżytych  

w zgodzie ze światem i z sobą samym,  

pełnych życia i miłości świąt Bożego Nagodzenia  

oraz dobrego Nowego Roku. 

Życzy 

Redakcja „Wieści” 

Wójt i Rada Gminy Zakrzew 

zapraszają  

Mieszkańców Gminy Zakrzew 

na  

Wieczór Wigilijny, 

który odbędzie się 15 grudnia 2019 roku o godz.1800 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie. 
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KAMIENIE MÓWIĆ BĘDĄ… 

Rzecz o Teresie Grodzińskiej 

20  grudnia 1899r., na świat przyszło piąte z sześciorga 

dzieci Bronisławy i Feliksa Grodzińskich – Teresa. 

Właściciele jaszowickiego majątku cieszyli się ogromnym sza-

cunkiem, ze względu na aktywną działalność społeczną. Matka 

dziewczynki była wielką orędowniczą unowocześniania, zało-

żyła Radomskie Koło Ziemianek. W odpowiedzi na zakładanie 

rosyjskich szkół dla młodzieży utworzyła szkołę polską we 

własnym dworze. Ojciec Tereni – Feliks był sędzią pokoj  w 

Przytyku oraz długoletnim radcą Towarzystwa Kredytowo-

Ziemskiego. 

Dom, w którym wychowała się Teresa Grodzińska, pełen 

był patriotyzmu i dobroci. To sprawiło, że lubiła życie wiejskie 

i brała w nim czynny udział. Opiekowała się kalekimi i bez-

domnymi zwierzętami. Lubiła kolorowe stroje. Z tego powodu 

wymusiła na rodzicach pozwolenie na hodowanie kur. Zarobio-

ne ze sprzedaży jaj pieniądze wydawała na kupno kolorowych 

paciorków na targu w Przytyku. Była indywidualistką. Łamała 

dość sztywne w tym czasie zasady. Teresa wrażliwa była na 

piękno. Uważnie obserwowała przyrodę. Jej ulubionymi auto-

rami byli Henryk Sienkiewicz, Jan Kasprowicz, Stanisław 

Ignacy Witkiewicz, a z malarzy ukochała Jana Matejkę i Artura 

Grottgera. 

Więcej informacji na temat jej dzieciństwa i charakteru 

znamy ze wspomnień Wiktorii Grodzińskiej, która często spę-

dzała wakacje w Jaszowicach. Mówiła ona, że Teresa była 

szczupłą, śniadą dziewczynką z kasztanowymi warkoczykami, 

w które najczęściej wplatała czerwone wstążki. Miała duże, 

lśniące jak gwiazdy oczy i nieprawdopodobnie długie rzęsy. 

W latach 1914-1918 uczęszczała do Prywatnego Gimna-

zjum Żeńskiego Marii Gajl w Radomiu, będącego znanym 

ośrodkiem wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Dzia-

łając w tajnej Organizacji Młodzieży Narodowej, przyczyniła 

się do założenia w 1916 roku w gimnazjum żeńskiej drużyny 

harcerskiej. Z jej inicjatywy powstał również Samorząd Szkol-

ny im. Emilii Plater. Była zdolną, lubianą i cenioną uczennicą. 

Po ukończeniu gimnazjum w 1918 roku rozpoczęła naukę 

w Szkole Ogrodniczej w Warszawie. 

Kiedy w styczniu 1919 roku rozpoczęła się wojna polsko-

bolszewicka, wielu młodych ludzi wstępowało ochotniczo do 

Armii Polskiej. Także Teresa Grodzińska nie mogła pozostać 

obojętna. Ukończyła kurs sanitarny i w czerwcu 1920 roku 

odbyła praktykę w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie, gdzie 

opiekowała się rannymi. Po praktyce dobrowolnie wystąpiła 

o skierowanie na front. 

2 lipca 1920 roku bolszewicki generał Michaił Nikołaje-

wicz Tuchaczewski wydał dyrektywę o rozpoczęciu ofensywy 

przez front zachodni: „[…] po trupie Polski wiedzie droga do 

ogólnego wszechświatowego pożaru. Na  Wilno, Mińsk, War-

szawę – marsz”. 4 lipca ruszył na front zachodni. Od tego dnia 

wojska bolszewickie błyskawicznie wdzierały się w głąb Pol-

ski. Już 12 sierpnia rozpoczęła się bitwa o Warszawę. 

W lipcu 1920 roku Grodzińska wraz z kuzynką Janiną 

Zdziarską  otrzymały  przydział do II Batalionu 4. Pułku Pie-

choty Legionów Polskich. Pomogła im starsza siostra Janiny – 

Maria Zdziarska, studentka medycyny, która pełniła w pułku 

funkcję asystenta lekarza. Wyjechały w okolice Hrubieszowa, 

gdzie walczył ich batalion. Po ciężkich walkach 12 sierpnia ich 

pułk wysłano na odpoczynek do Kozienic. Wtedy Grodzińska 

pojechała do Jaszowic, by spotkać się z rodziną. W ich parafial-

nym kościele w Zakrzewie, w czasie mszy, modlono się 

o szczęśliwy powrót Teresy do domu i pomyślne zakończenie 

wojny. Nikt nie przypuszczał, że jest to ich ostatnie spotkanie. 

18 sierpnia wróciła na front, gdy toczyły się walki 

o Hrubieszów z sowiecką 12 Armią i 1 Armią Konną Siemiona 

Budionnego. Szczególnie ta druga słynęła z wyjątkowego okru-

cieństwa. W jej skład wchodzili głównie Kozacy i niepiśmienni 

chłopi. Mordowali wszystkich, którzy stanęli na ich drodze – 

kobiety, dzieci oraz starców. W Berdyczowie spalili szpital 

z 600 rannymi Polakami i opiekującymi się nimi sanitariuszka-

mi. 

Walki o Hrubieszów trwały 10 dni i były niezmiernie 

krwawe. Tak opisywała je Maria Zdziarska w liście do Wiktorii 

Grodzińskiej: „[…] armia Budionnego około 12 tysięcy, cofają-

ca się spod Zamościa, zajechała na tyły naszych dwóch  puł-

ków i wtedy zaczął się ów sądny dzień, obrazy były straszne 

i bohaterskie w najwyższym stopniu, wprost nie dające się opi-

sać, ludzie bronili się przeciw stukrotnemu nieprzyjacielowi, 

który dziesiątkował naszych artylerią, karabinami maszynowy-

mi i szarżami…”. 

Teresa przez cały czas walk ofiarnie pełniła swoją służbę. 

Opatrywała rannych i wyprawiała ich w głąb kraju. 22 sierpnia 

przeprowadzała rannych przez płonący most nad rzeczką Hucz-

wą, ratując życie kapralowi Foltynowi i wielu innym. Akcja ta 

odbywała się pod silnym obstrzałem bolszewików i nawet wte-

dy, gdy żołnierze ratowali własne życie poprzez ucieczkę, ona 

z pełną determinacją wypełniała swoje obowiązki. Drobna, 
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szczupła dziewczyna, gdy była taka potrzeba, przenosiła ran-

nych na własnych plecach. Jej odwaga i poświęcenie w tym 

dniu stały się podstawą do nadania jej później Krzyża Virtuti 

Militari. 

 Krwawe walki toczyły się dalej, aż doszło do odwrotu 

polskiej piechoty. Kawaleria bolszewicka ścigała i wycinała w 

pień małe grupki oraz pojedynczych polskich żołnierzy. Mor-

dowano rannych i dobijano jeńców. Zajęte opatrywaniem ran-

nych sanitariuszki nie nadążały za wycofującym się wojskiem. 

We wsi Stepankowice (dziś Stefankowice) zostały zaatakowane 

przez Kozaków. Zmęczona Teresa, nie mając już sił, aby ucie-

kać, schowała się pod kopką lnu koło jakiejś stodoły. Tam zna-

leźli ją Kozacy i doprowadzili do grupy pozostałych schwyta-

nych żołnierzy. Wśród nich była też Janina Zdziarska, która 

zapamiętała, że Kozacy zabrali 

Teresie pasek i buty, a gdy okazało 

się, że te są zbyt małe, oddali je 

dziewczynie. Pozostałe wydarze-

nia znane są już tylko z relacji 

okolicznych mieszkańców, bo 

Zdziarskiej, na szczęście, udało się 

uciec. 

Kozacy uprowadzili Grodzińską 

do odległej o kilka kilometrów wsi 

Czartowice. Tam zamknęli ją 

w wiejskiej chałupie. Było to 

w nocy z 1 na 2 września. Przy-

puszcza się, że pijani Kozacy pró-

bowali ją zgwałcić i że właśnie w 

obronie przed nimi chwyciła sie-

kierę i według relacji mieszkańców 

Czartowic: „[…] modląc się gło-

śno, broniła się siekierą przez kilka 

godzin, kładąc trupem dwóch  bol-

szewików, aż w końcu sama padła 

w nierównej walce. Rozwścieczeni 

Kozacy rozsiekali ją szablami”. Po 

odejściu Kozaków mieszkańcy wsi 

pochowali ją w pobliżu miejsca, 

w którym zginęła. Jej ciało było 

potwornie zmasakrowane. 

Po ponownym zajęciu Hrubieszo-

wa przez oddziały polskie odkopa-

no ciało Teresy i pochowano bezi-

miennie, ale z honorami, na cmen-

tarzu wojskowym w Chełmie. 

Na jej grobie umieszczono krzyż z 

epitafium „Cześć Ci Męczennico”. 

Później identyfikacji dokonała 

Janina Zdziarska. Kuzynka rozpoznała zmarłą po kolorze spód-

nicy oraz na podstawie strzępu fartucha, na którym był widocz-

ny monogram „T. G.”. 

15 września rodzina ekshumowała ciało i przewiozła je do 

Radomia. Ze względu na zły stan zdrowia matki Teresy – Bro-

nisławy Grodzińskiej – przez 12 lat ukrywano okoliczności, 

w jakich zginęła jej córka. Prawdę znali nieliczni. Oficjalnie 

przyjmowano wersję: „Gdy jednak Kozacy wdarli się po tym 

na tyły, wzięto ją do niewoli. Ale na jednym z postojów nagle 

skoczyła na konia kozackiego. Ruszono za nią w pogoń. Gdy 

stracono nadzieję schwytania jej, strzelono. Grodzińska padła, 

zabita na miejscu”. 

Dopiero po śmierci Bronisławy Grodzińskiej w sierpniu 

1932 roku Melchior Wańkowicz na łamach „Kuriera Warszaw-

 Teresa Grodzińska w domu rodzinnym w Jaszowicach 
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skiego” podał do publicznej wiadomości prawdziwe okoliczno-

ści śmierci Teresy, co oczywiście nie zmieniło faktu, że i tak 

radomianka od początku uznawana była za bohaterkę. 

