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Życzę Państwu,  

aby nadchodzące Święta Wielkanocne  

napełniły Wasze serca radością i nadzieją,  

a chwile spędzone w gronie najbliższych  

dodawały otuchy i pozwoliły przezwyciężyć wszystkie trudności.  

Niech świąteczny czas wprowadzi do Państwa życia spokój,  

harmonię, szczęście i zdrowie. 

Wójt Gminy Zakrzew 

Leszek Margas 
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D 
zisiaj wójtowie są bardzo aktywni. Ale 

trzeba  przyznać, że wzrosły też 

i oczekiwania lokalnych społeczno-

ści. Mam zamiar - o aktywności, sa-

morządzie, finansach, planach na najbliższe lata 

- zapytać Wójta Gminy Zakrzew pana Leszka 

Margasa. W życiu jak w szkole, dlatego  zanim 

komuś postawi się ocenę, należy go przepytać… 

Beata Słowik: Panie Wójcie, został Pan wezwany 

do tablicy. Proszę nam powiedzieć,  czy rok 

2020 pod względem inwestycyjnym można 

uznać za udany? Co w 2020 roku udało się zre-

alizować? 

Leszek Margas: Zaczęła Pani od ocen, więc ocenę 

pozostawiam Radzie Gminy i mieszkańcom. Niewąt-

pliwie dużą radość sprawiło mi dokończenie prac 

i oddanie w  zaplanowanym terminie do użytku Sa-

morządowego Przedszkola w Bielisze. Żeby być 

obiektywnym, trzeba w tym miejscu powiedzieć, że 

decyzję o budowie podjął mój poprzednik. Przepro-

wadził procedurę wyłonienia wykonawcy, a na mnie 

zaś spoczął obowiązek finansowania od pierwszej 

do  ostatniej faktury.  Niezbędna była budowa prze-

pompowni ścieków w Milejowicach. Dodam, że do 

niedawna istniejąca przepompownia obsługiwała 

320 studni zaworowych w miejscowościach: Milejo-

wice, Cerekiew i Zdziechów. Najmniejsza nawet 

awaria zakłócała pracę sieci w tych miejscowo-

ściach. Obecnie jedna przepompownia obsługuje 

Milejowice, druga zaś Cerekiew i Zdziechów. Ma to 

duże znaczenie dla sprawnej eksploatacji. Cieszą 

mnie przebudowane drogi. Na trzy z nich pozyskali-

śmy środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Naj-

kosztowniejszą z nich była droga Zakrzew–Taczów, 

jej koszt to 2,7mln zł. Ogromną satysfakcję sprawiło 

mi rozpoczęcie rozbudowy Szkoły Podstawowej 

w Cerekwi. Pierwotną intencją było wybudowanie  

tylko sali gimnastycznej.  Na etapie projektowania 

Pani Dyrektor przekonała mnie do zwiększenia  za-

kresu inwestycji. Dzięki temu z małego projektu 

zrodził się plan dobudowania kilku sal dydaktycz-

nych, a całość będzie połączona z istniejącym bu-

dynkiem atrakcyjnym łącznikiem. Nadmienię, że 

koszt prac to niemal 10 mln zł. Ten  samorządowy 

wysiłek dedykuję najmłodszym mieszkańcom gmi-

ny.   

B.S: W związku z licznymi wymienionymi inwe-

stycjami, proszę Czytelnikom powiedzieć, jakie 

udało się pozyskać  fundusze zewnętrzne? 

 Z NADZIEJĄ W PRZYSZŁOŚĆ 
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L.M: Wspomniałem o pozyskanych środkach z Fun-

duszu Dróg Samorządowych, w sumie to kwota 

2.083.357,26 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych otrzymaliśmy dwukrotnie środki tzn.: 

w lipcu 1.666.742 zł, w drugim naborze wnioskowa-

łem o środki na „Termomodernizację Szkoły Podsta-

wowej w Zakrzewie” oraz na „Przebudowę budynku 

w Gulinie”. Na te zadania otrzymaliśmy w sumie 

kwotę 3 mln zł. Dodam, że sześć gmin z terenu po-

wiatu radomskiego otrzymało środki, my jako nie-

liczni na dwa zadania. Największą satysfakcję spra-

wiła mi dotacja z rezerwy ogólnej budżetu państwa 

na rozbudowę szkoły w Cerekwi. Pierwotnie była to 

kwota 7,1 mln, co stanowiło 50% wartości robót, po 

przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą ta do-

tacja to kwota 4.916.085zł.  Nieliczni samorządowcy 

mogą się pochwalić dotacją z tego źródła. Mogę to 

uważać za osobisty sukces. Pozwoliło na to moje 

doświadczenie jako wicestarosty oraz wsparcie pana 

posła Marka Suskiego. Jeszcze nie miałem sposob-

ności podziękować za udzieloną pomoc. Z pewno-

ścią to uczynię, jak tylko uporamy się z pandemią. 

Podsumowując, powiem, że do budżetu gminy 

w 2020 roku pozyskałem łącznie ponad 12 mln zł.  

B.S: Z poprzedniej wypowiedzi wnioskuję, że roz-

budowa szkoły w Cerekwi jest chyba Pana 

oczkiem w głowie. Czy mógłby Pan powiedzieć, 

jak ta inwestycja przebiega, na jakim jest etapie 

i kiedy będzie sfinalizowana? 

L.M: Rozbudowa szkoły w Cerekwi przebiega zgod-

nie z harmonogramem finansowo-rzeczowym. Co 

dwa tygodnie organizujemy radę budowy, na bieżą-

co śledzimy postęp prac. Najtrudniejszy etap prac 

ziemnych jest za nami, na dzień dzisiejszy już widać 

ściany sali gimnastycznej, czekamy na dach. Wej-

ście do szkoły będzie usytuowane w nowej części 

budynku, a w związku z tym zleciliśmy prace pro-

jektowe drogi z chodnikiem, która będzie przebiegać 

przy rzece Cerekwiance. Rok szkolny 2022/2023 

planujemy uroczyście rozpocząć w nowej sali gim-

nastycznej.  

B.S: Chciałabym poruszyć temat, który ostatni-

mi czasy bardzo interesuje mieszkańców – gazy-

fikacja gminy. Czy w nadchodzącym roku roz-

poczną się prace związane z rozbudową sieci ga-

zowej? 

L.M: Dostrzegam wzmożone  zainteresowanie miesz-

kańców gazyfikacją. Dużą aktywność wykazali rad-

na Mleczkowa i Cerekwi, pani sołtys Natalina. 

Ogromne wsparcie otrzymaliśmy z PSG Gazownia 

Radom oraz z Wydziału Geodezji Starostwa Powiato-

wego w Radomiu. Cenna była otwartość i zrozumie-

nie  właścicieli działek, w sąsiedztwie których będzie 

przebiegała główna nitka gazu. Dzięki tej inwestycji 

wzrośnie atrakcyjność tych terenów oraz wzbogaci 

się lokalna infrastruktura. Będziemy  mogli również  

pochwalić się wkładem w walkę na rzecz czystego 

powietrza.  Jest duża szansa, że w 2021 roku gaz 

dotrze do szkoły w Zakrzewie. 

B.S: Odpady stały się dużym problemem w do-

mach. Czy może Pan powiedzieć, dlaczego od 

drugiego kwartału zapłacimy więcej? 

L.M: Zakończyliśmy procedurę przetargową na od-

biór i utylizację odpadów komunalnych. Do przetar-

gu stanęły cztery firmy.  Nie bez znaczenia jest ilość 

ofert dla komisji przetargowej, również dla mnie, bo 

daje nam to poczucie, że taniej być już nie mogło. 

Niestety, wzrost kosztów pracy oraz opłaty marszał-

kowskiej, przekładają się na cenę. Warto przy tej 

okazji powiedzieć, czym jest opłata marszałkowska? 

Jest to opłata wynikająca z ustawy Prawo Ochrony 

Środowiska, wnoszona jest za korzystanie ze środo-

wiska, czyli za wszystkie  gazy lub pyły wprowadza-

ne do środowiska oraz umieszczanie odpadów na 

składowisku. Opłata ta dotyczy tej części odpadów 

zebranych w gminie, która zawiera odpady nienada-

jące się do recyklingu. Do 2017 roku opłata wynosi-

ła 24,15 zł za tonę odpadów, w roku 2020 opłata ta 

wynosiła już 270 zł za tonę. Dlatego firmy  zajmują-

ce się zagospodarowaniem odpadów,  zmuszone są 

podnosić ceny. Dodam, że opłata w całości jest 

przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego. Mar-

twią mnie, niestety, te odpady, które widzimy w na-

szych lasach. Cieszy mnie chętne korzystanie 

z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komu-

nalnych.  Otworzyłem go w Zakrzewie, aby uzupeł-

nić proces odbioru odpadów w formie indywidualne-

go przekazywania w dogodnych terminach i w wy-

znaczonym miejscu, co moim zdaniem, może 

w znaczny sposób zapobiec zanieczyszczaniu lasów 

i przydrożnych rowów. 

B.S: W ostatnich latach coraz bardziej popularny 

staje się aktywny wypoczynek. Jest Pan tego 

przykładem. Czy w tym roku przewidziane są 

dalsze rozbudowy ścieżek rowerowych? 

L.M: Tak, lubię jeździć rowerem. To dobra okazja, 

aby dotlenić organizm, spotkać mieszkańców w te-

renie, sprawdzić stan utrzymania dróg i często ro-

dzą się w głowie nowe pomysły. Z niecierpliwością 

czekam na rozpoczęcie sezonu. Wracając do pyta-

nia, na terenie gminy powstanie w tym roku niemal 

dwukilometrowy odcinek ścieżki rowerowej z Kolonii 
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Piaski w kierunku Wsoli. Jest to inwestycja samo-

rządu powiatowego z udziałem finansowym Gminy 

Zakrzew w kwocie 370 tyś. zł. Gmina zleciła wyko-

nanie projektu brakującego ciągu pieszo-

rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 740 od Mi-

lejowic do Mleczkowa (ściślej mówiąc do drogi S7). 

Projekt jest gotowy. Kiedy dojdzie do realizacji? 

Mam nadzieję, że niebawem, ponieważ inwestorem 

w tym przypadku będzie MZDW. 

B.S: Czy nasze szkoły są przygotowane, by pro-

wadzić nauczanie zdalne? Czy uczeń nie został 

pominięty z powodu braku kontaktu on-line 

z nauczycielem? Czy w naszej gminie występuje 

zjawisko wykluczenia cyfrowego? 

L.M: Zamknięcie szkół i prowadzenie zajęć  w spo-

sób zdalny w początkowym etapie przysporzyło ro-

dzicom wiele kłopotów. Często w domu jest więcej 

niż jeden uczeń, a do dyspozycji pozostawał jeden 

komputer. Zdarzały  się sytuacje, że sprzęt nie był 

wyposażony w kamerkę i mikrofon. Wtedy starali-

śmy się reagować. Nie bez znaczenia była szansa, 

jaką stworzył rząd, przekazując środki finansowe na 

zakup sprzętu komputerowego. Na wniosek urzędu 

gminy otrzymaliśmy dotację w kwocie 175 tyś. zł, co 

pozwoliło na zakup 67 laptopów z oprogramowa-

niem. Zostały one przekazane do szkół. Dyrektorzy 

placówek rozdysponowali sprzęt  w formie  użycza-

nia  potrzebującym uczniom. Nie miałem sygnałów, 

aby przekazany sprzęt miał problem z zasięgiem in-

ternetu. Czy występuje zjawisko wykluczenia cyfro-

wego? W niewielkim procencie, szczególnie u osób 

60+. W domach ludowych odbywały się kursy ob-

sługi komputera  dla dorosłych, jednakże nie wszy-

scy czuli potrzebę uczenia się, nie wszyscy pokonali 

strach przed komputerem. Wiele do życzenia pozo-

stawia sieć internetowa. Większość z nas marzy 

o internecie ze światłowodu.  

B.S: Przejdźmy teraz do budżetu na rok 2021. 

Proszę wskazać najważniejsze zadania, jakie są 

przewidziane do realizacji. 

L.M: Budżet na 2021 rok już jest realizowany. Dla 

czasochłonnych inwestycji przetargi na wykonanie 

są rozstrzygane i poznajemy wykonawców. Z pewno-

ścią do najważniejszych zadań zaliczyć należy kon-

tynuowanie rozbudowy szkoły w Cerekwi. Warto 

dodać, że na ten cel przeznaczamy tylko w  tym ro-

ku prawie 5 mln zł, termomodernizacja szkoły 

w Zakrzewie pochłonie 2 mln zł, zmiana sposobu 

użytkowania budynku szkolnego w Gulinie pochło-

nie kolejne 2 mln zł, rozbudowa drogi Mleczków-

Cerekiew to koszt około 3 mln zł, budowa dróg 

w Woli Taczowskiej i Bielisze to wydatek w sumie 

1,5 mln zł. Do wielu innych zadań możemy zaliczyć: 

budowę studni głębinowej w Dąbrówce Nagórnej, 

oświetlenie dróg, budowa placów zabaw. Warto 

wspomnieć, że z myślą o kolejnym roku budżeto-

wym już teraz projektujemy przebudowę drogi 

w Wacynie (ul.Szafirowa/Traktorzystów), projektuje-

my salę gimnastyczną przy szkole w Taczowskiej 

Woli. Zaplanowane wydatki na rok 2021 to przeszło 

76 mln zł, w tym wydatki majątkowe 17 mln zł. Am-

bitny plan, wymagający dobrej organizacji pracy, ale 

też dający dużo satysfakcji. Podsumowując, chciał-

bym zaznaczyć, iż  zawsze będzie coś do zrobienia – 

jak w każdym gospodarstwie domowym. Myślę, że 

każdy z nas w swoim domu ma wiele planów i nie 

na wszystko wystarcza od razu pieniędzy. Dlatego 

najpierw wybiera się rzeczy najważniejsze i stopnio-

wo się realizuje. Podobnie jest w gminie: planów 

i zamierzeń  jest dużo, ale wszystko trzeba dopaso-

wać do budżetu gminy. Cieszę się, że w tym wszyst-

kim nie jestem sam. Podejmujemy decyzje w atmos-

ferze spokoju i wzajemnego szacunku. Wiadomo, że 

każdy radny w pierwszej kolejności myśli o własnej 

miejscowości, to normalne. Ale fenomen obecnej 

Rady Gminy polega na tym, że radni mądrze anali-

zują sytuację i potrafią się dogadać. „Cichymi boha-

terami” wielu projektów i zadań realizowanych na 

naszym terenie są wykwalifikowani pracownicy 

Urzędu Gminy, którzy służą pomocą mieszkańcom 

i stanowią filar działania tej instytucji. 

B.S: Od dawna wiadomo o zadłużeniu gminy. Czy 

może Pan opisać stan obecny? Jak Pan ocenia 

jej kondycję  finansową ? 

L.M: Ważny wątek poruszamy. Budżet to dochody, 

wydatki, ale także zadłużenie. Faktem jest, że rok 

2018 zakończyliśmy z zadłużeniem w kwocie 

16.760.911, co stanowiło 29,47% wykonanych do-

chodów. Wielkość zadłużenia mieściła się w grani-

cach dopuszczalnych przez ustawę o finansach pu-

blicznych, jednak moim zdaniem była znacząca 

i troszeczkę niebezpieczna. Wyobraźmy sobie, że 

gospodarka spowalnia, zmniejszają nam się docho-

dy i wówczas relacja długu do dochodów niebez-

piecznie rośnie. Przyszedł koronawirus. 

