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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

pragnę życzyć Państwu, by ten magiczny czas  

spędzony w gronie bliskich był wypełniony  

spokojem, miłością, wzajemnym zrozumieniem  

i serdecznością. Życzę również zdrowia  

oraz radości z małych i dużych rzeczy,  

a w nadchodzącym 2023 roku wielu sukcesów  

zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.  
 

Leszek Margas  

Wójt Gminy Zakrzew 
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NOWOŚCI BIBLIOTECZNE 
 

 

 

ZAPROSZENIE NA WIECZÓR WIGILIJNY 

 

STEFANIA LAZAR – PORTRETY KOBIET NIEZWYKŁYCH 
 
Prostytutka na tronie, madame niezdobyta, nieświęta madonna… – kochane do szaleństwa przez wielu 
mężczyzn i znienawidzone przez niejedną kobietę. Poznaj dziesięć dam, których życiorysy, talent i uroda 
sprawiły, że stały się one przedmiotem twórczej kreacji artystów i trafiły na płótna najznakomitszych mi-
strzów pędzla swoich czasów. To zarówno wierne kochanki, rozwiązłe żony, bezwzględne egocentryczki, 
jak i intelektualistki, prekursorki feminizmu czy filantropki.  
Publikacja zawiera kolorowe reprodukcje dzieł sztuki. 

KATARZYNA MICHALAK – PIASTUNKA RÓŻ 
 
Flora przestała wychodzić z pokoju, zdana na łaskę – czy raczej niełaskę – swojej siostry. Jedyną jej rado-
ścią był rosnący tuż za oknem wątły krzaczek róży, który uparcie walczył o każdy promień słońca. Flora 
skazała się na samotność z własnej woli. Nic nie przerażało jej bardziej niż inni ludzie. Nie po tym, co 
przeżyła siedem lat temu… Gdyby nie szantaż siostry, Flora nigdy nie odważyłaby się odpowiedzieć na to 
ogłoszenie. A przecież pielęgnowanie różanego ogrodu, gdzieś przy zagubionym wśród nadmorskich lasów 
dworku, było jej marzeniem. Kochała róże bardziej niż cokolwiek na świecie, ale strach przed światem 
skuwał jej serce. Nie mogła się domyślić, że tam, w tym samym ogrodzie, swoje demony oswaja ktoś, kogo 
już kiedyś spotkała. I to w dniu, o którym ze wszystkich sił pragnęła zapomnieć… 

MIECZYSŁAW GORZKA - LILIE 
 
Doktor Jakub Bernatowicz po awanturze z żoną idzie do lasu i przepada bez śladu. Podczas pościgu za 
byłym żołnierzem podejrzanym o zabójstwo narzeczonej, policja odnajduje zwłoki zamordowanych brutal-
nie innych kobiet. Policjant z jednej z powiatowych komend bada sprawę gwałtu sprzed wielu lat, podej-
rzewając, że skazany został niewinny człowiek. Tymczasem ofiar jest coraz więcej. Czy w społeczeństwie 
grasuje nowa Bestia? Czy wszystkie te sprawy mogą się ze sobą łączyć? W chaosie wydarzeń i związków 
między nimi, nadkomisarz Marcin Zakrzewski będzie musiał odnaleźć Bestię, zanim pojawią się nowe 
ofiary. Tylko, że wszystkie tropy wiodą donikąd, a podjęte przez Zakrzewskiego decyzje doprowadzą do 
dramatycznego finału. 

MAX CZORNYJ – SEKRET ŚWIĄT 
 
Młody Eryk Deryło i Zagadkowi Agenci ratują święta! 
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, w miasteczku panuje zamieć śnieżna, a z Muzeum Miejskiego 
znika wykonana ze srebra gwiazda betlejemska. Filigranowa Gwiazda co roku – zgodnie z tradycją w Wi-
gilię umieszczana jest na szczycie choinki dekorującej rynek. Symbolizuje rozpoczęcie radosnych świąt,  
a jeśli się nie odnajdzie, na miasteczko spadnie okrutna klątwa. Czasu jest naprawdę niewiele… 
Kto ukradł Filigranową Gwiazdę? Czy Zagadkowym Agentom uda się uratować święta? Czy prawdziwe 
klątwy istnieją? 
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GMINA ZAKRZEW LIDEREM REGIONU 2022 

E 
cho Dnia już po raz szesnasty nagrodziło kreatywne 

instytucje, firmy oraz samorządy, które w minionym 

roku wykazały się przedsiębiorczością, ponadprze-

ciętnością oraz wniosły swoim dynamicznym działaniem 

szczególny wkład w rozwój regionu.   