Pogrzeb Teresy Grodzińskiej odbył się 18 września 1920 

roku. Ciało jej złożono w rodzinnym grobowcu na cmentarzu 

przy ulicy Limanowskiego w Radomiu – kwatera 12A. Chowa-

no ją z honorami wojskowymi. Udekorowaną kwiatami trumnę 

wieziono na lawecie armatniej, przy udziale kompanii honoro-

wej i wojskowej orkiestry. Tłumnie uczestniczyli też w nim 

radomianie: „Miasto, bez żadnych nakazów, z własnej woli, 

aby uczcić bohaterstwo i poświęcenie Tereni, przybrało szatę 

powagi świątecznej. Sklepy zamknięto, kościół, choć wielki, 

nie mógł pomieścić tłumów, które przyszły pomodlić się za 

duszę bohaterki”. Obok rodziny za trumną szli też uratowani 

przez Teresę żołnierze. 

W uznaniu zasług pośmiertnie odznaczona została Krzy-

żem Virtuti Militari 5 klasy. Została też odznaczona Krzyżem 

Walecznych. W 1926 roku, gdy odnawiano Szpital Ujazdowski 

w Warszawie, jedną z sal nazwano jej imieniem, chcąc tym 

samym uczcić jej pamięć i fakt, że właśnie w tym szpitalu 

uczyła się zawodu sanitariuszki. 

 
Magdalena Stopka 

Patrycja Mitak 

Absolwentki Publicznego Gimnazjum nr 1   

im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie 

Wieści z biblioteki 

27  września 2019 roku w sali widowiskowej Gmin-

nej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie miało 

miejsce niecodzienne wydarzenie – „Koncert Jankiela” w wy-

konaniu światowej sławy duetu: profesor Georgij Agratina – 

fletnia Pana, cymbały koncertowe, sopiłka oraz Maestro Robert 

Grudzień – fortepian, kompozycja. W programie znalazła się 

m.in. muzyka Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina, Geo-

rgija Agratiny, Michała Kleofasa Ogińskiego, Wojciecha Kila-

ra. 

Koncert otworzyli Wójt Gminy Zakrzew Leszek Margas 

oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie Zo-

fia Maj. 

Georgij Agratina jest solistą Narodowej Orkiestry Instru-

mentów Ludowych oraz profesorem Akademii Muzycznej 

w Kijowie. Urodził się w Mołdawii. Jest wirtuozem  fletni Pa-

na, a także cymbałów i wielu innych instrumentów. W swoich 

koncertach artysta prezentuje muzykę narodową ukraińską, 

mołdawską, rumuńską oraz klasyczną i popularną. Koncertował 

z najbardziej prestiżowymi orkiestrami symfonicznymi oraz 

jako solista w Rosji, Niemczech, Francji, Kanadzie, USA, Ho-

landii, Polsce, na Ukrainie i w Rumunii. 

Robert Grudzień to jeden z najchętniej zapraszanych arty-

KONCERT JANKIELA 

U 
waga! Pilne! Redakcja Wieści zwraca się z gorącą prośbą do Mieszkańców Jaszo-

wic i okolic o pomoc w odnalezieniu i udostępnieniu wszelkiego rodzaju materia-

łów, wiadomości, wspomnień, fotografii związanych z Teresą Grodzińską i jej rodziną. 

Jesteśmy w przededniu ważnych rocznic - w grudniu b.r.120. rocznica urodzin, we wrze-

śniu 2020r. 100. rocznica śmierci Teresy. Prosimy o pomoc i kontakt (tel.600 242 447). 

Udostępnione materiały zostaną zwrócone w ciągu trzech dni. 
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stów w Polsce. Kompozytor, organista, pianista, producent 

prestiżowych koncertów, spektakli i festiwali muzycznych. 

Cieszy się popularnością jako koncertujący organista. Od kilku 

lat czynnie udziela się także jako pianista i klawesynista. Jest 

absolwentem Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Hochschule 

für Musik w Düsseldorfie. Studia uzupełniał w Czechach, Au-

strii i Francji. Koncertował m. in. z: Teresą Żylis – Garą, Mał-

gorzatą Walewską, Alicją Węgorzewską, Wiesławem Ochma-

nem, Markiem Torzewskim. 

Duet Georgij Agratina i Robert Grudzień koncertuje od 

ponad 20 lat, wykonując po kilkadziesiąt koncertów rocznie, 

nie tylko w Polsce ale i w całej Europie. Artyści brawurowo 

zagrali  dobrze znane  utwory, takie jak: Polonez z filmu „Pan 

Tadeusz”, Prząśniczka czy Samotny pasterz. Niepowtarzalnie 

zabrzmiało „Ave Maria” Franciszka Schuberta na organy 

i fletnię Pana.  

Koncert, któremu towarzyszyła wystawa, odbył się w ra-

mach projektu autorskiego Roberta Grudnia „Moniuszko i jego 

czasy”. Rok 2019 został przez Sejm Rzeczypospolitej ogłoszo-

ny rokiem Stanisława Moniuszki, dlatego cały projekt,  podob-

nie jak twórczość wielkiego polskiego kompozytora – twórcy 

opery narodowej – łączy patriotyzm ze sztuką. Dwusetna rocz-

nica urodzin Moniuszki, to znakomita okazja aby nie tylko 

przypomnieć postać i dzieła tego twórcy, ale także ożywić pol-

skie życie kulturalne i muzyczne, o które tak bardzo zabiegał. 

Był to wyjątkowy koncert, który przyciągnął dużą grupę 

melomanów. Zakrzewska publiczność owacją na stojąco po-

dziękowała Georgijowi Agratinie i Robertowi Grudniowi za 

wspaniały koncert. My także dziękujemy wspaniałym artystom 

i licznie zgromadzonej publiczności. 

Zofia Maj 

Foto: Gminna Biblioteka Publiczna 
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W  piątkowy wieczór 4 października 209 r. w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Zakrzewie odbył się koncert 

„Soyka Trio” w wykonaniu Stanisława Soyki i jego zespołu. 

Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu „II Jesienne 

spotkanie z kulturą”. Stanisław Sojka to wybitny wokalista 

jazzowy, pianista i kompozytor, autor wspaniałych, ponadcza-

sowych kompozycji – jak „Tolerancja”, „Cud niepamięci” czy 

„Absolutnie nic”. Wciąż inny, wciąż nowy, a jednocześnie roz-

poznawalny od pierwszych nut „Soyka Trio”... Każdy koncert 

Soyki jest wyjątkowy i niepowtarzalny między innymi dzięki 

jazzowym improwizacjom.  

Stanisław Soyka (Sojka) studiował na Akademii Muzycz-

nej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, na kierunku aran-

żacji i kompozycji. Debiutował w listopadzie 1979 recitalem 

muzyki bluesowej i gospel w Filharmonii Narodowej w War-

szawie. W następnym roku ukazała się pierwsza płyta „Don't 

You Cry”. Kolejny album „Blublula” z 1981 roku został najlep-

szym jazzowym albumem roku i osiągnął status „Złotej Płyty”. 

Artysta ma w swoim dorobku 17 albumów z muzyką jaz-

zową, popową, religijną. Pisał muzykę do sonetów Shakespea-

re’a, wierszy Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Wisławy 

Szymborskiej, Bolesława Leśmiana, a także do poematu Karola 

Wojtyły „Tryptyk rzymski”. Tworzył muzykę do filmów i słu-

chowisk Teatru Polskiego Radia i Telewizji. Skomponował 

muzykę do dramatu muzycznego pt. „Pasja według Romana 

Brandstaettera zwana Pasją Szczecińską”. 

Stanisław Soyka występował na znanych festiwalach jaz-

zowych polskich i zagranicznych (All Stars Jazz Fest – Sztok-

holm, Umbria Jazz – Perugia, Nancy Jazz Festiwal). Wielokrot-

nie był wybierany przez czytelników magazynu „Jazz Forum” 

najlepszym wokalistą jazzowym. Współpracował z czołowymi 

polskimi jazzmanami: Wojciechem Karolakiem, Januszem 

„Yaniną” Iwańskim, Tomaszem Stańko, Wojciechem Waglew-

skim, Mateuszem i Marcinem Pospieszalskimi, Michałem 

Urbaniakiem. 1 lutego 2019 roku miała premierę najnowsza 

płyta artysty pt. „Muzyka i słowa”. 

W Zakrzewie Stanisław Soyka wystąpił wraz synem Jaku-

bem – perkusja, Przemkiem Gregerem – gitara elektryczna oraz 

Antonim Gralakiem – trąbka. Mogliśmy usłyszeć największe 

przeboje muzyka, a także utwory z jego najnowszej płyty 

„SOYKA. Muzyka i słowa”. Podczas swojego recitalu w Za-

krzewie artysta poprowadził licznie zebraną publiczność 

w sentymentalną muzyczną podróż. Już od początku koncertu 

można było zauważyć, że artysta –odznaczający się muzyczną 

otwartością – nawiązał doskonały kontakt z publicznością. 

Koncert wzbudził aplauz wśród publiczności, która razem 

z artystami śpiewała znane utwory. To był niezapomniany wie-

czór! 

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Samorząd 

Województwa Mazowieckiego w ramkach projektu – „II Je-

KONCERT SOYKA TRIO 
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sienne Spotkania z Kulturą”. Organizatorami byli Gminna Bi-

blioteka Publiczna w Zakrzewie oraz Gmina Zakrzew. 

Pierwsza edycja „Jesiennych Spotkań z Kulturą” odbyła 

się rok temu. 21 września 2018 roku gościliśmy legendarnego 

artystę Piwnicy pod Baranami Aloszę Awdiejewa z zespołem. 

Alosza Awdiejew to nie tylko znakomity pieśniarz, bard, wirtu-

oz gitary, ale także satyryk. Był to piękny wieczór pełen rosyj-

skich romansów, piosenek cygańskich, odeskich i żydowskich, 

okraszony wspaniałym humorem. Alosza Awdiejew bawił pu-

bliczność opowiadając niezrównane dowcipy i anegdoty. Ze-

spół wystąpił w składzie: Alosza Awdiejew – śpiew, gitara, 

Kazimierz Adamczyk – kontrabas, Marek Piątek – gitara. 

Zofia Maj 

Foto: Gminna Biblioteka Publiczna 
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25 października 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicz-

nej w Zakrzewie odbył się koncert MISTRZOWIE SŁOWA. 

Poświęcony był trzem wielkim nieżyjącym artystom – Marko-

wi Grechucie, Leonardowi Cohenowi i Markowi Jackowskie-

mu. Ich utwory są ponadczasowe i nieśmiertelne, znają i śpie-

wają je kolejne pokolenia. 

Marek Grechuta to mistrz polskiej poezji śpiewanej. Nie 

ulegał modom – czarował słowem i dźwiękiem. Wokalista 

o niezwykłym głosie, autor tekstów, kompozytor i poeta. Pozo-

stawił wyjątkową spuściznę – dziesiątki piosenek i wierszy. 

Wyjątkową, ponieważ słowo to najpełniej określa twórczość 

Marka Grechuty, jednego z najwybitniejszych polskich bardów, 

który już na zawsze wyznaczył miejsce poezji w muzyce i mu-

zyki w poezji. 

Leonard Cohen zmarł trzy lata temu w wieku 82 lat, ale 

dzięki swojej muzyce będzie żył wiecznie. Jego utwory były 

doceniane na całym świecie. Znakiem rozpoznawczym artysty 

był głos – charakterystyczny baryton z chrypką, idealny do 

refleksyjnych ballad. To nimi Leonard Cohen zdobywał serca 

fanów na całym świecie i zapisał się w historii muzyki. Naj-

ważniejsze utwory w karierze kanadyjskiego poety – Dance Me 

to the End of Love, Suzanne czy Hallelujah – znają prawie 

wszyscy. 