Nie  przewidzieliśmy takiej sytuacji.  Jakie będą 

ostateczne konsekwencje gospodarcze? Jak będzie 

prowadzona polityka przez rząd w tych trudnych 

czasach? Nikt nie  jest w stanie tego przewidzieć. 

Dlatego tak ważne jest, aby zadłużenie było bez-

pieczne. Zaproponowałem Radzie Gminy stopniowe 

zmniejszanie zadłużenia i w roku 2020 zmniejszyli-

śmy je o kwotę 1,6 mln zł, na rok 2021 zaplanowa-
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łem kolejne zmniejszenie o 2 mln zł. To będzie wy-

magać dużej dyscypliny. Docelowo do końca kaden-

cji w 2023 roku bardzo bym chciał, aby zadłużenie 

kształtowało się na poziomie 20% planowanych do-

chodów. Na marginesie dodam, że kończąc studia 

na kierunku ekonomii, pisałem pracę magisterską 

pod tytułem: „Wpływ samorządu gmin na wysokość 

dochodów budżetowych”. Wówczas była to praca 

teoretyczna, dziś muszę zdać egzamin praktyczny.  

B.S: W jakim stopniu epidemia koronawirusa od-

biła się na funkcjonowaniu samorządu i miesz-

kańców gminy? 

L.M: Niemal już rok pracujemy z wieloma ogranicze-

niami i rygorami. Obsługa mieszkańców przez pra-

cowników urzędu jest utrudniona. W pewnym stop-

niu żyjemy obecnie w odosobnieniu. Mnie również 

brakuje corocznie odbywających się spotkań 

z mieszkańcami w poszczególnych miejscowościach. 

Bo przecież  były one dobrą okazją, aby wójt przed-

łożył sprawozdanie ze swojej pracy. To również oka-

zja do wysłuchania ludzi. Cały czas uważam, że dia-

log społeczny to jedyny słuszny kierunek. Warto 

rozmawiać z mieszkańcami i wprowadzać nowe roz-

wiązania, które to im będą służyć. Realizowane pro-

jekty np. budowy dróg warto jest konsultować 

z mieszkańcami. Tak było w przypadku projektowa-

nia rozbudowy drogi Mleczków-Cerekiew czy dro-

gi w Wacynie. Czas pandemii nie daje nam  takich 

możliwości, a prace są kontynuowane. Czas nas, 

niestety, ponagla, jeśli chcemy mieć przygotowane 

projekty do kolejnego naboru wniosków do Rządo-

wego Funduszu Dróg Samorządowych. Myślę, że 

tęsknimy też za wydarzeniami kulturalnymi w na-

szej bibliotece, za festynami, dożynkami. My oczywi-

ście jesteśmy w stanie przygotować te wydarzenia, 

ale czy będzie nam dane czerpać z nich radość? 

Optymistycznie patrzę w przyszłość i wierzę, że nie-

bawem wszyscy spotkamy się na imprezie kultural-

nej.  

B.S: Czy jest jakiś obszar gminy, który do tej po-

ry nie był zauważony, a Pan chciałby go rozpo-

cząć i tym samym być pionierem? Być może bę-

dzie to Pana autorski projekt. 

L.M: Przedstawiłem Radzie Gminy pomysł wyjścia 

naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin. Spotkał się z pełną akceptacją. Zważywszy 

na fakt, że jest to zadanie samorządu powiatowego, 

odbyłem już rozmowy ze Starostą Radomskim Wal-

demarem Trelką i Wicestarostą Romanem Frąkiem. 

Z otwartością przyjęli pomysł i popierają jego wdra-

żanie. Dołożę starań, aby w tym roku na terenie na-

szej gminy zostały utworzone warsztaty terapii zaję-

ciowej. To nasz moralny obowiązek, aby wspierać 

osoby niepełnosprawne. Pomoc osobom niepełno-

sprawnym to nie tylko znoszenie barier funkcjonal-

nych, ale przede wszystkim barier międzyludzkich.  

Utworzyłem w Zakrzewie Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych. Czy nie miałem 

obaw? Owszem miałem je, ale też wiedziałem, jak 

bardzo jest potrzebny. Wymaga jeszcze nakładów: 

należy powiększyć i utwardzić plac, wyposażyć go 

w wagę najazdową. Mogę obiecać, że ten punkt bę-

dzie zorganizowany z myślą o wygodzie mieszkań-

ców i obsługi punktu.  

B.S: Jaka jest Pana recepta na sukces w pracy 

samorządowej? 

L.M: Samorządowcem jestem od 26 lat. Przez 12 lat 

byłem radnym gminy, 12 lat radnym powiatu ra-

domskiego, w tym przez 4 lata pełniłem funkcję wi-

cestarosty radomskiego. Od 2 lat pełnię funkcję 

wójta. Przez te wszystkie lata uczyłem się, zdobywa-

łem doświadczenie, poznawałem ludzi, polityków, 

„kuchnię” samorządu. Zawsze jestem otwarty na 

sprawy innych ludzi, nie ze względu na funkcję, ale 

taki po prostu jestem. 

Zmiany, które wprowadzam w gminie, są wy-

nikiem tych doświadczeń. Mam na myśli wprowa-

dzenie bezgotówkowych operacji finansowych, wpro-

wadzenie indywidualnych kont dla podatków 

i opłat. Dzisiaj 70% wpłat realizowanych jest już 

bezgotówkowo.  

Utworzenie Gminnego Przedsiębiorstwa Komu-

nalnego, które zajmuje się dostarczaniem wody 

i odprowadzaniem ścieków – istotnych usług 

z punktu widzenia mieszkańców – rodziło pytania 

po co ta zmiana? Do tej pory zdania są podzielone. 

Nie mam wątpliwości, że taką decyzję należało pod-

jąć. Nasuwa się zapewne pytanie dlaczego? Patrząc 

na Wodociągi Radomskie czy Radpec- główny do-

starczyciel ciepła do miasta – odpowiedź rodzi się 

sama. W obszarach strategicznych dla gminy to ona 

powinna być głównym decydentem. A w naszym 

przypadku wodociągi i ścieki są niezaprzeczalnie 

takim obszarem. Okres rozruchu był bardzo trudny. 

Mam na myśli pozyskanie kadry, wyposażenia, któ-

rym początkowo były wiadra i łopaty. Dzisiaj, korzy-

stając ze środków Powiatowego Urzędu Pracy, na 

tworzenie nowych stanowisk pracy mamy świetnie 

wyposażone przedsiębiorstwo, od agregatu prądo-

twórczego do kamery wizyjnej, do kontroli rurocią-

gów. Dodam, to wszystko w niespełna rok. Przed 

przedsiębiorstwem jeszcze bardzo dużo pracy. Pracy 
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głównie nad mentalnością odbiorców usług. Bo pro-

cedury, jakie obowiązują w radomskich wodocią-

gach, nikogo nie dziwią, nikt z nimi nie dyskutuje, 

ale wprowadzanie takich samych procedur na tere-

nie naszej gminy napotyka na opór. Gmina się roz-

rasta, oczekiwania mieszkańców również, a jedno-

cześnie wzbraniamy się przed wprowadzaniem oczy-

wistych zasad. Wierzę, że trudności zostaną poko-

nane, a gminne przedsiębiorstwo zapewni nam 

usługi na wysokim poziomie. Powtórzę się, nie mam 

wątpliwości, że taką decyzję należało podjąć! 

B.S: Panie Wójcie, kończąc naszą rozmowę, 

chciałabym postawić ocenę. Ale może, nie zape-

szając  noty, przedstawię ją w następnym wywia-

dzie. Spotykamy  się na początku roku 2021, 

jakże trudnego roku, czego Włodarz Gminy ży-

czy swoim mieszkańcom? 

L.M: Przede wszystkim życzę zdrowia, powrotu do 

„normalności”, do spotkań międzyludzkich, do dzia-

łań prowadzonych wspólnie, zarówno w domu, jak 

i w skali lokalnej. Życzmy sobie, aby pandemia za-

kończyła się jak najszybciej, a straty, które spowo-

duje, były dla naszej gminy jak najmniejsze. Stabili-

zacji, bo dla nas najważniejsza jest zgoda i porzą-

dek. W takiej sytuacji mieszkańcy mają pracę, nie 

martwią się o swój byt, a do gminnego budżetu 

wpływają podatki, dzięki którym możemy realizować 

zadania społeczne i inwestycyjne. Wtedy ja również 

będę spokojniejszy i nie będę o nic się martwił. Pro-

szę o życzliwe wsparcie i obiektywne oceny. Tego  

wszystkim życzę. 

B.S: Dziękuję bardzo i życzę zdrowia, jakże cen-

nego dzisiaj, szczęścia, ile się da i wielu sukce-

sów zawodowych. 

L.M. Wzajemnie, dziękuję. 

Z Wójtem Gminy Zakrzew Leszkiem Margasem  

rozmawiała  Beata Słowik 

DROGA ZAKRZEW-TACZÓW ODDANA DO UŻYTKU 

P 
od koniec ubiegłego roku za-

kończyła się inwestycja drogo-

wa rozbudowy drogi gminnej 

nr 351310W  relacji Zakrzew 

Taczów. To kolejna droga w naszej gmi-

nie, której celem jest poprawa bezpie-

czeństwa i komfortu życia mieszkańców. 

Uroczyste otwarcie drogi nastąpiło 29 

grudnia 2020 r. przy udziale znamieni-

tych gości, władz gminy, radnych oraz 

mieszkańców. Wstęgę wspólnie przecinali 

Poseł Marek Suski, Poseł Andrzej Kosz-

towniak, Wójt Gminy Zakrzew Leszek 

Margas oraz Przewodniczący Rady Ja-

nusz Stawczyk. 

Nowa droga w Taczowie łączy drogę woje-

wódzką 740 z dwoma drogami powiatowymi z Rado-

mia do Taczowa i Dąbrówki Podłężnej.  Jezdnia 

o nawierzchni bitumicznej składa się z dwóch od-

cinków tj.: odcinek główny 2537,91 m oraz odcinek 

o długości 92,00 m. W ramach zadania zostały wy-

konane również pobocza, zjazdy i chodniki z kostki 

brukowej.  Zadanie zostało wykonane przy udziale 

pozyskanych środków z Funduszu Dróg Samorządo-

wych ,w kwocie 2083357,26 zł, cała wartość inwe-

stycji 2777809,68 zł, dzięki czemu gmina mogła 

podjąć jej realizacji.  

Podczas inauguracji Wójt Gminy Zakrzew 

Leszek Margas podkreślił, iż korzystając ze środków 

Funduszu Dróg Samorządowych warto budować 

dobre drogi. Istotne jest bezpieczeństwo dlatego sta-

ramy się, aby budować chodniki przynajmniej 

w terenie zabudowanym. Ta droga jest bardzo waż-

na ze względu komunikacyjnego, jest łącznikiem 

drogi 740 Radom – Potworów z drogą prowadzącą 

z Radomia do Taczowa.  

Uroczystościom towarzyszyli również straża-

cy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Taczowa, którzy 

mogą się poszczycić nowym wozem strażackim za-

kupionym w ubiegłym roku dzięki uzyskanej dota-

cji.  

Katarzyna Wojcieszak 

Foto:  Katarzyna Wojcieszak 
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KANALIZACJA W JANISZEWIE ZAKOŃCZONA 

W 
 styczniu tego roku Gmina Zakrzew 

oddała do użytku ostatni, dodatkowy 

III etap budowy kanalizacji w miej-

scowości Janiszew. Prace polegały 

na dołączeniu do sieci kanalizacyjnej mieszkańców 

z ulicy Zielonej w kierunku od byłej szkoły podsta-

wowej do Dąbrówki Nagórnej oraz ulicy Amaranto-

wej.  

Inwestycja została zrealizowana w ramach  

projektu „Rozbudowa systemu wodno-

kanalizacyjnego w gminie Zakrzew, w aglomeracji 

Radom”, który jest największym projektem inwesty-

cyjnym w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej 

realizowanym na naszym terenie. W  2016 roku  

gmina podpisała umowę o dofinansowanie w ra-

mach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa 

w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona śro-

dowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Pro-

gram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 

– 2020.  

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby 

ludności korzystającej z ulepszonego systemu wod-

no-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew, który przy-

czyni się do ochrony środowiska naturalnego po-

przez zredukowanie ilości zanieczyszczeń odprowa-

dzanych ze ściekami do wód i ziemi dzięki likwidacji 

szamb bezodpływowych, a co za tym idzie poprawę 

atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej gminy Za-

krzew. 

W I etapie zostały realizowane 3 główne zadania: 

Budowa kanalizacji w miejscowości Janiszew 

w kwocie 5 166 000 zł, Modernizacja Stacji Uzdat-

niania Wody w Zakrzewie na 591 630 zł, Budowa 

sieci wodociągowej w Taczowie 77 812 zł. 

W trakcie realizacji prac okazało się, że jest 

z jeszcze gro mieszkańców, którzy nie byli zdecydo-

wani na  etapie projektowania sieci lub powstały 

nowe budynki. Gmina  rozszerzyła zadanie o II etap 

i wykonała dodatkowe odcinki w ulicy Zielonej, 

Wschodniej, Zachodniej, Azaliowej oraz innych. 

Dzięki czemu w  2019 roku udało się przyłączyć do-

datkowe gospodarstwa domowe do sieci. Prace bu-

dowlane wyniosły 1 422 402,61 zł. 

Dzięki realizacji projektu została wybudowa-

na  sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jani-

szew o długości prawie 15,5 km, 5 szt. przepom-

powni sieciowych  oraz 19 szt. przepompowni  przy-

domowych, do której może zostać podłączonych 715 

osób. Ponadto w inwestycji uwzględniona została 

budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Taczów 

o długości 0,9 km oraz modernizacja stacji uzdat-

niania wody w Zakrzewie. 

Z końcem stycznia br. zakończyły się wszyst-

kie prace budowlane związane z projektem, w wyni-

ku czego cała miejscowość Janiszew została skana-

lizowana, mieszkańcy sukcesywnie podłączają się 

do sieci. Inwestycja zmierza do poprawy gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie Gminy. W sposób oczy-

wisty powyższe zabiegi poprawią stan sanitarny 

i wpłyną zdecydowanie na ochronę środowiska na-

turalnego z uwagi na przewidzianą likwidację zbior-

ników bezodpływowych służących obecnie do gro-

madzenia ścieków z budynków. 

Cała wartość projektu: 8 014 584  zł 

Dotacja: 4 211 518 zł 

Środki własne Gminy: 3 803 066 z 

Katarzyna Wojcieszak 
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DLACZEGO RECYKLING JEST TAK WAŻNY? 

S 
egregacja odpadów to szansa na drugie 

życie surowców wtórnych. Papierowe czy 

szklane opakowania nie są tylko odpad-

kami, mogą być przydatnymi materiała-

mi, służącymi do produkcji pełnowartościowych to-

warów. Aby się o tym przekonać, wystarczy przyj-

rzeć się produktom, jakie otrzymujemy z recyklingu: 

 z plastiku pozyskujemy: butelki z tworzyw 

sztucznych, torby wielokrotnego użytku, folie, 

osłony do wykładzin i dywanów, meble ogrodowe, 

zabawki, długopisy, ramy okienne z PCV. 

 z przetworzonego papieru powstają: nowe książ-

ki, zeszyty, gazety,  filtry do kawy, artykuły toale-

towe, papier drukarski, opakowania do jajek, 

maseczki ochronne, klosze oświetleniowe. 

 ze szkła mogą powstać: szklanki, szklane dekora-

cje, słoiki lub może być wykorzystywany do ma-

teriałów budowlanych. 

 odpady bio mogą być użyte jako składnik podło-

ża dla upraw warzyw oraz kwiatów doniczko-

wych; nawozy roślin ogrodowych, biogaz jako pa-

liwo do produkcji energii elektrycznej i ciepła 

oraz napędu pojazdów; kompost służący do na-

wożenia roślin i kwiatów. 