Gmina Zakrzew została uhonorowana nagrodą w kate-

gorii SAMORZĄD: INWESTYCJE – OŚWIATA. Prestiżo-

wą statuetkę LIDER REGIONU 2022 odebrał wójt Gminy  

Zakrzew Leszek Margas.  

W trakcie uroczystej gali, która odbyła się 23 wrze-

śnia 2022 roku w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu, 

szesnaście nagród trafiło do osób reprezentujących edukację, 

kulturę, sport i biznes. Nagrodzono także w trzynastu katego-

riach laureatów związanych z funkcjonowaniem samorządów  

i instytucji publicznych, natomiast sześć nagród specjalnych 

przyznano w związku ze szczególnie ważnymi wydarzeniami 

w regionie w ciągu ostatniego roku.  

Jesteśmy dumni, że sprawne funkcjonowanie gminy 

Zakrzew zostało dostrzeżone przez kapitułę konkursu. Nieu-

stannie się rozwijamy i realizujemy kolejne inwestycje,  

co wyróżnia nas na tle pozostałych gmin z powiatu radomskie-

go. Otrzymana nagroda LIDERA REGIONU 2022 stanowi 

ogromną motywację do dalszego działania i rozwijania poten-

cjału ziemi zakrzewskiej. 

 
   Tekst i foto: Urząd Gminy w Zakrzewie  
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DOŻYNKI GMINNE W ZAKRZEWIE 

4 
 września 2022 roku w Zakrzewie odbyły się dożynki 

gminne. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą  

w intencji rolników i mieszkańców gminy Zakrzew, 

podczas której tradycyjnie poświęcono chleb oraz wieńce  

dożynkowe. Wieńce zostały przygotowane przez sołectwa  

Zakrzewskiej Woli, Mleczkowa oraz Cerekwi. Starostami tego-

rocznych dożynek byli Marta i Hubert Walczakowie  

z Zakrzewskiej Woli. Dalsza celebracja święta plonów miała 

miejsce na boisku szkolnym przy PSP w Zakrzewie. Wzięli  

w niej udział przedstawiciele parlamentu: Anna Kwiecień  

i Andrzej Kosztowniak, starosta radomski Waldemar Trelka 

oraz zaproszeni goście. Wszystkich powitał serdecznie wójt 

Gminy Zakrzew Leszek Margas. Dożynki gminne w Zakrzewie 

stały się okazją do wręczenia odznak honorowych „Zasłużony 

dla rolnictwa”, przyznawanych przez Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi. Odznaczenia otrzymali Hubert Walczak oraz 

Grzegorz Leszczyński. Medal „Zasłużony dla powiatu” został 

wręczony Romanowi Frąkowi – członkowi Zarządu Powiatu 

Radomskiego.  

 Część artystyczną urozmaiciły swoją obecnością ze-

społy ludowe („Kalina”, kapela Jana Tarnowskiego, kapela 

Piotra Bińkowskiego oraz kapela Tomasza Stachury), które 

wystąpiły na dożynkach w ramach „Zakrzewskiego Przeglądu 

Kapel Ludowych”, sfinansowanego przez Stowarzyszenie 

LGD „Razem dla Radomki” wspierające małe inicjatywy  

lokalne.  

Skoczna, folklorystyczna muzyka sprawiła, że  

publiczność chętnie ruszyła do tańca. Najwięcej atrakcji przy-

gotowano po południu, kiedy to odbyły się koncerty gwiazd. 

Na scenie wystąpili: Kordian, Miły Pan oraz gwiazda wieczoru 

zespół Milano. Koncertom towarzyszyła wspaniała atmosfera 

tłumnie zgromadzonej publiczności. Podczas dożynek gmin-

nych każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Dla dzieci 

przygotowano dmuchane zjeżdżalnie oraz zajęcia animacyjne, 

dorośli mieli okazję podziwiać liczne kolorowe stoiska oraz 

dekoracje, skosztować dań od kół gospodyń wiejskich, a także 

zaopatrzyć się w ciekawą pamiątkę.  