Marek Jackowski – założyciel legendarnego Maanamu – 

muzyk, kompozytor, autor tekstów. Współpracował też z Mar-

kiem Grechutą i grupą Anawa z którą nagrał płyty: Marek Gre-

chuta & Anawa i Korowód. Z grupą Maanam jako lider zespo-

łu, kompozytor, autor słów stworzył wiele wspaniałych przebo-

jów. W sercach wielu fanów na zawsze pozostanie w piosen-

kach: Oprócz błękitnego nieba, W życiu trzeba zawsze wolnym 

być, czy O ludziach i o życiu. 

Podczas wieczoru usłyszeliśmy piosenki Leonarda Cohe-

na (w nowych tłumaczeniach), Marka Grechuty oraz Marka 

Jackowskiego w wykonaniu zespołu  Plateau. 

Publiczność razem z zespołem zaśpiewała znane utwory 

takie jak: Wiosna, ach to ty, Dni których nie znamy czy Oprócz 

błękitnego nieba.  

Zofia Maj 

Foto: Gminna Biblioteka Publiczna 

KONCERT MISTRZOWIE SŁOWA:  

COHEN, GRECHUTA, JACKOWSKI. 
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Wieści z gminy 

M aria Kaim urodziła się 13 maja 1943 roku w Cerekwi 

i tu mieszkała z mamą, tatą oraz siostrą. Jej przygoda 

ze sportem zaczęła się właśnie tutaj, w Cerekwi, w naszej szko-

le. W latach 50 Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Cerekwi  

był Pan Jan Marcinkiewicz, który odkrył talent sportowy Mary-

si Kaimówny. 

Marysia to skromna 

dziewczyna, która bardzo 

dobrze uczyła się, ale na-

de wszystko najbardziej 

lubiła lekcje wychowania  

fizycznego: biegi, skoki 

w dal i wreszcie łyżwy. 

Latem 1955 roku 

szkoła została zawiado-

miona o szkolnych igrzy-

skach harcerskich. Nikt 

nie pomyślał, że ktokol-

wiek ze Szkoły Podstawo-

wej w Cerekwi może od-

nieść sukces na takich 

zawodach sportowych. Do 

Igrzysk Powiatowych 

wytypowano Marysię, z 

którą pojechał Pan Dyrek-

tor.  Jeździł z nią na 

wszystkie zawody do cza-

su ukończenia przez nią 

szkoły podstawowej.  

Marysia Kaim zdo-

była pierwsze miejsce w 

skoku wzwyż, potem ko-

lejne zwycięstwo w Igrzyskach wojewódzkich w skoku wzwyż. 

W Cerekwi zrobiło się głośno o Marysi i jej sukcesach. Po 

zwycięstwach harcerze, do których również należała, zaczęli 

bardziej przykładać się do gimnastyki. A jak zaczęła się jej 

przygoda z łyżwami? Marysia była jeszcze w czwartej klasie, 

kiedy ojciec przywiózł jej z Radomia łyżwy. Odtąd każdego 

roku, gdy tylko zamarzł staw, widziało się ją na lodzie. Mała, 

lekka, zwinna jeździła tak szybko, że często prześcigała chłopa-

ków, ale to wszystko było tylko dla zabawy. W 1956 roku do 

szkoły przyszła wiadomość o eliminacjach do VI  Zimowych 

Harcerskich Igrzysk w Wiśle. Marysia stwierdziła, że na nar-

tach, niestety, nie umie jeździć, ale na łyżwach – spróbuje! 

Dziewczynka spędzała najmniej trzy godziny dziennie na lo-

dzie. Nawet uporczywe opady śniegu tego roku nie mogły jej 

przeszkodzić. Kiedy zasta-

wała staw zasypany śnie-

giem, wychodziła z domu o 

godzinę wcześniej i wspól-

nie z kolegami odgarniała 

śnieg. A staw w Cerekwi 

pod lasem nie był zbyt do-

brym miejscem do treningu 

łyżwiarstwa. 

Treningi i jej wytrwałość 

w dążeniu do celu przyczy-

niły się do wielkiego suk-

cesu Marysi. Dziewczynka 

„znikąd” – bo kto mógł 

przypuszczać, że właśnie 

Ona wygra Centralne 

VI Zimowe Harcerskie 

Igrzyska w jeździe szybkiej 

dziewcząt  na 500 m z wy-

nikiem 1,22,66. 

Otrzymała o całe dziesięć 

punktów więcej niż trenują-

ca na doskonałym lodowi-

sku Wiesia Kraja ze Stali-

nogrodu. 

Tak oto zaczęła się kariera 

sportowa Marysi Kaim z 

mało znanej miejscowości – Cerekiew. Po ukończeniu Szkoły 

Podstawowej w Cerekwi Maria podjęła naukę w Liceum Ogól-

nokształcącym im. Władysława Syrokomli w Radomiu. Tutaj 

Szkolny Związek Sportowy przejął opiekę nad młodziutką mi-

strzynią. W 1959 roku na odbywających się mistrzostwach lek-

koatletycznych Szkolnego Związku Sportowego w Zielonej 

Górze, Marysia zajęła pierwsze miejsce w skoku w dal, będą-

cym rekordem okręgu młodziczek: 5,16 m. 

Po ukończeniu liceum Maria dostała się do Akademii 

NIEZNANA  MISTRZYNI POLSKI 

MARIA KAIM 
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Wychowania Fizycznego im. Generała Broni Karola Świer-

czewskiego w Warszawie, gdzie w 1964 roku obroniła pracę 

magisterską. Od podjęcia studiów wychowania fizycznego 

w 1960 roku, przystąpiła do Klubu AZS Warszawa, w którym 

to odniosła największe sukcesy sportowe w łyżwiarstwie szyb-

kim. Początkowo sekcja łyżwiarstwa szybkiego niczym nie 

wyróżniała się, dopóki nie zasilili ją młodzi zawodnicy, junio-

rzy – między innymi Maria. Nie tylko trenowała łyżwiarstwo.  

Po 1960 roku sukcesy odnosiła jako zawodniczka w skoku 

w dal, biegu na 100, 500 m., rzut dyskiem oraz pchnięcie kulą. 

Marianna, mistrzyni Polski i reprezentantka Polski, naj-

większe swoje sukcesy odniosła w 1967 roku, wygrywając 

trzykrotnie na mistrzostwach Polski (Juniorów) w jeździe na 

500 m (49,2 s), 1000 m (1:37,8 min), 1500 m (2:33,7 min) oraz 

wicemistrzyni na 3000 m(5;30,6 min). W tym samym roku 

wystąpiła na wielobojowych mistrzostwach świata, zajmując 

30 miejsce. 

Po 1967 roku po niecodziennym wypadku, jej kariera 

w brutalny sposób została przerwana. Marianna Kaim, po mężu 

Korczak, pracowała jako nauczycielka wychowania fizycznego 

w Liceum im. Mikołaja Kopernika w Radomiu, w Liceum Me-

dycznym, w Zespole Szkół Elektrotechnicznych, gdzie miała  

duży wkład w przygotowanie zawodników grupy siatkarzy 

SKS Czarni, którzy odnosili sukcesy. W szkole utworzyła 

w 1983 roku  również grupę lekkoatletyczną. 

Marianna Korczak – Kaim zmarła 23 października  

w 2014 roku. To skromna osoba, zawsze gotowa pomagać lu-

dziom, młodzieży, którą kochała. Nigdy nie zapomniała o swo-

jej małej ojczyźnie. 

Dnia 2 listopada 2019 r. w świetlicy Domu Ludowego 

w Cerekwi odbył się memoriał, wystawa pamiątek po zmarłej 

mistrzyni sportu – Mariannie Korczak Kaim. Wśród zaproszo-

nych gości byli m.in.: najbliższa rodzina Marii oraz mieszkańcy 

Cerekwi, którzy pamiętają Marię ze szkolnych lat. Byli z nami 

również: Pan Leszek Margas, Wójt Gminy, jak również syn 

byłego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cerekwi – Pan Ro-

man Marcinkiewicz z małżonką. 

Organizatorką tego przedsięwzięcia była Kierownik Do-

mu Ludowego w Cerekwi Elżbieta Malecińska, która cyklicz-

nie prowadzić będzie memoriały poświęcone ludziom Cerekwi, 

tym mniej  i bardziej znanym. 

Pierwszy zaduszkowy memoriał upłynął nam w rodzinnej 

atmosferze, wśród wspomnień dawnych lat, wzruszeń i podzię-

kowań rodziny zmarłej za pamięć… 

 

Elżbieta Malecińska 

Foto: Elżbieta Malecińska, album rodzinny 
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O d 2012 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Cerekwi wraz z Domem Ludowym w Cerekwi jest 

organizatorem obchodów Dnia Niepodległości Polski.  

Jak co roku uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą 

w kościele parafialnym w Cerekwi pod wezwaniem św. Stani-

sława Biskupa i Męczennika w intencji Ojczyzny. W tym roku 

mszę celebrował ks. Adam Ślusarczyk. 

Podczas mszy w służbie ołtarza uczestniczyli starsi straża-

cy jak i młodzież z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 

Po mszy poczty jednostki: Poczet Flagowy, Poczet Sztandaro-

wy i mieszkańcy Cerekwi udali się na plac pod strażnicę OSP, 

gdzie dowódca uroczystości dh Artur Głowacki złożył meldu-

nek o rozpoczęciu uroczystości państwowych Komendantowi 

Gminnemu ZOSP RP Zakrzew, dh Grzegorzowi Majchrzako-

wi. Po złożeniu meldunku nastąpił przegląd pododdziałów 

i oddanie honorów. Po tym ceremoniale nastąpiło uroczyste 

wciągnięcie flagi na maszt oraz odsłuchanie hymnu narodowe-

go. W tak uroczystym dniu odczytany był apel niepodległościo-

wy, przez dh Elżbietę Malecińską. Jak co roku również pamię-

taliśmy o naszych strażakach, którzy od 1930 roku zasiadają 

już w szeregach św. Floriana. Apel strażacki odczytał 

dh Cezary Szlachciński. Po zakończeniu uroczystości państwo-

wych na placu, dowódca uroczystości złożył meldunek o za-

kończeniu uroczystości obchodów Dnia Niepodległości Polski 

Komendantowi Gminnemu ZOSP RP Zakrzew. Wśród przyby-

łych gości byli przedstawiciele ZOSP RP Oddziału Powiatowe-

go w Radomiu,  dh Andrzej Szczych; Prezes Honorowy ZOSP 

RP OP w Radomiu; dh Grzegorz Majchrzak, Komendant 

Gminny ZOSP RP Zakrzew. Przedstawiciele władz Gminy 

Zakrzew, Pani Marzanna Nosowska, Sekretarz, Radni Gminy 

Zakrzew: Pani Aneta Pytka, Pan Leszek Kurkiewicz, Pani Ka-

tarzyna Grduk – Sołtys Sołectwa Cerekiew, mieszkańcy Cere-

kwi, rodzice dzieci i młodzieży z MDP OSP Cerekiew  oraz ks. 