Recykling z jednej strony wiąże się z redukcją 

ilości odpadów na wysypiskach oraz ochroną środo-

wiska, ale na tym jednak nie koniec, gdyż każda 

gmina zobowiązana jest osiągnąć każdego roku od-

powiednie poziomy recyklingu na podstawię 

„Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 

grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku inny-

mi metodami niektórych frakcji odpadów komunal-

nych”, a są to: 

1. Poziom przygotowania do ponownego użycia i re-

cyklingu następujących odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.  

W 2019 roku Gmina Zakrzew osiągnęła poziom  

3,21 % przy minimalnym poziomie na rok 2019 r. 

określonym na 40 %. 

2. Poziom recyklingu – przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami innych niż nie-

bezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiących odpady komunalne. W 2019 r. Gmina 

Zakrzew osiągnęła poziom 76,93% przy minimal-

nym poziomie na 2019 r. określonym na 60%. 

Każda gmina jest również zobowiązana ograniczyć 

masę odpadów komunalnych ulegających biodegra-

dacji przekazywanych do składowania w stosunku 

do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.  

Poziom do osiągnięcia, a także sposób jego oblicza-

nia zostały określone w „Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

poziomów ograniczenia składowania masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji”. 

W 2019 r. Gmina Zakrzew osiągnęła poziom ograni-

czenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania 

33,60% przy dopuszczalnym maksymalnym pozio-

mie na 2019 r. określonym na 40 %.  

Z powyższych danych wynika, że Gmina Zakrzew 

nie osiągnęła jednego poziomu w 2019 roku. Zgod-

nie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach nie osiągnięcie powyższych poziomów 

skutkuję karą pieniężną. Dlatego tak ważny jest 

obowiązek segregacji odpadów komunalnych oraz 

zwrócenie uwagi na jakość oddawanych odpadów, 

gdyż pozwoli to na ponowne ich użycie oraz osią-

gnięcie przez Gminę Zakrzew w kolejnych latach 

ustawowych poziomów oraz uniknięcie kar pienięż-

nych.  

Aleksandra Pysiak-Sułecka 

 

OGŁOSZENIE 

Stowarzyszenie AKADEMIA AKTYWNOŚCI informuje mieszkańców Gmi-

ny Zakrzew o możliwości udziału w zajęciach sportowych dofinansowa-

nych ze środków budżetowych Gminy Zakrzew (Aqua Fitness, Nordic 

Walking, Zdrowy kręgosłup). Zajęcia rozpoczną się w marcu i będą trwa-

ły 24 tygodnie. Zapisy i szczegółowe informacje pod nr tel. kom. 

500 235 734 do dnia 12.03.2021 w godzinach 11:00-17:00. 
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  

W ZAKRZEWIE 

Z 
miany w 500+. Ważne terminy.  

Od 2021 roku zmieniły się terminy 

składania wniosków o świadczenia z pro-

gramu Rodzina 500 Plus. Jest to o tyle 

istotne, że spóźnienie może spowodować, że rodzice 

stracą świadczenie. 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadcze-

nia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/-

2022 będą przyjmowane: 

drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021 r.  

(poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal 

Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, PUE ZUS. 

 w formie papierowej - od dnia 1 kwietnia 2021 

r.     

Należy pamiętać, że wypłata świadczenia jest uza-

leżniona od terminu złożenia wniosku 

Informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysła-

na na adres poczty elektronicznej wskazany we 

wniosku. 

2. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa  

2014-2020 [POPŻ] współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-

duszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pod-

program 2020. 

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Zakrzewie przystąpił do Programu Operacyj-

nego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) reali-

zowanego w ramach Europejskiego Funduszu Po-

mocy Najbardziej Potrzebującym. Programem zosta-

ło objętych 207 osób z terenu naszej Gminy,  wyda-

no ponad 10 ton żywności. Z uwagi na duże zainte-

resowanie mieszkańców Gminy Zakrzew program 

realizowany jest również w obecnym roku. Pomoc 

w ramach programu kierowana jest do tych osób 

i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mo-

Złożenie wniosku 

z wymaganymi dokumentami 

Ustalenie prawa do 

świadczenia 

i wypłata 

do 30 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. 

od 1 maja do 31 maja 2021 r. do 31 lipca 2021 r. 

od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r. do 31 sierpnia 2021 r. 
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gą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produk-

tów żywnościowych i znajdują się w trudnej sytuacji 

życiowej ( określonej przesłankami z art.7 ustawy 

o pomocy społecznej), których kryterium dochodowe 

określone w tej ustawie nie przekracza 220 % kryte-

rium dochodowego uprawniającego do skorzystania 

z pomocy społecznej, tj. 1542,20 zł dla osoby sa-

motnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w ro-

dzinie. Zestaw roczny artykułów spożywczych 

w podprogramie 2020 obejmuje artykuły spożywcze: 

warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, 

cukier, tłuszcze, dania gotowe. GOPS wydaje skiero-

wania do otrzymania pomocy w powyższej formie. 

3. Program „Wspieraj Seniora” 

Program ma na celu realizację usługi wsparcia na 

rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epi-

demii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa 

wsparcia ma polegać w szczególności na dostarcze-

niu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora 

zakresem, obejmujących artykuły podstawowej po-

trzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny 

osobistej. 

Szanowny Seniorze! 

• Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia? 

• Zdecydowałeś się dla bezpieczeństwa pozostać 

w domu? 

• Nie masz bliskich którzy Ci pomogą? 

Zadzwoń na specjalną  bezpłatną infolinię:  

22 505 11 11 

lub do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w  Z a k r z e w i e  w  g o d z i n a c h  p r a c y : 

48 610 54 88  i zgłoś swoją potrzebę. 

Pracownik ośrodka, skontaktuje się z Tobą 

i ustali wszystkie szczegóły.  

Koszty zakupów pokrywa senior. 

Prosimy o rozsądne zgłaszanie potrzeb. Jed-

nocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami w pierwszej kolejności wsparcia 

powinna udzielać najbliższa rodzina. Instytucje po-

mocowe działają dopiero wtedy, gdy nie ma najbliż-

szej rodziny lub z uzasadnionych powodów 

(kwarantanna, izolacja domowa) pomoc nie jest 

możliwa.  

Bernadeta Domińczak 

 

JAK ZA DAWNYCH LAT... 

G 
minna Biblioteka Publiczna w Zakrze-

wie przygotowała projekt skierowany do 

mieszkańców gminy Zakrzew pt. ,,Jak 

za dawnych lat… - Aktywizacja i inte-

gracja zakrzewskich seniorów”. Na jego realizację 

otrzyma dofinansowanie od Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Razem dla Radomki” w konkursie 

zatytułowanym „Start-upy na inicjatywy lokalne” 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020, wsparcie wynosi 6 948,00 zło-

tych. 

Projekt będzie przeprowadzony w roku 2021 

i składać się będzie z dwóch zadań.  

Pierwsze przedsięwzięcie polega na organiza-

cji ,,Zakrzewskiego dnia seniora”, które ma na celu 

integrację oraz pobudzenie aktywności kulturalnej 

i społecznej seniorów. Mamy nadzieję, że mimo 

ograniczeń związanych z pandemią, będziemy mogli 

zaprosić Państwa na koncert uznanego artysty 

i okazjonalne spotkanie. 

Druga część projektu to wystawa złożona ze sta-

rych fotografii ślubnych ,,Ślubne historie”. Celem 

wystawy jest zaprezentowanie lokalnej historii, za-

chowanie dziedzictwa kulturowego poprzez poznanie 

i dokumentowanie dawnych obrzędów i zwyczajów 

weselnych z okolic Zakrzewa. Pragniemy zatrzymać 

w pamięci odchodzące w zapomnienie bogate trady-

cje związane z obrzędem weselnym. Dawniej ślub 

i wesele było wydarzeniem w życiu całej wsi. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie po-

szukuje fotografii na wystawę. Poszukujemy fotogra-

fii z przełomu XIX/XX w. jak i przedwojennych mo-

nideł – czyli ręcznie kolorowanych portretów ślub-

nych. Mile widziane będą także zdjęcia powojenne, 

aż do końca XX w. Może ktoś z Państwa posiada 

w rodzinnym albumie fotografie ślubne swoich ro-

dziców, dziadków czy pradziadków i chciałby udo-

stępnić je na wystawę. Każda taka fotografia jest 

wyjątkowa i przedstawia ważny moment z życia ro-

dziny. Dzięki takim kolekcjom będziemy mogli zoba-
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Jadwiga Kowalczyk z domu Michalczewska - 1945 

fotografia ślubna 

Poseł Józej Baćmaga - fotografia ślubna 

czyć, jak wyglądały dawniej pary młode, jak zmieniały się na przestrzeni lat zwyczaje i moda ślubna. 

Zapraszamy do podzielenia się takimi zdjęciami. Po skopiowaniu fotografie zostaną zwrócone właścicie-

lom. 

Zofia Maj 

NOWOŚCI REGIONALNE... 

M 
arcin Szymaniak „Szable 

i cekaemy”, Wydawnictwo Znak 

Horyzont. 

„Szable i cekaemy” to książka, która 

ukazała się w 100 rocznicę wojny polsko- bolszewic-

kiej, ale daleka jest od rocznicowej sztampy. Jest to 

pozycja nie będąca powieścią sensu stricto, ale bar-

dzo mocno beletryzowana. Jednocześnie oparta na 

materiale źródłowym i bogatej literaturze przedmio-

tu, ma dzięki talentowi pisarskiemu autora żywą 

i dynamiczna narrację.  

Książka opowiada o losach ośmiorga postaci, które 

żyły naprawdę i w różny 

sposób uczestniczyły 

w wojnie polsko-

bolszewickiej 1920 r. 

Szeregowy ułan, lekar-

ka, naczelnik państwa, 

lotnik, para literatów, 

podoficer piechoty i dzia-

łacz komunistyczny. Są 

to zarówno osoby znane 

wówczas z pierwszych 

stron gazet, a dziś z pod-
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ręczników historii – z Józefem Piłsudskim na czele, 

jak i „zwykli ludzie” (choć biorąc uwagę ich wojenne 

losy, raczej niezwykli) jak lekarka Maria Zdziarska 

czy ułan Zbigniew Karłowski. Ośmioro bohaterów 

wplątanych w wojnę z sowiecką Rosją. Autor zdecy-

dował się pokazać ich historie tak, by połączyć wy-

darzenia historyczne z jednostkowym losem. 

Na szczególną uwagę zasługuje przywołana tu po-

stać Marii Zdziarskiej - sanitariuszki i lekarki, 

w czasie II wojny światowej porucznika Armii Krajo-

wej, damy Orderu Virtuti Militari, odznaczonej także 

Krzyżem Niepodległości „za pracę w dziele odzyska-

nia niepodległości”, Krzyżem Walecznych „za czyny 

męstwa i odwagi wykazane w bojach toczonych 

w latach 1918-1921” i Srebrnym Krzyżem Zasługi 

z Mieczami.  

Maria Zdziarska brała czynny udział w przejęciu od 

Niemców Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie 

w listopadzie 1918. W czasie wojny polsko bolsze-

wickiej służyła w 4 pułku piechoty Legionów jako 

lekarz szpitala polowego. W czasie III powstania ślą-

skiego walczyła jako lekarz batalionu Tarnogórskie-

go Pułku Piechoty. Podczas kampanii wrześniowej 

1939 r. organizowała punkty sanitarne dla ludności 

cywilnej, pracowała też w szpitalu dla jeńców w Ra-

wie Mazowieckiej. W 1942 r. została lekarzem zgru-

powania Armii Krajowej. W 1944 r. aresztowana 

przez Gestapo i osadzona na Pawiaku, następnie 

wywieziona do obozu koncentracyjnego Ravensbr-

ück. Po wojnie osiadła we Francji.  1 stycznia 1961 

generał Władysław Anders mianował ją na stopień 

kapitana. 

W książce „Szable i cekaemy” poznajemy  losy Marii 

Zdziarskiej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Jej 

historia łączy się także z  postacią  Teresy Grodziń-

skiej, bohaterskiej sanitariuszki z Jaszowic, zamor-

dowanej przez bolszewików. Teresa i Maria były  

kuzynkami, ich matki Bronisława Grodzińska  i Ka-

milla Zdziarska były spokrewnione (z domu Arku-

szewskie). Teresa Grodzińska i Maria Zdziarska były 

także szwagierkami, gdyż na początku 1920 r. 

w kościele parafialnym w Cerekwi odbył się ślub 

brata Marii, Stanisława Zdziarskiego i Łucji Gro-

dzińskiej, siostry Teresy.  To właśnie dzięki Marii 

Zdziarskiej Teresa znalazła się na froncie. Maria, 

starsza od Teresy, była już lekarzem z doświadcze-

niem frontowym. To ona pomogła Teresie dostać się 

na kurs sanitarny, a w sierpniu 1920 r. zgodziła się, 

by jako sanitariuszka dołączyła do batalionu sani-

tarnego kierowanego na front.   

„Szable i cekaemy” to kolejna publikacja, w której 

opisane są tragiczne losy naszej bohaterki. Jej wy-

jątkowość polega na tym, że dzięki zbeletryzowanej 

formie historia Marii, a także Teresy ożywa. To nie 

tylko opis działań wojennych na froncie, ale także 

obraz życia codziennego w czasie tej wojny. Boha-

terki także odczuwały zwykłe ludzkie emocje – ra-

dość, entuzjazm, ale także zmęczenie, strach, smu-

tek. 

Pietruszka Marek „Teresa 

Jadwiga Grodzińska”, In-

stytut Pamięci Narodowej 

Seria wydawnicza: Bohate-

rowie Niepodległej 

Instytut Pamięci Narodowej 

w 100 rocznicę wojny pol-

sko-bolszewickiej wydał 

serię „Bohaterowie Niepod-

ległej”, przedstawiającą po-

stacie, które uczestniczyły 

w zmaganiach o niepodle-

głość Rzeczypospolitej w latach 1914–1918 oraz 

o granice Polski Odrodzonej w latach 1918–1921. 

W cyklu „Bohaterowie Niepodległej” ukazała się tak-

że publikacja  „Teresa Jadwiga Grodzińska” poświę-

cona naszej bohaterce. Jej autorem jest historyk 

Marek Pietruszka, a powstała ona dla uczczenia set-

nej rocznicy męczeńskiej śmierci Grodzińskiej (1899

–1920).  

Autor w swoim opracowaniu zebrał wszystkie do-

stępne informacje dotyczące Teresy Grodzińskiej. 

