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Szanowni Państwo,
Nadchodzi czas wyjątkowy, czas pojednania,
serdecznych spotkań i nadziei na dobrą przyszłość.
Niech przy blasku choinek i świec, radość wypełni każdy dom.
Niech udziałem jego mieszkańców stanie się rodzinne ciepło
i poczucie bezpieczeństwa.
A kiedy rozbłysną Noworoczne ognie,
optymizm i wiara w osiągnięcie najpiękniejszych celów.
Przełamując się z Państwem opłatkiem, życzę
spełnienia marzeń, zdrowia oraz pomyślności
w życiu rodzinnym i zawodowym.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia,
Szczęśliwego Nowego Roku
życzy Wójt Gminy Zakrzew
Leszek Margas

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2020 ROKU
Infrastruktura drogowa

B

udowa nowych czy też modernizacja istniejących dróg to
jedno z priorytetowych zadań Gminy Zakrzew, na które

corocznie pozyskuje środki z funduszy zewnętrznych. W tym
roku z programu Fundusz Dróg Samorządowych udało się wykonać trzy inwestycje.
Największą tegoroczną inwestycją drogową była Rozbudowa
drogi gminnej nr 351310W relacji Zakrzew – Taczów, składająca się z 2 odcinków o łącznej długości 2 km 538 m. Jezdnia otrzymała nową nawierzchnię asfaltową, chodniki i zjazdy wykonano z kostki brukowej lub z kruszywa. Całkowity
koszt zadania wyniósł 2 777 809,68 zł, z czego 2 083 357,26
zł to dofinansowanie.
Dzięki Przebudowie drogi gminnej Alei Kasztanowej
Droga relacji Zakrzew - Taczów

w m. Milejowice powstała nowa nawierzchnia utwardzona o powierzchni 1882,50 m2, chodnik o długości 238,6
mb, zjazdy z kostki betonowej o powierzchni 235,0 m2
oraz oznakowanie.
Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 350 014,00 zł, cała
wartość inwestycji wyniosła ponad 532 023,49 zł.
Dzięki zakończonej inwestycji Rozbudowa drogi gminnej
w miejscowości Zakrzew mieszkańcy obrębu Pieńki od tego
roku mogą korzystać z nowej jezdni, która pierwotnie posiadała
podłoże z kruszywa. Droga przebiega od skrzyżowania z drogą wewnętrzną o nawierzchni gruntowej do skrzyżowania
z drogą gminną nr 351310W. Wybudowana droga o długości
922 m posiada nawierzchnie asfaltową, natomiast pobocza
i zjazdy z kruszywa.
Na zadanie gmina pozyskała środki w kwocie 369 301,00 zł,
całość inwestycji 744 018,72 zł. Z własnych środków gmina
Zakrzew oddała do użytkowania nową drogę asfaltową wraz

Aleja Kasztanowa w Milejowicach

z utwardzonymi poboczami w miejscowości Cerekiew. Inwestycja obejmowała swoim zasięgiem ulicę Akacjową oraz So-

Ważną częścią inwestycji drogowych jest budowa oświetlenia

snową o łącznej długości 670 m i szerokości 4,5 m. Całkowita

ulicznego, która znacząco wpływa na bezpieczeństwo uczestni-

wartość inwestycji wyniosła 556 138,39 zł.

ków ruchu samochodowego jak i pieszego. Gmina Zakrzew

Wybudowana została również długo oczekiwana na-

wykonała w br. siedem odcinków linii napowietrznej wraz

wierzchnia asfaltowa drogi w Sosnowicy o długości 95-

z energooszczędnymi oprawami oświetleniowymi w miejsco-

1,11 m od drogi powiatowej Nr 3509W Gulin – Wsola,

wościach: Janiszew, Milejowice, Dąbrówka Podłężna, Dąbrów-

od m. Kolonia Piaski – Sosnowica. Gmina wydatkowała

ka Nagórna, Gulin oraz Wacyn ul. Cicha i Srebrna. Dzięki in-

na nią środki w wysokości 268 501,75 zł.

westycji powstało ponad 60 dodatkowych punktów oświetleniowych, które kosztowały ponad 160 tys. zł.
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Oświetlenie uliczne w Dąbrówce Podłężnaj

Droga Cerekiew ul. Sosnowa

Oświata

W

tym roku zakończyło się dwuletnie zadanie pn. Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości

Bielicha. Placówka znajduje się w pobliżu szkoły podstawowej
w Bielisze, tworząc nowoczesny kompleks. Parterowy budynek
ma powierzchnię prawie 1000 metrów kwadratowych. Wyposażony jest w 5 sal dydaktycznych, salę wielofunkcyjną, zaplecze

administracyjno-socjalne,

kuchnię,

jadalnie,

szatnię.

Wszystkie sale edukacyjne zostały wyposażone w nowoczesne
meble, sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne.
Na zewnątrz przedszkola teren został zagospodarowany w zieleń oraz wybudowano plac zabaw. 1 września

rozpoczęło
Przedszkole w Bielisze

w nim naukę 125 przedszkolaków.
W tegorocznym budżecie wydatkowano środki w wysokości
2 760 545,40 zł. Całość inwestycji wraz z wyposażeniem placówki opiewa na kwotę 6 182 018,68 zł.
Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej
w Cerekwi jest obecnie priorytetową inwestycją, na którą gmina otrzymała prawie 5 mln wsparcia z rezerw budżetu państwa,
dzięki staraniom Wójta Gminy Leszka Margasa. Głównym
celem rozbudowy placówki jest budowa sali gimnastycznej
wraz z zapleczem sanitarnym, dodatkowe sale lekcyjne, pokoje
administracyjne oraz nowoczesna szatnia. Roboty budowlane

Plac budowy PSP Cerekiew

rozpoczęły się we wrześniu tego roku, prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Budynek posiada ławy fun-

mentowe w części sportowej i socjalno-dydaktycznej. Wykona-

damentowe wraz z instalacjami ziemnymi oraz ściany funda-

no trudna operację posadowienia ściany oporowej na wysoko3

ści 5,5 m ze względu na dużą różnicę wysokości terenu. Obecnie rozpoczęto wnoszenie ścian parteru. Wykonawca złożył
rozliczenie za ten rok na kwotę 688 251,96 zł, z czego dotacja
wynosi 344 0126,00 zł. Całość inwestycji ma kosztować prawie 10 mln zł. Uczniowie szkoły podstawowej w Cerekwi rozpoczną naukę w nowym skrzydle we wrześniu 2022 roku.
W roku bieżącym przeprowadzono już drugi etap Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Zakrzewie, który polegał
na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz

PSP Zakrzew

z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. Gmina
przeznaczyła na realizację tego zadania 146 392,14 zł.

Ochrona środowiska

B

ardzo ważną tegoroczną inwestycją była Rozbudowa
przepompowni ścieków w miejscowości Milejowice.

Istniejąca przepompownia miała niewystarczającą wydajność
ze względu na zwiększającą się ilość mieszkańców. Budowa
nowej, dodatkowej przepompowni to nowa jakość i nowe możliwości przyłączenia dodatkowych odbiorców sieci kanalizacyjnej, a przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego w gminie Zakrzew.
Inwestycja została zrealizowana dzięki uzyskaniu pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w kwocie 1 600 000,00 zł

PSP Zakrzew

Corocznie gmina przyłącza nowe gospodarstwa do sieci wodociągowej na terenie Gminy Zakrzew. Udało się wybudować
osiem odcinków o łącznej długości 922mb. Nowe przyłącza
powstały w miejscowościach: Cerekiew, Janiszew, Mleczków,
Nieczatów, Sosnowica oraz Wacyn. Gmina wyłożyła na tę inwestycję 204 877,39 zł.
Kolejną inicjatywą chroniącą środowisko jest budowa sieci
kanalizacyjnej. Powstało 14 odcinków nowych sieci kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym o łącznej długości:
914,4 mb w miejscowości: Bielicha, Cerekiew, Milejowice,
Wacyn. Wartość całej inwestycji wyniosła 472 657,78 zł.
W tegorocznym budżecie udało się zakupić średni samochód

Wóz strażacki OSP Taczów

pożarniczy, ratowniczo – gaśniczy, z napędem 4x4 marki
Volvo dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Taczowie. Zadanie

Środki własne gminy 129 770,00 zł,

to zostało dofinasowane z wielu źródeł m. in. z: Wojewódzki

Całkowity koszt wozu strażackiego wyniósł 789 537,00 zł.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 379 767,00 zł, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admi-

Katarzyna Wojcieszak

nistracji 180 000,00 zł,

Foto: Katarzyna Wojcieszak

Samorząd Województwa Mazowieckiego 100 000,00 zł,
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OCHRONA POWIETRZA TO NASZ
WSPÓLNY OBOWIĄZEK
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czyszczeń w powietrzu oraz o tym, jak się należy zachować
w takich sytuacjach.
Najważniejszym celem wprowadzenia programu jest przede
wszystkim osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji szkodliwych w powietrzu,
a przez to kompleksowa poprawa jakości
powietrza. Aby osiągnąć ten cel niezbędne
jest ograniczenie pyłu
PM10 o 44 proc.,

września 2020 roku Radni województwa mazowieckiego
przyjęli nowy Program Ochrony Powietrza - uchwała nr
115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 08 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref
w województwie mazowieckim, w których
zostały przekroczone
poziomy dopuszczalne i
docelowe substancji w
powietrzu.
Nowy
program
ochrony
powietrza
dotyczy całego województwa, a więc czterech stref: aglomeracji
warszawskiej, Płocka,
Radomia oraz strefy
mazowieckiej
czyli
Gminy Zakrzew. Podstawowym celem dokumentu jest poprawa jakości powietrza na terenie całego województwa. Co roku ok. 6 tys. mieszkańców Mazowsza umiera
z powodu złej jakości powietrza. Ponad pół miliona wizyt
u specjalistów, 12 tys. nowych przypadków hospitalizacji,
to tylko niektóre konsekwencje chorób wywołanych przez
smog. Zanieczyszczenie powietrza to nowotwory płuc, choroby
układu krążenia, a także różnego rodzaju infekcje dróg odde-

,5 o 57 proc., benzo(a)
pirenu aż o 69 proc., a
ditlenku azotu o 27
proc.
Największy wpływ na
jakość powietrza mają
sami obywatele. Dlatego po raz pierwszy
w programie ujęto obowiązki dla mieszkańców, m.in. takie
jak informowanie gminy o wymianie źródeł ciepła i współpraca w tym zakresie, zakaz stosowania dmuchaw czy też
przestrzeganie ograniczeń i zakazów zawartych w uchwale
antysmogowej.
Program Ochrony Powietrza obowiązuje od 30 września
2020 roku, a na jego realizacje jest 6 lat.
Gmina Zakrzew ma obowiązek wymiany w ciągu tych
6 lat ponad 3000 pieców pozaklasowych tzw. kopciuchów, a także corocznie musi przeprowadzić ponad 140
kontroli palenisk domowych.
Co więcej, według postanowień zawartych w POP, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może nałożyć na gminę
od 50 do 500 tys. zł kary za brak realizacji przepisów antysmogowych. Z kolei użytkownicy kotłów, które nie są
zgodne z nowym prawem,
mogą być ukarani mandatem do 500 zł lub karą
grzywny do 5 tys. zł. Podobne kary grożą za palenie śmieciami. Natomiast
udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem
zagrożonym karą aresztu.

chowych. To aż o 20 proc. krótsze życie!
Program Ochrony Powietrza zawiera konkretne działania
naprawcze, których wprowadzenie przełoży się na poprawę
jakości powietrza w regionie. Po części działania są kontynuacją tych z poprzednich dokumentów. Jednakże doprecyzowano ich zakres i określono wskaźniki monitorowania w skali
roku. W dokumencie zawarto działania tzw. ogólne, czyli
te obowiązujące dla całego
województwa, m.in. inwentaryzację i wymianę kotłów,
kontrole palenisk domowych,
nasadzenia zieleni, czyszczenie ulic na mokro, zakaz używania dmuchaw do liści oraz
szeroko pojętą edukację ekologiczną. W ramach działań
krótkoterminowych mieszkańcy Mazowsza będą informowani o ryzykach wystąpienia przekroczeń zanie5

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adre-

Jakie jeszcze zmiany wprowadza uchwała antysmogowa?
Zakaz stosowania od 1 lipca 2018:

węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wy-

sem: https://www.gov.pl/web/klimat/wyzsze-dotacje-iwieksza-wspolpraca-z-gminami-rusza-druga-czescprogramu-czyste-powietrze-20
W skrócie procedura wygląda następująco:

korzystaniem tego węgla,

1. Osoby zainteresowane uzyskaniem podwyższonego pozio-

mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem.

mu dotacji muszą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia
dostępny pod poniższym linkiem lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Zakrzew

węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (mokre drewno).

2. Po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów należy złożyć

Nakaz wymiany pieców – jakie terminy obowiązują mieszkańców województwa?

wniosek o wydanie zaświadczenia w Urzędzie Gminy
(osobiście, pocztą lub przez platformę ePUAP).
Posiadając zaświadczenie o dochodzie, które potwierdza
spełnianie przez wnioskodawcę kryterium dochodowego należy
zalogować się na Portalu Beneficjenta, wypełnić wniosek
o dofinansowanie dołączyć niezbędne załączniki (w tym zaświadczenie o dochodach), a następnie postępować zgodnie
z dalszymi wskazówkami.

od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu
(czyli wynikającej z treści rozporządzenia Komisji UE, które można znaleźć na stronie Ministerstwa Energii),
do końca 2022 r. należy wymienić tzw. „kopciuchy” czyli
piece na węgiel lub drewno niespełniające wymogów dla
klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
do końca 2027 r. należy wymienić piece na węgiel lub

UWAGA: Wydawaniem zaświadczeń zajmuje się Referat
Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Gminy Zakrzew, który ma na to 7 dni od złożenia poprawnie
uzupełnionego wniosku na wydanie zaświadczenia.
Formularz papierowy wniosku, wraz z wzorami wybranych

drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012
będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca
2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub
wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do
wartości określonych w ekoprojekcie.

załączników, dostępny jest na stronie internetowej https://
portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu
Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Programem priorytetowym oraz Regulaminem programu dostęp-

Program Czyste Powietrze – jak pozyskać dofinansowanie na wymianę pieca, docieplenie budynku, wymianę okien i drzwi.
W lipcu 2019 roku Wójt Gminy Zakrzew zawarł porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie prowadzenia
punktu konsultacyjnego dla mieszkańców gminy, którzy chcą
skorzystać z dofinansowania w ramach programu. Pracownik
urzędu udziela szczegółowych informacji, doradza w zakresie efektywności energetycznej budynków oraz pomaga uzupełnić sam druk wniosku o dofinansowanie. Dzięki tej
współpracy z terenu Gminy Zakrzew złożono ponad 50
wniosków o dofinansowanie.

nym na stronie https://czystepowietrze.gov.pl
Informacje o programie CZYSTE POWIETRZE:– strony
internetowa:www.doradztwo-energetyczne.gov.pl
lub www.czystepowietrze.gov.pl
- infolinia (tel. 22 340 40 80) w dni robocze 8.00-16.00,
- Punkt udzielający pomocy w przygotowaniu wniosku –
Urząd Gminy Zakrzew, tel. 048 610 51 14 wew. 33 w dni
pracy Urzędu
– e-mail: czystepowietrze@nfosigw.gov.pl
Katarzyna Wencel
Urząd Gminy w Zakrzewie

Od 21 października 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił możliwość
wnioskowania o podwyższony poziom dofinansowania
z programu Czyste Powietrze.