Wikary Adam Ślusarczyk. 

Zgromadzeni na placu goście uroczystości zostali zapro-

szeni do świetlicy Domu Ludowego na dalszą część uroczysto-

ści. Co roku młodzież z MDP OSP Cerekiew pod opieką 

dh Elżbiety Malecińskiej prezentuje krótki program artystycz-

ny. W tym roku pamięcią objęliśmy szczególnie rocznice: 80. 

wybuchu II wojny światowej oraz 75. wybuchu Powstania 

Warszawskiego. Młodzież wykonała utwory takie jak; „Jest 

taki  kraj”, „Wołyń 43” – Lecha Makowieckiego, „Dziś idę 

walczyć mamo”, „Ballada o rotmistrzu Pileckim”, a tłem były 

portrety dzieci – małych bohaterów Powstania Warszawskiego, 

portrety bohaterów II wojny światowej, których  nie znamy 

miejsca pochówku, Hubal, Pilecki i wielu innych bezimiennych 

żołnierzy polskich… Na zakończenie uroczystości, po progra-

mie młodzieży z MDP ,wystąpił chór „Kontrast” z Pionek pod 

kierownictwem Ireny Nalewajko. Co roku chór przygotowuje 

nowe utwory, wśród których są pieśni patriotyczne i żołnier-

skie. Wszyscy zgromadzeni śpiewają, panuje uroczysta, rado-

OBCHODY  DNIA  NIEPODLEGŁOŚCI  POLSKI  

W CEREKWI 11.11.2019 
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D nia 06.10.2019r. odbyło się uroczyste poświęcenie 

i nadanie sztandaru dla OSP Jaszowice Kolonia.  

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12.00 w kościele N.M.P 

Wniebowziętej w Jarosławicach, gdzie ks. Antonii Koza modlił 

się za wszystkich strażaków oraz poświęcił sztandar, który miał 

zostać powierzony druhom OSP Jaszowice  Kolonia. Po Mszy 

św. strażacy z udziałem przedstawicieli Komendy PSP z Rado-

mia, delegacji sztandarowych OSP z terenu gminy Zakrzew, 

władz gminnych i państwowych udali się na plac Domu Ludo-

wego w Jaszowicach, gdzie fundatorzy i goście zostali zapro-

szeni do wbicia pamiątkowych gwoździ w drzewce sztandaru.  

Następnie odbyło się przekazanie sztandaru ,wręczenie 

pamiątkowych statuetek oraz wpis do kroniki.  W szczególno-

ści dziękujemy mł. bryg. Łukaszowi Szymańskiemu za przygo-

towanie nas do tego ważnego wydarzenia oraz Młodzieżowej 

Orkiestrze OSP „Moderato” z Przytyka za oprawę muzyczną.  

Dziękujemy także za pomoc wsparcie i przybycie Pa-

nu Wójtowi Leszkowi Margasowi, zaproszonym gościom,  

fundatorom oraz wszystkim, którzy przyczynili sie do realizacji 

tego projektu. 

Druhowie OSP Jaszowice Kolonia 

Foto: OSP Jaszowice Kolonia 

POŚWIĘCENIE I NADANIE SZTANDARU  

OSP JASZOWICE KOLONIA 

sna i serdeczna atmosfera. 

Punktualnie o godz. 12.00 uroczyście odśpiewaliśmy 

hymn Polski. Tak zakończyły się obchody Dnia Niepodległości 

Polski w Cerekwi. 

Elżbieta Malecińska 

Foto: Julia Kuśnierska 
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Szanowni Państwo,  

Mam zaszczyt poinformować, ze Prezydent Andrzej 

Duda postanowił przyznać mi za zasługi dla Polski i Polaków 

Złoty Krzyż Zasługi. Pan Prezydent Andrzej Duda wraz z Mał-

żonką przybył do Holandii, żeby wziąć udział w obchodach  75

-lecia wyzwolenia Bredy. Podczas oficjalnej wizyty w Holandii 

29 października 2019 r., która odbyła się w Bredzie, wręczył 

działaczom polonijnym odznaczenia państwowe oraz przekazał 

biało-czerwone flagi. To wielki zaszczyt otrzymać z rąk Prezy-

denta RP Złoty Krzyż Zasługi za wybitne zasługi w promowa-

niu Polski, za działalność na rzecz środowisk polonijnych 

w Królestwie Niderlandów. Zaszczyt ten przypadł mi już po 

drugi raz. Pierwszy raz z rąk Prezydenta Bronisława Komorow-

skiego otrzymałam Srebrny Krzyż Zasługi 26 kwietnia 2012 r., 

za prace w obronie praw pracowników migracyjnych, 

a w szczególności pracowników polskich. W Holandii pracuje 

ponad 200 tysięcy naszych rodaków. Pracuję w organizacji, 

która pomaga Polakom w rozwiązywaniu problemów, z jakimi 

spotykają się na rynku holenderskim. Podejmujemy starania na 

rzecz uwrażliwienia władz holenderskich i uświadomienia rze-

czywistej i naglącej potrzeby podniesienia standardów ochrony 

prawnej pracowników tymczasowych. Wizyta ta stworzyła 

znakomitą okazję do rozmowy o ich sytuacji i potrzebach. 

Z mężem i synem mieszkam w Holandii od 1986 r. Pochodzę 

z gminy Zakrzew, z miejscowości  Golędzin, (córka Władysła-

wa i Wandy Kurowskich) i czułam potrzebę podzielenia się 

z Państwem tym wielkim zaszczytem, jaki mnie spotkał. 

Na zdjęciu Para Prezydencka, po lewej stronie mój syn 

Jeffrey, po prawej stronie mój wujek (brat mojego ojca), ksiądz 

Ryszard Kurowski, pracuje w Polskiej Misji Katolickiej w An-

twerpii, w tym roku został promowany na Polaka Roku w Bel-

gii. 

Wiesia Koreneef 

Foto: zbiory Wiesia Kornafel 

 

NASZA RODACZKA ODZNACZONA  

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI  

PRZEZ PREZYDENTA ANDRZEJA DUDĘ 
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W  piątek 22 listopada odbyła się XI Edycja Powiatowego 

Dnia Animatora Kultury. Imprezę prowadzili pracow-

nicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach. Przedstawili 

animatorów z trzynastu gmin, którzy na co dzień ożywiają swo-

ją pracą lokalne społeczności, pobudzają do wspólnych działań 

oraz przyczyniają się do rozwoju kultury i twórczości arty-

stycznej w swojej gminie. Byli wśród nich: zespoły ludowe, 

pracownicy domów kultury, ludzie działający w świetlicach 

wiejskich i środo-

wiskowych oraz 

mieszkańcy anga-

żujący się w życie 

kulturalne swojej 

gminy. 

Reprezentantem 

naszej gminy 

w tym prestiżo-

wym konkursie 

został w tym roku 

pan Tadeusz Kęp-

ka – artysta-

amator, który prowadzi działalność artystyczną od 17 roku ży-

cia. Czerpać radość z życia, ile się da, być niewyczerpanym 

źródłem radości dla innych - to myśl przewodnia pana Tadeu-

sza. Jest to kabareciarz, gawędziarz, autor wielu tekstów, piose-

nek, monologów, organizuje również spośród mieszkańców 

różne grupy kabaretowe w zależności od potrzeb.  Występuje 

podczas lokalnych festynów i dożynek. Aktywnie współpraco-

wał z zespołem ludowym „Kalina”. Przede wszystkim jednak 

inspiruje i zachęca do działalności artystycznej mieszkańców 

naszej gminy. Jest wspaniałym przykładem, że można krzewić 

kulturę nawet w małych społecznościach. Statuetkę Panu Tade-

uszowi wręczył Wójt Gminy Zakrzew, Leszek Margas, jedno-

cześnie dziękując za pięćdziesiąt lat pracy artystycznej na rzecz 

naszej małej społeczności. 

Katarzyna Wojcieszak 

Urząd Gminy w Zakrzewie 

Foto: Katarzyna Wojcieszak 

ZAKRZEWSKI ARTYSTA NAGRODZONY 
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D wa wnioski, złożone przez gminę Zakrzew do Woje-

wody Mazowieckiego z rządowego programu Fun-

dusz Dróg Samorządowych uzyskały dofinansowanie na 

poziomie 75%. Jeden na przebudowę drogi gminnej Alei 

Kasztanowej w miejscowości Milejowice o długości 281,48m. 

Jezdnia ta łączy się z drogę wojewódzką nr 740, obecnie re-

montowaną. Aktualnie jest to nawierzchnia asfaltowa, która 

uległa znacznemu zniszczeniu na skutek intensywnej eksploata-

cji. Występują liczne wyłomy i ubytki w nawierzchni, które 

stanowią zagrożenie dla użytkowników drogi. W ramach prze-

budowy drogi powstanie nawierzchnia utwardzona o po-

wierzchni 1882,50m2, chodnik o długości 238,6mb, zjazdy 

z kostki betonowej o powierzchni 235,0m2 oraz oznakowanie. 

Realizacja zadania ułatwi komunikację oraz spowoduje wzrost 

dostępności terenów inwestycyjnych. Gmina podpisała już 

umowę z wykonawcą  na kwotę 520 918, 86zł Kolejne zadanie 

na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Zakrzew tzw. 

Zakrzew Pieńki. Na obecną chwilę  droga posiada nawierzch-

nię gruntową, jest wąska, bez poboczy oraz  nie spełnia para-

metrów drogi publicznej. Jej rozbudowa spowoduje znaczną 

poprawę bezpieczeństwa ze względu na wybudowanie na-

wierzchni asfaltowej, poboczy oraz odwodnienia i oznakowa-

nia. Ponadto zastosowany zostanie montaż serii progów zwal-

niających listwowych, które uniemożliwią osiąganie nadmier-

nej prędkości. W ramach zadania zostanie wykonany odcinek 

o długości 922m. Powstanie nawierzchnia utwardzona o po-

wierzchni 4219,01m2, pobocza o długości 1844mb, odwodnie-

nie po obu stronach drogi 964mb. oraz oznakowanie. Wszyst-

kie te parametry wpłyną na ujednolicenie sieci dróg gminnych 

w obrębie Gminy Zakrzew. Po zakończonym postępowaniu 

przetargowym wartość zadania opiewa na kwotę 719 915,67zł. 

Obydwa zadania zakończą się na koniec czerwca 2020 roku. 

Katarzyna Wojcieszak 

Foto: Katarzyna Wojcieszak 

DOTACJE NA REMONT DRÓG 

G mina Zakrzew realizuje Projekt pn. Rozbudowa systemu 

wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew, w aglomera-

cji Radom, który jest największym projektem inwestycyjnym w 

dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej realizowanym na na-

szym terenie. W  2016 roku  gmina podpisała umowę o dofi-

nansowanie w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-

ściekowa w aglomeracjach II oś priorytetowa Ochrona środo-

wiska, w tym adaptacja do zmian klimatu – Program Operacyj-

ny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.  