 Uroczystość dożynkowa w Zakrzewie zakończyła się 

pokazem sztucznych ogni oraz zabawą taneczną pod gwiazdami.    

 

Tekst: Urząd Gminy w Zakrzewie 

Foto: Agnieszka Musiałek 
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OBCHODY 90-LECIA OSP TACZÓW 

14 
 sierpnia 2022 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Taczowie obchodziła jubileusz 90-lecia powstania. Świętowanie 

rozpoczęła msza święta w kaplicy św. Edyty Stein w Woli Taczowskiej, której przewodniczył ks. Maciej Kornata. 

Po mszy obchody przeniosły się na plac przed strażnicą, gdzie wręczono medale i odznaczenia, przypomniano  

historię jednostki oraz dokonano poświęcenia nowego wozu strażackiego. Nie zabrakło również okolicznościowych przemówień. 

To była szczególna uroczystość, na którą swoją postawą i zaangażowaniem pracowało wiele pokoleń druhów i mieszkań-

ców okolicznych sołectw. Na przestrzeni wielu lat wypełniali oni strażacką służbę, niosąc pomoc i ratunek potrzebującym  

o każdej porze dnia i nocy, zawsze wierni strażackiemu hasłu: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.  

Drodzy strażacy! Jesteście wzorem bezinteresownej służby wspólnemu dobru. Jesteście rycerzami św. Floriana,  

dla których Bóg, Honor i Ojczyzna zawsze były i są najważniejsze (...).  

 

Tekst: Urząd Gminy w Zakrzewie 

Foto: Igor Pacocha 
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70 LAT OSP W GULINIE 

24 
 września 2022 roku odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 70-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Gulinie. Uroczystość została połączona z oddaniem do użytkowania zmodernizowanej strażnicy. W budynku 

utworzono również nowy punkt przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci z pobliskich miejscowości oraz salę 

przeznaczoną na zebrania i spotkania dla mieszkańców.  

Świętowanie rozpoczęto uroczystą mszą świętą polową, sprawowaną przez ks. Ireneusza Koseckiego, proboszcza parafii 

Zakrzew. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele Gminy Zakrzew: wójt Leszek Margas, sekretarz Bernadeta 

Domińczak, skarbnik Agnieszka Świątkowska oraz radna Halina Lewandowska. Dokonano ponadto wręczenia odznaczeń i wyróż-

nień dla strażaków. Całość obchodów uświetniał występ orkiestry dętej ze Starej Błotnicy.  

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: st. bryg. Bartosz Musiał – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rado-

miu, bryg. Łukasz Szymański - p.o. zastępcy KM PSP w Radomiu, mł. bryg. Jacek Pytlak – Naczelnik Wydziału Operacyjnego, 

Zbigniew Gołąbek – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego, Paweł Tuzimek – Prezes 

Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu, poczty sztandarowe i przedstawiciele wszystkich jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu gminy Zakrzew oraz mieszkańcy. 

 

     Tekst i foto: Urząd Gminy w Zakrzewie 
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STOP PRZEMOCY I ALKOHOLIZMOWI! 

M 
iędzynarodowy Dzień bez Przemocy  

(Dox of Non-Vidence) ustanowiony został przez 

Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 czerwca 2007 

roku i zainspirowany pionierskimi działaniami Mahatmy 

Gandhiego, indyjskiego prekursora ruchu na rzecz pokoju na 

świecie.   