WAŻNE!
W związku z wyżej przedstawionymi przepisami uchwalonymi przez Sejmik
Województwa Mazowieckiego informujemy, że od 1 stycznia 2021r. Urząd Gminy w Zakrzewie zmuszony jest do podjęcia czynności kontrolnych w zakresie
kontroli palenisk domowych.
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JUBILEUSZ 30-LECIA PIEKARNI WACYN

W

tym roku piekarnia Wacyn obchodziła wyjątkowy

kańców Milejowic, Bielichy i Wacyna - pyszny tort.

jubileusz 30-lecia istnienia firmy, która działa od 1990

Dla pani Ewy Brzezińskiej – w wykształcenia techno-

roku i cieszy się ogromnym uznaniem na lokalnym rynku pie-

loga żywienia, mistrza piekarstwa i miłośniczki zdrowego

karniczym. Właścicielami piekarni jest rodzeństwo: Ewa

odżywiania, piekarnia to ogromna pasja i całe życie. Od po-

Brzezińska i Andrzej Karczewski. Pierwszym kierowni-

czątku dba o to, aby pieczywo, które produkuje jej zakład,

kiem i inicjatorem powstania piekarni był Jerzy Borkie-

było zdrowe i ekologiczne.

wicz – cioteczny brat właścicieli.

– „Nie uznaję w swoim pieczywie żadnych polepsza-

Na początku zakład był niewielki, zatrudniał jedynie

czy, spulchniaczy i konserwantów – stanowczo podkreśla

4 pracowników. W latach 90., dzięki przedsiębiorczości właści-

właścicielka – dlatego od początku prowadzimy produkcję

cieli, rozbudował się, zakupiono nowe maszyny, urządzenia,

na naturalnych, zdrowych produktach, dbam, aby nasze pie-

poszerzono asortyment i kadrę pracowniczą. Ostatnim etapem

czywo było smaczne i zdrowe, bo zależy mi na zadowoleniu

rozbudowy firmy, który zakończył się w bieżącym roku, było

wszystkich klientów”.

wybudowanie nowych biur i chłodni do spowolnionej fermen-

Do przewidzenia było, że taka produkcja wkrótce spotka

tacji. Dzięki pieniądzom pozyskanym przez Stowarzyszenie

się z zainteresowaniem i zostanie zauważona na rynku lokal-

LGD Razem dla Radomki, zakupiono nowoczesne urządzenie,

nym. W 2009 roku w czasie obchodów Święta Chleba w Mu-

które pozwala wdrażać nowe technologie oraz zapewnia kom-

zeum Wsi Radomskiej zorganizowano konkurs na najlepsze

fort i bezpieczeństwo pracy. Oficjalne otwarcie biur wraz

pieczywo i ku ogólnemu zaskoczeniu właścicieli zwycięzcą

z uroczystością 30-lecia powstania firmy miało, niestety, dość

okazała się stosunkowo młoda na rynku Piekarnia Wacyn, któ-

skromny przebieg ze względu na zagrożenie epidemiczne

ra pokonała w rywalizacji zakłady nowoczesne, z wielopokole-

w Polsce i ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się

niowymi tradycjami i ogromnym doświadczeniem. Jak mówi

wirusa Covid-19. Najważniejszym punktem przebiegu uroczy-

pani Ewa Brzezińska: – „Był to dla nas ogromny szok i miła

stości była Msza święta w kościele Matki Bożej Różańcowej

niespodzianka, że przy takiej konkurencji, to właśnie my wy-

w Bielisze. Jak mówi właścicielka firmy Ewa Brzezińska: -

graliśmy, że to nasz chleb doceniono”. Uroczystego wręczenia

„Uroczysta Msza św. była dla mnie jako katoliczki bardzo waż-

nagrody dokonała ówczesna minister zdrowia i osoba mocno

na, bo mogłam podziękować wszystkim moim pracownikom

związana z naszym regionem - pani Ewa Kopacz. Potwierdze-

za lojalność i oddanie, ale przede wszystkim Matce Boskiej

niem jakości pieczywa był fakt, że ten sukces powtórzył się

za opiekę i wsparcie. Były w naszym życiu chwile lep-

w 2010 roku, zaś w 2011 roku piekarnia zajęła drugie i trzecie

sze i gorsze, ale zawsze czuliśmy nad nami Jej opie-

miejsce. Po tych nagrodach posypały się kolejne wyróżnienia.

kę oraz Bożą Opaczność, która pozwoliła nam te

Jednak najważniejsza, o czym ze wzruszeniem wspomina wła-

trudne chwile przetrwać i podnieść się jeszcze sil-

ścicielka firmy, była Mazowiecka Firma Roku 2013 w katego-

niejszymi

i

z

rii Przemysł Spo-

większą energią

żywczy , a następnie

do działania”. Na

tytuł Lider Regionu

zakończenie

2014

oficjalnej

tej
części

jubileuszu

kategorii

Zdrowa

były

również

w

Żywność

oraz Lider Regionu

kwiaty

2015

w

kategorii

i podziękowania

Superlider

od pracowników,

Żywność. Zdobycie

a dla

tak

klientów

i miłośników

wa-

Zdrowa

prestiżowych

nagród

wymagało

cyńskich wypieków

spełnienia

–

określo-

czyli

przede

nych

wszystkim

miesz-

m.in. udowodnienie
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warunków,

rozwoju firmy, wzrostu zatrudnienia, pozyskiwania funduszy
europejskich, działalności charytatywnej, opinii banków, konsumentów, przedstawienia uzyskanych nagród. „Otrzymanie
Złotego Orła Biznesu w 2013 roku było ogromnym wyróżnieniem i niezapomnianym przeżyciem, które zmotywowało nas
do dalszej, ciężkiej pracy nad doskonaleniem naszych produktów. Ta nagroda dała nam też wiarę, że to co robimy wspólnie,
przynosi efekt i jest po prostu dobre” – wspomina pani Ewa.

Skarżysko – Kamienna, Starachowice Zwoleń, Dęblin, Przysu-

Wśród wielu nagród, dyplomów i statuetek, które zdobią kory-

cha czy Szydłowiec. „Wśród bogatego asortymentu, jak pod-

tarze i nowoczesne biuro firmy należy wymienić jeszcze otrzy-

kreśla pani Ewa Brzezińska, najbardziej jestem dumna

manie w 2015 roku statuetki VIP Biznesu, Medalu Pamiątko-

z naszego pieczywa pszennego, które dzięki opracowaniu spe-

wego od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama

cjalnego przepisu, jest nie tylko smaczne, ale również nie kru-

Struzika, zajęcie I miejsca w plebiscycie Złoty Rogal organizo-

szy się i długo utrzymuje świeżość. Zachęcam do skosztowania

wanego przez Słowo Ludu dla najlepszej piekarni regionu ra-

zdrowego żytniego chleba wacyńskiego bez drożdży, który

domskiego. Piekarnia otrzymała liczne nominacje w konkursie

jest bazą dla wypieków: ze słonecznikiem, dynią, żurawiną

Perła Powiatu w kategorii Mała Firma Roku, Lider Regionu w

i innymi dodatkami, które zaspokoją gust niejednego konsu-

kategorii zdrowa żywność 2019 oraz ostatnia: Lider Regionu

menta a przy okazji poprawią trawienie i perystaltykę jelit.

2020 – nagroda specjalna z okazji 30 lat Działalności Firmy.

Z wyrobów cukierniczych polecam do spróbowania makowiec

Pani Ewa Brzezińska z dumą prezentuje i wspomina te 30 lat

– specjalność naszej firmy oraz domowy sernik pieczony na

działalności, ale oprócz nagród trudno nie zauważyć wielu dy-

naturalnym masełku”.

plomów i podziękowań od organizacji, szkół, instytucji za bo-

Za ogromnym sukcesem Piekarni Wacyn stoi nie tylko

gatą działalność charytatywną, bezinteresowną pomoc i wspar-

kunszt i doświadczenie właścicieli, ale również wysoka jakość

cie wielu lokalnych imprez i przedsięwzięć. Właściciele Piekar-

produktów, ciężka praca, zaangażowanie innych osób, skrom-

ni to ludzie niezwykle serdeczni i życzliwi, którzy nie tylko

ność oraz ogromne serce dla potrzebujących. Te 30 lat pełne

doskonalą swoje produkty, ale również potrafią okazywać serce

wzlotów i upadków, mniejszych lub większych niepowodzeń

i wsparcie potrzebującym, nigdy nie odmawiają pomocy. Dzię-

wyniosły naszą lokalną piekarnię na wyżyny i zasłużony tytuł

ki temu mają okazję prezentować swoje wyroby w różnych

lidera na regionalnym piekarniczym rynku.

regionach Polski, na wielu imprezach lokalnych i ogólnopol-

Pani Ewie Brzezińskiej i panu Andrzejowi Karczewskie-

skich. Smakiem zdrowego chleba wacyńskiego zachwycali się

mu oraz wszystkim pracownikom i osobom współodpowie-

podczas Ogólnopolskich Dożynek m.in. prezydenci Polski -

dzialnym za rozwój firmy, z okazji 30-lecia jubileuszu Piekarni

Bronisław Komorowski i Andrzej Duda.

Wacyn, życzymy wielu kolejnych sukcesów, prestiżowych

Te liczne nagrody i wyróżnienia na pewno nie są przy-

nagród i zadowolenia klientów, aby w wielu domach roznosił

padkowe, uskrzydlają właścicieli do dalszego rozwoju firmy,

się cudowny, niepowtarzalny zapach wybornego, wacyńskiego

która obecnie zatrudnia 50 pracowników, produkuje ponad 100

chleba wypiekanego z ogromną miłością i pasją.

różnych wyrobów piekarniczych, posiada kilka sklepów firmowych , dostarcza pieczywo do wielu miejsc nie tylko na terenie

Magdalena Sobień

Radomia, ale również sąsiednich miejscowości jak: Warka,

Foto: zbiory Ewy Brzezińskiej
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„BOHATEROWIE 1920” - WYSTAWA HOLOGRAMÓW
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W ZAKRZEWIE

1

września 2020 roku minęła 100. rocznica śmierci Teresy
Grodzińskiej - bohaterki wojny polsko-bolszewickiej, po-

chodzącej z Jaszowic w gminie Zakrzew. Tego dnia w Zakrzewie upamiętniono naszą Rodaczkę, bohaterską sanitariuszkę.
W kościele parafialnym w Zakrzewie odprawiona została msza święta w Jej intencji z udziałem władz Gminy Zakrzew
– Wójta Gminy Zakrzew, Leszka Margasa, Sekretarz Gminy,
Marzenny Nosowskiej, Skarbnik, Agnieszki Świątkowskiej.
We mszy uczestniczyli uczniowie oraz Dyrekcja Publicznej
Szkoły Podstawowej w Zakrzewie – Dyrektor Ewa Bartel
i Wicedyrektor Agata Brandys, nauczyciele, harcerze, mieszkańcy Zakrzewa i Jaszowic.
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie odbyło
się otwarcie wystawy „Bohaterowie 1920” – prezentacji hologramów postaci historycznych tamtego okresu. Przedstawiono
wojenne losy osób walczących w obronie polskiej niepodległości, odznaczonych Krzyżami Walecznych czy Orderem
Virtuti Militari. Wśród nich byli Marszałek Józef Piłsudski,
generał Stanisław Maczek, ksiądz Ignacy Skorupka, Merian
Caldwell Cooper, Władysław Broniewski, Józef Kaczmarski
czy Tadzio Jeziorowski.
Wśród 14 prezentowanych postaci znalazła się Teresa
Grodzińska – pierwsza kobieta, która została odznaczona pośmiertnie przez Marszałka Józefa Piłsudskiego orderem Virtuti
Militari. W 1920 roku po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej
ukończyła kurs sanitarny w Szpitalu Ujazdowskim i jako ochotniczka została wysłana na front. Przydzielona do 4 pułku piechoty Legionów, od 19 sierpnia 1920 r. uczestniczyła w działaniach wojennych w rejonie Hrubieszowa. Podczas odwrotu

stawiającej niezwykłe kobiety

pozostawała z ciężko rannymi żołnierzami, wielu przeprowa-

tego czasu z całej Europy i Sta-

dziła pod obstrzałem przez płonący most na rzece Huczwie.

nów Zjednoczonych, wydanej

1 września została wzięta do niewoli przez wojska kozackie

w Paryżu, a następnie w Londy-

Siemiona Budionnego i brutalnie zamordowana.

nie. Ci, którzy walczyli o nie-

Teresa Grodzińska to postać, która w II RP była stawia-

podległość

Polski

w

czasie

na młodym ludziom za wzór. Dla wielu była takim symbolem

II wojny światowej, czerpali

jak Orlęta Lwowskie. Pisał o niej m.in. Melchior Wańkowicz

z pokolenia walczącego o nie-

(„Ziarna po Polsce” – „Kurier Warszawski" 1932, nr 237), jej

podległość

krótkie życie i bohaterską śmierć opisywała Maria Zdziarska-

Z takich postaci jak Teresa Grodzińska. Po II wojnie światowej

Zaleska w książce „W okopach. Pamiętnik kobiety-lekarza

pamięć o niej, jak o innych bohaterach wojny 1920 roku, zosta-

batalionu”. Jest jedną z kilku Polek opisanych w książce przed-

ła skazana na zapomnienie.
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wcześniej,

m.in.