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest podniesienie 

atrakcyjności inwestycyjnej gminy Zakrzew, leżącej częściowo 

w aglomeracji Radom, przy równoczesnej ochronie i poprawie 

stanu środowiska. Cel szczegółowy projektu to ochrona środo-

wiska naturalnego poprzez zredukowanie ilości zanieczyszczeń 

odprowadzanych ze ściekami do wód i ziemi dzięki likwidacji 

szamb bezodpływowych. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej 

i osadniczej gminy Zakrzew. Wyposażenie w podstawową in-

frastrukturę techniczną, w tym przede wszystkim w sprawny 

system kanalizacyjny i wodociągowy, jest znaczącym elemen-

tem warunkującym zainteresowanie inwestorów. 

ZAKOŃCZENIE BUDOWY KANALIZACJI  

W JANISZEWIE 
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Początkowa wartość zadania opiewała na kwotę 12 304 

161,41 zł. z czego wartość dofinansowania w ramach środków 

POIS wynosiła – 6 428 606,67 zł. W wyniku przeprowadzanych 

postępowań przetargowych wystąpiły znaczne oszczędności, 

które zmniejszyły wydatki na inwestycje prawie o połowę. Dzię-

ki nim rozszerzyliśmy zakres robót o nowo powstałe budynki 

oraz tych mieszkańców Janiszewa, którzy nie byli zdecydowani 

w pierwszym etapie. W 2018 roku gmina doprojektowała dodat-

kowe odcinki w ulicy Zielonej, Wschodniej, Zachodniej, Azalio-

wej oraz innych . Dzięki czemu udało się przyłączyć dodatkowe 

gospodarstwa domowe do sieci. 

Dzięki realizacji projektu została wybudowana  sieć kana-

lizacji sanitarnej w miejscowości  Janiszewo długości prawie 15 

km, 5 szt. przepompowni sieciowych  oraz 16 szt. przepompowni  

przydomowych, do której może zostać podłączonych prawie 700 

osób.  Ponadto w inwestycji uwzględniona  została budowa od-

cinka sieci wodociągowej w m. Taczów o długości 0,9 km oraz 

modernizacja stacji uzdatniania wody w Zakrzewie. 

Z końcem sierpnia br. zakończyły się wszystkie prace bu-

dowlane związane z projektem. W wyniku czego cała miejsco-

wość Janiszew została skanalizowana, mieszkańcy sukcesywnie 

podłączają się do sieci. Inwestycja zmierza do poprawy gospo-

darki wodno-ściekowej na terenie Gminy. W sposób oczywisty 

powyższe zabiegi poprawią stan sanitarny i wpłyną zdecydowa-

nie na ochronę środowiska naturalnego z uwagi na przewidzianą 

likwidację zbiorników bezodpływowych służących obecnie do 

gromadzenia ścieków z budynków. 

Katarzyna Wojcieszak 

Urząd Gminy w Zakrzewie 

Foto: Katarzyna Wojcieszak 
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G mina Zakrzew realizuje 4 zadania z programu 

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MA-

ZOWSZE 2019” ogłoszony przez Samorząd Województwa 

Mazowieckiego. Jego  celem jest zaspokajanie potrzeb miesz-

kańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazo-

wieckie wsparcia finansowego gminom realizującym zadania 

istotne dla społeczności lokalnej. Na każde zadanie otrzymali-

śmy prawie 10 tys. dotacji.   

Siłownia nad zalewem w Mleczkowie 

Sołectwo Mleczków wnioskowało o Budowę siłowni ple-

nerowej na działce nr 75/2 obręb Mleczków, w miejscowości 

Mleczków, 

gmina Za-

krzew.  Przy 

zagospodaro-

wanym zbior-

niku wodnym 

zamontowano  

zestaw gimna-

styczny skła-

dający się z trzech dwustanowiskowych  urządzeń sprawno-

ściowych. Siłownia plenerowa została wyposażona w twister i 

biegacz, wioślarza i drabinkę, krzesło do wyciskania oraz wy-

ciąg górny. Centrum Wsi Mleczków jest doskonałym miejscem 

rekreacyjnym dla spacerowiczów, rowerzystów, rolkarzy. Moż-

na tam aktywnie spędzić czas w otoczeniu pięknej przyrody, a 

nowa siłownia uatrakcyjni ten teren. 

Koszt zadania: 24 270,00 zł 

Dotacja: 10 000,00 zł 

Środki gminy: 14 270,00 zł 

 Centrum wsi Zatopolice z wyremontowaną altaną 

Kolejnym wnioskiem, które uzyskał dofinansowanie był 

Remont kapitalny istniejącej wolnostojącej altany drewnianej 

wraz z wybudowaniem grilla w miejscowości Zatopolice. 

Centrum wsi w Zatopolicach jest doskonałym miejscem 

odpoczynku 

oraz spotkań 

mieszkańców. 

Obok domu 

ludowego znaj-

duje się boisko 

sportowe, plac 

zabaw dla dzie-

ci, zbiornik 

wodny wraz z 

pomostem. Drewniana altana umiejscowiona w środku zago-

spodarowanego terenu wymagała gruntownego remontu. W 

ramach projektu wymieniono i naprawiono drewniane elementy 

konstrukcyjne wraz z pokryciem dachu, wykonano stół pod 

dachem wiaty, ławki oraz   wymurowano na stałe  grilla. Po 

odbudowie wieś zyskała dodatkową atrakcję integrującą spo-

łeczność. 

Koszt zadania: 20 910,00 zł 

Dotacja: 10 000,00 zł 

Środki gminy: 10 910,00 zł 

Doposażenie Domu Ludowego w Milejowicach 

W ubiegłym roku do użytkowania został oddany nowy 

Dom Ludowy w miejscowości Milejowice, niestety, brak 

w nim jeszcze całkowitego wyposażania. Dzięki otrzymanej 

dotacji zakupiono projektor multimedialny wraz z ekranem 

projekcyjnym, sprzęt do nagłośnienia sali wraz z mikrofonami, 

stół bilardowy oraz stół do tenisa stołowego. Nowy sprzęt 

znacznie poszerzy ofertę kulturalną świetlicy oraz umożliwi 

lokalnej społeczności podejmowanie szeregu różnorodnych 

inicjatyw. 

Koszt zadania: 17 635,00 zł 

Dotacja: 8 817,50 zł 

Środki gminy: 8 817,50  zł 

Plac zabaw w Golędzinie 

Na budowę placu zabaw złożony został wniosek o dofi-

nansowanie pt. Budowa placu zabaw w miejscowości Golę-

dzin. Nowy obiekt rekreacyjny przy boisku sportowym będzie 

służył popularyzacji aktywnych form wypoczynku i będzie 

miejscem spędzania wolnego czasu szczególnie dla dzieci. 

Do dyspozycji najmłodszych mieszkańców są różnorodne ele-

menty m.in.: zjeżdżalnia, karuzela tarczowa, huśtawka waha-

dłowa oraz piaskownica  . Dodatkowo na terenie rekreacyjnym 

ustawione zostały ławka oraz kosz.  

Koszt zadania: 25 718,19 zł 

Dotacja: 10 000,00 zł 

Środki gminy: 15 718,19 zł 

Katarzyna Wojcieszak 

Urząd Gminy w Zakrzewie 

Foto: Katarzyna Wojcieszak   

NOWE MIEJSCA REKREACJI W ZAKRZEWIE 
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O d września br. przyjmowane są przez PSZOK selektyw-

nie zbierane odpady komunalne wytwarzane na terenie 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Punkt 

prowadzony jest przez Urząd Gminy w Zakrzewie. Mieszkańcy 

gminy dostarczają selektywnie zebrane odpady komunalne 

własnym transportem lub na własny koszt. Warunkiem przyję-

cia odpadów jest okazanie dokumentu tożsamości, potwierdze-

nie dokonywania opłat za odpady komunalne oraz podanie ad-

resu nieruchomości, z której odpady zostały przywiezione. Do-

starczone do PSZOKU odpady muszą być posegregowane we-

dług ich rodzajów. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana 

jest do rozładunku i umieszczenia tych odpadów w odpowied-

nim, oznaczonym pojemniku lub kontenerze.   

Punkt PSZOK znajduję się w miejscowości Zakrzew 51A, 

150m od budynku Urzędu Gminy.  

Wszelkie informacje znajdują się w Regulaminie dostęp-

nym na stronie Urzędu Gminy, w zakładce odpady komunalne.  

Godziny otwarcia:  

– poniedziałek 8.00 – 12.00 

– środa 12.00 – 18.00 

– piątek 8.00 – 12.00 

– pierwsza sobota miesiąca 12.00 – 16.00 

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów 

Tworzywa sztuczne – opakowania z tworzyw sztucznych: 

plastikowe butelki po napojach, duże worki foliowe i torby 

reklamowe, folie, umyte kubki po produktach mlecznych 

(z opakowań należy oderwać sreberka, aluminiowe zamknięcia 

jogurtów, serków itp.), opakowania po płynach do naczyń, 

szamponach, środkach czyszczących, kosmetykach, koszyczki 

po owocach  

Papier i tektura (makulatura) – gazety,  książki w mięk-

kich okładkach  lub po  usunięciu twardych, katalogi, tektura, 

worki papierowe ,opakowania z papieru i tektury 

Szkło – opakowania ze szkła – opróżnione z resztek, czy-

ste butelki i słoiki oraz inne opakowania szklane  

Opakowania wielomateriałowe – kartony po mleku 

i sokach   

Metale – złom stalowy, aluminium, metale kolorowe, opa-

kowania po areozolach, czyste puszki, folie aluminiowe, za-

krętki od słoików i butelek, kapsle metalowe  

Zużyte opony – opony pochodzące z pojazdów o dopusz-

czalnej masie całkowitej do 3.5 Mg w ilości 4 sztuki ze jednego 

gospodarstwa domowego (w ciągu roku) 

Tekstylia – odzież, firany, zasłony, obrusy  

Leki przeterminowane – leki przeterminowane    

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – sprzęt RTV/ 

AGD. 

Odpady budowlane i remontowe – pochodzące z prowa-

dzenia drobnych prac remontowych nie wymagających stosow-

nych zezwoleń od starosty, w jednorazowej ilości nie przekra-

czającej 100 kg. Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbió-

rek i remontów, zmieszane odpady z betonu, odpady gruzu 

ceglanego, odpady materiałów ceramicznych i elementów wy-

posażenia (cegła, tynki, glazura, terakota, uszkodzona ceramika 

sanitarna, opakowania po sylikonach, cemencie, fugach, płyty 

karton-gips, tapety z wyłączeniem: azbestu, smoły, papy, styro-

pianu budowlanego, opakowań po farbach i lakierach, zanie-

czyszczonych odpadów betonowych, potłuczone szyby, stolar-

ka okienna, drzwi. 

Farby, tusze, kleje – pozostałości farb, tuszy, klejów oraz 

opakowania zanieczyszczone tymi substancjami (w oryginal-

nych opakowaniach) 

Rozpuszczalniki – rozpuszczalniki do farb i lakierów 

(w oryginalnych opakowaniach)  

Lampy flurescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

świetlówki (w oryginalnych opakowaniach) 

Nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:  

Zmieszane odpady komunalne,  

Materiały zawierające azbest, papę, smołę itp.,  

Szyby samochodowe  

Szkło zbrojeniowe i hartowane,  

Części samochodowe,  

Styropian budowlany,  

Inne, wskazujące na to, że nie powstały w gospodarstwach 

domowych .  

PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodar-

czej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy 

w zakresie gospodarowania odpadam. 

Aleksandra Pysiak-Sułecka 
Katarzyna Wojcieszak 

Urząd Gminy w Zakrzewie 
Foto: Katarzyna Wojcieszak 

Ulotka: Katarzyna Janik RADKOM 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW  

KOMUNALNYCH W ZAKRZEWIE 
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Jak miło Panią widzieć, po dłuższej przerwie!   

Witam, czas biegnie szybko, za szybko! Jeszcze kilka tygodni 

i koniec roku! Nic się nie da z tym zrobić?  

Niestety, nic. Ale późna jesień i zwykle kiepska pogoda 

sprzyjają wspomnieniom i marzeniom.  

O czym ksiądz tak marzy?  

Na przykład o czasach  świetności Polski. Właśnie, 12. wrze-

śnia obchodziliśmy 336. rocznicę wiktorii wiedeńskiej. Ta-

kich zwycięstw Polacy nie mieli zbyt wiele. Warto więc po-

wspominać. A co wiemy o Janie III Sobieskim, który osią-

gnął tak spektakularne zwycięstwo?  

Chyba niewiele. Porozmawiajmy o naszym królu i wspaniałym 

wodzu.  

Urodził się na dawnych Kresach, w Olesku, 17 sierpnia 

1629 r. jako syn kasztelana krakowskiego Jakuba Sobie-

skiego, herbu Janina i Zofii Teofilii Daniłowiczówny, córki 

wojewody ruskiego Jana. To pochodzenie z tak znamienite-

go rodu sprawiło, że w przyszłości mógł pomścić tragiczną 

śmierć pradziadka, hetmana Stanisława Żółkiewskiego, 

który zginął w walce z Turkami pod Cecorą w 1620 r.  

Domyślam się, że otrzymał staranne wykształcenie.  

Oczywiście. Rozpoczął naukę w Szkołach Nowodworskich, 

gdzie okazał się jednym z najzdolniejszych uczniów. Od 

1643 r. kontynuował swoją edukację na Wydziale Sztuk 

Wyzwolonych Akademii Krakowskiej. Trzy lata później 

wraz z bratem wyjechał za granicę. Odwiedzili Rzeszę nie-

miecką, Niderlandy, Anglię i Francję. Interesowali się ów-

czesną wojskowością, nawiązali kontakt z wybitymi strate-

gami tego wieku - Wilhelmem Orańskim i Karolem Stuart. 

Uczył się języków. Ta wiedza, już  w niedalekiej przyszłości, 

okazała się bezcenna.  

Wraz z bratem Markiem walczyli  Kozakami. Z jakim skutkiem?  

Marek walczył pod Zbarażem, a Jan pod Zborowem. 

W 1651 walczyli obaj w bitwie pod Beresteczkiem, gdzie 

Jan został ciężko ranny i cudem uniknął niewoli tatarskiej. 

Bardzo przeżył śmierć swojego brata Marka, pojmanego 

przez wojska tatarsko - kozackie w bitwie pod Batohem, 

który na rozkaz Chmielnickiego został ścięty.  

Gdzieś czytałam, że Jan Sobieski podczas potopu szwedzkiego 

walczył po stronie króla Szwecji Karola X Gustawa. Był zdraj-

cą?  

To może zbyt mocno powiedziane. Prawdą jest, że w tym 

okresie Sobieski pogubił się. 16 października 1655 r. złożył 

wraz z wojskiem kwarcianym przysięgę królowi szwedzkie-

mu. Jednak po wiosennych niepowodzeniach wojsk szwedz-

kich ponownie przeszedł na stronę króla Jana Kazimierza.  

Zanim wykazał się genialnym kunsztem wojennym i uzdolnie-

niami taktycznymi pod Wiedniem, wcześniej stoczył także inne 

bitwy.  

Oczywiście. W kwietniu 1656 r.  atakował szańce Torunia, 

później pod komendą samego króla brał udział w zdobyciu 

Warszawy. W 1657 roku wziął udział w wyprawie do Sied-

miogrodu. Rok później uczestniczył  w zdobyciu Sztumu 

i Torunia. Będąc bogatym magnatem, wystawił własnym 

kosztem chorągiew petyhorców i szwadron dragonów, czym 

zasłużył sobie na uznanie u króla Jana Kazimierza, który 

mianował go starostą stryjskim.  

Miał też słabość do kobiet. Jego miłość do Marysieńki stała się 

na całe wieki symbolem namiętnej miłości,  nie bacząc na kon-

sekwencje.  

O tak, to była wielka miłość, od pierwszego wejrzenia. Za 

sprawą królowej Marii Ludwiki Gonzagi poznał 14 - letnią 

Marysieńkę d`Arquien de la Grange. Królowa wykorzysta-

ła jego miłość do spraw politycznych. Nakazała mu forso-

wać na sejmie sprawę przeprowadzenia elekcji Henryka 

Burbona na tron Polski, jeszcze za życia Jana Kazimierza. 

Pomimo oddania młodego magnata dla dworu królowa nie 

okazała mu wdzięczności, oddała bowiem rękę Marysieńki 

wojewodzie kijowskiemu Janowi Zamojskiemu. Ślub odbył 

się w czerwcu 1661 r. w warszawskim kościele Karmelitów.   

Ale przecież to małżeństwo nie było udane. Marysieńka kochała 

innego – Jana Sobieskiego! 

Zgoda. Zakochani spotykali się potajemnie. Kilka lat po 

ślubie zmarł Jan Zamojski, a Sobieski nie licząc się z żało-

bą, ożenił się z wdową 14 maja 1665 r. Dzięki wpływom 

swej żony na dworze królewskim objął laskę marszałkow-

ską oraz polną buławę hetmańską.  

Jak wyglądała bitwa pod Wiedniem, zwana w historii odsieczą 

wiedeńską? W czym objawił się geniusz Jana III Sobieskiego, 

skoro wielkich szans na zwycięstwo nie było?  

W 1683 r. Wiedeń znalazł się w obliczu zagrożenia ze strony 

Turków. Sobieski bardzo zręcznie rozprawił się z opozycją. 

Pozyskał buławę hetmańską Jabłonowskiego i oskarżył 

o finansowe malwersacje Morsztyna, którego wygnał z kra-

ju. Następnym krokiem było zawarcie sojuszu z Habsbur-

gami i wyruszenie z 27 tysięczną armią żołnierzy na odsiecz 

Wiedniowi.  

Udało się zwyciężyć, choć armia turecka była liczniejsza! 

ZAMYŚLENIA ZAKRZEWSKIEGO PLEBANA 

Jan III Sobieski - wielki wódz! 
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12 września 1683 r. rozegrała się decydująca batalia pod 

murami miasta. Wielki wezyr Kara Mustafa, zbyt pewny 

siebie, nie przygotował się należycie do bitwy. Sobieski wy-

korzystując rozproszenie wojsk tureckich, najpierw przy 

pomocy austriackiej armii  Karola Lotaryńskiego, związał 

muzułmanów w walce nad Dunajem. W decydującym mo-

mencie skierował do ataku doborowe chorągwie husarskie, 

które rozstrzygnęły losy bitwy na swoją korzyść. Stanął on 

osobiście na czele 20 000 ciężkiej jazdy i ruszył ze wzgórza 

wiedeńskiego na armię turecką.  

Straty musiały być ogromne. Co podają historycy?  

Mówią, że straty wojsk tureckich wyniosły 15 tysięcy, 

a wojska sprzymierzone straciły 3500 żołnierzy. Warto 

przypomnieć, iż po zwycięstwie monarcha wysłał pap. Inno-

centemu XI liścik, w którym parafrazując słowa Juliusza 

Cezara, napisał słynne słowa: „Przybyłem, zobaczyłem, Bóg 

zwyciężył”. Był to wielki sukces Jana III Sobieskiego; wik-

toria wiedeńska zmusiła sułtana tureckiego do defensywy.  

Zwycięski król mocno przeżywał niepowodzenia w polityce we-

wnętrznej. Nie wszystko w życiu mu się udało poukładać.  

Podjął próby zapewnienia tronu swemu synowi Jakubowi, 

co spotkało się z wielkim oporem szlachty. W kraju zapano-

wał chaos, anarchia, zrywano sejmy, a chory, zniechęcony 

Sobieski odsunął się od polityki. Opuścił dwór i udał się na 

prowincję. Najchętniej przebywał w rodzinnej Żółkwi, Wi-

lanowie, Jaworowie, z dala od opozycji Sapiehów, wiaro-

łomstwa syna Jakuba i knowań żony Marysieńki. 

Smutne musiały być jego ostatnie dni?  

Ciężko zachorował na kamicę nerkową, nadciśnienie i zapa-

lenie zatok. Zmarł w Wilanowie w nocy z 16 na 17 czerwca 

1696 r. Umierając, wiedział doskonale, że jego plany życio-

we uległy załamaniu, a ukochana Rzeczypospolita stała na 

skraju wojny domowej.  

Jak oceniła go historia?  

Jan Sobieski był ostatnim z wielkich wodzów srebrnej epoki 

(XVII wiek). Jego największym problemem było, że nie zo-

stawił po sobie utalentowanych następców. Spotkał się 

z opozycją magnacką, nie wyzbył się zaściankowych słabo-

stek, w czasie potopu szwedzkiego dążył do pomnożenia 

swojej kiesy kosztem skarbu państwa. Po śmierci  nie cie-

szył się szacunkiem i uznaniem. Renesans jego postaci za-

wdzięczamy Henrykowi Sienkiewiczowi i jego historycznym 

powieściom.  To on przypomniał nam legendę króla – wo-

dza, wielkiego pogromcy nawały tureckiej.   

Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.  

PLEBAN 

Finał Różańcowy 
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Nowi lektorzy Dzień Papieski 

Bal Wszystkich Świętych - Królowa Balu Bal Wszystkich Świętych  
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J uż po raz czwarty w Zakrzewie odbędzie się Orszak 

Trzech Króli.  

Organizatorami są:  

• Parafia św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie,   

• Urząd Gminy w Zakrzewie,  

• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanow-

skiego w Zakrzewie,   

• Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie.  

 

Program uroczystości:  

11. 00 Msza św.  

12.00 Rozpoczęcie Orszaku - zbiórka przy Urzędzie 

Gminy w Zakrzewie.  

 

 

 

 

Trasa:  

• Marsz w kie-

runku Szkoły Podstawowej. 

• Zakończenie Orszaku na placu przy Szkole Podsta-

wowej.    

• Po zakończeniu Orszaku na wszystkich uczestników 

czeka ciepły posiłek - bigos, pieczywo i herbata. Ser-

decznie zapraszamy Mieszkańców Gminy Zakrzew.  

 

Organizatorzy 

Orszak Trzech Króli 

„CUDA, CUDA OGŁASZAJĄ!”  