Rozpoczął od historii jej rodziny, gdyż to właśnie 

wychowanie w rodzinie w duchu patriotycznym 

i wzorce wyniesione z domu rodzinnego miały wpływ 

na jej postawę. Rodzina ojca Teresy – Grodzińscy, to 

stary ród szlachecki, właściciele m.in. Zakrzewa 

i Jaszowic. Także rodzina matki – Arkuszewscy, to 

szanowana i zasłużona rodzina ziemiańska. Pozna-

jemy beztroskie dzieciństwo w Jaszowicach, okres 

nauki szkolnej w Gimnazjum Marii Gajl w Radomiu 

i początek studiów ogrodniczych w Warszawie. Ko-

lejne rozdziały – „Na front” i „Czwartacy” – poświęco-

ne są okresowi od czerwca do września 1920 r., kie-

dy to Teresa przerwała naukę, ukończyła kurs sani-

tarny i zgłosiła się na ochotnika na front.  Tragiczne 

okoliczności  wzięcia do niewoli przez bolszewików 

i bohaterskiej śmierci opisał autor w rozdziale 

„Niewola, śmieć, pogrzeb”, opierając się na wielu 

dostępnych źródłach, m.in. pamiętniku Marii 

Zdziarskiej, archiwach wojskowych i prasie z tamte-

go okresu. W kolejnych częściach czytamy o upa-

miętnieniu niezwykłej na tamte czasy postawy mło-

dej dziewczyny.  W okresie międzywojennym Teresa 

Grodzińska stała się symbolem najwyższego patrio-

tyzmu i poświęcenia dla ojczyzny. Stawiana była 

w jednym rzędzie z Orlętami Lwowskimi jako wzór 
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dla młodzieży. Dokonania Teresy znalazły uznanie 

u dowództwa, czego potwierdzeniem jest zapis we 

wniosku odznaczeniowym o nadanie Krzyża Wojen-

nego Virtuti Militari. Wybuch II wojny światowej 

i późniejsze rządy komunistyczne spowodowały, że 

postać Teresy Grodzińskiej została zapomniana. 

Okres po roku 1989 to ponowne przywracanie pa-

mięci o Teresie. W ostatnim rozdziale książki opisa-

no inicjatywy upamiętniające postać niezwykłej bo-

haterki, min. wyjątkową uroczystość w Radomiu 

w 120 rocznicę urodzin z udziałem Jarosława Szar-

ka, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, parlamen-

tarzystów i rodziny bohaterki. Mszę św. odprawił 

biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Pa-

tronat honorowy objął Prezydent RP Andrzej Duda, 

list do uczestników uroczystości skierował Premier 

Mateusz Morawiecki.  

Publikację uzupełniają liczne dokumenty i fotografie, 

min. nieznane zdjęcie Teresy na koniu, pochodzące 

z rodzinnego archiwum.  Książka zawiera także bi-

bliografię.   

Izabela M. Krasińska 

„Urszula”, Wydawnictwo 

Czwarta Strona. 

„Urszula” to trzecia część 

sagi „Matki i córki”. Po-

przednie tomy to „Aniela” 

i „Wanda”. W każdej z nich 

poznajemy historię kobiet - 

kolejno babki, matki, i córki. 

Saga rozpoczyna się  

ok 1920 r., a kończy w cza-

sach współczesnych. Autor-

ka sagi  pochodzi z naszej gminy, wychowała się 

w Kozinkach, jest absolwentką szkoły podstawowej 

w Woli Taczowskiej i Gimnazjum Publicznego w Za-

krzewie.  

„Urszula”, główna bohaterka trzeciej części cyklu, 

często wraca myślami do czasów, gdy dom rodzinny 

naznaczony chorobą ojca wcale nie był bezpiecznym 

schronieniem. Ma wiele złych wspomnień - ciągle 

pijanego ojca, matkę, która nie darzy córek zainte-

resowaniem, a tym bardziej miłością, jaką oczekiwa-

łyby dzieci. Wyzwiska, kłótnie i ogromny strach 

przed tym co może się wydarzyć każdego dnia, kiedy 

tylko ojciec wróci z pracy. Urszula nie potrafi cie-

szyć się życiem, oderwać się od znienawidzonej 

przeszłości, zapomnieć o tym, co ją spotkało, by te-

raz jako dorosła kobieta wieść szczęśliwe życie. Wte-

dy największym wsparciem była dla niej Agnieszka. 

Dziś po siostrzanej miłości nie został już nawet ślad. 

Skrywane lęki i zawikłana rodzinna historia spra-

wiają, że Ula coraz chętniej ucieka w samotność. 

Gdy pewnego dnia poznaje w pracy Szymona, do-

strzega w nim ciepło, za którym od dawna tęskni. 

Wierzy, że związek pełen czułości i szacunku ukoi 

niepokój. 

Czy rodzące się między nimi uczucie pomoże jej za-

pomnieć o przeszłości i zaufać na nowo? Czy, dźwi-

gając na barkach błędy rodziców, można stworzyć 

szczęśliwy dom? I czy istnieje jeszcze szansa, aby 

odbudować to, co od dawna wydaje się stracone? 

Powracające wspomnienia, nowe nadzieje i wspar-

cie, które pozwala odzyskać radość małych chwil. 

„Urszula” to poruszająca opowieść o poszukiwaniu 

własnej drogi do szczęścia. 

Grażyna Jeromin – Ga-

łuszka „Stary kuferek”, 

Wydawnictwo Prószyń-

ski i S-ka  

Ostatni tom barwnej, peł-

nej emocji historii rodu 

Konarskich i Bogdanowi-

czów. 

Dwieście lat temu dziedzic 

Andrzej Konarski podaro-

wał swej młodszej siostrze 

Konstancji mały folwark w 

dolinie rzeki. Wokół go-

spodarstwa powstała niewielka osada, która w pra-

wie niezmienionym stanie przetrwała okres zabo-

rów, dwie wojny światowe i lata komunizmu. Ludzie 

żyli tu sobie spokojnie, pomimo wielu dramatycz-

nych wydarzeń i zawirowań losu. 

Teraz jednak, za sprawą odgórnych decyzji o po-

wstaniu zbiornika retencyjnego w dolinie, tutejszym 

mieszkańcom grozi wysiedlenie, a osadzie całkowita 

zagłada. 

Nestorka rodu Konarskich, Adela, samotna i bez-

radna wobec urzędniczych decyzji, z niepokojem 

patrzy w przyszłość. Co powinna zrobić, by nie tylko 

móc zakończyć długie życie w ukochanej dolinie, 

lecz także ocalić to jedyne miejsce na ziemi dla Ma-

tyldy, swej najmłodszej wnuczki, przyszłej właści-

cielki dawnego folwarku Konstancji? Sprawa wydaje 

się beznadziejna, zwłaszcza że Matylda Konarska, 

oskarżona o morderstwo, oczekuje w areszcie na 

proces… 

Grażyna Jeromin-Gałuszka – autorka wielu książek, 

które urzekają niezwykłym klimatem i wprowadzają 

w magiczny świat pełen fascynujących postaci i zda-

rzeń. Mieszka w Sosnowicy, małej, urokliwej osadzie 

w dolinie Radomki, położonej w naszej gminie. 

Poleca  

Zofia Maj 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE... 

L 
eopold Tyrmand 

„Cywilizacja ko-

munizmu” 

„Życie w komuni-

zmie jest piekłem, ale nie 

dla wszystkich. Jest pie-

kłem dla ludzi dobrej woli. 

Dla uczciwych. Dla rozsąd-

nych. Dla chcących praco-

wać z pożytkiem dla siebie 

i dla innych. […]. Natomiast 

dobrze prosperują w komu-

nizmie głupcy nie dostrzegający własnej marności 

i śmieszności. Doskonale powodzi się służalcom, 

oportunistom i konformistom; […] - tak Leopold Tyr-

mand opowiadał przed laty o „Cywilizacji komuni-

zmu”, książce, która kolejny raz doczekała się wzno-

wienia. „Cywilizacja komunizmu” nie jest nowością 

wydawniczą. Leopold Tyrmand, polski pisarz i pu-

blicysta, przekazał ją do rąk czytelników w 1972 r. 

Do jej niewątpliwych atutów, poza językowym 

kunsztem, znanym uprzednio choćby z „Dziennika 

1954”, czy legendarnego „Złego”, należy również sa-

ma tematyka. Tyrmand, jako jeden z największych 

przeciwników panującego ustroju, zdecydował się 

przedstawić wszelkie jego absurdy. Nie uczynił tego 

jednak z urokiem filmów Barei. W oczach Tyrmanda 

komunizm stanowił najgorszą plagę, jaką spotkała 

ludzkość. Nastawienie autora wobec ideologii, 

w której przyszło mu żyć i tworzyć, wynikało z jego 

życiowych doświadczeń. Autor napisał ją na emigra-

cji w Stanach Zjednoczonych i jak pisze w zakończe-

niu, skierował jej przesłanie do  ludzi Zachodu, gdyż 

Polacy czy Czesi doskonale wiedzą, czym jest komu-

nizm. „Cywilizacja komunizmu” dziś to lektura dla 

osób pamiętających PRL, by przypomnieć im minio-

ne dekady oraz dla ludzi urodzonych na przełomie 

lat 80. i 90. ubiegłego stulecia, żeby uzmysłowić im, 

iż komunizm to nie tylko „Miś”, „Rejs” czy „Brunet 

wieczorową porą”, ale przede wszystkim: system in-

wigilacji, obecność radzieckich wojsk i strach przed 

aparatem bezpieczeństwa. 

Diana Palmer „Droga do serca”  

Diana Palmer, a właściwie Susan Spaeth Kyle, to 

popularna amerykańska pisarka, autorka  roman-

sów i powieści obyczajowych. Pierwszą powieść na-

pisała w 1979 roku, wcześniej przez szesnaście lat 

pracowała jako dziennikarka w dziennikach i tygo-

dnikach. Wydała ponad 

sto pięćdziesiąt książek, 

które przetłumaczono na 

wiele języków, wiele 

z nich jest światowymi 

bestsellerami. 

Bohaterem „Drogi do ser-

ca”  jest Cane Kirk, wła-

ściciel rancza, który stra-

cił na wojnie w Zatoce coś 

więcej niż dłoń. Zgubił 

sens życia. Teraz pije na 

umór i wdaje się w bójkę z każdym, kto stanie mu 

na drodze. Tylko piękna Bodie Mays działa na niego 

jak balsam i ratuje go z licznych opresji. Wkrótce 

sama potrzebuje pomocy, ale boi się wyznać Cane-

Cane’owi prawdę. Jak mogłaby zaufać komuś tak 

szalonemu i nieodpowiedzialnemu? Kiedy jednak 

milczenie wpędza ją w jeszcze większe kłopoty, Cane 

rusza jej na ratunek. Wie, że tej szansy na szczęście 

nie może zmarnować.  

Książka wydana w serii Wielkie Litery – w specjal-

nym formacie, z dużą czcionką – dla seniorów i osób 

słabowidzących. 

Karol Ossowski „Jak 

przetrwać. Kobiety 

w dawnej Polsce”  

„Jak przetrwać. Kobiety 

w dawnej Polsce” to książ-

ka, która zabierze nas 

w niezapomnianą podróż 

po dworkach, kamieni-

cach i chałupach średnio-

wiecznej i nowożytnej Pol-

ski. Tym razem przyjrzy-

my się życiu kobiet. Prze-

śledzimy ich losy od koły-

ski aż po grób. Poznamy ból narodzin, ciężar wycho-

wania i dorastanie małej dziewczynki, a z czasem 

niewiasty. Skonfrontujemy ich doświadczenia ze 

światem dorastających chłopców. Zobaczymy, co 

dawniej dziewczęta miały do powiedzenia w kwestii 

wyboru małżonka i swojej drogi życiowej. Zobaczy-

my, jak kobiety w przeszłości budowały, handlowa-

ły, rzeźbiły, kradły, leczyły, truły, mordowały. 

W końcu żadnej pracy się nie boją, nie tylko dziś - 

tak było także pięćset lat temu. Poznamy codzienne 

rozterki kobiet związane z dziećmi, domem i zdro-
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wiem. Na chwilę przystaniemy, by zerknąć do kobie-

cej szafy i kuchni, bo również w tej ostatniej niepo-

dzielnie rządziła kobieta. 

Czy kobieta w przeszłości obracała się tylko w trój-

kącie dom – praca – dzieci. Oczywiście nie. W tej 

książce odnajdziemy również dawne kobiece hobby, 

zabawy, uczty. W końcu poznamy także ich ostatnie 

chwile na ziemskim padole. Zmierzymy się z tym, 

z czym musiało się mierzyć w przeszłości wiele ko-

biet w podeszłym wieku – z odrzuceniem, porzuce-

niem, głodem czy ubóstwem. Nasze bohaterki poże-

gnamy, odprowadzając je w ich ostatniej drodze - na 

cmentarz. Kto wie, może podczas całej tej wędrówki 

czytelnicy uznają, że życie kobiet w przeszłości było 

przepełnione jedynie bólem, cierpieniem i ciężką 

pracą. A może nie? 

Na kartach niniejszej książki niemal nie odnajdzie-

my magnatek, księżnych ani królowych. To opo-

wieść o zwykłych kobietach, które można było spo-

tkać na miejskich rynkach, traktach, pod strzecha-

mi czy w dworkach. Jedne były zamożne, inne mu-

siały liczyć się z każdym groszem, ale łączyły je po-

dobne problemy codzienności. 

Joanna Jax „Wiosenne 

przebudzenie” 

Epicka opowieść o lu-

dziach żyjących w latach 

siedemdziesiątych XX wie-

ku, epoce zmian wartości 

i nowego spojrzenia na 

świat. To kolejne pokolenie 

bohaterów popularnej sagi 

„Prawda zapisana w popio-

łach”. 

W Polsce nastała era 

Edwarda Gierka i czas pro-

sperity za zagraniczne pożyczki oraz większe otwar-

cie na świat Zachodu. „Pomożecie…” - to pamiętne 

słowo padło z ust nowego I sekretarza PZPR Edwar-

da Gierka podczas spotkania ze stoczniowcami 

w Gdańsku. Wielu liczyło, że nadchodzą lepsze cza-

sy dla całego kraju. Historia pokazała, że rozbudzo-

ne nadzieje umarły wraz z kryzysem gospodarczym 

w drugiej połowie gierkowskiej dekady. Joanna Jax 

ponownie zabrała czytelników w podróż w czasie 

i z właściwym sobie rozmachem zrobiła to w taki 

sposób, że zostają oni porwani w wir wydarzeń już 

od pierwszej strony. Nakreślone realia epoki ożywa-

ją w pamięci tych, których były udziałem, ale rów-

nież tych, którzy o Gierku i jego rządach słyszeli je-

dynie na lekcjach historii. Choć akcja toczy się 

przede wszystkim w naszym kraju, to fabuła książki 

„Wiosenne przebudzenie” obejmuje także miasta 

poza granicami Polski, jak Londyn, czy Monachium. 

I tutaj autorka pokazała zamach na izraelskich 

olimpijczyków niejako zza kulis, wrzucając w wir 

ówczesnych wydarzeń swoich bohaterów. 

Wszyscy, którzy czytali już powieści autorki, wiedzą, 

że choć tło, jakie wybiera dla swoich książek, jest 

niezwykle ciekawe, to na pierwszym planie stawia 

bohaterów. W „Wiosennym przebudzeniu” to rodzi-

na i relacje między poszczególnymi jej członkami 

stają się kluczowe. To na nich, i ich losach, autorka 

buduje fabułę, tworząc dość zawiłą siatkę powiązań. 

W „Wiosennym przebudzeniu” nie zabrakło również 

emocji. Bohaterowie zmagają się nie tylko z trudną 

codziennością, ale przede wszystkim z tajemnicami 

z przeszłości, które rzucają cień na życie wielu 

z nich. 

Poleca 

Zofia Maj 

 

KSIĄŻKA NA TELEFON 

G 
minna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie od 1 lutego 2021 

r. oferuje osobom z niepełnosprawnością, przewlekle cho-

rym lub starszym z terenu gminy Zakrzew bezpłatną 

usługę Książka na telefon. 