INTE-GRA, a partnerami: PKN Orlen, Fundacja PGNiG i Fundacja KGHM
W trakcie uroczystego otwarcia wystawy o projekcie
opowiedział Robert Sypek ze Stowarzyszenia INTE-GRA.
Jak podkreślił, celem twórców prezentacji była chęć zainteresowania historią wojny polsko-bolszewickiej młodych
odbiorców, a narzędziem stała się nowoczesna technologia
bliska młodemu pokoleniu.
„Chcieliśmy ożywić postacie, które część z nas zna
z podręczników historii, część może o nich zapomniała, a dla
części one mogą być bardzo ważne w wymiarze lokalnym. Mówimy o osobach, które sto lat temu walczyły w obronie granic
Rzeczypospolitej z bolszewickim najazdem 1919 i 1920 roku.
Naszym zdaniem ci ludzie zasłużyli na to, żeby ich przypomnieć, ale też żeby ich ożywić, może odbrązowić, to znaczy
pokazać ich z krwi i kości. Dzisiaj technologia pozwala nam
ożywić te osoby w formie hologramów i w oryginalnych wymiarach – nie mówimy tu o miniaturach. Do współpracy zaprosiliśmy aktorów, zarówno zawodowych z teatrów scen warszawskich, jak i zupełnych amatorów. Bo warto przypomnieć,
że bohaterami tamtego okresu byli ludzie dojrzali, ludzie
młodzi i bardzo młodzi. W tym gronie osobą wyjątkową jest
Teresa Grodzińska”.
W stulecie Cudu nad Wisłą, a jednocześnie 100. rocznicę śmierci Teresa Grodzińśka została upamiętniona nie tylko
w Zakrzewie, ale również w Radomiu i podczas obchodów
ogólnopolskich. O tej niezwykłej postaci znów ukazują się
książki, publikację zapowiada Wydawnictwo Znak i Instytut
Pamięci Narodowej. Teresa Grodzińska jest bohaterką filmów,
m.in. 6. odcinka filmu „Cud Wisły" - cyklu dokumentalnego
zrealizowano przez TVP z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej
1920 roku, fabularyzowanego dokumentu Dariusza Walusiaka
pt. „Terenia" oraz filmu „Twoje życie za moje życie” zrealizoTeresa Grodzińska, ze względu na swą heroiczną posta-

wanego przez Resursę Obywatelską w Radomiu.

wę, poświęcenie dla innych i okoliczności śmierci, jest postacią

Wystawa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie

zasługującą na specjalne uhonorowanie. Od kilku lat przywra-

cieszyła się dużym zainteresowaniem. Obejrzeli ja uczniowie

cana jest pamięć o naszej Bohaterce. Jej postać w szczególny

starszych klas szkół podstawowych z Zakrzewa, Bielichy i Wo-

sposób chcemy przybliżyć młodzieży, dlatego też oprócz wy-

li Taczowskiej, nauczyciele oraz mieszkańcy gminy Zakrzew.

stawy dokumentów i fotografii przygotowanej przez Gminną

Było to żywe spotkanie z historią, postacie przemówiły do nas

Bibliotekę Publiczną w Zakrzewie zaprosiliśmy uczniów

w sposób niezwykle sugestywny i przejmujący, a przez to bo-

na niezwykłą, niecodzienną wystawę – prezentację hologra-

haterowie stali się bliscy.

ficzną. Wystawa była wcześniej udostępniona w Łazienkach

Zofia Maj

Królewskich oraz podczas uroczystości 15 sierpnia na Stadio-

Foto: zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie

nie Narodowym w Warszawie, a także w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZAKRZEWIE
POLECAMY NOWOŚCI
Mario Vargas Llosa „Burzliwe czasy”, Wydawnictwo Znak,

nadszedł wraz z halnym. Dominika Wadryś-Hansen została

Kraków 2020

wezwana do Zakopanego, gdy tuż przed wejściem do kaplicy

G

watemala, lata 50 XX wieku.

na Wiktorówkach odnaleziono makabrycznie zamordowaną

Sam Zemmuray, baron owoco-

kobietę. Ciało zmasakrawano, a w ustach ofiary umieszczono

wy, zatrudnia w swojej firmie kontro-

monetę łudząco przypominającą te, którymi posługiwał się

wersyjnego

seryjny zabójca lata temu.

bywalca

nowojorskich

i bostońskich salonów Edwarda Bernay-

Poszlaki prowadzą donikąd, odpowiedzi jednak zdaje się

sa jako specjalistę PR. Nie ma pojęcia,

mieć osadzony w więzieniu Iwo Eliasz. Pytanie tylko, czy

że ten ruch doprowadzi do jednej z naj-

mężczyzna będzie chciał współpracować? Jeśli tak, to jakie

większych akcji CIA w Ameryce Łaciń-

będą jego warunki?

skiej, a główną rolę odegra w niej Mar-

Olga Tokarczuk ,,Czuły narrator”, Wydawnictwo Literac-

tita Borrero Parra, uwodzicielska i zmysłowa Miss Gwatemali.

kie, Kraków 2020

P

Czy namiętność i spryt pozwolą osiągnąć wszystko?
Brawurowa historia kłamstwa tak dobrego, że stało się prawdą.
„Burzliwe czasy” odsłaniają kulisy rozgrywki, która do dziś

ierwsza książka Olgi Tokarczuk
po otrzymaniu Literackiej Nagro-

dy Nobla to opowieść o własnej twór-

rezonuje w światowej polityce i stanowi materiał na genialny

czości i współczesnym świecie. Dzięki

serial. W tym świecie Llosa dotyka wielu problemów: układów,

niej możemy zajrzeć za kulisy twórczo-

totalitaryzmu, wykorzystywania wpływów. Autor pokazuje, jak

ści noblistki.

działają media i do czego może doprowadzić jeden sprawnie

Książka składa się z dwunastu wybra-

działający marketingowiec ze znajomościami.

nych, najważniejszych esejów i wykła-

A wszystko to wydarzyło się naprawdę.

dów, które ukazują zarówno naturę Olgi

Mario Vargas Llosa ur. w 1936 roku w Peru – laureat lite-

Tokarczuk, jak i proces twórczy powstawania jej dzieł. Odsła-

rackiej Nagrody Nobla w 2010 roku, jeden z najwybitniej-

nianie tworzonych historii - bohaterów, narracji i fascynujących

szych

powieści

poszukiwań twórczych. Ale też opowieści o lekturach i osobi-

(m.in. „Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki”, „Święto

stych doświadczeniach. Można w nich odnaleźć sporo ulubio-

Kozła”, „Rozmowy w Katedrze”), publicysta i polityk.

nych książek dzieciństwa, czasów dorastania i młodości, aż do

Remigiusz Mróz ,,Halny”, Wydawnictwo Filia, Poznań 2020

literatury mocno niszowej czy wręcz specjalistycznej.

P

współczesnych

pisarzy,

autor

wielu

rawie dwa i pół roku Remigiusz

W „Czułym narratorze” znajdujemy fragmenty bardzo erudy-

Mróz kazał nam czekać na następ-

cyjne, wymagające od czytelnika skupienia, są też fragmenty

ną historię z komisarzem Wiktorem For-

zabawne. Olga Tokarczuk wprowadza pojęcie "czułego narra-

stem w roli głównej. „Halny”, szósta

tora". To wszechwiedzący gawędziarz, znający nie tylko tajem-

część popularnego cyklu, to powrót do-

nice głównego bohatera, ale ogarniający myśli i przeżycia

brze znanych bohaterów: Horsta, Ed-

wszystkich występujących w danej opowieści postaci.

munda Osicy i Dominiki Wadryś-

Eseje, które znalazły się w wydanym tomie, to teksty po-

Hansen. Po raz kolejny przenosimy

wstałe kilka lat wcześniej i premierowe. W tym szeroko ko-

się też w Tatry.

mentowana mowa noblowska, od której pochodzi tytuł całe-

Góry nie zaznały krwi przez niemal trzy

go tomu. Ich lektura pomoże zrozumieć Olgę Tokarczuk i jej

lata. Od czasu, gdy komisarz schwytał mordercę okrzykniętego

sposób patrzenia na świat.

mianem „Bestii z Giewontu”, nic nie wskazywało na to, że do
gór ponownie zawita zło. Zło w najczystszej postaci. Koszmar
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Katarzyna Olkowicz i Piotr Baran ,,Serca bicie. Biografia

ria, która na dobre zapisuje się w jej pamięci. I choć nic nie

Andrzeja Zauchy”, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2020

daje jej takiej radości jak ratowanie ludzkiego życia, czasa-

C

'est la vie. - Takie jest życie.

mi trudno w pojedynkę stawiać czoła całemu światu. Nie-

Trudno chyba znaleźć lepsze słowa

spodziewane spotkanie z sąsiadem przypomina jej, że istnie-

niż fragment piosenki na opisanie życia

je życie poza szpitalem.

Andrzeja Zauchy. Żył pełną piersią, cie-

„Zostań moim aniołem” to historia sióstr, które, jak każdy

sząc się każdym dniem.

z nas, poszukują w życiu szczęścia. Czy nadchodzące

Książka „Serca bicie. Biografia Andrzeja

święta będą dla głównych bohaterek tej powieści szansą

Zauchy” ukazuje się niemal 29 lat od tra-

na jego odnalezienie?

gicznej śmierci jednego z najwybitniej-

Boże Narodzenie to czas cudów. Tych małych, codziennych,

szych polskich wokalistów. Autorzy bio-

i tych, które mogą na dobre odmienić przyszłość. Poznaj

grafii ujawniają w niej nieznane fakty z życia tego wokalisty.

historię sióstr, którym w te święta los podaruje kolejną szan-

Zginął w 1991 r. zastrzelony przez francuskiego reżysera, męża

sę na szczęście.

Zuzanny Leśniak, z którą Zaucha miał romans.

Justyna Bednarek ,,Zielone piórko Zbigniewa. Skarpetki

Muzyczny samouk, z zawodu zecer. W młodości kajakarz,

kontratakują”, Poradnia K, Warszawa 2020

S

trzykrotny mistrz Polski. Ze sportu zrezygnował dla… muzyki.
Podczas swojej kariery współpracował z największymi twór-

karpetki są nie tylko elementem
ubioru czy ozdobą bożonarodze-

cami jazzowymi, choćby Tomaszem Stańką i Janem

niową. Potrafią o wiele więcej i mogą

„Ptaszynem” Wróblewskim, oraz popularnymi piosenkarza-

stać się prawdziwym utrapieniem.

mi, m.in. Andrzejem Sikorowskim i Ryszardem Rynkow-

Skarpetki uciekały już przez dziurę pod

skim. Kabareciarz i aktor.

pralką, pływały na okręcie, a w części

„Piosenki Zauchy są stale obecne w naszej kulturze” – mówi

„Zielone piórko Zbigniewa. Skarpetki

Piotr Baran. Jego ukochanym gatunkiem muzycznym był rhy-

kontratakują!” ponownie wymyślą coś,

thm and blues, który wywodzi się z połączenia jazzu, bluesa

co wprawi w zakłopotanie niejedną

i gospel – a to serce i dusza współczesnej muzyki rozrywkowej.

osobę!

Wykonując po mistrzowsku piosenki osadzone w tym nurcie,

Zbigniew jest papugą, która zamieszkuje antyczną klatkę. Zaw-

Zaucha potrafił odnaleźć się zarówno w jazzrockowych Dżam-

sze go słychać, lecz tym razem stało się coś nieoczekiwanego.

blach, poetyckiej Anawie, popowych hitach.

Klatka jest pusta, a po Zbigniewie nie ma praktycznie żadnego

Kim był Andrzej Zaucha? W czym tkwi jego fenomen? Jak

śladu. Pozostało tylko zielone piórko leżące na podłodze.

wspominają go najbliżsi przyjaciele?

To dopiero coś dziwnego!

Gabriela Gargaś ,,Zostań moim aniołem”, Wydawnictwo

Sprawie postanawia przyjrzeć się detektyw Pinkerton, którego

Czwarta Strona. Poznań 2020

dzieci miały okazję poznać w „Bandzie Czarnej Frotté”. Detek-

P

owieść „Zostań moim aniołem” to

tyw postanawia wyruszyć na ekscytującą wyprawę poszuki-

historia dwóch sióstr: Marietty oraz

wawczą śladem wszelkich tropów, jakie uda mu się odkryć.

Bereniki.

Gdzie zawędruje tym razem? Jest tylko jedno wyjście, żeby się

Marietta jest już zmęczona rutyną i prze-

tego dowiedzieć. Sięgnąć po tę książkę i wyruszyć wraz z Pin-

widywalnością, która wkradła się do jej

kertonem odnaleźć Zbigniewa.

związku, dlatego coraz częściej ucieka do

Nie zabraknie też głównych bohaterek. Skarpetki lubią być

swojego małego sklepiku z rękodziełem,

w centrum uwagi, więc zapowiada się sporo humoru i śmiechu.

w którym odnajduje radość i spokój.

Dla uwielbiających skarpetkowe opowieści ta książka jest lek-

Pewnego dnia jednak na jej drodze staje

turą obowiązkową.

mężczyzna, a raczej sam Anioł, który obudzi w niej uśpione

Poleca

uczucia i emocje.