 W związku z obchodami tego dnia Zespół Interdyscy-

plinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Zakrzewie we współpracy z pełnomocnikiem wójta Gminy 

Zakrzew do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, 

28 października 2022 r. zorganizował happening pod hasłem: 

„Stop przemocy i alkoholizmowi”. Do udziału w tym przedsię-

wzięciu zostali zaproszeni uczniowie i przedstawiciele szkół 

podstawowych z terenu gminy Zakrzew. Happening wyruszył 

sprzed budynku Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Zakrzewie w kierunku boiska „Orlik”. Młodzież wyszła na 

ulice Zakrzewa, by zwrócić uwagę lokalnej społeczności na 

problematykę przemocy w rodzinie, rozdawała przechodniom 

ulotki informujące, jak reagować na przemoc i alkoholizm  

w swoim otoczeniu. Nie sposób było nie zauważyć zakrzew-

skiej młodzieży – stroje w niebieskim kolorze, liczne i dobrze 

widoczne z daleka plakaty przyciągały uwagę przechodniów,  

a przemyślane hasła wzbudzały refleksję. 

Happening miał na celu propagowanie prawidłowych 

wzorców, uwrażliwienie społeczności na problem przemocy  

w rodzinie. Ważna jest tu nie tylko świadomość rodziców, 

opiekunów i specjalistów, ale także empatia i reagowanie osób, 

które są świadkami przemocy. Walka z przemocą, szczególnie 

wobec dzieci, jest zadaniem całego społeczeństwa. 

W ramach Międzynarodowego Dnia bez Przemocy  

3 października 2022 r. mieszkańcy naszej gminy mogli skorzy-

stać z bezpłatnych porad i konsultacji specjalistów  

(np. psychologa, pedagoga, radcy prawnego, terapeuty, dzielni-

cowego oraz pracownika socjalnego). 

Mamy nadzieję, że nie jest to ostatnie takie wspólne 

przedsięwzięcie i jeszcze nie raz spotkamy się w podobnym 

gronie, przy innych ciekawych inicjatywach, w ramach obcho-

dów tego dnia.  

 

Renata Dudek  

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

Foto: Urząd Gminy w Zakrzewie 
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KOLEJNE DUŻE INWESTYCJE DROGOWE  

W GMINIE ZAKRZEW 

G 
mina Zakrzew pozyskała środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych  

pn.: „Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie Gminy Zakrzew”. Inwestycja polega na budowie i remoncie  

13 odcinków dróg gminnych. W I etapie inwestycji zrealizowano 6 odcinków dróg o łącznej długości 4485,46 m.  

Koszt zadania to 7 660 698,65 złotych brutto. Nową nawierzchnią dróg mogą się cieszyć mieszkańcy Cerekwi, Milejowic,  

Zakrzewskiej Woli, Gulina oraz Zakrzew Kresy. To nie koniec zmian infrastruktury w Gminie Zakrzew. Kolejne etapy prac zostały 

rozpoczęte. 

  Tekst i foto: Urząd Gminy w Zakrzewie 

PODPISANIE UMOWY NA AUTOBUSY ELEKTRYCZNE 

W 
 dniu 14 listopada w Gminie Zakrzew została podpisana umowa z firmą Solaris Bus & Coach Sp. z o.o.  na zakup  

4 sztuk autobusów elektrycznych marki Solaris (model Urbino 12) wraz z punktami ładowania. Wartość zadania  

to 12 786 096,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do dnia 10 sierpnia 2023 roku.  

 

 Planowany termin uruchomienia 

transportu zbiorowego przewidziany jest na 

dzień 16 sierpnia 2023 roku. Komunikacja 

zbiorowa oparta na pojazdach napędzanych 

elektrycznie zapewni mieszkańcom gminy 

stałe połączenie z Radomiem, a także  stwo-

rzy nową perspektywę społeczną, ekolo-

giczną i ekonomiczną.  

     

 

Tekst i foto: Urząd Gminy w Zakrzewie 
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OTWARCIE NOWEGO SKRZYDŁA SZKOŁY   

W CEREKWI – INWESTYCJA GMINY ZAKRZEW 

W 
 poniedziałek, 26 września 2022r., w Pu-

blicznej Szkole Podstawowej w Cerekwi 

miało miejsce uroczyste otwarcie nowego 

skrzydła placówki. Społeczność szkolna uczciła ten 

wzruszający moment wspaniałą akademią, a zaproszo-

nych gości uczniowie powitali staropolskim tańcem – 

polonezem. Tego dnia w szeregi naszych wychowanków 

zostali oficjalnie włączeni uczniowie klasy pierwszej, 

którzy uroczyście ślubowali być dobrymi Polakami, zaw-

sze szanującymi swoje obowiązki i kochającymi Ojczy-

znę. Przedstawiciele klas starszych odnowili swoje ucz-

niowskie przyrzeczenia z czasów, kiedy sami rozpoczy-

nali edukację. Były to wyjątkowe chwile, gdyż, jak 

wszyscy wiemy, to właśnie ci młodzi ludzie są przyszło-

ścią naszego kraju. Wspaniałą przyszłością. Wzrusze-

niom nie było końca również dzięki pięknej recytacji  

i muzyce na żywo.  