Zakrzew - 6 stycznia 2020r. 
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S towarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach kolejnego 

naboru wniosków skierowanych do organizacji pozarządo-

wych i instytucji kultury przyznało wsparcie finansowe dla 

inicjatyw zgłaszanych przez mieszkańców gminy Zakrzew. 

W ramach projektu grantowego LGD wsparcie otrzymało 13 

inicjatyw, w tym 3 pomysły zgłoszone przez organizacje z tere-

nu naszej gminy, które realizację rozpoczną z początkiem 2020 

roku.  

Koło Gospodyń Wiejskich „Zdziechowianki” z Cerekwi 

otrzymało wsparcie w wysokości 7190,00 zł na realizację ini-

cjatywy pn. „Warsztaty kulinarne dla seniorów i promocja 

dziedzictwa kulinarnego”, dla której zaplanowało realizację 

warsztatów kulinarnych, nagranie filmów z pokazami kulinar-

nymi. Zakupione zostanie również wyposażenie i artykuły ga-

stronomiczne, które będą pomocne przy realizacji warsztatów 

czy przygotowaniu potraw na wydarzeniach plenerowych. 

Wsparcie w kwocie 11 473,00 zł otrzymało Koło Gospo-

dyń Wiejskich „Super Babki” z Jaszowic dla projektu zatytuło-

wanego „Aktywizacja lokalno-rozrywkowa lokalnej społeczno-

ści” w ramach którego przeprowadzone zostaną warsztaty flo-

rystyczne i psychologiczne z zakresu rozwoju osobistego. Dla 

najmłodszych zaplanowano warsztaty edukacyjne tworzenia 

produktów z recyklingu oraz zajęcia z robotyki. Dodatkowo 

zakupione zostanie namiot wystawienniczy oraz wyposażenie 

gastronomiczne.  

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości „Milejowice” 

w miesiącu lutym 2020 r. rozpocznie realizację inicjatywy pn. 

„Aktywizacja lokalno-rozrywkowa lokalnej społeczności” na 

którą otrzymało dofinansowanie o wartości 5300,00 zł, które 

przeznaczy na realizację warsztatów tanecznych i prelekcji 

historycznych. 

Kolejne konkursy na rzecz aktywizacji mieszkańców 

skierowane do organizacji pozarządowych przeprowadzone 

zostaną przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w I poło-

wie 2020 roku. Planowana kwota wsparcia wynosić będzie 

minimum 100 000,00 zł. 

LGD „Razem dla Radomki” 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „RAZEM DLA RA-

DOMKI” PRZYZNAŁA DOFINANSOWANIA DLA OR-

GANIZACJI Z TERENU GMINY ZAKRZEW 

A ktywizacja mieszkańców, integracja międzypokoleniowa 

oraz animacja kulturalna to hasła przewodnie realizowa-

nego przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” 

z mieszkańcami Marianowic i Zakrzewskiej Woli projektu 

pt.„Remix pokoleń – seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kultu-

rowej i integracji.  

Inicjatywa ta skierowana jest do grupy osób, które ukoń-

czyły 55 rok życia oraz osób młodszych, które uczestniczą 

w szeregu zajęć takich jak: warsztaty muzyczne – gry na instru-

mentach perkusyjnych, spotkania z dietetykiem, warsztaty ta-

neczne, komputerowe czy zajęcia fitness pn. „Senior FIT”. 

W projekcie nie zabrakło też zmagań kulinarnych – czyli 

warsztatów tradycyjnej kuchni Mazowsza w nowej odsłonie, 

które prowadziła Pani Elżbieta Bień. Uczestniczy brali również 

udział w wydarzeniach kulturalnych (koncertach, spektaklach, 

teatralnych czy wyjazdach do kina), jak również odpowiadali 

za przygotowanie start-upu – małej potańcówki integracyjnej 

zorganizowanej w miesiącu listopadzie. Ciekawym elementem 

ubarwiającym projekt są warsztaty dziennikarsko reportażowe, 

w których uczestnicy oprócz nauki robienia zdjęć przygotowują 

nagrania filmowe opowiadając o sobie i historii swoich miej-

scowości. Elementem dodatkowym jest uczestnictwo w wyda-

rzeniach kulturalnych – koncertach, spektaklach teatralnych 

czy wizycie w kinie.   

Projekt ten realizowany jest do końca 2019 roku i uzyskał 

dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowiec-

kiego.  

LGD „Razem dla Radomki” 

Foto: LGD 

REMIX POKOLEŃ W MARIANOWICACH. 
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Z a nami już VII Hubertus w Stajni Carino, memoriał imie-

nia Iwony Wolskiej, która zapoczątkowała to wydarzenie, 

o której pamięć jest i będzie wciąż żywa. Hubertus jest naj-

większym świętem jeźdźców, myśliwych i leśników. W tym 

roku, podczas tego wydarzenia, zapoczątkowaliśmy również 

I Zawody Kawaleryjskie w 101 rocznicę utworzenia 4 szwadro-

nu radomskiego 11 Pułku Ułanów Legionowych. Pogoda tego 

dnia tyła piękna, dopisali również jeźdźcy i publiczność. Około 

50 koni i jeźdźców biorących udział w gonitwie robiło piorunu-

jące wrażenie na ponad 250 osobowej publiczności. Pokazy 

konne, galopy, jeździecka zręczność i elegancja na wierzchow-

cu, przeniosły nas w inny wręcz filmowy świat. Rolę tegorocz-

nego lisa przyjął na prośbę Błażeja Orzechowskiegio zeszło-

roczny zwycięzca Arek Zwierzchowski. Kunszt jeździecki Bła-

żeja jest wielu naszym gościom znany, ponieważ tę rolę pełnił 

już trzeci raz. Tegorocznym zwycięzcą został Andrzej Gizicki, 

zaprawiony już w niejednym Hubertusie, ułan z 27 Pułku Uła-

nów. Tegorocznym lisem w gonitwie junior był młody 

ułan Błażej Piasek z 11 PU. Sprytną lisiczką, która go pochwy-

ciła, została Amelia Cibor. 

I Zawody Kawaleryjskie były niezwykle emocjonujące, 

a wzięło w nich udział 13 par. Tor szabli i lancy, potem cross 

około 1,5 km, a po crossie strzelanie do celu. Suma punktów po 

każdej z konkurencji wyłoniła nam zwycięzców. I miejsce zdo-

byli Adam Garbacz – 6 Pułk Strzelców Konnych, II miej-

sce Bartek Kowal – 24 Pułk Ułanów z Borowa, III miej-

sce Błażej Orzechowski – 22 Pułk Ułanów z Pionek. Gratulu-

jemy zwycięzcom, zapraszamy za rok. Po wszystkich zmaga-

niach hubertowskich i zawodach, gdy emocje już opadły, wszy-

scy przy rozpalonych ogniskach, grillu i gorącej kuchni spotka-

li się na biesiadzie, która trwała do późnych godzin nocnych. 

Dziękujemy wszystkim przybyłym jeźdźcom, gościom 

za przybycie, a w szczególności wszystkim tym, którzy nam 

pomogli w organizacji tego wydarzenia. Wielkie serca sponso-

rów były bardzo szczodre, za co bardzo dziękujemy. 

Michał Wolski 

Foto: zbiory Stajnia Carino 

VII HUBERTUS W STAJNI CARINO 
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D nia 08.10.2019r. w naszej szkole odbył się Gminny Mi-

tyng Lekkoatletyczny o Puchar  Wójta Gminy Zakrzew. 

W  Mityngu uczestniczyły  szkoły z Gminy Zakrzew: PSP 

w Bielisze, PSP w Zakrzewie, PSP w Cerekwi, PSP w Dąbrów-

ce Podłężnej, PSP w Taczowskiej Woli.  

Podczas zawodów uczniowie rywalizowali w biegu na 

60m, rzucie piłeczką palantową, biegu długodystansowym 

600/900m. Opiekunami naszej reprezentacji byli Anna Młynar-

czyk i Tomasz Turczyk. Reprezentacja naszej szkoły zajęła 

I miejsce. 

Klasyfikacja końcowa: 

1. PSP Bielicha 

2. PSP Zakrzew 

3. PSP Cerekiew 

4. PSP Dąbrówka Podłężna 

5. PSP Taczowska Wola 

Wręczenia pamiątkowych pucharów dokonał  Wójt Gmi-

ny Zakrzew pan Leszek Margas oraz pani Dyrektor Małgorzata 

Jakubiak.  

Tomek Turczyk 

Foto: PSP w Bielisze 

 

II MITYNG LEKKOATLETYCZNY  

O PUCHAR  WÓJTA GMINY ZAKRZEW 

Wieści ze szkół 
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W  bieżącym roku szkolnym uczniowie klas siódmych 

i ósmych Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielisze 

uczestniczą w różnorodnych działaniach w ramach projektu 

matematycznego pod hasłem „Nie graj w cudze gry, stwórz 

swoje”, który  został zgłoszony do VI edycji programu 

„mPotęga”, nadzorowanego przez Ministra Edukacji Narodo-

wej. Jest to ogólnopolski program zachęcający pasjonatów ma-

tematyki do podejmowania kreatywnych działań w tej dziedzi-

nie. Spośród wielu zgłoszeń, które napłynęły do mBanku, wy-

brano i nagrodzono dofinansowaniem tylko 112 projektów. 

Wśród szczęśliwców znaleźliśmy się i my. Cieszymy się z tego 

wyróżnienia, ponieważ mFundacja wspiera dzieci i młodzież 

w nauce matematyki, a podejmowane działania sprzyjają zgłę-

bianiu tej nauki.  

Projekt „Nie graj w cudze gry, stwórz swoje” polega na 

organizowaniu akcji wspomagających rozwijanie kompetencji 

matematycznych oraz zaangażowaniu w te działania  uczniów, 

ich rodziców i nauczycieli.  

W ramach projektu uczniowie klas siódmych i ósmych 

wzięli udział w warsztatach, których celem było samodzielne 

przygotowanie matematycznych gier planszowych, zgodnie 

z hasłem projektu: „Nie graj w cudze gry, stwórz swoje”. Siód-

mo- i  ósmoklasiści rozwijali kompetencje matematyczne, two-

rząc gry dostosowane do  poziomów edukacyjnych, np. scrab-

ble matematyczne dla klas IV-VI, twister matematyczny dla 

klas III, itp. Powstało wiele ciekawych planszówek. Młodzież 

bardzo chętnie uczestniczyła w zajęciach, było wiele cieka-

wych pomysłów, trochę nauki i mnóstwo zabawy. Jednocześnie 

przygotowywano gry internetowe z wykorzystaniem platformy 

learningapps.org, np. „Milionerzy matematyczni”, czy krzy-

żówki – „Matematyka- królową nauk”, itp. Wszystkie gry zo-

stały udostępnione  uczniom naszej szkoły, najciekawsze opu-

blikowano na internetowej stronie szkoły oraz w gazetce ucz-

niowskiej. Te, które można było wydrukować tak, aby nie stra-

ciły swej atrakcyjności i przydatności, przygotowano także w 

formie książeczki lub kart. Uczniowie pracowali również nad 

nagraniem filmu, który pokazywał wszystkie  działania podej-

mowane w ramach realizacji ww. projektu. Efekty pracy człon-

ków zespołu można oglądać na stronie internetowej i Faceboo-

ku szkoły. 