Zofia Maj

Berenika jest pielęgniarką. Całe serce oddała pracy, każdy pacjent spotykany na oddziale intensywnej terapii to nowa histo12

W JAKI SPOSÓB W TRUDNYCH CZASACH PANDEMII
MOŻEMY WSPIRAĆ NAJMŁODSZYCH I NASTOLATKÓW
„Życie nie jest problemem do rozwiązania, tylko rzeczywistością do doświadczenia.”
A szczęśliwi Ci, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rzeczami”
Jeremiass Gotthelft

S

ytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, jest wyjątkowa, trudna,

A to przecież czas, kiedy dotychczas młody człowiek omijał

nierozumiała. Często mamy zwyczajnie dość – pełnego

domowników szerokim łukiem, wracał po szkole, jadł obiad,

domu, dzieci, braku spokoju, zdalnych lekcji, czerwonych od

krótko i na temat konwersował z rodziną i żył po swojemu…

komputera oczu naszych pociech. Z nadzieją słuchamy w me-

teraz ten wielki dom robi się za ciasny.

diach informacji, kiedy dzieci znów wrócą do szkoły, a my do

Nieco inaczej wygląda sytuacja u małych, nie szkol-

normalności… tkwimy w martwym punkcie. Przestajemy wi-

nych dzieci. One mają szansę stosunkowo dobrze zaadoptować

dzieć koloryt życia: a co tam, że wieś, podwórko, możliwość

się do tej nowej sytuacji. Dla nich każde doświadczenie jest

nieograniczonego bycia z rodziną, chcemy, aby wszystko było

tym nowym, które dopiero je kształtuje. Stanie się tak jednak

jak dawniej, chcemy mieć znowu wszystko pod kontrolą. Zapo-

tylko wtedy, gdy my, rodzice, przejawiać będziemy spokój.

minamy, że w tym wszystkim najważniejsze są dzieci, im jest

Małe dziecko silnie współodczuwa emocje innych. Doskonale

najtrudniej, a zwłaszcza nastolatkom, którzy potrzebują odbić

to widać, kiedy dziecko pójdzie pierwszego dnia do przedszko-

się w oczach innych osób, zbudować swoją samoocenę.

la. Zaczyna płakać jeden maluch, po czym uruchamia się lawi-

To oni teraz przeżywają naprawdę trudny czas.

na płaczu u pozostałych przedszkolaków. Gdy zatem my, rodzi-

...Wszyscy mają ciężko, ale jednak nastolatki mają chyba naj-

ce, będziemy w spokojny sposób reagować na zaistniałą sytu-

ciężej. Dlaczego? Bycie nastolatkiem jest w ogóle trudne –

ację – wszystko może przebiegać jak najbardziej prawidłowo.

wystarczy przypomnieć sobie..., ile sami mieliśmy trudnych

Dla maluchów i dzieci w wieku przedszkolnym najważniejszy-

chwil, jak często wątpiliśmy w naszą moc, inteligencję, rozma-

mi potrzebami są miłość i uwaga rodziców, a w obecnej sytu-

ite kompetencje i siłę charakteru. Nie mówiąc już o wyglądzie

acji mamy komfortową sytuację spełnić te oczekiwania. Czę-

i towarzyskiej atrakcyjności... Dla młodych ludzi zamknięta

sto małe dzieci o izolacji otwarcie mówią, że teraz jest

szkoła to nie tylko stracony czas, problemy z uczeniem się, ale

super, że jest w domu mama, tata, starszy brat czy siostra,

także brak codziennych kontaktów z koleżankami i kolegami

są oni do jego dyspozycji.

z klasy i spoza niej... Dorośli też się liczą, ale po pierwsze nie

To, w jaki sposób przeżyjemy ten trudny dla wszyst-

wszyscy, a po drugie – nie tak bardzo jak rówieśnicy. Czasem

kich czas, zależy od dorosłych. Młodzi ludzie mają prawo do

nad tym bolejemy, ale to całkiem normalny proces rozwojowy

różnych zachowań, stanów emocjonalnych i niepokoju. To my,

i byłoby dziwne, gdyby nastolatkom wystarczały kontakty

dorośli, musimy zadbać o to, by trudny czas przekuć w czas

z domownikami. Odcięci, samotni, przestraszeni próbują zna-

wyjątkowy, który miejmy nadzieję, nigdy się już nie wydarzy.

leźć swoje miejsce w świecie i swoją własną, nawet jeśli trochę

Warto, aby w tym czasie, rozumiejąc sytuację dzieci, zmienić

krętą, drogę. Nie mogą i nie chcą już bez mrugnięcia okiem

system tak, aby nie były ofiarami naszego ciągłego zmęczenia,

słuchać tego, co mówią i radzą starsi – muszą próbować róż-

niezadowolenia, frustracji. Starajmy się, by złe nastroje nie

nych rzeczy sami, czasem nawet podejmować ryzyko. Dorośli

dokładały zmartwień. Jest to ciężkie, bo mimo, że jesteśmy

są nadal potrzebni, bo nastolatki potrzebują wsparcia i troski,

dorośli i powinniśmy umieć poradzić sobie z zaistniałą sytu-

ale ważniejsze niż odwoływanie się do nich, jest ćwiczenie się

acją, to czasem tak nie jest, brak nam werwy, dobrego nasta-

w samodzielności, poleganie na sobie i własnej ocenie, nawet

wienia. Musimy mieć jednak świadomość, że czas, przeżywany

jeśli nie jest ona zawsze racjonalna. Dlatego sytuacja, w której

teraz, mimo trudności jest wyjątkowy, gdy dobrze go wykorzy-

młodzi zostali nagle odcięci od przyjaciół i rówieśników, za-

stamy, profity będziemy odczuwać całe życie. Macie możli-

mknięci w domach z rodzicami oraz często także – o zgrozo!

wość kreowania rzeczywistości, macie możliwość stworzenia

Z młodszym rodzeństwem, a na dodatek zalani lawiną rodzącej

dzieciom dobrego czasu na zacieśnianie relacji, poszukanie

się na naszych oczach zdalnej szkoły – jest podwójnie, a może

ukrytych talentów, realizację pragnień, ciągłego wspierania

i potrójnie trudna. Nagle, bez zgody, muszą być zamknięci

w pojawiających się trudnościach. Warto zastanowić się, co

z rodzicami, bratem, siostrą, babcią… na wiele godzin.

może być pozytywnego związanego z izolacją, co może stano13

wić wartość dodaną i to starajcie się wzmacniać. Pamiętajcie

na to, co robią i jak robią. Proponowałabym zaprosić młodego

o pewnych zasadach, które są ważne. Dzieci muszą czuć się

człowieka do tego, żeby wspólnie naradzić się, jak ten rytm

bezpiecznie, muszą wiedzieć, co jest ważne, w którym momen-

dnia ma wyglądać

cie odpuścić, a na co zwrócić szczególną uwagę.

Pozwól dziecku odczuwać emocje.

Drodzy dorośli, musicie zrozumieć, że czas dla

Wraz z zamkniętymi placówkami edukacyjnymi, odwołano

wszystkich jest trudny, ale dzieci i młodzież przeżywają to

szkolne przedstawienia, koncerty, mecze i zajęcia, w których

szczególnie. Zamknięto ich w domach, odcięto od szkoły, stra-

dzieci uczestniczyły na co dzień. Pozwólcie dzieciom na smu-

cili w jednej chwili coś ogromnie ważnego - swoje dotychcza-

tek, my dorośli inaczej podchodzimy do wielu spraw, a dla

sowe życie, pasje, treningi, zajęcia, kolegów. Nie można zosta-

nastolatka to naprawdę poważne problemy. Wspieraj i okaż

wić ich samym sobie z problemami, smutkami, poczuciem stra-

zrozumienie dla ich smutku i złości z powodu strat, których

ty. Bądźcie czujni! Każde dziecko, każdy młody człowiek jest

teraz doświadczają. Jeśli masz wątpliwości jak się zachować, to

inny, obserwujcie, jakie potrzeby ma dziecko, może zdarzyć się

empatia i wsparcie są najlepszym rozwiązaniem.

tak, że zauważycie coś, co dla Was będzie niepokojące. Pamię-

Sprawdź, jakie informacje o koronawirusie docierają do

tajcie, że w tym czasie trzeba być bacznym obserwatorem!

Twoich dzieci

Proponuję Państwu kilka sposobów na to, aby zachować rów-

W mediach krąży wiele nieprawdziwych informacji na temat

nowagę, nie zwariować….i mieć poczucie kontroli.

koronawirusa. Sprawdź, co usłyszało Twoje dziecko lub co

Rodzicu bądź spokojny.

uważa, za prawdę. Nie wystarczy podać dziecku faktów, ponie-

Rodzice powinni spokojnie rozmawiać ze swoimi dziećmi

waż – jeśli uznało za prawdę coś co usłyszało wcześniej i połą-

o koronawirusie. Ważne, aby powiedzieć o istniejącej możli-

czy to z nowymi informacjami od Ciebie - może dojść do nie-

wości, że ktoś z Was w pewnym momencie będzie mieć obja-

porozumienia. Dowiedz się, co Twoje dziecko już wie i wspól-

wy, które często są bardzo podobne do przeziębienia lub grypy.

nie rozprawcie się z mitami. Jeśli dzieci mają pytania, na które

Rodzice powinni zachęcać dzieci, aby informowały ich, jeśli

nie znasz odpowiedzi, możecie wspólnie odwiedzić strony in-

nie czują się dobrze lub gdy boją się wirusa. Tylko dzięki temu

ternetowe wiarygodnych instytucji państwowych.

rodzice będą mogli jak najszybciej im pomóc. Zapewnij swoje

Stwórz okazję do wspólnego spędzania czasu

dziecko, że choroba wywołana koronawirusem przebiega na

W przeżywaniu trudnych emocji bardzo ważna jest równowaga

ogół łagodnie, szczególnie u dzieci i młodzieży. Należy rów-

między rozmową o naszych odczuciach, a znajdywaniem roz-

nież pamiętać, że wiele objawów COVID-19 można leczyć.

rywki, która pozwoli rozproszyć myśli. Co kilka dni możecie

Warto przypomnieć dzieciom, że są rzeczy, które możemy

spędzać wieczór na wspólnej zabawie lub gotować razem posił-

zrobić, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim najbliż-

ki. Nastoletniemu dziecku daj trochę swobody, jeśli chodzi

szym: często myć ręce, nie dotykać twarzy, a przede wszyst-

o czas spędzony w telefonie i na mediach społecznościowych.

kim zostać w domu.

Dostęp ten jednak nie powinien być nieograniczony. Zapytaj

Rodzicu, trzymaj się rutyny.

swojego nastolatka, jak możecie sobie z tym poradzić? Niech

Dzieci potrzebują rutyny, przewidywalności i jeśli myślimy, że

zaproponuje harmonogram korzystania z telefonu i wspólnie

jest to nudne, to bardzo się mylimy. My, dorośli, musimy bar-

zastanówcie się nad planem dnia.

dzo szybko opracować zupełnie nowy plan dnia, aby przetrwać

Kontroluj swoje zachowanie.

w tych trudnych czasach. Aby dzieci łagodniej przeszły przez

To oczywiste, że dorośli są także zaniepokojeni sytuacją zwią-

ten czas, muszą wiedzieć jakie są wasze oczekiwania i jaki bę-

zaną z koronawirusem. Jednak ważne, żebyśmy zrobili wszyst-

dzie ich plan dnia. Nastoletnie dzieci, nawet jeśli pozornie de-

ko, co w mocy, aby nie dzielić się z dziećmi swoimi lękami

cydują o wszystkim, o tym kiedy się uczą, kiedy mają czas

i nie okazywać obawy. Pamiętajmy, że dziecko zawsze potrze-

wolny, kiedy jedzą, to podświadomie potrzebują naszej pomo-

buje silnego emocjonalnie rodzica, niezależnie od wszystkiego,

cy, naszych norm, zasad, schematów, by czuć się bezpieczny-

aby mogło poczuć się bezpiecznie.

mi. Ważne zaangażować ich w przygotowanie planu dnia. Wtedy dajemy im możliwość zastanowienia się nad czynnościami,
które chciałyby wykonywać, a następnie pracujemy wspólnie

Anna Włodarczyk

nad ostatecznym kształtem harmonogramu.
Dobrym pomysłem nie jest narzucanie nastolatkowi ścisłego,
dokładnego planu dnia. - Dajmy im poczucie, że mają wpływ
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HISTORIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CEREKWI LATA 1975 – 2020
TRUDNE CZASY ZMIAN
SPOŁECZNO – POLITYCZNYCH; LATA 1975-1999

K

oniec lat siedemdziesiątych był trudnym okresem dla
jednostki. Kryzys objął całą Polskę, ciężko było pozy-

skać nowy sprzęt. Brak mundurów, brak sprzętu, z jednostki
zaczęli wypisywać się strażacy. Pomimo tego, w 1979 r. braliśmy udział w zawodach gminnych w Gulinie, zajmując III –
miejsce.
Stan

wojenny

wstrzymał

rozwój

działalności OSP.
Dopiero po roku
1983,

młodzież

Cerkwi

i

licznie

okolic
zaczęła

wstępować w szeregi OSP.
W dalszym ciągu
borykaliśmy

się

z brakiem wyposażenia,

mundurów,

ale „młodzi” oży-

Lata 70 - kościół, Cerekiew

wiali

jednostkę,

ważne

było

nich

być

Malowidło w kościele na łuku głównym,
obecnie go już nie ma, lata 70

dla

straża-

kiem. Wóz bojowy

został delikatnie przerobiony, tak żeby można było go doczepić
nie tylko do koni, ale i do ciągnika.
Zawody gminne w Przytyku, 1986 rok, wstyd nam było
przyjechać . Każda jednostka z terenu gminy
dysponowała już samochodem, a my wjeżdżaliśmy z pompą na wozie doczepieni do ciągnika.
Żeby dojechać do miejsca pożaru, musieliśmy pożyczać
ciągnik od osób postronnych. Staraliśmy się funkcjonować
i przetrwać najtrudniejsze chwile, organizowaliśmy dyskoteki

1978 r.-pogrzeb dh Czesława Szczepańskiego- Sekretarza
OSP Cerekiew

dla młodzieży, wieczorki taneczne dla starszych, a zysk ze
sprzedanych biletów inwestowaliśmy w dalszy rozwój.

rekcyjnej , jak i udział w uroczystości Bożego Ciała

Dalej chlubną tradycją były warty honorowe, wystawiane

W 1989 roku za sprawą dh Andrzeja Proroka - Prezesa

przy grobie Zmartwychwstałego i uczestnictwo we mszy rezu15

Tego samego roku , 14 sierpnia 2005 OSP Cerekiew obchodzi uroczystość nadania sztandaru w 75 rocznicę działalności. Sztandar OSP Cerekiew otrzymuje złoty medal za zasługi
dla pożarnictwa. Upamiętniając rok nadania sztandaru jednostce , zostaje założona Kronika OSP Cerekiew, prowadzona do
dzisiaj , bierze udział w Ogólnopolskich Konkursach Kronik.
Obecnie liczy trzy tomy.
Rok 2007 powitał nas smutnym wydarzeniem, 23
lutego pożegnaliśmy naszego serdecznego kolegę - Wiceprezesa OSP Cerekiew, Prezesa Zarządu Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych dh Waldemara
1986 r.-Wielkanoc-po warcie przy grobie- w środku Komendant
OSP Cerekiew - Artur Wilk

Wójtowicza, który był długoletnim działaczem naszej
jednostki i przyczynił się do jej rozwoju.

OSP Cerekiew (pełni tę funkcję do dzisiaj) otrzymujemy
od Zarządu Gminnego nasz pierwszy samochód bojowy
marki –Żuk.
W tym samym roku OSP Cerekiew rozpoczęła rozbudowę
remizy strażackiej, ale z powodu trudności finansowych prace
przy rozbudowie musiano przerwać.
DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI W LATACH
2000-2009
Lata 2000 – 2009 to modernizacja centrum wsi Cerekiew,
położono nową nawierzchnię drogi powiatowej, ułożono chod2005 r.- 75-lecie OSP Cerekiew, nadanie sztandaru-od lewej dh
Waldemar Wójtowicz.

nik, powstał plac zabaw dla dzieci.