Wśród osób, które swoją obecnością oraz prze-

mowami uświetniły uroczystość, znaleźli się m.in.:  

Artur Standowicz - wicewojewoda mazowiecki, Marek 

Suski- poseł na Sejm RP, Katarzyna Harmata - dyrektor 

Biura Rozwoju i Inwestycji Mazowieckiego Urzędu Wo-

jewódzkiego, Adrian Barański - dyrektor Kuratorium 

Oświaty w Radomiu, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół 

oraz rodzice uczniów. Wicewojewoda mazowiecki od-

czytał pełen uznania list skierowany do zebranych przez 

Prezesa Rady Ministrów. Po części oficjalnej zaproszeni 

goście mieli okazję zwiedzić nową część szkoły, skoszto-

wać lokalnych specjałów oraz zapoznać się z wystawą 

fotografii ukazujących historię rozbudowy placówki od 

roku 1928, aż po dzień obecny. 

Warto przypomnieć, że Publiczna Szkoła Pod-

stawowa w Cerekwi swoją działalność rozpoczęła dzie-

więćdziesiąt trzy lata temu. Początkowo mieściła się ona 

w dworku dziedzica Wietrzykowskiego, a dzięki wysił-

kowi lokalnej społeczności, przez lata stale się rozbudo-

wywała. W 1959 roku do budynków dworskich dobudo-

wano piętro, a w 1996 roku nowe skrzydło wraz z salą 
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gimnastyczną i pomieszczeniami oddziału przedszkolne-

go. Do kolejnej rozbudowy doszło w 2015 roku, ale ma-

rzeniem całej społeczności wciąż pozostawała budowa 

hali sportowej z prawdziwego zdarzenia. Dopiero  

w 2020 roku, dzięki zaangażowaniu wójta Gminy  

Zakrzew Leszka Margasa, który pozyskał fundusze na 

rozbudowę szkoły z rezerw budżetu państwa, udało się te 

marzenia zrealizować. 

Ta największa przemiana Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Cerekwi rozpoczęła się 24 sierpnia 2020 

roku. Na parterze znalazły się: nowoczesna szatnia dla 

uczniów, stołówka, kuchnia z niezbędnym zapleczem, 

gabinet pielęgniarki i logopedy, łazienki, pomieszczenie 

głównej rozdzielni, pokoje gospodarcze oraz socjalne,  

a także przestronne korytarze i klatka schodowa.  

Na I piętrze mieszczą się: nowoczesna hala sportowa 

(boisko do siatkówki, do koszykówki oraz do piłki ręcz-

nej) o wymiarach 15x24 m z przeszklonym tarasem  

widokowym, siłownia - sala korekcyjna, zaplecze dla 

nauczycieli wychowania fizycznego, część magazynowa, 

cztery szatnie z zapleczem sanitarnym oraz gabinet psy-

chologa. Na II piętrze umiejscowiono gabinet dyrektora, 

sekretariat, łazienki oraz trzy sale lekcyjne.  

W nowej części szkoły zaplanowano świetlicę  

i bibliotekę oraz laboratorium informatyczno-językowe. 

Od strony przestronnego parkingu dla rodziców i pra-

cowników powstała całkowicie przeszklona aula, 

w której  będą odbywały się kameralne uroczystości 

oraz występy szkolne. Budynek został dodatkowo wypo-

sażony w oświetlenie awaryjne, sieć komputerową i sys-

tem monitoringu.  

Wójt Gminy Zakrzew Leszek Margas w swoim 

przemówieniu zaznaczył, że rozbudowa szkoły była rów-

nież jego celem. Podkreślił, że zawsze zależało mu na 

tym, by oświata w naszej gminie stale się rozwijała. 