Każdy, kto ze względu na wiek lub stan zdrowia nie może przyjść 

do biblioteki, może zamówić książkę telefonicznie. Wystarczy tylko za-

dzwonić pod numer (48) 326-04-64. 

Zamówione książki będą dostarczane raz w miesiącu przez biblio-

tekarza do domu czytelnika w ustalony dzień. Pracownicy Biblioteki 

na prośbę Czytelnika udzielają informacji o książkach i pomagają 

w doborze lektur. Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie ma do 

wyboru ponad 20 tysięcy tytułów książek, m.in. powieści, opowiadania 
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Izabela Pisarska czy… Krasińska?  

I 
zabela Pisarska czy… 

Krasińska? Którym z na-

zwisk należy się do Cie-

bie zwracać? 

Kiedy rozpoczynałam swoją 

pisarską (nomen omen) przygo-

dę, nosiłam jeszcze nazwisko 

panieńskie, czyli Krasińska. Po-

nieważ w świecie literatury 

(naukowej wprawdzie) jest już 

Izabela Krasińska, zdecydowa-

łam się dodać inicjał mojego 

drugiego imienia, M. jak Maria. 

W 2019 roku wyszłam za mąż 

i przyjęłam nazwisko męża. Mu-

szę przyznać, że Pisarska dla 

pisarki to wręcz autoreklama 

i niebywałe szczęście, jednak po 

rozmowie z wydawcą literacko 

pozostałam przy Krasińskiej. Nazwisko rodowe stało 

się moim pseudonimem, dzięki czemu łatwiej mi 

oddzielać sferę prywatną od zawodowej. Izabela Pi-

sarska pracuje w bibliotece, a Izabela M. Krasińska 

pisze powieści. Obie noszą literackie nazwiska i obie 

mają styczność z książkami  

W swoim biogramie na stronie wydawcy, jak 

i na Twoim fanpage’u, napisa-

łaś, że nadal obracasz się 

w bibliotekarskim półświat-

ku… Co to oznacza?  

Wychowałam się (dosłownie) 

w bibliotece, w towarzystwie 

książek i ich bohaterów. Moja 

mama jest bibliotekarką od pra-

wie 40 lat, nic więc dziwnego, że 

jako dziecko byłam zafascyno-

wana jej pracą. W efekcie złapa-

łam bibliotekarskiego bakcyla 

i… Zaczęło się od zabawy w bi-

bliotekę w domu (biedne książ-

ki), potem jednak zmieniłam za-

interesowania na nieco inne. 

W szkole podstawowej miałam 

rewelacyjne polonistki, które 

sprawiły, że również zapragnę-

łam zostać nauczycielką i uczyć 

języka polskiego. Domowa zaba-

wa w bibliotekę zmieniła się 

w zabawę w szkołę. Nadal jednak 

otaczałam się książkami, które 

pochłaniałam w coraz większych 

ilościach. Po fascynacji polskim 

przyszła kolej na uwielbienie do 

języka francuskiego (a wszystko 

za sprawą Garou, którego słu-

cham od prawie 20 lat). Zdecy-

dowałam się studiować filologię 

francuską, jednak ostatecznie… 

wybrałam filologię polską. Do 

dziś z łezką w oku wspominam 

czas studiów, wspaniałych wykładowców oraz po-

wieści, do których wciąż chętnie wracam. Badanie 

literatury spodobało mi się do tego stopnia, że 

chciałam nawet rozpocząć studia doktoranckie 

w zakresie literaturoznawstwa. Niestety, z tych pla-

nów nic nie wyszło, głównie dlatego, że filologia pol-

ska znika w zastraszającym tempie z kolejnych uni-

wersytetów. Dziś prawie nikt nie 

chce studiować tego pięknego 

kierunku, co bardzo mnie za-

smuca. Po skończeniu studiów 

pracowałam w różnych zawo-

dach, m.in. uczyłam języka pol-

skiego obcokrajowców, oprowa-

dzałam wycieczki po lokalnych 

muzeach, niemal trzy lata spę-

dziłam w Gminnej Bibliotece Pu-

blicznej w Zakrzewie, gdzie zdo-

byłam ogromne doświadczenie. 

Mam za sobą krótki epizod 

w szkole (spełniłam tym samym 

marzenie o nauczaniu języka pol-

skiego), a obecnie pracuję 

polskie i obce, biografie, książki z zakresu medycy-

ny, ogrodnictwa, poradniki, książki historyczne. 

W naszych zbiorach posiadamy także książki z dużą 

czcionką dla osób mających problemy ze wzrokiem, 

a także audiobooki, czyli książki do słuchania. 

Zachęcamy do korzystania z naszych zbiorów. 

W wypadku, gdy osoba nie jest jeszcze zapisana ja-

ko czytelnik Biblioteki, wystarczy przy zamawianiu 

książki poinformować o tym bibliotekarza, a formu-

larz zapisu zostanie dostarczony i wypełniony w do-

mu czytelnika. 

Zofia Maj 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie 
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w Miejskiej Bibliotece Publicz-

nej w Radomiu. Jak widać, 

praca w bibliotece była mi po 

prostu… pisana  

Pracujesz na etacie i pi-

szesz. Jak udaje ci się to 

pogodzić, a przy tym zna-

leźć czas dla rodziny, na od-

poczynek i realizowanie 

swoich zainteresowań?  

Wydaję książki od pięciu 

lat. Przez ten czas zmieniłam 

pracę… cztery razy. Ani na 

chwilę jednak nie przestałam 

pisać, przeciwnie, zwiększy-

łam tylko tempo. Nie ukry-

wam, że czasem jest trudno, 

miewam momenty zwątpienia, 

ale jako zodiakalny Baran nig-

dy łatwo się nie poddaję. Pra-

cuję dwuzmianowo, dlatego 

śmieję się, że kradnę czas, by 

mieć go na wszystko i dla wszystkich. Ogromnym 

wsparciem jest dla mnie mąż, który odciąża mnie 

w wielu obowiązkach domowych, a przede wszyst-

kim gotuje, i to świetnie. Piszę zazwyczaj przed pra-

cą lub po niej, najwięcej czasu przed komputerem 

spędzam jednak podczas weekendów i wolnych dni. 

Pięć lat nieustannego stukania w klawiaturę nie tyl-

ko uczyniło mnie autorką ośmiu powieści, lecz rów-

nież rozwinęło mój warsztat pisarski. Praca na dwa 

etaty ma jednak swoje minusy: pogłębiające się pro-

blemy z kręgosłupem, nadgarstkami oraz oczami, 

a także mniej czasu na rzeczy, które uwielbiam: czy-

tanie, podróżowanie, nauka języków obcych, spoty-

kanie się ze znajomymi. Doba ma tylko dwadzieścia 

cztery godziny, musiałam więc nauczyć się mądrze 

zarządzać swoim czasem. Jeśli chodzi o relaksowa-

nie się, najchętniej odpoczywam…w ruchu lub pra-

cując fizycznie. Uwielbiam też robić przemeblowa-

nia.  

Jak wspomniałaś, wydałaś już osiem powie-

ści. To imponujący wynik. O czym pisze Izabela 

M. Krasińska? Osiem książek to zarazem trzy serie. 

Na koncie mam również opowiadanie „Szczęściarz” 

wydane w antologii „Przytulajka”. Pierwsze trzy po-

wieści, czyli „Pod skrzydłami miłości”, „Za głosem 

serca” oraz „W obłokach marzeń” opisują historię 

Marty i Piotra. Oboje są z zupełnie różnych światów: 

ona beztroska hedonistka, on strażak i facet z zasa-

dami. Wydawałoby się, że tych dwoje nic nie łączy, 

a jednak… Zakochują się w sobie, choć los nie-

ustannie wystawia ich miłość 

na próbę. Na uwagę zasługują 

również bohaterowie drugopla-

nowi, Magda i Wojtek. Akcja 

wszystkich trzech powieści 

rozgrywa się w Radomiu oraz 

w fikcyjnej miejscowości Za-

rzewie. Mimo że tytuły oraz 

okładki sugerują lekką i przy-

jemną lekturę, nie dajcie się 

zwieść. W tej serii poruszam 

wiele trudnych i bolesnych te-

matów, jak np. przemoc domo-

wa, bezpłodność, strata uko-

chanej osoby, opisuję też pracę 

strażaków, która, jak wiado-

mo, jest niebezpieczna i wyma-

gająca. 

Kolejna seria, na którą składa-

ją się „Najlepsza przyjaciółka” 

oraz „Ten jedyny”, to historia 

Joasi i Kuby. W pierwszym 

tomie stają się ofiarami szalo-

nej manipulatorki, która niszczy im życie, w drugiej 

części próbują je na nowo poskładać, jednak los by-

wa okrutnie przewrotny… To seria z morałem, która 

uczy, że nie każdy okazuje się przyjacielem, że nie 

wolno bawić się cudzymi uczuciami, przeczytacie tu 

również o problemie z alkoholem, streetworkerach, 

niepełnosprawności, a nawet… o Archaniele Gabrie-

lu.  

Najbardziej jestem dumna z sagi rodzinnej 

„Matki i córki”, na którą składa się trzy tomy: 

„Aniela” (historia babci, akcja zaczyna się na po-

czątku XX wieku i kończy w latach 60 XX wieku), 

„Wanda” (historia córki, ramy czasowe powieści to 

lata 60-90 XX wieku) oraz „Urszula” (historia 

wnuczki, lata 90-obecnie). Mamy tu trzy pokolenia 

kobiet, dwie z nich są zarazem i matkami, i córka-

mi. Włożyłam w napisanie tej sagi wiele wysiłku 

oraz emocji. Napływające wciąż recenzje „Matek 

i córek” udowadniają, że czytelnicy nie tylko to do-

strzegli, lecz także docenili. Los nie oszczędzał żad-

nej z moich bohaterek. Aniela przeżyła wojnę i na-

dejście Armii Czerwonej, Wanda uwikłała się w mał-

żeństwo z alkoholikiem i damskim bokserem, zaś 

Urszula jest DDA, czyli Dorosłym Dzieckiem Alko-

holika, które próbuje ułożyć sobie życie inne od te-

go, jakie miały matka i babcia. Zapewniam, że ta 

saga nie pozostawia czytelnika obojętnym. Można 

z niej wiele się dowiedzieć, np. jak wyglądały dawne 

wiejskie obrzędy pogrzebowe i weselne, moi bohate-

rowie posługują się również autentyczną gwarą. Je-
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śli ktoś jest ciekawy, jak sprawdziłam 

się w powieści quasi-historycznej, za-

chęcam do przeczytania „Matek i có-

rek”. 

Jesteś pisarką od pięciu lat. Jak 

radzisz sobie z krytyką i negatyw-

nym odbiorem Twoich książek? To-

warzyszą Ci te same emocje, co przy 

debiucie, czy też po kilku latach 

uodporniłaś się na niepochlebne re-

cenzje?   

Generalnie dzielę krytykę swoich 

powieści na dwie kategorie: zwykły 

hejt, który niczego nie wnosi, a często 

najeżony jest koszmarnymi błędami 

ortograficznymi i interpunkcyjnymi. 

Druga z nich to konstruktywna kryty-

ka, dzięki której wiem, co powinnam zmienić w swo-

im stylu pisania. Taka recenzja zawiera zarówno 

pozytywne, jak i negatywne spojrzenie na moją 

książkę, a ja zyskuję pewność, że ktoś naprawdę 

przyłożył się do swojej 

pracy. Jeśli taka recen-

zja jest wolna od błędów 

i przede wszystkim rze-

telna, to chętnie ją czy-

tam, nawet jeśli przy 

tym dostaje się mojej 

powieści  

Nie reaguję już na nega-

tywne opinie jak na po-

czątku, po wydaniu de-

biutanckiej książki. Mo-

im mottem stały się ge-

nialne słowa Karela Ča-

pka: „Krytykować – to 

znaczy dowieść autoro-

wi, że nie robi tego tak, 

jakbym ja to zrobił, gdybym potrafił”. Jeśli ktoś 

uważa, że pisanie książek jest dziecinnie proste, 

muszę go rozczarować. To trudna sztuka, która 

udaje się tylko nielicznym, podczas gdy cała reszta 

próbuje im dorównać. Kiedy zaczynałam, nie 

wierzyłam w siebie, bardzo źle znosiłam złośli-

wości i przejawy ludzkiej zawiści. Dziś reaguję 

na takie zaczepki spokojnie, jestem o wiele 

bardziej doświadczona i silna. Pisanie niesa-

mowicie rozwija i zmienia na lepsze warsztat 

pisarski autora, choć czasem on sam tego od 

razu nie dostrzega  

Na koniec powiedz nam o swoich planach 

wydawniczych.  

Z kolejnymi książkami jest tak, że dopóki nie 

są napisane i wydane, nie powinno się o nich 

mówić, żeby nie zapeszyć Mogę zdradzić tylko 

tyle, że w czerwcu ukaże się nowa powieść, 

w której… ponownie debiutuję, choć tym ra-

zem w innym niż do tej pory gatunku. Jestem 

ciekawa, jak ta książka zostanie przyjęta przez 

czytelników. Pisanie jej było dla mnie zupełnie 

nowym doświadczeniem, a zarazem świetną 

rozrywką. Czy uda mi się zaskoczyć pozytywnie 

odbiorców? Taką mam nadzieję. 

https://czwartastrona.pl/autor/izabela-m-

krasinska/ 

link do strony wydawcy z krótką, nieco żartobli-

wą, notą biograficzną  

Izabela Pisarska 

rozmawiała z Izabelą M. Krasińską 

Foto: zbiory Izabeli Krasińskiej 

 

 

https://czwartastrona.pl/autor/izabela-m-krasinska/
https://czwartastrona.pl/autor/izabela-m-krasinska/
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ZAMYŚLENIA ZAKRZEWSKIEGO PLEBANA 

„Pojedynki w obronie honoru” 

S 
erdecznie Panią witam. Czemu taka 

smutna czy może zmartwiona?     

Emocjonalnie pogubiona. Już nie da się 

tego ani oglądać, ani słuchać! Tych na-

szych polityków. Ciągle się kłócą, szczują na siebie, 

kłamią. Honoru nie mają!      

Gdyby honor mieli, i żyli sto lat wcześniej, to by 

się wyzwali na pojedynek i sprawę załatwiliby 

honorowo.  

Widziałam te pojedynki na filmach. Ale zawsze mi 

się wydawało, że to było we Francji, Austrii czy Ro-

sji. ale nie w Polsce.   

I tu Panią zaskoczę. Lista pojedynkujących się 

w II Rzeczypospolitej była długa i zawierała spo-

ro znanych nazwisk. Kroniki mówią o Władysła-

wie Sikorskim, Bogusławie Miedzińskim, Stani-

sławie Szeptyckim. Choć najwięcej pojedynków 

w obronie honoru stoczył gen. Bolesław Wienia-

wa - Długoszowski.     

Gdzieś czytałam o nim. Miał podobno bardzo bujne 

życie towarzyskie i uczuciowe, kobiety go kochały 

i on też je kochał. Stąd musiał stawać do pojedyn-

ków, bo konkurencja była olbrzymia.  Tylko dlaczego 

nikt się nie sprzeciwiał temu szaleństwu?   

Oficjalnie pojedynki były zabronione. Sprzeci-

wiał się im Kościół katolicki, ale bez większego 

skutku. Sytuacja było paradoksalna. Oficerowi, 

który okazał bierność w przypadku naruszenia 

honoru,  groziło usunięcie z korpusu oficerskie-

go przez Oficerski Sąd Honorowy. Ale ten sam 

sąd mógł skazać oficera i sekundantów za poje-

dynek na karę twierdzy, która była uznawana za 

karę honorową.    