Do tej pory dysponowaliśmy samochodem marki - Żuk,
jednak nasz samochód bojowy osiągnął wiek pełnoletniości
(18 lat), skierowane zostały starania w celu pozyskania nowoczesnego wozu bojowego. W październiku 2007 roku otrzymujemy wóz bojowy marki – Mercedes GCBA 5/24, pozyskany
dzięki staraniom Wójta Gminy Zakrzew – Sławomira Białkowskiego i pomocy ówczesnego członka Zarządu Województwa
Mazowieckiego – Piotra Szprendałowicza. Uroczystość była
połączona z otwarciem kompleksu sportowo – rekreacyjnego
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Cerekwi .
Mieliśmy już nowy wóz bojowy, ale w dalszym ciągu cze2003 rok- wnętrze starej remizy- dokumenty podpisuje Komendant -Sławomir Rzepczyński

kaliśmy na decyzje w sprawie remontu i modernizacji remizy.
Borykaliśmy się z trudnościami lokalowymi, ponieważ stara
remiza groziła zawaleniem.

W 2004 roku wznowiono proces rozbudowy i moderniza-

Brak lokalu sprawił, że ciężko było podejmować działania

cji remizy z inicjatywy Wójta Gminy Zakrzew- Sławomira

związane z dalszym rozwojem jednostki. Jednak i tak udało

Białkowskiego, Rady Gminy i Zarządu OSP Cerekiew. W 2005

nam się przetrwać te najtrudniejsze chwile, kiedy to zostaliśmy

roku projekt modernizacji został ukończony. Czekaliśmy na

jednostką bez strażnicy. Udało nam się nawiązać nowe kontak-

dalsze decyzje.
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ty i tak w 2008 roku zawiązaliśmy współpracę z Radomskim
Towarzystwem Motorowym, którego prezesem jest do dzisiaj

NOWE DZIEJE JEDNOSTKI; LATA 2010-2020

Ryszard Augustyn.
Nasza współpraca polegała na zabezpieczaniu trasy

Współczesny obszar działań operacyjnych jednostki to

rozgrywanych zawodów „Motocross”, organizowanych w

Powiat Radomski, lecz nie można wykluczyć tu szerszego ob-

Cerekwi, pomocy przy wytyczaniu trasy, zabezpieczaniu

szaru, gdyż niesienie pomocy z chwilą nabycia bardziej nowo-

imprezy. W ramach współpracy z Radomskim Towarzy-

czesnego sprzętu ratownictwa przeciwpożarowego stało się

stwem Motorowym

sprawniejsze i bardziej skuteczne. Będziemy zawsze tam, gdzie

otrzymaliśmy piłę spalinową. Nasza

współpraca trwa do dzisiaj.

zaistnieje potrzeba pomocy.

Pomimo różnych przeciwieństw losu nie zrezygnowaliśmy
z uczestnictwa w zawodach gminnych i w 2008 r. w Golędzinie
zajęliśmy III – miejsce. Pierwszą akcją bojową naszego nowego wozu był pożar budynku mieszkalnego w miejscowości
Cerekiew. Ogień nie zdążył jeszcze strawić całego domu pana
Kazimierza Kośćca – 20 czerwca 2008 r. Dzięki nowemu wyposażeniu i szybkiej interwencji mogliśmy przyczynić się do
zminimalizowania powstałych szkód. Z pomocą dojechały do
nas jednostki z Radomia.
W 2009 roku Kronika OSP Cerekiew po raz pierwszy brała udział w Ogólnopolskim Konkursie Kronik ,który został zorganizowany w Dowspudzie, w Augustowie.
W tym roku również odnotowaliśmy poważne zdarzenie
w miejscowości Taczowska Wola, do którego doszło 22 sierp-

85 - lecie OSP Cerekiew, 2015 r.

nia. Dostaliśmy zgłoszenie o pożarze, w którym palił się budynek gospodarczy – stodoła. Nasze działania polegały na zabez-

Na terenie gminy Zakrzew działa 8 jednostek Ochotniczej

pieczeniu pozostałych budynków mieszkalnych, wyprowadze-

Straży Pożarnej, w tym 2 jednostki w Krajowym Systemie Ra-

niu ludzi, zwierząt, wyniesieniu sprzętu rolniczego.

townictwa Gaśniczego: Dąbrówka Podłężna, Zakrzew, pozosta-

Niestety, pomimo starań naszej jednostki, jak i innych

łe to: Zakrzewska Wola, Taczów, Gulin, Gulinek, Jaszowice

jednostek, stodoła spłonęła, a wraz z nią gospodarz stracił

Kolonia, Cerekiew.

tegoroczne zbiory zbóż. W akcji uczestniczyły jednostki z:
Radomia, OSP Taczów, Dąbrówka Podłężna, Gulin, Gulinek, Zakrzew. Zabezpieczaliśmy również miejsce zdarzenia
wypadku samochodowego ,do którego doszło w Cerekwi.
Najbardziej poszkodowany w tym zderzeniu był kierowca
jednego z samochodów.
Ze złamaniem otwartym nogi został odwieziony do szpitala.
Wreszcie doczekaliśmy się. W listopadzie 2009 roku władze województwa mazowieckiego podpisały aż 46 umów, dotyczących projektów realizowanych w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wśród tych projektów znalazł się projekt złożony przez Wójta Gminy Zakrzew
Sławomira Białkowskiego na budowę II – etapu Centrum wsi
Podpisywanie umowy o wstąpienie do KSRG

Cerekiew, a w tym Domu Ludowego ze strażnicą. Wiadomość ta
bardzo nas ucieszyła, nowa strażnica to szansa na dalszy rozwój

Współpraca i wymiana doświadczeń między jednostkami

jednostki, przyszłość, w którą zaczęliśmy już powątpiewać.

jest bardzo ważna, nie może ona polegać na konkurencji, ale
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Goście uroczystego apelu z okazji wstąpienia OSP Cerekiew
do KSRG
przede wszystkim na łączeniu sił i środków w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i życiu ludzi. Niejednokrotnie razem
z druhami z jednostek naszej gminy braliśmy udział we wspólnych akcjach ratowniczo – gaśniczych, wspólnych przedsięwzięciach jak np. festyny rodzinne.
Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Cerekwi
w latach 2010-2020, można zaliczyć do lat rozkwitu jednostki.
Przyczyniła się do tego budowa nowej remizy strażackiej.
Ogłoszono przetarg na budowę Domu Ludowego w Cerekwi z częścią wydzieloną na strażnicę, 22.III.2010 r. firma
budowlana Bakana Bud Kielce Zbych i Michalski, która wy-

Nadanie odznaczeń Brązowy Krzyż Zasługi

grała ten przetarg, rozpoczęła rozbiórkę starej strażnicy. Inwestycja objęła budowę budynku Domu Ludowego, przebudowę

torba medyczna PSP R1, deska ortopedyczna.

schodów zewnętrznych, chodnika i miejsc postojowych. Budo-

Działalność jednostki oraz uzupełniane regularnie wypo-

wa miała być ukończona z dniem 30 czerwca 2010 roku.

sażenie sprawiło, że Zarząd OSP wraz z Druhami podjęli decy-

I tak w wyznaczonym dniu ukończenia budowy, nastąpił

zje o wszczęciu procedur związanych z przystąpieniem do Kra-

odbiór techniczny Domu Ludowego, w którym wzięli udział

jowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W dniu 29 stycz-

m.in.: Wójt Gminy Zakrzew Sławomir Białkowski i Prezes

nia 2020 roku nastąpił milowy krok w rozwoju jednostki. Zo-

OSP Cerekiew Andrzej Prorok.

stała podpisana umowa o wstąpieniu do KSRG.

Budynek Domu Ludowego składa się z: części środkowej

Z dniem – 1 maja 2020 roku Ochotnicza Straż Pożarna

– świetlicy, po lewej stronie znajduje się garaż na duży samo-

w Cerekwi otrzymuje oficjalnie akt włączenia do Krajowego

chód, po prawej garaż na mały samochód. W centrum, między

Systemu Ratownictwa Gaśniczego, staliśmy się trzecią jednost-

jednym garażem a drugim znajduje się mały plac, na którym

ką Gminy Zakrzew działającą w systemie.

stanęła figura Św. Floriana w większości ufundowana przez

W dniu 5 września 2020 roku na uroczystym apelu zorga-

Komendanta OSP Cerekiew Artura Głowackiego.

nizowanym na placu pod remizą OSP Cerekiew nominację

W ostatnich latach jednostka OSP Cerekiew pozyskała

z aktem włączenia do systemu odebrał Prezes OSP Cerekiew

dużo nowego sprzętu, który usprawnił działalność operacyj-

dh Andrzej Prorok.

ną .Najważniejszym z nich było pozyskanie drugiego samocho-

Podczas tego uroczystego apelu Prezes OSP Cerekiew:

du w 2019 r, przeznaczonego do działań związanych z ratow-

dh Andrzej Prorok, który w 2018 roku został odznaczony Me-

nictwem drogowym – SLRT Renault Mascott, wyposażonego

dalem Honorowym im. Bolesława Chomicza za ponad trzy-

w ciężki zestaw ratownictwa technicznego firmy – Lucas, apa-

dziestoletnią służbę za zasługi dla pożarnictwa i pracy na rzecz

raty powietrzne – Fenzi,

obywateli i Naczelnik dh Artur Głowacki oraz Komendant Od18

działu Gminnego ZOSP RP w Zakrzewie dh Grzegorz Maj-

Jednym z takich druhów jest Naczelnik dh Artur Głowac-

chrzak zostali odznaczeni Brązowym Krzyżem Zasługi, nada-

ki, dzięki któremu jednostka OSP Cerekiew rozwinęła się

wanym przez Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudę za zasługi

w ciągu ostatnich trzech lat. Dh Artur Głowacki jest również

na rzecz obywateli.

pasjonatem historii pożarnictwa. Powstała przy remizie mała

W imieniu Prezydenta odznaczenia wręczali: Poseł na
Sejm RP Marek Suski oraz Wicewojewoda Mazowiecki Artur
Standowicz.

sala tradycji, zabytkowe wyposażenie strażackie, hełmy, toporki, prądownice, pasy, odznaki zostały nabyte przez dh Artura.
Oprócz tego sam renowuje stary sprzęt, między innymi

Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie OSP
Cerekiew motopompy przez Starostę Waldemara Telkę, który
w porozumieniu z Wójtem Gminy Zakrzew Leszkiem Margasem, otrzymaliśmy zamiast quada w tzw. Bitwie o wozy.
Rok 2020 to również jubileusz 90-lecia działalności naszej

w sali można zobaczyć: pompę – sikawkę ręczną Treocter Varsovia – działającą!
W imieniu Zarządu OSP KSRG w Cerekwi, na łamach
lokalnej prasy chcielibyśmy podziękować przede wszystkim
mieszkańcom Cerekwi za docenienie naszej działalności.
Dziękujemy Naszym Druhom za pomoc i zaangażo-

jednostki!
Jesteśmy dumni z wielopokoleniowej tradycji strażackiej,
naszej historii, niekiedy ciężkiej walki o byt działalności.

wanie, które wkładają, by móc jak najlepiej służyć pomocą potrzebującym!

Współczesna OSP KSRG Cerekiew liczy 50 członków, w tym

Dziękujemy Władzom Gminy Zakrzew za wspieranie Nas!

30 wyszkolonych do działań ratowniczych, którzy regularnie

Będziemy zawsze tam, gdzie będzie potrzebna pomoc!

szkolą się, aby jak najlepiej służyć społeczeństwu.

Bogu na chwałę, Ludziom na pożytek !

Jesteśmy dumni z tego, co osiągnęliśmy!

Autor; Elżbieta Malecińska

Naszą Rodzinę Strażacką tworzą ludzie z pasją, którzy

Zdjęcia: Archiwum OSP Cerekiew,

potrafią poświęcić swój prywatny czas, czas przeznaczony dla

zdj. współczesne: E. Malecińska, J. Kuśnierska

własnej rodziny, żeby rozwijać dalej działalność, podejmować
nowe wyzwania, nowe doświadczenia.

ELŻBIETA MALECIŃSKA
LAUREATKA KONKURSU ANIMATOR KULTURY

C

hcemy przedstawić Państwu działalność Elżbiety Male-

łalność: OSP Cerekiew, Szkoły Podstawowej, Kościoła Para-

cińskiej, która naszym zdaniem, wniosła duży wkład do

fialnego.

rozwoju kultury w gminie Zakrzew oraz rodzinnej miejscowo-

Elżbieta Malecińska jako główny cel swojej działalno-

ści – Cerekiew.

ści w Domu Ludowym w Cerekwi obrała właśnie ocalenie od

Od urodzenia mieszka w Cerekwi. Od dziesięciu lat związana

zapomnienia historii swojej miejscowości i przekazywanie tej

jest z działalnością Domu Ludowego w Cere-

wiedzy mieszkańcom, młodzieży i dzieciom.

kwi, w którym jest kierowniczką. Od dziesięciu

Zapoczątkowała cykl memoriałów – poświęco-

lat również jest członkinią OSP Cerekiew,

nych historii Cerekwi: Dzień Pamięci – Moja

w której pełni funkcję Kronikarki, Członkinią

Mała Ojczyzna Cerekiew, na której znalazły się

Zarządu oraz opiekunką Młodzieżowej Druży-

pozyskane zdjęcia, a mieszkańcy Cerekwi mo-

ny Pożarniczej, jak również bierze udział

gli po raz pierwszy usłyszeć historię swojej

w akcjach ratowniczych.

miejscowości.