Szkoła w Cerekwi w swojej nowej odsłonie to spełnienie 

marzeń nie tylko społeczności lokalnej, ale wszystkich 

sympatyków i przyjaciół placówki. Dyrektor szkoły  

Elżbieta Kumięga od lat starała się o rozbudowę placów-

ki i uczynienie jej miejscem dostosowanym do potrzeb 

uczniów. Marzenie udało się spełnić: szkoła jest nie tyl-

ko przyjazna, ale przede wszystkim nowoczesna.  

 

     Dorota Pawlikowska 

Nauczycielka PSP Cerekiew 

Foto: Agnieszka Musiałek 
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UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA PUBLICZNEJ 

SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIELISZE 

14 
 października 2022 roku społeczność szkolna 

świętowała nadanie placówce imienia Teresy 

Grodzińskiej. Przygotowania do tej wyjątko-

wej chwili trwały ponad rok. W tym czasie podejmowane 

były różnorodne działania promujące postać przyszłej patron-

ki, m.in. wystawy, konkursy, animacje, plenerowe lekcje  

historii. Ich zwieńczenie stanowił ten długo wyczekiwany 

dzień, który zdarza się tylko raz: dzień nadania imienia.  

Niewątpliwie do wyjątkowości tej chwili przyczyniła się tak-

że obecność gości honorowych. Na uroczystość przybyli: 

wójt Leszek Margas, sekretarz Bernadeta Domińczak, skarb-

nik Agnieszka Świątkowska, dyrektor Delegatury Mazowiec-

kiego Kuratorium Oświaty w Radomiu Adrian Barański, na-

czelnik Delegatury IPN w Radomiu Danuta Pawlik, wicewo-

jewoda mazowiecki Artur Standowicz, posłowie Andrzej 

Kosztowniak i Marek Suski, radni Gminy Zakrzew wraz  

z przewodniczącym Januszem Stawczykiem. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą celebrowaną 

przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Marka Solarczyka  

w kościele w Bielisze. W czasie Eucharystii, w obecności 

honorowych gości, władz Gminy Zakrzew, został poświęcony 

sztandar szkoły ufundowany przez rodziców, sponsorów oraz 

przyjaciół szkoły. Po mszy uroczysty orszak, przy wtórze 

dźwięków Radomskiej Orkiestry Wojskowej, udał się do bu-

dynku szkoły. Oficjalną część spotkania rozpoczęło wspólne 

odśpiewanie hymnu państwowego, następnie głos zabrała 

Małgorzata Jakubiak, dyrektor PSP w Bielisze, która, po  

powitaniu zebranych, przedstawiła uzasadnienie wyboru Te-

resy Grodzińskiej na patronkę szkoły: „Zadaniem szkoły jest 

nauczanie, ale również wychowanie, pomaganie dzieciom  

i  młodzieży w odnajdowaniu własnej tożsamości, określaniu 

swojego miejsca we współczesnym świecie i poszukiwaniu 

wzorów do naśladowania. Przy wyborze patrona Rada Peda-

gogiczna, Rodzice i Uczniowie naszej szkoły kierowali się 

właśnie tymi zasadami i poczuciem więzi ze swoją Małą  

Ojczyzną. (…) Wybierając dla szkoły imię, kierowaliśmy się 

przekonaniem, iż powinna być to osoba godna naśladowania, 

wzór dla młodzieży, postać ściśle związana z historią naszego 

regionu. Chcemy, aby osoba Teresy Grodzińskiej pobudzała, 

inspirowała i uszlachetniała młode serca”. 

Wójt Gminy Zakrzew Leszek Margas w swoim prze-

mówieniu wskazał na trafność wyboru patronki oraz zachęcał 
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uczniów, aby wartości reprezentowane przez Teresę Grodziń-

ską wcielali w życie. Doniosłym punktem ceremonii było 

wprowadzenie sztandaru szkoły, który przedstawiciele rodzi-

ców wręczyli pani dyrektor, a ta, podkreślając, iż jest to sym-

bol honoru i więzi z Ojczyzną, przekazała go uczniom. Następ-

nie przedstawiciele społeczności szkolnej złożyli uroczyste 

ślubowanie. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zgroma-

dzeni z zainteresowaniem i wzruszeniem obejrzeli montaż 

słowno-muzyczny poświęcony Teresie Grodzińskiej. Przedsta-

wienie zrobiło ogromne wrażenie na widzach, którzy gromki-

mi brawami nagrodzili młodych aktorów. Wyjątkowych arty-

stycznych doznań dostarczył także zespół „Lustro”, prezentu-

jąc przepełnione patriotyzmem utwory z płyty „Gloria victis”. 