Były na to jakieś paragrafy?  

Oczywiście. Był tzw. Kodeks Makarewicza z 19-

32 r., który pojedynkom poświęcił artykuł 238, 

stwierdzając: „kto w pojedynku zabije człowieka 

albo zadaje mu uszkodzenie ciała, podlega karze 

więzienia do lat 5 lub aresztu”.  

Ale życie szło swoimi torami. Sekundanci też odgry-

wali swoje role. Ciekawe mieli zajęcie. 

Mężczyzna, który poczuł się obrażony, wyzna-

czał dwóch sekundantów, którzy mieli 24 godzi-

ny na to, by wyzwać przeciwnika  na pojedynek. 

Ustalali zasady,  w myśl których odbędzie się 

starcie. Zachęcali do pokojowego załatwienia 

sprawy. Ale taka była teoria. W praktyce, to wła-

śnie sekundanci dążyli do starcia. W szarzyźnie 

codzienności działo się coś ciekawego, co oży-

wiało życie towarzyskie.  

Jakiej broni używali?  

Broń wybierał obrażony, dopuszczona była sza-

bla, szpada  i pistolet. Pojedynki odbywały się do 

pierwszej lub drugiej krwi, a czasami do całkowi-

tej niezdolności jednego z walczących.  W przy-

padku pistoletów ustalano liczbę strzałów, spo-

sób strzelania i wskazywano na prowadzącego 

pojedynek.  

O co się najczęściej pojedynkowano?  

Do obrazu honoru dochodziło dość często po 

spożyciu alkoholu. W swoich wspomnieniach za-

pisał kpt. Władysław Wejko: „przy czwartej flasz-

ce wódki bywa rozmaicie, a tym bardziej wśród 

oficerów. W tych wysokich sferach, gdy zanosi 

się w kasynie oficerskim na zamroczenie alkoho-

lem, poczucie honoru śpi, budzi się dopiero po 

trzeciej flaszce wódki przy akompaniamencie 

obelg,  bijatyki i strzelania. Przy takich warun-

kach trudno zgadnąć, kto, kiedy i za co się obra-

ził i kto, kogo i jak znieważył”.      

Takie zachowanie nie wystawia elitom tamtych cza-

sów najlepszego świadectwa. Okazuje się, że fanta-

zja ułańska ma swoje wcielenie w każdej epoce na-

szych dziejów.  

Wraca ciągłe pytanie - co w życiu jest najwyższą 

wartością: życie czy honor?   

Wydaje się, że życie. Ale przecież zdarzały się wy-

padki śmiertelne w czasie pojedynków. Czy warto 

było umierać?  

Chyba jednym z najsłynniejszych pojedynków 

II Rzeczypospolitej było starcie między 57 - let-

nim gen. Stanisławem Szeptyckim a młodszym 

o niemal 30 lat redaktorem „Głosu Prawdy” Woj-

ciechem Stpiczyńskim. Miało to miejsce 18 li-

stopada 1924 r. Co było przyczyną pojedynku? 

Nazwanie Szeptyckiego na łamach prasy mianem 

„chama”.  

Gdyby przejąć te zwyczaje obrażania siebie w pra-

sie, telewizji czy Internecie, na współczesne podwór-

ko, to zabrakłoby placu i broni do pojedynków! I jak 

się zakończył ten pojedynek?  

To było jakieś szaleństwo. Generał był znakomi-

tym szermierzem, który słynął z tego, że pod-

czas pojedynku usiłował obciąć uszy rywalowi. 

Jasne było, że wybrał broń białą. Panowie poje-

dynkowali się ponad 40 minut, zadając sobie 
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wzajemnie rany. Po zakończonej walce uścisnęli 

ręce, a wynik pojedynku przekazała dziennika-

rzom Polska Agencja Telegraficzna.  

Tak myślę sobie, czy te pojedynki to było jakieś za-

cofanie kulturowe czy tylko zwykła fantazja?  

Ich ocena budziła skrajne emocje. Miały one za-

jadłych przeciwników i równie zajadłych zwolen-

ników. Warto podkreślić, że dochodzenie satys-

fakcji z bronią w ręku nie miało nic wspólnego 

ze sprawiedliwością. Zachowując krytycyzm wo-

bec pojedynków, chciałoby się zapytać - kto dzi-

siaj bierze odpowiedzialność za słowa? Kto 

z dziennikarzy, publicystów czy polityków znala-

złby tyle odwagi w sobie, by z narażeniem życia 

bronić honoru?    

Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia 

           PLEBAN 

 

Spotkanie ze św. Mikołajem .  

Foto: ks. Kamil Kowalski 
Światełko pokoju. Foto: Waldemar Skorza 

Koncert przed Pasterką. Foto: Ks. Ireneusz Kosecki 

Zbiórka krwi w OSP w Zakrzewie. 

Foto: Ks. Ireneusz Kosecki 
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I MIEJSCE W X KONKURSIE BOŻONARODZENIO-

WYM NA NAJŁADNIEJSZĄ I NAJCIEKAWSZĄ  

SZOPKĘ DIECEZJI RADOMSKIEJ DLA PARAFII   

PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA 

W CEREKWI 

B 
udowanie szopki i bożonarodzeniowej 

dekoracji to jeden z najbardziej popular-

nych elementów świątecznej tradycji. 

Nie ma kościoła w Polsce, w którym na 

Boże Narodzenie nie byłoby żłóbka z Maleńkim Je-

zusem i figurami Matki Boskiej, św. Józefa, pasterzy 

a także zwierząt, które według Biblii asystowały 

przy narodzeniu. 

Początki tej tradycji przypisuje się św. Francisz-

kowi. To on w XIII wieku w miejscowości Greccio 

w czasie Bożego Narodzenia urządził szopkę: ze 

żłóbkiem, sianem, żywymi wołem i osłem. Szopka 

cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród okolicz-

nej ludności. Przede wszystkim przypominała, że 

zaszczytu zobaczenia Pana pierwsi dostąpili ubodzy 

pasterze, nie królowie czy książęta. Zakon francisz-

kanów, którego misją było głoszenie ewangelii głów-

nie wśród ludu, zaczął propagować pomysł szopki 

i urządzać ją na Boże Narodzenie w swoich świąty-

niach. Później zwyczaj ten przejęły też inne zakony, 

aczkolwiek nadal pozostaje on szczególnie związany 

z Franciszkanami.  

W Polsce szopka pojawiła się pod koniec XIII 

wieku właśnie dzięki Franciszkanom i początkowo 

otrzymała nazwę 

jasełek (jasło 

oznaczało w sta-

ropolszczyźnie 

żłóbek). Najstar-

sze polskie figu-

ry jasełkowe to 

czternastowiecz-

ne drewniane, 

malowane figur-

ki, które pocho-

dzą z krakow-

skiego klasztoru 

Klarysek 

(żeńskiego odpo-

wiednika zako-

nu Franciszka-

nów). 

Diecezja Radomska już po raz dziesiąty zorgani-

zowała internetowy Konkurs Bożonarodzeniowy 

na najładniejszą i najciekawszą szopkę. W tym 

roku internauci najwięcej głosów oddali na bożona-

rodzeniową dekorację z parafii w Cerekwi, która 

w konkursie wzięła udział po raz pierwszy.  Drugie 

i trzecie miejsce przypadło parafii Huta za dekoracje 

w kościele parafialnym i w kościele filialnym w Bud-

kach. Na 116 zdjęć z 40 miejsc oddano blisko 

19 tys. głosów. 

Na zdjęcia przedstawiające dekorację bożonaro-

dzeniową w kościele pw. św. Stanisława w Cere-

kwi oddano 2597 głosów, co po podliczeniu da-

ło 12019 punków. Wykonawcami dekoracji byli mi-

nistranci, parafianie i wikariusz ks. Adam Ślusar-

czyk. 

Nasza szopka była skromna i tradycyjna, mówi 

wikariusz parafii. Formą nawiązywała do miejsca, 

w którym żyjemy – wsi. A zatem w drewnianej sta-

jence, zbitej przez naszych ojców ministrantów, nad 

maleńkim Jezusem czuwała Matka Boża i Święty 

Józef. Rodzinie towarzyszyli pasterze i zwierzęta 

ustawione na sianku, przy drewnianych płotkach 

i zielonych choinkach. Nad Świętą Rodziną czuwał 

anioł a drogę, 

przybyłym 

6 stycznia trzem 

mędrcom ze 

wschodu, oświe-

tlała gwiazda 

betlejemska.  

Siłą naszego 

zwycięstwa byli 

zaangażowani 

parafianie, mło-

dzież, mini-

stranci i sympa-

tycy naszej 

wspólnoty, któ-

rzy tak licznie 

z a g ł o s o w a l i 

w plebiscycie 
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LUX DOTACJA OD MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO 

K 
oło Gospodyń Wiejskich „ LuXbabki” Za-

krzew Kolonia, Natalin  otrzymało z koń-

cem ubiegłego roku dotację Marszałka 

Województwa Mazowieckiego. 

Dotacja miała na celu aktywizację i rozwój ko-

biet w środowisku wiejskim oraz integrację społecz-

ności wiejskich na Mazowszu, poprzez doposażenie 

organizacji pozarządowych w niezbędny sprzęt, 

w których działają gospodynie aktywne społecznie. 

Otrzymaną dotację w kwocie 5.000, - Panie 

z KGW „LuXbabki” przeznaczyły na zakup piekarni-

ka, zestawu nagłaśniającego oraz parawanu.  

Mamy nadzieję, że zakupiony sprzęt znacznie 

ułatwi nam realizację naszych planów względem 

mieszkańców naszych wsi. Jeżeli tylko sytuacja 

związana z pandemią pozwoli nam wystartować 

z naszymi zamierzeniami, chcemy zrealizować wiele 

ciekawych projektów integrujących pokolenia, słu-

żących ogólnemu dobru i rozwijających naszą dzia-

łalność. 

Luxbabki 

Foto: Grzegorz Pacocha 

internetowym, a którym jeszcze raz serdecznie dziękuję – dodaje 

ks. Adam. 

Czas Bożego Narodzenia już za nami, kolejna szopka dopiero 

za rok. Serdecznie jednak zapraszamy wszystkich mieszkańców 

gminy do zwiedzania naszego  neorenesansowego obiektu z ele-

mentami neobaroku, zbudowanego w latach 1929–1936 według 

projektu architekta Stefana Szyllera z Warszawy staraniem ks. 

Adama Popkiewicza, z malowidłami w prezbiterium autorstwa ar-

tysty malarza Jerzego Baranowskiego z Krakowa, wykonanymi 

w 1937 r. Wrażenia estetyczne nieocenione. 

Ks. Adam Ślusarczyk – wikariusz 

Magdalena Przybysz – parafianka 

Foto. Ks. Adam Ślusarczyk 

 Parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i  Męczennika w Cerekwi 
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LEGENDA O POWSTANIU CEREKWI 

na podstawie książki Zenona Gierały 

pt. „Baśnie i legendy ziemi radomskiej” 

J 
ak Iwo Daniłłowicz burmistrzankę z rąk 

zbójców oswobodził. 

Bohaterem tej opowieści jest Litwin Iwo 

Daniłłowicz. Jemu i jego towarzyszom, po 

zwycięskiej bitwie z Krzyżakami, król Władysław 

Jagiełło przyznał niewielki obszar ziemi w okolicach 

Radomia.  

Nowi przybysze, gdy tylko wybudowali pierwsze 

domy, pomyśleli też o wybudowaniu cerkwi, czyli 

miejsca, w którym modlą się osoby wyznania prawo-

sławnego. Nie mieli jednak pieniędzy. Iwo wiele razy 

prosił o pomoc burmistrza Radomia, ale ten mu 

wciąż odmawiał. 

Kiedy po raz kolejny zmierzał do ratusza, zoba-

czył, że wokół budynku zgromadził się tłum miesz-

czan. Litwin dowiedział się, że okoliczny rabuś Ru-

dobrody wraz ze swoją bandą napadł na ludzi  

i uprowadził do lasu córkę burmistrza. Teraz zaś 

żąda okupu. Iwo Daniłłowicz wpadł na pewien po-

mysł. Postanowił oswobodzić córkę burmistrza i tym 

sposobem zdobyć od niego pieniądze na budowę 

cerkwi.  

Idąc pośród gęstych krzewów, ujrzał nagle ponurą 

postać zbójcy. Nie zastanawiając się, powiedział mu, 

że jest posłańcem burmistrza. Szybko został zapro-

wadzony do Rudobrodego.   

Oczom Iwa ukazała się niewielka polanka. Pod 

rozłożystym dębem siedział Rudobrody. Iwo rozpo-

znał go od razu po ogromnej rudej brodzie. Herszt 

bandy zaprosił go na wspólną kolację, a dokładnie 

na gotowane jajka. Zmęczony Litwin zabrał się do 

jedzenia. Iwo, zmyślając, poinformował zbójcę, że za 

oddanie dziewczyny burmistrz może darować im 

niektóre winy. Ale na okup nie ma pieniędzy.  

Rudobrody wpadł we wściekłość i postanowił, że 

zemści się na burmistrzu i każe mu zapłacić także 

za 4 jajka zjedzone przez Iwa. Oświadczył, że z czte-

rech jajek miałby cztery kury, te zaś znosiłyby kolej-

ne jajka, z których znowu byłyby kury itd. Iwo słu-

chał, aż zaczęło mu się kręcić w głowie. Zapytał 

herszta bandy, jak ma obliczyć, za ile jaj i kur trze-

ba zapłacić. Rudobrody przestał się nagle śmiać. 

Postanowił policzyć to sam, ale im dłużej przeliczał, 

tym bardziej się męczył, a wyniku nie było.  

W końcu zerwał się i zaczął biegać wokół drzewa. 

Wycieńczony liczeniem i wściekły stwierdził, że wy-

nik poda Iwo. Ten, zgodził się podjąć obliczeń, ale 

nie za darmo. Zażyczył sobie oddania mu córki bur-

mistrza. Rudobrody jęknął, ale się zgodził.  

O świcie cała banda zebrała się na polanie, Iwo, 

tymczasem, cierpliwie siedział na drzewie, na któ-

rym spędził całą noc i poranek. Miał plan. Udając 

zdyszanego, ruszył ku zbójom. Powiedział, że od ra-

na sadził na polu gotowany groch, stąd to spóźnie-

nie. Zbójcy zaczęli się śmiać, a Rudobrody stwier-

dził, że przecież każdy głupiec wie, że z gotowanego 

grochu nic nie wzejdzie!  

Słysząc to, Iwo uśmiechnął się i odpowiedział, że  

podobnie z gotowanych jaj, którymi go wczoraj po-

częstowano…t też kur by nie było. I tu nie oblicze-

nia są potrzebne, ale odrobina rozumu.  

Zaskoczony Rudobrody ryknął śmiechem, 

a z nim cała banda. Iwo - zgodnie z umową – odzy-

skał dziewczynę i wesoły powrócił do miasta. Bur-

mistrz wypłacił mu dukaty za uwolnienie córki. Pie-

niądze te Litwin przeznaczył na budowę cerkwi.  

Od tego dnia radomianie osadę Iwa Daniłłowicza 

nazywali „Cerekiew". I nazwa ta pozostała do dzisiaj. 