W 2011 roku, dzięki kilkumiesięcznej

W 2012 i w 2013 roku zainicjowała pieszy rajd:

pracy nad zbieraniem i pozyskiwaniem zdjęć

Z historią w plenerze. Trasa rajdu ok 6 km.

starej Cerekwi, udało się udokumentować jej

wiodła po najstarszych zakątkach Cerekwi.

i zeskanować ok.100 zdjęć ukazujących dzia-

Kolejne wystawy historyczne – w 2013 r. Opo-
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wieść o białej róży, program słowno – muzyczny związany
z obchodami Dnia Niepodległości Polski. W 2014 roku Elżbieta Malecińska zorganizowała kolejną wystawę poświęconą
najstarszym zabytkom piśmienniczym Cerekwi, na której znalazły się między innymi: XVI – wieczna księga zmarłych,
księgi zmarłych z początków XIX wieku, kronika Szkoły
Podstawowej w Cerekwi, dokumenty OSP Cerekiew jak
i inne pamiątki osób prywatnych. Odbyły się po raz pierwszy konkursy wiedzy o historii Cerekwi i konkurs plastyczny: Zabytki Cerekwi.
W 2015 roku dzięki inicjatywie Elżbiety Malecińskiej, jej pasji
do historii Cerekwi został postawiony nowy pomnik Grobu
Nieznanego Żołnierza.
Działalność Elżbiety Malecińskiej to również wychowywanie młodzieży i dzieci w duchu patriotyzmu… Coroczne
inscenizacje słowno – muzyczne z okazji obchodów Dnia Niepodległości Polski. Swoją pasję do historii Cerekwi przekłada
również w publikacji, pierwszym rysie historycznym o działalności OSP Cerekiew. Pisze również artykuły do kwartalnika
gminnego „Wieści”.
W roku 2020 została laureatką konkursu Animator
Kultury Gminy Zakrzew.

Modlitwa Różańcowa za zmarłych, foto: Agnieszka Świątkowska

Finał Różańca - foto: Waldemar Skorza

Roraty: foto; Ks. Ireneusz Kosecki
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ZAMYŚLENIA ZAKRZEWSKIEGO PLEBANA
„Potęga Rzeczypospolitej”

W

itam Panią serdecznie!

Ale to nie był spokojny czas i wyzwań przed nowym władcą

Witam księdza, tylko proszę nic nie wspominać o pan-

było mnóstwo!

demii, bo mam już tego dosyć!

Owszem, dalsza wojna z zakonem krzyżackim i jego sojusz-

To trudny czas dla wszystkich. Ale szukałem plusów tej

nikiem Janem Luksemburskim, królem czeskim, walka

sytuacji i znalazłem. Skoro nie możemy się odwiedzać i je-

o Kujawy i ziemię dobrzyńską, sprawa Pomorza Gdańskie-

steśmy skazani na pobyt w domu, to można nadrobić stra-

go, ziemi chełmińskiej i michałowskiej. Kazimierz nauczył

cony czas i więcej poczytać książek.

się w pierwszych latach swego panowania wielkiej umiejęt-

A co ciekawego ksiądz czytał w tej atmosferze smutnych staty-

ności korzystania z dyplomacji oraz sięgania po wparcie

styk o koronawirusie?

Węgier i Stolicy Apostolskiej.

Wróciłem do wieku XIV. Miesiąc temu, przypadła 650.

I był przy tym bardzo skuteczny. Odzyskał Mazowsze i Ruś Ha-

rocznica śmierci króla Polski Kazimierza III Wielkiego.

licko - Włodzimierską, i Lwów odbudował.

Coś pamiętam z lekcji historii, że zastał Polskę drewnianą,

Istotnie. W 1352 r. Kazimierz Wielki – taki tytuł nadali mu

a zostawił murowaną.

potomni – odbudował dwukrotnie spalony Lwów podczas

Był wybitnym władcą. Anonimowy duchowny z katedry

najazdów księcia litewskiego Lubarta. Wówczas otoczył

wawelskiej zanotował pod datą 5 listopada 1370r. w Kalen-

miasto murami obronnymi, z których część za-

darzu katedralnym, że tego dnia „zmarł najznakomitszy

chowała się do dziś.

(excellentissimus) władca Kazimierz, król Polski”. 60 lat

Skala działań króla na polu gospodarczym jest imponująca.

jego życia to fascynujący czas wielkości Rzeczypospolitej.

Rozwój osadnictwa na ziemiach polskich i trochę szczęścia.

Duża część murowanych budowli, jakie posiada Polska,

Władca dbał o pomnożenie dochodów skarbu monarszego,

zamki, kościoły, miasta, domy i dwory, zostały zbudowane

rozwój dóbr królewskich, handel, osadnictwo. I dużo szczę-

przez wspominanego króla, także te znajdujące się na tere-

ścia. W XIV w. Polska nie została tak mocno dotknięta

nie diecezji radomskiej i sandomierskiej.

przez Czarną Śmierć jak Europa Zachodnia.

Miał szczęście, urodził się w znakomitej rodzinie.

Kiedy dziś jeździmy po Polsce i oglądamy zabytkowe kościoły,

Zdecydowanie tak. Przyszedł na świat 30 kwietnia 1310 r.

zamki, warownie, nie zdajemy sobie sprawy, ile z nich pochodzi

w miasteczku Kowal na Kujawach, jako ostatni z sześciorga

z czasów Kazimierza Wielkiego.

dzieci Władysława Łokietka i Jadwigi, córki Bolesława Po-

Mnóstwo! Kościół oo. Franciszkanów w Kaliszu, kościół

bożnego. Był to trudny czas dla Łokietka, który po wygna-

w Chęcinach, archikatedra w Gnieźnie, kolegiaty w Krośnie

niu z Polski w 1300 r. wrócił na polityczną arenę z pomocą

i Bieczu, mury obronne w Krakowie, zamek w Ostrzeszo-

węgierskiego rodu Amadejów. Kiedy zdobył Wiślicę, przed

wie, zamki na Jurze krakowsko - częstochowskiej: Olsztyn,

wizerunkiem Matki Bożej w starej kolegiacie modlił się

Rabsztyn, Ogrodzieniec, Mirów, Rudno, Szydłów, zamki

o pomoc w usunięciu z Polski czeskiego Przemyślidy.

w Przemyślu, Lublinie, Sandomierzu, Czorsztynie, Opocz-

Przypomniałam sobie, że byłam kiedyś w tej kolegiacie

nie, Przedborzu, Chęcinach, Ojcowie, Kazimierzu nad Wi-

i modliłam się przed wizerunkiem Matki Bożej Łokietko-

słą, katedra i ratusz w Sandomierzu, katedra we Lwowie,

wej - tak ją nazywają.

zamki i kościoły krakowskie: Wawel, oo. Dominikanów, św.

Królewicz Kazimierz przejął władzę po swym zmarłym oj-

Krzyż, św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Nie sposób wymie-

cu (Łokietek zm. 2 marca 1333r.) i w sprawowaniu rządów

nić wszystkich!

świadomie wzorował się na Salomonie, który w średniowie-

A u nas, w Radomiu są jakieś ślady po Kazimierzu Wielkim?

czu był uważany za władcę mądrego i sprawiedliwego, ob-

Nawet sporo. Niewielka część zamku królewskiego, kościół

darzonego Bożym błogosławieństwem.

św. Jana Chrzciciela (Fara), kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej (oo. Bernardyni) - to jego dzieło. Coraz głośniej
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mówi się o projekcie odbudowy zamku pamiętającego

do Krakowa były: Chrobrzany, Koprzywnica, Osiek.

świetność czasów Kazimierza. Do dzisiaj została tylko część

Na Wawel chory król przybył 30 października i mimo za-

murów obronnych i fragmenty zabudowań z tamtych cza-

pewnień lekarzy, że powróci do zdrowia, zaczął przygoto-

sów (obecnie plebania Farna).

wywać się na śmierć. 3 listopada sporządził testament, przy-

Kazimierz Wielki miał także inne zasługi: reformę monetarną,

jął Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej oraz namaszczenie

powołanie do życia Akademii Krakowskiej.

chorych. Kroniki zapisały: „Rozporządziwszy tedy przy-

Monarcha podjął starania o ujednolicenie systemu mone-

zwoicie i prawnie tak tym, jak i wszystkim innym,

tarnego w Polsce zgodnie z ideą „jeden król, jedno prawo

w następny wtorek, który był piątym dniem miesiąca

i jedna moneta”. Wcześniej monetą w powszechnym użyciu

listopada, rano w schodzie słońca, w obecności wielu

był grosz praski. 12 maja 1364r. w Uroczystość Zesłania

osób ze szlachty i duchowieństwa, odszedł szczęśliwie

Ducha św. wystawił dokument fundacyjny uniwersytetu

do Chrystusa”.

w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach. To drugi

Widziałam jego sarkofag na Wawelu - piękny!

uniwersytet w Europie Środkowej, po uniwersytecie w Pra-

Miejsce pochówku Kazimierz Wielki wybrał sobie sam

dze, założonym w 1348 r. Zachowane do dzisiaj Collegium

w 1359r. W katedrze wawelskiej, po południowej stronie

Maius pamięta czasy kazimierzowskie. Warto wiedzieć,

ołtarza stoi sarkofag z baldachimem fundacji Ludwika Wę-

iż fundacja uniwersytetu podnosiła prestiż władcy i jego

gierskiego. Wysokość podobizny monarchy odpowiada

państwa w świecie chrześcijańskim.

mniej więcej jego prawdziwemu wzrostowi, który określono

Niezwykły to władca! Wielka szkoda, że żył tylko 60 lat.

na podstawie pomiaru kości po otwarciu grobu w 1869 r.

Śmierć przyszła niespodziewanie. 8 września 1370 r. król

Król był wysokim mężczyzną, jak na owe czasy, miał ok.

bawił na zamku w Przedborzu, który sam zbudował. Stąd

185-187 cm. Był naprawdę wielki. Prawie podwoił obszar

ruszył na łowy, podczas których spadł z konia i odniósł du-

państwa. To była prawdziwa potęga Rzeczypospolitej.

żą ranę w lewą goleń. Wystąpiła gorączka, dlatego też Kazi-

Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia

mierz udał się do Sandomierza. Kolejnym etapem w drodze

PLEBAN

VIII HUBERTUS

10

października 2020r odbył się VIII Hubertus w Stajni

wane przez naszą stajnie i 11 pułk Ułanów Legionowych wy-

Carino i II Zwody Kawaleryjskie Memoriał Iwony

grał Błażej Orzechowski, jak zwykle niezawodny, z 22 pułku

Wolskiej. W tym roku pogoda i goście dopisali. Królem tego-

Ułanów Podkarpackich z Pionek. Zwycięzcom gratulujemy!!!

rocznego polowania został Jarosław Żmuda z Radzymina,

Mastrem tegorocznego biegu był Łukasz Skrzek, który w tej

a w Hubertusie Junior lisiczką zostanie Natalia Adamczyk, bo

roli wywiązał się wzorowo. Pamiątkową podkowę w tym roku

to ona chwyciła lisią kitę. II Zawody kawaleryjskie organizo-

przybili strażacy. Dziękujemy Beacie Piasek i Przemysławowi
Bednarczykowi za komentarz spikerski i poprowadzenie
mini inscenizacji, która odbyła się na polu gonitwy. Paweł Kibil i Kawaleria Kowali z Borowa z 24 pułku ułanów uświetnili Hubertusa pokazem kawaleryjskim. Po
ekscytujących emocjach gonitwy, przenieśliśmy się na
biesiadę. Zagrał dla nas zespół Power Blus na czele ze
Zbigniewem Gizickim. Dziękujemy wszystkim gościom
za przybycie, partnerom i sponsorom za pomoc w kolejnej odsłonie Hubertusa w Stajni Carino w Gulinie. Do
zobaczenia za rok!
Klaudia Wolska
Foto: zbiory Stajnia Carino
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ROZSTRZYGNIĘCIE GMINNEGO KONKURSU
PROMUJĄCEGO POSTAĆ TERESY GRODZIŃSKIEJ

W

kilku ostatnich wydaniach naszego kwartalnika

cach – miejscu urodzenia naszej bohaterki. Dotarli do ksiąg

przybliżaliśmy Państwu sylwetkę wspaniałej miesz-

metrykalnych i kronik parafialnych, w których zapisana jest

kanki naszej gminy z przełomu XIX i XX wieku – Teresy Gro-

historia. Wielu odwiedziło grób Teresy na cmentarzu komunal-

dzińskiej. W 2019 roku w Radomiu odbywały się uroczyste

nym przy ul. Limanowskiego w Radomiu. Brali udział w waż-

obchody 120. rocznicy urodzin Teresy, a 1 września tego roku

nych rocznicach i uroczystościach organizowanych na terenie

obchodziliśmy 100. rocznicę jej tragicznej śmierci. Zależało

Radomia. Byli też tacy, którzy śladem Teresy podążyli do War-

nam na przybliżeniu historii tej młodej kobiety, która swoim

szawy, gdzie znajdował się najstarszy i największy szpital woj-

pięknym życiem i heroiczną śmiercią dała przykład niezwykłej

skowy w Polsce, utworzony w byłym zamku królewskim

odwagi i bohaterstwa. Chciałyśmy dotrzeć z niezwykłą historią

w Ujazdowie. To w nim właśnie Tereska odbyła kurs sanitarny.

Tereski szczególnie do ludzi młodym, uczniów szkół z terenu

Wielu uczniów, przygotowując się do konkursu, przeżyło

naszej gminy. W tym celu Publiczna Szkoła Podstawowa

wspaniałą przygodę, wcielając się w rolę małych historyków.

w Bielisze ogłosiła w kwietniu konkurs gminny w trzech

Współcześni uczniowie, podobnie jak Teresa, mają swoje pa-

kategoriach: filmowej, plastycznej i fotograficznej. Ze

sje, zainteresowania, działają w harcerstwie, podejmują się prac

względu na trwającą pandemię oraz pracę zdalną szkół ter-

społecznych i nie boją się nowych wyzwań. Takim nowym

min jego rozstrzygnięcie wydłużył się. W piątek, 4 grudnia

wyzwaniem było dla uczniów nagranie filmu. Doskonale pora-

odbył się długo oczekiwany finał.

dzili sobie z tym jakże trudnym zadaniem. Wcielali się w role

W konkursie plastycznym na portret T. Grodzińskiej

reporterów, małych historyków, dziennikarzy, aktorów czy

nagrodzeni zostali:

montażystów. Zadbali o scenografię i kostiumy do filmów.

Amelia Kucharska z PSP w Dąbrówce Podłężnej – I miejsce

Cieszymy się, że konkurs ten spełnił swoje cele, że pobudził

Oliwia Król z PSP w Cerekwi – II miejsce

wśród uczestników zainteresowanie środowiskiem lokalnym.