Nadanie imienia to jedna z najważniejszych uroczy-

stości w historii każdej szkoły. Pokolenia, które w murach tej 

szkoły będą zdobywać wiedzę, powinny czerpać z doświad-

czenia i wartości, które przyświecały życiu ich patrona. Teresa 

Grodzińska jest dla nas nie tylko postacią historyczną, bohater-

ką wojny z bolszewikami, ale zwyczajną dziewczyną – jedną  

z nas, która też odczuwała ból, strach, tęsknotę, miała swoje 

troski i marzenia.  

Inscenizacja słowno–muzyczna, przygotowana na 

uroczystość nadania szkole imienia, pozwoliła nam poznać tę 

niezwykłą postać ziemi zakrzewskiej, która przez wiele lat 

pozostawała niedoceniona i zapomniana. Historia Teresy Gro-

dzińskiej jest dla nas wstrząsająca, ale jednocześnie budzi 

ogromny podziw, szacunek, zmusza do głębszych refleksji.  

Z podziwem i wzruszeniem patrzymy na dziewczynę, która 

przenosi rannych żołnierzy, opatruje rany i zadajemy sobie 

pytanie, czy nas samych, dzisiaj, ponad 100 lat po tamtych 

wydarzeniach, byłoby stać na podobny akt odwagi? Chcemy 

wierzyć, że tak, że największe i najwspanialsze wartości nie 

umierają z bohaterami, ale kiełkują, wzrastają i owocują  

w nowych, młodych umysłach i sercach. Jesteśmy przekonani, 

że uczniowie naszej szkoły, którzy będą nosić dumnie imię 

Teresy Grodzińskiej, nauczą się, czym jest honor, patriotyzm  

i prawdziwa odwaga. Za kilkanaście lat nas już nie będzie, ale 

pozostaną zdjęcia, wspomnienia tej pięknej uroczystości  

i przeświadczenie, że ideały, tak ważne w życiu naszej patron-

ki, nie zaginą w tym trudnym świecie, że będą silne i wieczne 

jak pamięć o niezwykłej dziewczynie, którą chcemy zachować 

w naszych myślach i sercach.  

   

 

 

Magdalena Sobień i Małgorzata Frąk 

Nauczycielki PSP im. Teresy Grodzińskiej w Bielisze 

Foto: PSP im. Teresy Grodzińskiej w Bielisze 
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P 
rojekt „Mazowiecki program stypendialny dla 

uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza in-

westycja  

w człowieka” jest skierowany do uczniów VII i VIII 

klas szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących, 

zlokalizowanych na obszarze województwa mazowieckiego  

i osiągających wysokie wyniki w nauce, w szczególności 

w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Wsparciem stypen-

dialnym w roku szkolnym 2021/2022, spośród 632 uczniów  

z terenu Mazowsza, została objęta Karolina Szczepaniak  

- uczennica klasy VIII A Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. Teresy Grodzińskiej w Bielisze za projekt z chemii  

pt. „Sprawdzam, czym oddycham i daję dobre rady na odpa-

dy".  

 W ramach wsparcia finansowego, Karolina do swojej 

pracy zakupiła zestawy do badania jakości powietrza oraz inne 

materiały edukacyjne, dzięki którym przeprowadzała analizę 

składu czystości powietrza w okresie jesiennym, zimowym 

i wiosennym, w trzech punktach pomiarowych na terenie gmi-

ny Zakrzew.  Przygotowała ankiety dla mieszkańców miejsco-

wości Janiszew i Bielicha w celu sprawdzenia znajomości ce-

lowości segregacji odpadów. Najmłodsi uczniowie naszej 

szkoły otrzymali od niej kolorowanki dotyczące segregacji odpadów zarówno w języku polskim, jak i angielskim oraz grę eduka-

cyjną związaną z selektywną zbiórką odpadów. Wyniki badań, opracowania i wnioski z przeprowadzonych analiz uczennica za-

prezentowała na forum klasy.  