Ciekawym działaniem projektowym było zorganizowa-

nie Tygodnia Gier Matematycznych, którego scenariusz przy-

gotowali siódmo- i ósmoklasiści. W czasie przerw uczniowie 

mogli zapoznać się z przygotowanymi grami, jednocześnie 

utrwalając wiedzę matematyczną, a przy tym doskonale się 

bawić i nieco rywalizować. Ponadto, w drodze głosowania całej 

społeczności szkolnej, wyłoniono laureatów konkursów: 

„Matematyczna Gra Planszowa” oraz  „Matematyczna Gra 

Internetowa”, którzy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

Na zakończenie Tygodnia Gier Matematycznych wszyscy 

członkowie zespołu spotkali się, aby podsumować dotychcza-

sowe działania, ale również trochę się pobawić w matematycz-

ne gry np. z wykorzystaniem platformy Kahoot. I nauka, i za-

bawa zdawały się nie mieć końca. Zaproponowane działania 

służyły również integracji międzypokoleniowej, ponieważ swo-

ich sił w grach matematycznych mogli spróbować także rodzi-

ce, nauczyciele i wszyscy chętni. Wspólne zmagania z matema-

tyką zakończył słodki poczęstunek. 

Niewątpliwie członkowie zespołu projektowego zasłuży-

li na nagrodę, którą była wycieczka do Experymentarium 

w Łodzi. Uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach 

edukacyjnych zatytułowanych: „Polimery” i „Woda”. Wiele 

emocji wzbudziło wykonywanie doświadczeń, możliwość ob-

serwacji interesujących zjawisk naukowych. Dalszą część wy-

cieczki poświęcono na zwiedzanie Experymentarium, w któ-

rym można zobaczyć m. in. Lewitującą piłkę, Młynek Crooksa, 

Słup zagrożenia, Człowieka baterię, itp. 

Podsumowując, należy stwierdzić, iż realizacja programu 

„Nie graj w cudze gry, stwórz swoje” przyczyniła się kreowa-

nia pozytywnego wizerunku matematyki, pokazała zaangażo-

wanie nauczycieli, zachęciła uczniów do większej aktywności 

oraz poszukiwania rozwiązań w uczeniu się matematyki. 

To  inwestycja w przyszłość dzieci i należy dokonać jej już 

dziś. Trzeba nieustannie poszukiwać ciekawych rozwiązań 

wspierających uczniów w nauce matematyki. 

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku. 

Autorka i koordynatorka projektu: 

Elżbieta Starzyńska 

Foto: Elżbieta Starzyńska 

PROJEKT MATEMATYCZNY  

NIE GRAJ W CUDZE GRY, STWÓRZ SWOJE 
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W  Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie uczy się 

ponad 400 uczniów. Jeszcze na początku roku szkolne-

go dysponowaliśmy jedną pracownią komputerową. Chcieli-

śmy utworzyć nową pracownię, która umożliwi uczniom szer-

sze stosowanie nowych technik komputerowych. Udało się 

zrealizować ten plan dzięki Samorządowi Województwa Mazo-

wieckiego w ramach programu pn. „Mazowiecki Program Do-

finansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” oraz 

wsparciu Gminy Zakrzew. Od października  cieszymy się nową  

pracownią terminalową! Jest nowoczesna i oszczędna. Uczą się 

tam głównie klasy 4-8. Oprogramowanie jest w pełni dostoso-

wane do realizacji zagadnień z podstawy programowej dla klas 

starszych.  

Agata Brandys 

Foto: PSP Zakrzew 

PRACOWNIA W PSP W ZAKRZEWIE 
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Ś 
lubowanie klas pierwszych to od lat niezwykłe wydarzenie 

w szkolnym kalendarzu imprez Publicznej Szkoły Podsta-

wowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie oraz Szkoły 

Filialnej w Mleczkowie. W tym roku przypada 80-rocznica 

wybuchu II wojny światowej, dlatego oprawa tego święta była 

niezwykle patriotyczna. Biało-czerwone kotyliony, dekoracja, 

odśpiewany hymn Polski oraz pięknie wyrecytowane wiersze 

zrobiły wrażenie na wszystkich. 

To niezwykłe wydarzenie miało miejsce w naszej szkole 

25 października 2019r. Był to dzień długo wyczekiwany przez 

dzieci. Od samego rana w szkole panowała świąteczna atmos-

fera. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści, piękna dekoracja, 

przygotowany sprzęt nagłaśniający – wszystko po to, aby ślu-

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW 

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA 

KOCHANOWSKIEGO W ZAKRZEWIE 
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bowanie uczniów klas I wypadło jak najbardziej uroczyście. 

Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Podniosłą uroczystość 

rozpoczął ks. proboszcz Ireneusz Kosecki, który całą brać 

szkolną oddał pod opiekę Opatrzności Bożej i uroczyście po-

błogosławił. Następnie Dyrektor Szkoły, Ewa Bartel powitała 

gorąco zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli, pracowni-

ków szkoły, a szczególnie serdecznie klasę pierwszą, której 

„oddała głos”. Podczas części artystycznej pierwszaki zapre-

zentowały swoje talenty wokalne, recytatorskie oraz taneczne, 

wzbudzając aplauz wśród zgromadzonej publiczności. Po czę-

ści artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, na Sztan-

dar Szkoły 61 pierwszoklasistów złożyło ślubowanie. Ucznio-

wie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować 

swoją szkołę, a swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom  

i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania czekało ich uroczyste 

i tradycyjne pasowanie na ucznia symbolicznym, wielkim 

ołówkiem, którego dokonała Dyrektor Szkoły, Ewa Bartel oraz 

Zofia Maj – Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji, Informacji 
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5  grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

Warto z tej okazji przybliżyć działalność bardzo prężnie 

działającego Wolontariatu – tym razem w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Cerekwi. 

Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi to postawa, 

którą od lat krzewimy w naszej Szkole, wiedząc, jak ważna jest 

świadomość społeczna młodych ludzi, którzy w przyszłości 

będą stanowić nie tylko o sobie, ale o własnym kraju i całym 

świecie. Już dzisiaj każdym naszym działaniem kształtujemy 

ich tożsamość, budujemy poczucie własnej wartości oraz wy-

znaczamy normy moralne i społeczne, które będą dla nich dro-

gowskazem w dorosłym życiu.  

Żyjemy w czasach, w których znaczna część życia 

uczniów ma miejsce w świecie wirtualnym. Wolontariat daje 

możliwość realnego kontaktu z drugim człowiekiem, czerpania 

radości z niesienia pomocy. Właśnie dlatego wszystkie działa-

nia podejmowane w ramach Wolontariatu są dla nas tak bardzo 

ważne. A oto niektóre z nich: 

Wielkanocna Zbiórka Żywności – kwiecień 2018 – ucz-

niowie przynosili suche produkty – ryż, makaron, cukier, mąkę. 

Dzięki pomocy katechety księdza Pawła żywność dotarła do 

najbardziej potrzebujących mieszkańców Cerekwi. 

Zbiórka pluszaków dla dzieci z radomskich szpitali (2018 

i 2019) – akcja organizowana przez Stowarzyszenie Radomia-

nie dla Demokracji. Uczniowie przynosili nowe pluszaki bądź 

organizowali klasowe zbiórki i wspólnie kupowali maskotki od 

całej klasy. Pluszaki zostały przekazane organizatorom akcji 

w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia 

w Radomiu. Trafią one do dzieci przebywających w szpitalach, 

gdzie na pewno przydadzą się w trudnych i stresujących chwi-

lach.  

Świąteczna Akcja Pomocy Najuboższym Uczniom 

WOLONTARIAT ma wiele imion… 

i Kultury w Zakrzewie. „Pasuję cię na ucznia” – mówiła, doty-

kając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką, ramion swoich 

podopiecznych. Potem było mnóstwo życzeń i prezentów. 

Również rodzice pamiętali o święcie. Przybyli w licznym gro-

nie i zorganizowali ,,słodkie’’ przyjęcie dla swoich pociech. 

Dzień ten z pewnością na długo pozostanie pierwszakom 

w pamięci. Miejmy nadzieję, że słowa przyrzeczenia, które 

składali, będą dla nich drogowskazem na długie, długie lata 

szkolne. Rodzicom gratulujemy wspaniałych pociech, a Pierw-

szakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły. 

Marzena Chłopecka 

Foto: PSP Zakrzew 
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D zień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w histo-

rii naszej Ojczyzny. Po wieloletniej niewoli Polska odzy-

skała niepodległość. W przedszkolu od najmłodszych lat uczy-

my dzieci patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, do 

ziemi rodzinnej, wpajamy szacunek dla polskich symboli. Dla-

tego też 13 listopada odbyła się uroczysta akademia z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości. Starszaki z grupy  

„Pszczółki” i  „Motylki” wystąpiły z programem artystycznym. 

Uroczystość dzieci rozpoczęły od naszego tańca narodowego – 

poloneza. Wszystkie dzieci tego ważnego dnia wyglądały od-

świętnie i uroczyście, a na ich piersi widniały kotyliony w bar-

wach narodowych wykonane we wszystkich grupach wieko-

wych. Zaprezentowały montaż słowno-muzyczno-taneczny, 

w którym opowiedziały historię Polski w okresie zaborów oraz 

walkę narodu polskiego o wolność. Odśpiewały hymn Polski 

oraz pieśni patriotyczne. Słowem i piosenką oddały szacunek 

symbolom narodowym, symbolom walki o wolność i zwycię-

stwo oraz miłość do Ojczyzny. W ustach młodego pokolenia 

uroczyście zabrzmiały słowa tak bardzo znane i wymowne: 

,,Kto ty jesteś? Polak mały. Na zakończenie występu dzieci 

wraz z wychowawczyniami Beatą Michalską i Anna Kucharską 

rozwinęły długą flagę Polski. Recytatorskie i wokalne umiejęt-

ności przedszkolaków nagrodzone zostały gromkimi brawami, 

a także gestami wzruszenia. 

Anna Kucharska 

Foto: Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie 

11. LISTOPADA 

(grudzień 2018) – z pomocą sponsorów udało się nam uzbierać 

fundusze na paczki z prezentami dla najuboższych uczniów ze 

szkoły. Wszyscy nasi uczniowie znaleźli piękne prezenty pod 

choinką. 

Zbiórka pod hasłem – Pieluszka dla Maluszka (czerwiec 

2019) – uczniowie zbierali produkty dla niemowląt, pieluszki, 

kaszki, smoczki, butelki – wszystkie zgromadzone rzeczy zostały 

przekazane Caritas Diecezji Radomskiej i dotarły do najuboż-

szych rodzin oraz samotnych matek z naszego regionu. 

Tornister Pełen Uśmiechu (wrzesień 2019) – akcja Caritas 

Diecezji Radomskiej, podczas której uczniowie zbierali przybory 

szkolne, którymi podzielili się z rówieśnikami z Ukrainy – 

uczniami z terenów dotkniętych wojną.  

Dorota Pawlikowska 

Foto: PSP w Cerekwi 
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