Bartosz Rejczak z PSP w Bielisze oraz Antoni Mamla z PSP

Zainspirował uczniów do działań twórczych, dzięki którym

w Woli Taczowskiej – III miejsce

doskonalili umiejętności posługiwania się nowoczesnymi in-

W kategorii fotograficzno-plastycznej:

strumentami promocji. Rozwinął kompetencje obywatelskie

Antonii Szczepanik z PSP w Bielisze – I miejsce

i społeczne. Obserwując uczniów przy pracy nad projektami,

Adam Grzegorczyk z PSP w Bielisze – II miejsce

jesteśmy również przekonane, że przedsięwzięcia takie

Łukasz Kęska z PSP w Bielisze – III miejsce

umacniają więzi koleżeńskie poprzez wspólne działanie i

W kategorii na film promujący postać Teresy Grodziń-

wymianę doświadczeń.

skiej wpłynęło pięć prac. Pierwsze miejsce ex aequo zajęły dwa

Życzymy Wam, drodzy Uczniowie, abyście korzystali

wyróżniające się filmy: Mai Lament z PSP w Bielisze oraz

mądrze z wolności, którą otrzymaliście właśnie dzięki takim

Aleksandry i Jacka Małysów z PSP w Zakrzewie. Drugie miej-

bohaterom jak Teresa Grodzińska. Uczcie się z historii i pięk-

sce zajął film zespołu w składzie: Jarosław Krztuk, Małgorzata

nie rozwijajcie dla lepszej przyszłości kolejnych pokoleń.

Motyka, Amelia Lipińska oraz Natalia Neska z PSP w Bielisze.

Czerpcie jak najwięcej z ideałów, którymi żyła Tereska, której

Trzecie miejsce otrzymał film Karoliny Szczepaniak z PSP

losy tak pięknie ukazaliście w swoich pracach..

w Bielisze oraz zespołu w składzie: Maria Orczykowska, Nina

Serdecznie dziękujemy za pomoc i ufundowanie

Pietrzyk, Paweł Binięda z PSP w Zakrzewie.

nagród Radomskiej Delegaturze Instytutu Pamięci Naro-

Cieszymy się, że uczniowie z terenu całej gminy tak

dowej. Szczególne podziękowania składamy na ręce Pana

chętnie wzięli udział w konkursie. Każda z nagrodzonych prac

Bogusława Beka.

ma swoją historię. Wielu uczniów zaangażowało swoich rodzi-

Magdalena Sobień

ców do wspólnego poszukiwania śladów Teresy Grodzińskiej

Małgorzata Małysa

na zakrzewskiej i radomskiej ziemi. Uczniowie byli w Jaszowi-

Ewelina Woźniak
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Foto: Małgorzata Małysa
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SZKOLNY PAKIET MULTIMEDIALNY OSE

Z

początkiem grudnia Publiczna Szkoła Podstawowa

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. NASK PIB, jako operator

w Bielisze znalazła się wśród placówek, które otrzy-

OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyj-

mały od Państwowego Instytutu Badawczego NASK –

nej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt

operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – tablety

komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do za-

wraz z usługą dostępu do Internetu w formie Szkolnych

pewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Inter-

Pakietów Multimedialnych OSE.

netu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi ko-

Szkolne Pakiety Multimedialne OSE stanowią formę

rzystanie z tych usług wraz oprogramowaniem.

wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji,

NASK PIB, realizując ustawowe uprawnienia i misję

w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za po-

wsparcia szkół w rozwoju edukacji cyfrowej, przekazał nam

średnictwem NASK PIB, udzieloną w ramach projektu budowy

„Szkolny Pakiet Multimedialny OSE” (dalej SPM), składający
się z zestawów, których elementami są: tablet wraz z usługą
mobilnego dostępu do Internetu (usługa LTE), klawiatura bezprzewodowa (Bluetooth) z etui, rysik.
Wartość dostarczanego Szkolnego Pakietu Multimedialnego OSE wynosi 19 725,00 zł netto (24 261,75 zł brutto).
Mamy nadzieję, że dostarczony sprzęt będzie stanowić
zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli wymierną pomoc,
która przyczyni się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej,
dostępu do treści edukacyjnych w sieci, a w razie takiej konieczności do realizacji zdalnego nauczania.
Ewelina Woźniak
Foto: Ewelina Woźniak

LEKCJA ENTER

15

nauczycieli PSP w Zakrzewie uczestniczy w projek-

nego rodzaju sprzętu i aplikacji jak np. Learning App, Kahoot

cie Lekcja Enter prowadzonym przez Fundację Oran-

czy Quizizz i uczymy się, kreatywnego wykorzystywania na-

ge w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informa-

rzędzi TIK na lekcjach.

cyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych w porozumieniu

Jesteśmy przekonani, że wykorzystanie wiedzy i umiejęt-

z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

ności uzyskanych podczas szkolenia przyczyni się do uprosz-

Celem jest umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wpro-

czenia codziennej pracy nauczycieli (np. prace domowe, kart-

wadzenia narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania.

kówki online generujące wynik danego ucznia) oraz do podnie-

Podczas szkolenia nabywamy umiejętności korzystania

sienia atrakcyjności procesu nauczania – uczenia się.

z e-usług publicznych, portali edukacyjnych (e-podręczniki,

Zachęcamy inne szkoły w naszej gminie do

edukator.pl), elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycz-

uczestniczenia w projekcie – jest on całkowicie bez-

nych (np. Akademia Khan), także na urządzeniach mobilnych;

płatny, prowadzony zdalnie.

Kształcimy umiejętności edukacyjnego zastosowania róż-

Agata Brandys
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Z KSIĄŻKĄ NAM DO TWARZY

W

ydawać by się mogło, że nikogo nie trzeba przeko-

tret ulubionej postaci bajkowej oraz konkurs na bicie rekordu

nywać do niewątpliwych korzyści, płynących

wspólnego czytania podczas przerw. Kreatywność i nietuzin-

z czytelnictwa. Promowanie tej aktywności stało się priory-

kowe pomysły uczestników dowodzą niezbicie, że za kil-

tetowym działaniem biblioteki w Publicznej Szkole Podsta-

ka lat nasi uczniowie zdecydowanie podniosą statystyki

wowej im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej. Wiadomym

czytelnicze Polaków.

jest nie od dzisiaj, że im wcześniej w młodym człowieku

Zwłaszcza, że najmłodsi z nich oraz wychowankowie

zakorzeni się miłość do literatury, tym większe plony

oddziału przedszkolnego z ogromną ochotą uczestniczą w ak-

w przyszłości owo ziarno wyda…

cjach biblioteki szkolnej, promujących czytelnictwo. Między-

Bibliotekarki podjęły szereg działań, mających zachęcić

narodowy Dzień Postaci z Bajek czy akcje organizowane we-

uczniów do aktywnego korzystania z księgozbioru. Staramy się

spół z Fundacją Zaczytani.org przyciągnęły do biblioteki tłumy

pokazać bibliotekę, jako miejsce szczególne i wyjątkowe, które

uczniów, stając się jednocześnie świętem czytelniczym- bo-

nie ma li tylko kojarzyć się z wypożyczeniem książki, ale

wiem moment, kiedy książka trafia w ręce nowego czytelnika

przede wszystkim z aktywnością czytelniczą – podejmowaniem

traktujemy jak wielkie święto: zabawy, nauki, poznania prawdy

działań dla uczniów „z książką w tle”. Nie boimy się wyzwań,

o świecie i życiu, oswojenia dziecięcych lęków. Przecież bo-

wcielania się w nowe role – jak to miało miejsce podczas ob-

haterowie lektur stanowią wzór do naśladowania, a tako-

chodów Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, kiedy jedna

wych obecnie tak bardzo brakuje. Czasem też pomagają

z bibliotekarek zachęcała własnym przykładem do uczestnictwa

dzieciom rozpoznać zło.

w magicznym świecie literatury. Tym samym pokazaliśmy,

Korzyści z czytania jest tak wiele, a od dorosłych zależy,

że to wydarzenie w kalendarzu świąt biblioteki, będące zarów-

czy będziemy umieli je młodemu człowiekowi pokazać. Wy-

no przyjemnym, jak i pożytecznym.

starczy sięgnąć na półkę z książkami…

W ramach obchodów Miesiąca Bibliotek Szkolnych, któ-

Małgorzata Porczek

ry przebiegał pod hasłem „Z książką Ci do twarzy” zorganizo-

Foto: zbiory PSP w Woli Taczowskiej

wałyśmy szereg konkursów - na wykonanie selfie z książką
w ramach kampanii #cojaczytam, konkursy plastyczne na porDzień Postaci z Bajek

27

ROK ŚWIĘTEGO JAN PAWŁA II
Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.
Jan Paweł II

R

ok 2020 to rok poświęcony osobie Jana Pawła II, ustanowiony na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Pol-

skiej z dnia 13 czerwca 2019 r.
Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. Dla nas, Polaków, pontyfikat papieża
Polaka ma znaczenie wyjątkowe.
W nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II znajdujemy to,
co w naszych dziejach najważniejsze. Ojciec Święty nieustannie wskazywał, jak ważne jest uznanie godności człowieka,
przestrzeganie jego praw, umiejętność przebaczenia, poszanowanie rodziny i więzi międzyludzkich. Szczególne miejsce
w sercu papieża Polaka zajmowała troska o młode pokolenie.
Wychowanie młodego człowieka uważał za najważniejsze wy-

być wzorem rozwoju osobowości. Naszym celem była także

zwanie współczesnej rodziny i szkoły. Realizując to ważne

integracja środowiska lokalnego oraz rozwijanie wrażliwości

zadanie, powinniśmy przy każdej okoliczności przybliżać dzie-

artystycznej dzieci i młodzieży.

ciom i młodzieży dokonania i myśli Jana Pawła II.

Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych.

Z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy urodzin

Uczniowie klas I-III ze szkół z gminy Zakrzew przygotowy-

Karola Wojtyły w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Ta-

wali prace na temat: Jan Paweł II. Święty uśmiechnięty.

czowskiej, która nosi imię Jana Pawła II, planowane były

Uczniowie starsi ukazywali Ukochane miejsca Jana Pawła II.

gminne uroczystości poświęcone Patronowi naszej szkoły obej-

Prace, które wpłynęły do organizatorów, odznaczały się orygi-

mujące różne działania i przedsięwzięcia. Mimo ograniczeń

nalnością i dużymi walorami estetycznymi.

związanych z pandemią,

udało się zaprezentować uczniom

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 16 października 2020

naszej szkoły wystawę Karol Wojtyła. Narodziny. Wystawa

roku w rocznicę wyboru Polaka na papieża – niestety, w obec-

ta to niezwykła podróż po przełomowych momentach życia

nych warunkach nie mogliśmy zaprosić uczestników ani ich

papieża Jana Pawła II. Oglądając zdjęcia uzupełnione opisa-

opiekunów. Decyzją Komisji Konkursowej w kategorii klas

mi i komentarzami, uczestniczymy w najważniejszych chwi-

młodszych zwycięzcami zostali:

lach życia Karola Wojtyły – małego Lolka, studenta, młode-

I miejsce: Laura Wąsik – Publiczna Szkoła Podstawowa

go kapłana, biskupa, papieża. Prezentacja wystawy była

im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej

możliwa dzięki współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II.

II miejsce: Maria Kotlinowska – Publiczna Szkoła Podsta-

Ekspozycję można obejrzeć w formie elektronicznej na stro-

wowa w Bielisze

nie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli

III miejsce Julia Białkowska – Publiczna Szkoła Podsta-

Taczowskiej, do czego gorąco zachęcamy.

wowa im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej

W ramach obchodów Roku Papieskiego we współpracy

W kategorii klas IV-VIII jury nagrodziło i wyróżniło

z Gminną Biblioteką Publiczną w Zakrzewie został zorganizo-

prace:

wany Międzyszkolny Konkurs Plastyczny związany tematycz-

I miejsce: Blanka Podgórska – Publiczna Szkoła Podsta-

nie z osobą papieża Polaka. Głównym celem konkursu było

wowa w Bielisze

przybliżenie dzieciom i młodzieży życia i nauczania Jana Paw-

II miejsce – 2 równorzędne nagrody:

ła II - postaci, która dla każdego młodego człowieka powinna

Amelia Kucharska - Publiczna Szkoła Podstawowa im.
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Orła Białego w Dąbrówce Podłężnej
Adam Wiatrak - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana
Kochanowskiego w Zakrzewie
III miejsce: Julia Rdzanek - Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego w Dąbrówce Podłężnej
Wyróżnienia otrzymali:
Antoni Pluta - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Woli Taczowskiej,
Aleksandra Małysa - Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie,
Łukasz Zych - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielisze.
Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie otrzymali
pamiątkowe dyplomy i nagrody, a ich prace zostały wyeksponowane w formie wystawy w Publicznej Szkole Podstawowej
w Woli Taczowskiej.
Konkurs plastyczny oraz wystawa były w zamyśle organizatorów częścią szerszych obchodów ku czci Wielkiego Rodaka. Święty Jan Paweł II to człowiek pokoju i nadziei. Pozostaje
nam mieć nadzieję, że piękna i godna uroczystość dedykowana
Patronowi naszej szkoły, Honorowemu Obywatelowi Gminy
Zakrzew dojdzie do skutku.
Beata Piasek, Anna Młynarska
nauczycielki PSP w Woli Taczowskiej im. Jana Pawła II
Foto: zbiory PSP w Woli Taczowskiej

WSPOMNIENIE O BASI

15

listopada 2020r. zmarła nasza koleżanka, wieloletnia

powiedzieć, choć nie przywiązywała wagi do konwenansów,

nauczycielka PSP w Cerekwi – Barbara Banaszek.

nie lubiła sztuczności, pozorów, w jednym palcu miała oświa-

Pogrzeb Basi odbył się 21

towe

przepisy,

kochała

listopada 2020r. w Bazylice

swoją

pracę,

uczniów,

Mniejszej św. Kazimierza

a sport był jej pasją. Była

w Radomiu, urna z procha-

twarda, mądra, doświad-

mi została odprowadzona

czona, miała duże poczucie

na cmentarz przy ul. Firleja

humoru, potrafiła zaofiaro-

w Radomiu.

wać pomoc, była koleżeńska, ale potrafiła także bar-

Jaka była Basia Ba-

dzo jasno wyrazić swoje

naszek?
Kiedy

witała

się

zdanie, nawet jeśli prze-

z kimś nowopoznanym –

ciwstawiało się ono zdaniu

mówiła – jestem Baśka.

ogółu. Czasem, jak każdy,

I rzeczywiście, ta forma jej

miewała

imienia bardzo do niej pa-

była… I chociaż zawsze

humory.