Opracowała  

Dorota Pawlikowska 

XVIII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI 

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  

W CEREKWI 

N 
a naszych oczach tworzy się historia, 

mierzymy się z trudną sytuacją epide-

miczną, ograniczającą lub wręcz unie-

możliwiającą funkcjonowanie na zasa-

dach, które znamy. Nie załamujemy się jednak, ale 

podnosimy rzuconą nam rękawicę i działamy, kon-

tynuując naszą codzienną pracę z uczniami, poma-

gając naszym podopiecznym przejść przez ten nie-

zwykle trudny czas. 

Tym razem, wyzwaniem, przed którym stanęli-
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śmy, było zorganizo-

wanie XVIII Gminne-

go Konkursu Recyta-

torskiego w PSP 

w Cerekwi. Okazało 

się, że także konkurs 

w pandemii może cie-

szyć się dużym zain-

teresowaniem uczest-

ników, mieć wspania-

łą publiczność, że 

możemy gościć u ko-

goś w szkole, w do-

mu, że i my także 

możemy zaprosić 

uczestników do siebie 

i to w sposób zupełnie 

bezpieczny i zgodny z prawem – wirtualnie. 

Nasz konkurs odbył się już po raz XVIII i, rzeczy-

wiście, jego pełnoletniość przypadła na czas, który 

od nas wszystkich także wymaga dorosłości, stoso-

wania się do licznych obostrzeń, dbania o siebie na-

wzajem, niezwykłej dojrzałości . „Być poetą to budo-

wać most między tym, kto pisze i tym, kto czyta”. 

My dzisiaj wiemy, że możemy dzielić się także miło-

ścią do poezji, docierając do tych, którzy zamknęli 

się w swoich domach w trosce o życie i zdrowie in-

nych. 

Zamiast tradycyjnej prezentacji zaplanowaliśmy 

przegląd nagrań wystąpień uczestników. Było to dla 

nas bardzo ciekawym doświadczeniem, a profesjo-

nalizm uczestników oraz ich opiekunów zapewniły 

wysoki poziom występów. 

XVIII Gminny Konkurs Recytatorski odbył się 

18.02.2021 roku w dwóch kategoriach – dla dzieci 4

-5 letnich oraz klas 0-I, II-III. Temat przewodni kon-

kursu brzmiał: „Miłość 

rośnie wokół nas”, 

a udział wzięło w nim 

trzydzieścioro pięcioro 

dzieci. Uczestnicy byli 

nagrywani w swoich 

szkołach lub domach 

przez wychowawców lub 

rodziców. Dzieci recyto-

wały wybrane przez sie-

bie wiersze, które zostały 

przesłane drogą  

e-mailową do organizato-

rów a następnie przeka-

zane na płycie CD juro-

rom. Wyłonienie najlep-

szego z najlepszych było 

bardzo trudne, gdyż poziom wystąpień, jak co roku, 

był bardzo wysoki. W składzie jury zasiadły panie: 

Zofia Maj, Elżbieta Malecińska i Dorota Pawlikow-

ska. 

Laureatami zostali:  

w kategorii 4 - 5 

I miejsce – Wencel Zuzanna  Przedszkole Samo-

rządowe w Zakrzewie 

II miejsce – Kiełbasa Zofia  PSP Cerekiew 

III miejsce – Archabuz Liliana   Przedszkole Sa-

morządowe w Zakrzewie  

w kategorii  0 - I 

I miejsce – Janiszewska Zuzanna  PSP Cerekiew 

II miejsce – Arak Zofia   PSP Cerekiew 

III miejsce – Bojanowicz Anna  PSP Cerekiew 

w kategorii  II - III 

I miejsce – Majewski Marcel - PSP Bielicha 

II miejsce – Syta Antoni  PSP Zakrzew 

II miejsce – Goguła Aniela  PSP Cerekiew 

III miejsce- Gielniowski Fabian  PSP 

Bielicha 

III miejsce – Sikora Anna  PSP Wola 

Taczowska 

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagro-

dy książkowe oraz dyplomy, a pozo-

stali uczestnicy słodki upominek. 

Wszystkim gratulujemy talentu arty-

stycznego, scenicznej odwagi i nie-

zwykłej wrażliwości!  Wierzymy, że 

w przyszłym roku  uściśniemy sobie 

dłonie. 

Dorota Pawlikowska 

PSP w Cerekwi 

 

PSP w Cerekwi. Foto Irmina Fitak 

Przedszkole Zakrzew.  

Foto: Magdalena Chałbińska 

Przybysz 

PSP w Bielisze  

Foto: Ewelina Pudzianowska 
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PSP w Bielisze  

Foto: zbiory domowe 

PSP w Woli Taczowskiej 

Foto: Małgorzata Porczek 

PSP w Zakrzew - 

Foto: Anna Biernat 

W STAJNI PO ANGIELSKU?  

W 
 PSP w Bielisze realizowany  jest pro-

jekt ”Let’s speak English” w ramach 

Programu Polsko-Amerykańskiej  

Fundacji Wolności ENGLISH TEA-

CHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka 

Fundacja Rozwoju NIDA. Dzięki udziałowi we wspo-

mnianym projekcie 17 uczniów klas trzecich, pod 

opieką nauczycielek języka angielskiego, odwiedziło 

stajnię Carino w Gulinie. Wizyta odbyła się 

16.02.2021 r., a więc w warunkach pogodowych 

idealnych do przejażdżki prawdziwymi, dużymi sa-

niami ciągnię-

tymi przez ko-

nie.  Zwiedza-

nie stajni oka-

zało się dosko-

nałym pretek-

stem do wpro-

wadzenia ele-

mentów języka 

ang i e lsk i ego 

w sytuacjach 

codziennych. Początkowe obawy dzieci czy będą ro-

zumiały po angielsku, okazały się bezpodstawne. 

Uczniowie radzili sobie doskonale i to nie tylko 

z językiem angielskim, ale również w siodle. Dla wie-

lu z nich był to pierwszy tak bliski kontakt z ko-

niem. Na koniec miło spędziliśmy czas przy ognisku 

z kiełbaskami, ciepłą herbatą i oczywiście językiem 

angielskim. Ta przygoda pozostanie na długo w pa-

mięci uczniów, którzy zgodnie powtarzali, że ko-

niecznie chcieliby ją jeszcze kiedyś powtórzyć, 

a czas spędzony w stadninie określali jako: „Super”, 

„Najlepszy dzień w moim życiu” czy „Przyjedziemy tu 

jeszcze?”. Przed nami jeszcze wiele ciekawych dzia-

łań w ramach wspomnianego projektu, a zatem jest 

szansa na kolejną wizytę w stajni. 

Kamila Iwańska, Monika Osuch 

PSP w Bielisze 

Foto: Kamila Iwańska 
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ACH, CÓŻ TO BYŁ ZA BAL…! 

J 
est karnawał, a w karnawale wszyscy 

urządzają bale – i w naszej szkolnej zerów-

ce w PSP Bielicha 11 lutego odbył się bal 

karnawałowy. Pięknie przystrojona balo-

nami, bibułą i serpentynami sala oddziału przed-

szkolnego wyglądała bajecznie i kolorowo, a jej wy-

strój wprowadził wszystkich w radosny nastrój oraz 

zachęcał do wesołej zabawy. Jak na prawdziwy bal 

karnawałowy przystało nie zabrakło pięknych stro-

jów. Tego dnia już od rana pojawiły się kolorowe 

postaci- księżniczki, wróżka, Elza, Szeherezada, kot, 

superbohaterowie, rycerz, ratownik, policjant… 

Humory dopisywały, energii do tańców również 

nie brakowało. Razem bawiliśmy się, uczestnicząc 

z wielką ochotą we wspólnych zabawach i konkur-

sach. Skoczna  i rytmiczna muzyka zachęcała do 

tańca. W trakcie karnawałowych szaleństw można 

było się posilić słodką przekąską i napić soku. At-

mosfera była naprawdę wyjątkowa. Zabawa na pew-

no na długo pozostanie w pamięci przedszkolaków. 

W końcu taki bal jest tylko raz w roku. Do domów 

wszyscy wrócili zmęczeni, ale zadowoleni – już teraz 

wymyślają pomysły na następne karnawałowe prze-

brania. 

Anita Basińska 

PSP Bielicha 

Foto: Anita Basińska 

WIECZÓR BAJEK 

29 
 stycznia w Szkole Filialnej 

w Mleczkowie odbyło się wyjątko-

we i niecodzienne wydarzenie – 

Wieczór Bajek. Kiedy na dworze 

zaczęło się ściemniać, w swoich salach zgromadzili 

się uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klas 1-

3, by wspólnie cieszyć się magią kina zorganizowa-

nego przez nauczycieli z Mleczkowa. Wszyscy 

z uśmiechami na twarzach przynieśli ze sobą po-

duszki, piżamy, koce, ulubione pluszaki i ogromną 

ilość przekąsek.  Sam fakt, że można chodzić 

w szkole w piżamie, sprawiał dzieciom wiele radości. 

W krainę fantazji przeniosły ich bajki wyświetlane 

na tablicach multimedialnych. Dzieci z przejęciem 

oglądały, przeżywając przygody bohaterów, a także 

często wybuchały śmiechem. Żeby miały możliwość 

ochłonąć, w przerwie, dzięki pomocy rodziców, de-

lektowały się pyszną pizzą i popcornem. Wieczorne 

spotkanie w szkole dostarczyło uczniom mnóstwa 

wrażeń. Dzieci zachwycone wspólnym oglądaniem 

nie mogą doczekać się kolejnego bajkowego wieczo-

ru w szkole. 

Ewa Banach 

Foto: Ewa Banach 



27 

 

BO MIŁOŚĆ DO KSIĄŻEK JEST ZARAŹLIWA! 

W 
ydawać by się mogło, że okres zdal-

nej edukacji nie sprzyja promocji 

czytelnictwa wśród dzieci. Bo prze-

cież jest to czas wzmożonej pracy 

uczniów, ale w zaciszu swojego domu, bez możliwo-

ści odwiedzin w szkolnej bibliotece. Nic bardziej 

mylnego! Ogranicza nas tylko inwencja twórcza 

i chęci do podejmowania dodatkowych działań na 

rzecz uczniów.  

Biblioteka szkolna w Publicznej Szkole Podstawo-

wej im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej podejmuje 

szereg inicjatyw, które mają na celu pokazanie 

uczniom, że czytanie nie jest tylko – niekiedy dla 

nich – przykrą koniecznością, ale wspaniałą alterna-

tywą od wirtualnego świata. Proponuje bowiem wy-

cieczkę w inny- pasjonujący świat wyobraźni. Na-

uczyciele bibliotekarze: Małgorzata Porczek i Renata 

Jóźwiak starają się, by działania podejmowane 

przez bibliotekę szkolną były dla uczniów atrakcyj-

ne, by promowanie czytelnictwa przestało uczniom 

kojarzyć się tylko z zestawieniem statystycznym. 

Staramy się, by nasze inicjatywy wpisywały się 

w obecne realia – zatem wykorzystujemy wszelkie 

dostępne narzędzia, tak charakterystyczne w dobie 

cyfrowej edukacji. Dzięki temu wszyscy uczniowie – 

zarówno prawdziwi miłośnicy literatury, jak i ci, 

którzy tę miłość w sobie dopiero odnajdują, mogą 

zaprezentować swoją osobę i tym samym pokazać 

innym, że czytanie wcale nie jest niemodne. Trzeba 

tylko nadać mu odpowiednią formę. 

Miłość do książek stała się motywem przewodnim 

naszego ostatniego przedsięwzięcia. Zorganizowały-

śmy Fotograficzny Konkurs Walentynkowy na naj-

lepsze zdjęcie w myśl hasła: „Zakochani w czyta-

niu”. Nie spodziewałyśmy się tak licznego odzewu, 

za co serdecznie dziękujemy! Dzięki temu utwier-

dzamy się w przekonaniu, że nasze inicjatywy tra-

fiają do odbiorców, a dodatkowo sensowność na-

szych działań podkreśla wysoki poziom nadesłanych 

prac konkursowych. Spośród zgłoszeń jury wyłoniło 

prace najciekawsze, odznaczające się kreatywnym 

ujęciem tematu, a jednocześnie najlepiej realizują-

cych myśl przewodnią, która przyświecała konkur-

sowi. W kategorii najmłodszych uczniów zwyciężyła 

uczennica klasy III- Nikola Orzechowska. W katego-

rii uczniów klas IV-VI pierwsze miejsce zdobyła 

przedstawicielka klasy IV – Amelia Lewińska. Laur 

zwycięstwa wśród najstarszych uczniów szkoły po-

wędrował do reprezentantów klasy VIII- Mai Słom-

czyńskiej oraz Piotra Kalińskiego. Serdecznie gratu-

lujemy! 

W planach mamy kolejne atrakcje dla naszych 

czytelników. Mamy nadzieję, że spotkają się z rów-

nie ciepłym przyjęciem, zarówno ze strony uczniów, 

jak i rodziców. Cieszy nas aprobata dla naszych 

działań. Wierzymy, że podejmowane w naszej szkole 

inicjatywy zarażą uczniów miłością do książek. Do 

zobaczenia w szkolnej bibliotece! 

Małgorzata Porczek 

PSP im. Jana Pawła II  

w Woli Taczowskiej 

Foto: zbiory PSP w Woli Taczowskiej 

 

A. Lewińska, kl. IV Nikola Orzechowska, kl. III 
Zwycięzcy - od lewej N. Orzechow-

ska, P. Kaliński, M. Słomczyńska 
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GMINNY KONKURS ŚWIĄTECZNA BOMBKA 

POŁĄCZONY Z LICYTACJĄ CHARYTATYWNĄ DLA 

SEWERYNA CZAJKOWSKIEGO 

17 
 grudnia 2020 r. odbyło się roz-

strzygnięcie Gminnego Konkursu 

Plastycznego „Świąteczna Bomb-

ka” organizowanego przez Przed-

szkole Samorządowe w Zakrzewie. W konkursie 

wzięły udział wszystkie oddziały przedszkolne z tere-

nu gminy. Niestety, przez istniejącą sytuację epide-

miologiczną ogłoszenie wyników konkursu odbyło 

się za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

Jury powołane przez organizatora w składzie: Dy-

rektor przedszkola Barbara Ślusarczyk i Agnieszka 

Wójcik-Jerzyna, wychowawczyni grupy Biedronki, 

postanowiło przyznać: 

I MIEJSCE 

Publicznej Szkole Podstawowej w Cerekwi oraz Pu-

blicznej Szkole Podstawowej im. Orła Białego 

w Dąbrówce Podłężnej. 

II MIEJSCE 

Przedszkolu Samorządowemu w Bielisze; 

Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Woli Taczowskiej oraz Przedszkolu Samorządowe-

mu w Zakrzewie - pracę wykonała Alicja Pańkowska 

z grupy „Pszczółki”. 

III MIEJSCE 

Publicznej Szkole Podstawowej w Bielisze oraz Pu-

blicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanow-

skiego w Zakrzewie Szkole Filialnej w Mleczkowie. 

Wszystkie placówki otrzymały nagrody rzeczowe 

oraz pamiątkowe dyplomy.  

Dzięki uprzejmości biorących udział w konkur-

sie, mogliśmy wesprzeć akcję charytatywną dla Se-

weryna Czajkowskiego. Składamy ogromne podzię-

kowania za udział w licytacjach. Dzięki Waszym go-

rącym sercom oraz dużej ofiarności udało się zebrać 

kwotę 505 zł, którą mogliśmy wspomóc byłego wy-

chowanka naszego przedszkola. 

Agnieszka Wójcik-Jerzyna 

Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie 

 MALEŃKA PRZYSZŁA MIŁOŚĆ 

JASEŁKA W WYKONANIU PRZEDSZKOLAKÓW 

T 
radycją naszego przedszkola są coroczne 

jasełka przygotowywane przez dzieci pod 

opieką nauczycieli. Nie inaczej było w tym 

roku: 21 grudnia 2020r. o godzinie 9:30 

spotkaliśmy się na takiej imprezie wśród pięknej 

scenografii, która wprowadziła zgromadzoną pu-

bliczność w świąteczny wyjątkowy nastrój.  O dobrą 

zabawę i miłe doznania słuchowe zadbali zaś zdolni 

aktorzy, w których wcieliły się dzieci z grupy 

„Stokrotki” oraz chór aniołków z grupy „Pszczółki”.  

Publiczność, którą w tym roku ze względu na pan-

demie stanowili tylko pracownicy przedszkola, po 

raz kolejny mogła przeżyć historię Maryi i Józefa 

szukających miejsca do schronienia na noc, którzy 

po bezowocnych poszukiwaniach zdecydowali się 

przenocować w stajni. Całość przedstawienia poka-

zująca scenki z życia nowonarodzonego dzieciątka, 

pasterzy, mędrców, dzieci oraz aniołów przeplatana 

była kolędami i pastorałkami. Ogromne zaangażo-

wanie młodych aktorów, nauczycieli i rodziców opła-

ciło się, gdyż przedstawienie wywarło duże wrażenie 

i poruszenie. Natomiast dzieci miały możliwość 

uczestniczenia w tradycji, a także możliwość zapre-

zentowania swoich umiejętności artystycznych. 

Na koniec tej pięknej historii dziewczynki z grupy 

„Pszczółki”, ubrane w białe podświetlane peleryny, 

zaprezentowały niezwykle wzruszający „Taniec dla 

Jezusa”. Cały występ został nagrany i upublicznio-

ny na Facebookowym profilu naszego przedszkola. 

Karolina Górka 

Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie 

Foto: zbiory Przedszkola Samorządowego 

w Zakrzewie 
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AKCJE CHARYTATYWNE W PRZEDSZKOLU  

SAMORZĄDOWYM W BIELISZE 

W 
 dzisiejszym świecie wszyscy jeste-

śmy mocno zabiegani. To czasem nie 

pozwala dostrzec potrzebujących. 

W naszym przedszkolu chcieliśmy, 

by dzieci uczyły się odpowiedzialności, by były wraż-

liwe na potrzeby innych, aby nie były obojętne na 

los pokrzywdzonych, których wokół nas nie brakuje.  

RAZEM NA ŚWIĘTA 

W grudniu nasze przedszkole włączyło się 

w akcję zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej Razem na Święta, której celem jest po-

maganie potrzebującym.   

W ramach tej akcji w przedszkolu zorganizowano 

zbiórkę darów na Schronisko dla Bezdomnych Zwie-

rząt w Radomiu. Wzięliśmy w niej udział z wielkim 

zaangażowaniem oraz z nadzieją na to, że chociaż 

w ten sposób możemy pomóc pokrzywdzonym przez 

los zwierzętom. W okresie trwania akcji, w rozmo-

wach z naszymi wychowankami, próbowaliśmy pod-

nieść ich wiedzę i świadomość odnośnie problemów 

związanych z bezdomnością zwierząt. Mamy nadzie-

ję, iż nam się to udało i nasze przedszkolaki zrozu-

miały, że taka pomoc jest nieodzowna, a jej udziela-

nie stanowi samo w sobie wartość bezcenną. 

POMOC DLA KRZYSIA 

Krzyś Czupryn z Radomia to pięcioletni chło-

piec, który cierpi na nieuleczalną chorobę skóry – 

pęcherzykowe oddzielanie naskórka. Aby finansowo 

wesprzeć leczenie Krzysia, nasze przedszkolaki wraz 

z nauczycielkami upiekły ciasteczka i babeczki. Do-

chód ze sprzedaży wypieków zostanie przekazany na 

leczenie chłopca. Aby pomóc Krzysiowi prowadzimy 

również akcję zbiórki plastikowych nakrętek oraz 

potrzebnych maści i opatrunków.  

Dyrekcja Przedszkola serdecznie dziękuje Nauczy-

cielom, Dzieciom i Rodzicom za zaangażowanie, 

szczodry gest, okazane serce i wrażliwość. 

Anna Majchrzak 

Przedszkole Samorządowe w Bielisze 

Foto: zbiory Przedszkola Samorządowego w Bielisze 

OZDOBY CHOINKOWE 

W 
 dniu 15 grudnia w Przedszkolu Sa-

morządowym w Bielisze nastąpiło 

rozstrzygnięcie konkursu plastycz-

nego pt. Ozdoby Choinkowe. 

Celem przeprowadzonego konkursu było zainte-

resowanie dzieci tradycjami i symboliką związaną ze 

Świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie i kształto-

wanie żywej wyobraźni plastycznej, wspieranie więzi 

rodzinnych łączących dzieci i ich rodziców poprzez 

umożliwienie im wspólnego tworzenia, jak również 

budzenie zainteresowania różnymi technikami pla-

stycznymi. 

W konkursie wzięło udział 53 dzieci  w dwóch 

kategoriach wiekowych 3-4 latki oraz 5-6 latki. 

Jury w składzie Dyrektor Justyna Golus, Anna 

Majchrzak oraz Wioletta Mieszczakowa brało pod 

uwagę przede wszystkim wkład pracy, pomysło-

wość, oryginalność i estetykę pracy oraz różnorod-

ność wykorzystanych materiałów. Wszystkie prace 

wzbudziły zachwyt organizatorów, a ich autorzy za-

służyli na pochwałę i uznanie. Wyłonienie zwycięz-

ców było bardzo trudne, dlatego jury zdecydowało 

się również na przyznanie wyróżnień w obu katego-

riach wiekowych. 
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B 
al karnawałowy dla  przedszkolaków to 

dzień niezwykły, często wyczekiwany 

przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo 

lubianą przez dzieci, dostarczającą im 

wielu przeżyć i radości.  

Kolorowe stroje, bajeczny wystrój i skoczna muzyka

-w takiej atmosferze bawiły się dzieci podczas balu 

karnawałowego, który odbył się w dniach 9-11 lute-

go 2021 r. Dzieci przebrane były za bohaterów zna-

nych bajek. Można było spotkać: wróżki, królewny, 

księżniczki, motylki, rycerzy, policjantów, Spider-

Mana, Batmana, ...nie sposób zliczyć i wymienić 

tych wszystkich postaci. Wystrój sali wprowadził 

w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do we-

sołej zabawy. Każda grupa osobno gromadziła się 

w sali zabaw, by tam przy dziecięcych utworach od-

dać się karnawałowemu szaleństwu. W drugiej czę-

ści balu wszystkie przedszkolaki udały się w podróż 

specjalnym pociągiem do Krainy Baniek Mydlanych. 

Jak wiadomo dzieci uwielbiają bańki, dlatego też 

z zachwytem obserwowały ich powstawanie. Uwień-

czeniem wspólnej zabawy był wystrzał konfetti, któ-

BAL KARNAWAŁOWY 

w Przedszkolu Samorządowym w Bielisze 

Przyznano następujące miejsca: 

Kategoria 3-4 latki: 

I miejsce - Marcel Maliszewski (Jagódki) 

II miejsce - Bartosz Jankowski (Poziomki) 

III miejsce - Miłosz Kuliński (Fasolki) 

Wyróżnienie - Anna Sych (Fasolki) 

Kategoria 5-6 latki: 

I miejsce - Nikola Kuszewska (Malinki) 

II miejsce  - Ka-

rolina Neska 

(Malinki) 

III miejsce -  

Nadia Bednarczyk (Ananaski) 

Wyróżnienie - Alicja Kondrat (Ananaski) 

Autorzy wszystkich prac otrzymali dyplomy 

a laureaci nagrody rzeczowe  ufundowane przez Ra-

dę Rodziców Przedszkola Samorządowego w Bieli-

sze. 

Gratulujemy pięknych i ciekawych prac oraz za-

chęcamy do udziału w kolejnych konkursach!!!  

Joanna Golus  

Przedszkole Samorządowe w Bielisze 

Foto: zbiory Przedszkola Samorządowego w Bielisze 
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SPOTKANIE Z PANEM LEŚNICZYM  

W PRZEDSZKOLU 

W 
 piątkowe przedpołudnie 19 lutego 

2021 roku dzieci z Przedszkola Sa-

morządowego w Bielisze odwiedził 

niezwykły gość – Pan Hubert Ogar, 

leśniczy reprezentujący Nadleśnictwo Radom. Dzieci 

od samego rana nie mogły doczekać się wizyty Pana 

leśniczego. Jako wstęp do spotkania obejrzały film 

edukacyjny wyprodukowany przez Lasy Państwowe 

pt. „Dzik Ryjo”, który przybliżył przedszkolakom te-

matykę dotyczącą lasu.  

Nasz gość opowiedział dzieciom o swojej pracy, 

przedstawił jak należy zachowywać się w lesie oraz 

wyjaśnił, dlaczego niektóre zwierzęta zapadają 

w sen zimowy.  

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również, 

jak pomagać zwierzętom przetrwać zimę, zwracając 

szczególną uwagę na dokarmianie ptaków i zwierzy-

ny leśnej.   

Niezwykłą niespodzianką było dla naszych 

przedszkolaków wspólne dokarmianie ptaków- kula-

mi energetycznymi. Podczas spotkania dzieci wyka-

zały się dużą wiedzą, określając ptaki, które odlatu-

ją na zimę oraz te, które zostają z nami w kraju. 

Dzieci z wielkim zaciekawieniem słuchały opowieści 

naszego wspaniałego gościa i w podziękowaniu za 

przekazanie ciekawej lekcji przyrody, wyrecytowały 

piękne wiersze. 

Na koniec spotkania dzieci otrzymały od Pana 

leśniczego odznaki Pomocnika leśnika, które dum-

nie nosiły przez resztę dnia w przedszkolu.  

Z niecierpliwością czekamy na kolejne spo-

tkanie! Kto wie, może tym razem w leśniczówce.   

Marta Religa 

Przedszkole Samorządowe w Bielisze 

Foto: zbiory Przedszkola Samorządowego w Bielisze 

ry również podobał się naszym wychowankom. Po 

radosnych tańcach nadszedł czas na nagrody. Dzie-

ci otrzymały wymodelowane balony w kształcie mie-

czów i piesków oraz słodki upominek. 

Na twarzach wszystkich malował się uśmiech, który 

nie znikał mimo chwilowego zmęczenia.  

Bal był okazją do zintegrowania dzieci i pozostawił 

wiele niesamowitych wrażeń.  

Następny bal już za rok!!! 

Ewelina Nowak 

Przedszkole Samorządowe w Bielisze 

Foto: zbiory Przedszkola Samorządowego w Bielisze 
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TRZEBA WIERZYĆ W LUDZI… 
Jeśli ktokolwiek wątpi w siłę człowieka, w jego dobrą wolę, w moc, którą posiada, warto, 

by poznał naszą historię. 

J 
esteśmy sied-

mioosobową ro-

dziną. Wycho-

wujemy piątkę 

dzieci. Na co dzień zmaga-

my  się z trudami dnia co-

dziennego, ale też cieszymy 

się ze wszystkich  niewiel-

kich sukcesów i radości. 

Nasze życie było bardzo 

kolorowe, naprawdę sporo 

się w nim działo. Cieszyli-

śmy się z narodzin dzieci, 

stawialiśmy z nimi pierwsze kroki, wkraczaliśmy 

razem w świat przedszkola i szkoły, a jednocześnie 

budowaliśmy nasz nowy piękny domek. Zamieszka-

nie w nim było dla nas wyjątkowym czasem. To 

wielka radość móc rozgościć się we własnych 

„czterech ścianach”. 

Niestety, na to, co się wydarzyło w październiku 

ubiegłego roku, nikt z nas nie był przygotowany. 

W ciągu kilku godzin straciliśmy to, o co zabiegali-

śmy przez kilka lat. Od uderzenia pioruna zaczął 

płonąć nasz nowy dom. Nie chcemy wracać pamięcią 

do tamtych dni. Za dużo było emocji, za dużo łez. 

Jednak w pamięci będziemy pielęgnować to, co wy-

darzyło się po pożarze. Nadal ten czas wywołuje 

w nas  wzruszenie i szybsze bicie serca. Nie zostali-

śmy sami. Okazało się, że wokół mamy cudownych 

ludzi, że ludzie byli przy nas i dla nas. Już następne-

go dnia przyszła pomoc, mimo że będąc w szoku, nie 

umieliśmy jeszcze o nią prosić. Każdej kolejnej godzi-

ny pojawiał się ktoś gotowy do pracy, ktoś przywo-

żący potrzebne materiały, produkty, meble, ubrania, 

książki i zabawki. Darczyńcy dostarczali nam 

wszystkiego, czegokolwiek potrzebowaliśmy. Nie za-

brakło żywności, kosmetyków, pampersów, mebli… 

Po kilku dniach pracownicy specjalistycznych firm 

wykonali nieodpłatnie nową instalację elektryczną, 

postawili nowe ścianki działowe oraz położyli nowe 

tynki na poddaszu. Prace te realizowane były bły-

skawicznie, a tempa nadawały dowożone na bieżą-

co podarowane materiały budowlane: więźba dacho-

wa, bloczki, pustaki, wełna 

mineralna, gwoździe, kołki, 

wkręty i kontenery. Nie mo-

żemy pominąć wsparcia 

okolicznych masarni, które 

zadbały o mięso i wędliny 

dla nas i osób pracujących 

na budowie. Z dnia na 

dzień, z godziny na godzinę 

prace przybierały na inten-

sywności. Gdy potrzebna 

była koparka, za chwilę ja-

kaś dobra dusza ją podsta-

wiała. Potem wysięgnik z platformą, osuszacze i ozo-

nator. Nie brakowało rąk do pracy, ludzie pojawiali 

się każdego dnia gotowi do działania, a my ze ści-

śniętymi gardłami, ze łzami w oczach odzyskiwali-

śmy siły i wiarę. Przede wszystkim wiarę w dobroć 

i bezinteresowność ludzi. Te niesamowite emocje 

wzmagały się, gdy dowiadywaliśmy się o kolejnych 

działaniach dla nas. W całej naszej okolicy, w ko-

ściołach, szkołach i urzędach odbyły się zbiórki 

środków finansowych, również prowadzonych przez 

internet. Otrzymaliśmy także wsparcie finansowe 

z Urzędu Gminy. 

Przeżyliśmy utratę nowo wybudowanego domu,  

to bardzo traumatyczne doświadczenie, ale ludzie 

wokół nie pozwolili nam tkwić w nieszczęściu ani 

chwili. Duże, małe i czasem drobne gesty pokazały 

moc ludzkich serc, pokazały dobro i empatię. Za to 

w szczególności wszystkim dziękujemy, przyznając 

się do wzruszenia i łez szczęścia. Nasze podzięko-

wania kierujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, do 

każdego z osobna za każdą, najmniejszą nawet po-

moc. Ludzie odbudowali w nas radość i nadzieję. 

Pomogli nam i naszym dzieciom wrócić do normalno-

ści. To bezcenne. Jeśli zdarzy się sytuacja, w której 

ucierpią inni, wiemy, co mamy robić. Taką deklara-

cją chcemy wyrazić wdzięczność za to, co sami otrzy-

maliśmy. 

Dziękujemy! 

Magdalena i Piotr Lesiakowie z dziećmi 
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