Taka

sowała, oddając niejako jej mocny i niezwykły zarazem cha-

mówiła: Jestem Baśka… bardzo szybko stawała się dla każde-

rakter. Była bardzo inteligentna, zawsze wiedziała, co należy

go po prostu Basią, koleżanką, wsparciem, powierniczką, przy29

jaciółką, wyzwaniem. Na pewno nie była nijaka, była jakaś,

żyjemy dalej, pędzimy przed siebie, zmagamy się z codzienno-

była sercem szkoły w Cerekwi, jej filarem, nieodłączną częścią

ścią, rozglądając się z coraz większym niedowierzaniem,

od 40 lat, jej dobrą duszą.

że Ciebie już wśród nas nie ma.

Basiu, Twój głos nadal rozbrzmiewa dla nas na
szkolnych korytarzach, wystarczy zamknąć oczy, aby na

Basiu, tęsknimy, ale nie żegnamy się… Mówimy Ci:
Do zobaczenia!

nowo go usłyszeć..

Twoje koleżanki i koledzy

Basiu, jak niedawno powiedziała pani dyrektor – szkoła

z PSP w Cerekwi

bez Ciebie już nigdy nie będzie taka jak wcześniej, a my…

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH W PSP W BIELISZE

D

nia 30 października odbyła się w naszej szkole uroczy-

przez dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowanie na

stość ślubowania uczniów klas pierwszych. Uroczystość

uczniów.

ta na stałe wpisała się w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również
dla ich rodziców.

W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni
do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Bielisze.
Na zakończenie wszyscy uczniowie dostali pamiątkowe

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej przedstawili program artystyczny, w którym

dyplomy.
Elżbieta Gregorczyk, Marzena Łopuszańska

zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.

Foto: zbiory PSP w Bielisze

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie

Klasa 1a

Klasa 1b

KLASA PIERWSZA W PSP W WOLI TACZOWSKIEJ

Foto: zbiory PSP w Woli Taczowskiej
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KLASY PIERWSZE W PSP W ZAKRZEWIE

Klasa 1a

Klasa 1b

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ZAKRZEWIE

B

ywają duże lub małe, białe, szare, brązowe. Są mięk-

laki nie mogły przynieść swoich misiów z domów, ale 26 listo-

kie i milutkie, lubimy je przytulać. Trudno sobie wy-

pada na pewno zapamiętają na długo.

obrazić dzisiejszy świat bez pluszowego misia. Miś to nie

Dzień ten był pełen wrażeń dla każdego z naszych wy-

tylko przytulanka, to „ktoś” bardzo bliski, czuły, cierpliwy

chowanków. Były zagadki, konkursy, kolorowanki, misiowe

i często niezastąpiony.

wyklejanki, film i oczywiście ,,małe co nieco”. Można też było

Misiaczki towarzyszą dzieciom zarówno w chwilach

zrobić sobie zdjęcie w Misiowej Fotobudce. Razem z naszymi

radości, jak i smutku. Są powiernikami dziecięcych tajemnic,

przedszkolakami uwielbiamy takie akcje i z niecierpliwością

ocierają łzy, pomagają zasypiać. Nasze Przedszkole jak co roku

czekamy na kolejne.

uczestniczyło w ogólnopolskiej akcji Dnia Pluszowego Misia.

Agnieszka Wójcik-Jerzyna

Ze względu na istniejącą sytuację epidemiologiczną przedszko-

Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

D

nia 14 października 2020r. w naszym przedszkolu

gromkimi brawami. Po występie dzieci wręczyły wszystkim

odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Naro-

gościom słodkie upominki.

dowej. To wyjątkowy dzień dla wszystkich pracowników

Po części artystycznej, głos zabrała Pani Dyrektor Bar-

oświaty. Aby uczcić to święto dzieci z grup starszych przy-

bara Ślusarczyk, dziękując za serce, które wszyscy pracownicy

gotowały uroczystą akademię.

wkładają w za osiągnięcia, kreatywność, entuzjazm i uśmiech

Nasze przedszkolaki pięknie dziękowały nauczycielom

na twarzy. Na zakończenie tej miłej uroczystości Pani Dy-

i pracownikom obsługi przedszkola za uśmiech, życzliwość,

rektor wręczyła nauczycielom i pracownikom obsługi nagro-

opiekę i trud włożony w ich wychowanie. Słowa tych podzię-

dy za wyróżniającą pracę i życzyła wszystkim zdrowia, po-

kowań zawarte były w wierszach, piosenkach i tańcach przygo-

myślności i radości z jej wykonywania. Dzień upłynął

towanych przez dzieci. Grupa Motylki zaprezentowała piękny

w miłej i podniosłej atmosferze. Mamy nadzieję, że pozosta-

układ do polskiego tańca narodowego

nie na długo w pamięci gości.

,,Polonez”. Dzieci

z grup Delfinki i Pszczółki w pięknych galowych strojach, re-

Magdalena Korcz

cytowały wiersze dla gości oraz śpiewały piosenki. Za cieka-

Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie

wy i wzruszający występ przedszkolaki zostały nagrodzone

11 LISTOPADA – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

D

zień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w hi-

Każda z grup: Jagódki, Poziomki, Fasolki, Malinki i Anana-

storii naszej Ojczyzny.

ski przygotowały krótki występ. Starsze dzieci dumnie,

Po wieloletniej niewoli Polska odzyskała niepodległość.

przyjmując właściwą postawę „na baczność”, zaśpiewały

W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patrioty-

hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.

zmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej,

Podczas występu dzieci recytowały wiersze i śpiewały

wpajamy szacunek dla polskich symboli.

piosenki patriotyczne.

W naszym przedszkolu 6 listopada 2020 roku odbyła

Wszystkie dzieci tego ważnego dnia wyglądały odświęt-

się akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

nie i uroczyście, a na ich piersi widniały kotyliony w barwach

Ze względu na wyjątkowy czas trwania epidemii była to

narodowych wykonane we wszystkich grupach wiekowych.

inna niż wszystkie akademie bez udziału gości i rodziców.

Występ dzieci oraz zdjęcia rodzice mogli obejrzeć w formie
32

prezentacji multimedialnej w przedszkolu w strefie rodzica, na stronie internetowej i przedszkolnym Facebooku.
Agnieszka Ruszczyk
Przedszkole Samorządowe w Bielisze
Foto: zbiory Przedszkole Samorządowe w Bielisze

WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
RODZIC – DZIECKO „MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI”

5

.listopada 2020 r. w Przedszkolu Samorządowym

kursie oraz zainteresowanie literaturą dziecięcą.

w Bielisze rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Moja

Dzieci przynosiły wykonane prace do 30 października 2020

ulubiona postać z bajki”. Jego celem było rozbudzanie wrażli-

roku. W konkursie brało udział 33 dzieci wraz z rodzicami

wości estetycznej, plastycznej i aktywności twórczej przed-

w dwóch kategoriach wiekowych 3-4 latki i 5-6 latki.

szkolaków, doskonalenie sprawności manualnych, dąże-

Jury w składzie: Marta Bratos, Marta Jeżak i Monika Miś

nie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w kon-

brało pod uwagę przede wszystkim wkład pracy, pomysłowość,
33

oryginalność i estetykę pracy oraz różnorodność wykorzysta-

I miejsce Nela Gorczyca - Malinki

nych materiałów. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organi-

II miejsce Nadia Górska - Malinki

zatorów, a ich autorzy zasłużyli na pochwałę i uznanie. Wyło-

III miejsce Alicja Kondrat - Ananaski

nienie zwycięzców było bardzo trudne, dlatego jury zdecydo-

Wyróżnienie Adrianna Kalińska - Malinki

wało się również na przyznanie wyróżnień w obu kategoriach

Autorzy wszystkich prac otrzymali upominek, a laureaci

wiekowych. Przyznano następujące miejsca:

nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Kategoria 3- 4 latki

Przedszkole Samorządowe w Bielisze – gratulujemy pięk-

I miejsce Miłosz Kuliński - Fasolki

nych i ciekawych prac oraz zachęcamy do udziału w kolej-

II miejsce Anna Sych - Fasolki

nych konkursach!!!

III miejsce Wojciech Rogala - Poziomki

Ewelina Zamkowska

Wyróżnienie Hanna Mitak - Jagódki

Przedszkole Samorządowe w Bielisze

Kategoria 5 - 6 latki

Foto: zbiory Przedszkole Samorządowe w Bielisze
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SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

P

oniedziałek siódmy grudnia długo wyczekiwany dzień,
w którym dzieci jak zaczarowane same szybko wstały

i bez żadnego ociągania pojawiły się w przedszkolu. Każde
dziecko cały rok ciężko pracowało na to, aby właśnie
w tym dniu spotkać Świętego Mikołaja i móc odebrać
od Niego podarunek.
Nasi podopieczni bardzo starają się „być grzecznym”: i doskonale wiedzą, że Mikołaj „cały czas
na nic patrzy”. Od samego rana dzieci podekscytowane
wyczekiwały Świętego, nasłuchując radosnego okrzyku “ho, ho, ho!” i odgłosów dzwonków sań.
Za każdym razem, gdy tylko otwierały się drzwi od sali
wszystkie

dzieci

aż

zatrzymywały

oddech

z wrażenia.

Aż w końcu rozległo się mocne pukanie do okien sal, przez
które zaglądał Święty Mikołaj!
Gdy

wszedł

do

przedszkola,

zasiadł

wygodnie

na specjalnie przygotowanym fotelu w towarzystwie śnieżynki.
Dzieci z każdej grupy przywitały gościa i nastąpił długo wyczekiwany moment wręczania prezentów. Mikołaj niczym
gwiazdor dzielnie pozował do zdjęć. Każda z grup w ramach
podziękowania za przybycie i otrzymane podarunki wyrecytowała wierszyk, zaśpiewała piosenkę i zatańczyła.
Atmosfera spotkania była magiczna. Każdy został obdarowany prezentem. Gdy tylko gość się z nami pożegnał, szeleszczące paczki zostały otworzone. Bardzo się cieszyły
z podarunków,

które

otrzymały.

Wracając

do domu,

z wypiekami na twarzy, opowiadały swym Rodzicom
o spotkaniu, jakie miało miejsce w Przedszkolu Samorządowym w Bielisze.
Mikołaju bardzo dziękujemy za odwiedziny i za radość
jaką podarowałeś naszym przedszkolakom. Do zobaczenia
za rok!.
Joanna Golus

Foto: zbiory Przedszkole Samorządowe w Bielisze
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NA REHABILITACJĘ I PROTEZĘ NOGI
DLA SEWERYNA CZAJKOWSKIEGO

23

czy w Technikum Samochodowym w Radomiu.
Następnie rozpoczął pracę jako mechanik lotniczy w firmie Lotams,
prowadzącej serwis i mechanikę samolotów pasażerskich na Okęciu
w Warszawie. W międzyczasie ukończył kurs szybownictwa stopnia pierwszego, następnie był na
finiszu ukończenia przeszkolenia na samoloty silnikowe, został
mu tylko egzamin praktyczny, lecz nie zdążył. Wypadek przekreślił te marzenia, jednak być może nie wszystkie.
Istnieje szansa, żeby Sewi (tak nazywają go najbliżsi) chociaż w pewnym stopniu powrócił do realizacji swoich celów.
Aby to było możliwe, musi przejść bardzo kosztowną rehabilitację oraz otrzymać protezę, której koszt wynosi od 200 do 300
tysięcy złotych. Tylko taka proteza zapewni mu możliwość
dostatecznie sprawnego poruszania się oraz być może, powrót
do lotnictwa amatorskiego. O lotnictwie zawodowym Seweryn
musi już, niestety, zapomnieć.
Każdy z Państwa, kto chciałby wesprzeć Seweryna w jego
powrocie do zdrowia, może to zrobić poprzez wpłatę poprzez
internetowy profil zrzutka.pl, wpisując: „Na rehabilitację i protezę nogi dla Seweryna Czajkowskiego”. Dodatkowo można
włączyć sie do zbiórki poprzez licytacje, w grupie założonej na
Facebooku „Licytacje dla Seweryna Czajkowskiego” .
Dla tych z Państwa, którzy zechcieliby wesprzeć Seweryna w sposób tradycyjny podaję nr konta:
Seweryn Czajkowski
64114020040000360276806168
tytułem: Na rehabilitację i protezę nogi.
Liczy się każdy grosz. Proszę, nie bądźmy obojętni, pomagajmy! Już dziś w imieniu moich rodziców, brata i swoim składam gorące Bóg zapłać. Proszę także o modlitwę, a ja zapewniam o niej!
Adrian Czajkowski
alumn II roku
Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu

października –
to dzień, który
Seweryn, ja i nasza rodzina zapamiętamy już
do końca życia. W tym
dniu doszło do tragicznego wypadku, w którym
mój brat został potrącony
przez pijanego kierowcę.
Seweryn ma dopiero
22 lata, a już znaczną
część życia poświecił na
realizację swojego wymarzonego celu – zostać zawodowym
pilotem. Każdy, kto zna mojego brata, powie, że jest to osoba
pracowita, ambitna, a przede wszystkim życzliwa i chętna do
pomocy. Teraz to Seweryn tej pomocy potrzebuje. Wypadek, któremu uległ brat, odebrał mu nie tylko marzenia,
ale także zdrowie.
23 października 2020 roku Seweryn wraz z dwoma kolegami przechadzał się po naszej rodzinnej miejscowości – Zakrzewie. Znajdował się na chodniku, kiedy został potrącony
przez będącego pod wpływem alkoholu, jadącego z dużą prędkością kierowcę. Obrażenia, których doznał na skutek wypadku, były tak poważne, że lekarze bali się o jego życie, a w najgorszym momencie spodziewali się śmierci. Liczne uszkodzenia wewnętrznych narządów, m.in. obrzęk mózgu, przebite
płuco, pęknięta nerka, uszkodzona wątroba przez długi czas
kwalifikowały stan jako krytyczny. Dodatkowo zmiażdżona
noga i ostateczna decyzja lekarzy walczących o życie – amputacja. Najpierw poniżej kolana, a następnie z powodu martwicy
– na wysokości uda. Seweryn przez 3 tygodnie pozostawał
w śpiączce i przeszedł 3 operacje. Była taka noc, gdy po kolejnej operacji lekarze rozłożyli ręce i nie dawali szans na przeżycie. Rano przyszła poprawa. Ja rozpatruję to w kategoriach cudu, bo w intencji brata „unosił się szturm modlitwy do Nieba”. Brat nadal przebywa na Oddziale Intensywnej Terapii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Aby powrócić do sił, czeka go bardzo
długa i kosztowna rehabilitacja.
Seweryn od dzieciństwa wiązał swoje życie z samolotami.
Lotnictwo było nie tylko jego największą pasją, ale także sposobem na życie. Najpierw wybrał klasę o profilu technik lotni-
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