 Projekt zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 

Programy stypendialne. Program stypendialny jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

 

Monika Rdzanek 

Nauczycielka PSP im. Teresy Grodzińskiej w Bielisze 

Foto: PSP im. Teresy Grodzińskiej w Bielisze 

UCZENNICA ZE SZKOŁY W BIELISZE  

OTRZYMAŁA STYPENDIUM  

DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH 2021 
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XVII ROWEROWY ZLOT GWIAŹDZISTY 

Z 
wiązek Gmin „Radomka” już po raz siedemnasty zaprosił wszystkich miłośników jednośladów do udziału w Rowero-

wym Zlocie Gwiaździstym. W piątek, 23 września 2022 r., uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Teresy 

Grodzińskiej w Bielisze wyruszyli w dwudziestokilometrową trasę, aby spotkać się nad zalewem w Domaniowie  

z rówieśnikami, gdzie odbył się rowerowy piknik.  

Rowerowy Zlot Gwiaździsty to impreza popularyzująca turystykę rowerową i promująca utworzoną w 2004 roku sieć 

szlaków rowerowych (liczących łącznie 287 km), które znajdują się na terenie Związku Gmin „Radomka”. Do Związku należą 

gminy: Zakrzew, Przysucha, Przytyk, Jedlińsk, Wolanów oraz Wieniawa. Zlot Gwiaździsty integruje środowiska gminne Związ-

ku, przybliża walory turystyczne gmin oraz popularyzuje kolarstwo jako jedną z form rekreacji ruchowej oraz środek bezpieczne-

go transportu. 

Zlotowi Gwiaździstemu towarzyszył pokaz akrobatyki w wykonaniu Lubelskiej Grupy Artystycznej Mix Trial Rowero-

wy + Poweriser oraz konkursy z wiedzy o Związku Gmin „Radomka” i powiecie radomskim. 

W konkursie wiedzy na temat Związku Gmin 

„Radomka”, I miejsce zajęła uczennica klasy VIII – 

Patrycja Sadowska z Publicznej Szkoły Podstawo-

wej im. Teresy Grodzińskiej w Bielisze, wygrywając 

rower ufundowany przez Związek Gmin 

„Radomka”. 

 

 

Ewelina Woźniak 

Nauczycielka PSP im. Teresy Grodzińskiej w Bielisze 

Foto: PSP im. Teresy Grodzińskiej w Bielisze 
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21 
 października 2022 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na uczniów klasy pierwszej. 

Był to szczególny dzień nie tylko dla pierwszaków, ale i całej społeczności szkolnej oraz rodziców. Spośród zapro-

szonych gości na uroczystość przybyli przedstawiciele Gminy Zakrzew: wójt Leszek Margas, skarbnik Agnieszka 

Świątkowska, radny Robert Bukowski oraz sołtys Dąbrówki Podłężnej Józef Górka. 

 Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego, uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystycz-

ny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Po ich występie nadszedł najważniejszy moment uroczy-

stości, czyli złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała dyrek-

tor Edyta Falińska. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włą-

czeni do grona uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego  

w Dąbrówce Podłężnej. 

 Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplo-

my i książki oraz prezenty od rodziców. Nie zabrakło też słodkości i upo-

minków od zaproszonych gości. Starsi koledzy i koleżanki z klasy drugiej  

i trzeciej razem ze swoimi wychowawczyniami również wręczyli własno-

ręcznie przygotowane podarki. Ciekawą niespodziankę przygotował  

Robert Bukowski, dyrektor Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu  

- oddział Potworów. Podarował on dzieciom książeczki oszczędnościowe  

z wkładem początkowym. To już kolejna grupa pierwszaków, która otrzy-

mała podobny upominek od pana Bukowskiego. W ten sposób chcemy 

wspólnie zachęcać oraz uczyć następne roczniki rozsądnego zarządzania 

swoimi pieniędzmi.   

 

Agnieszka Sionek 

Nauczycielka PSP im. Orła Białego w Dąbrówce Podłężnej 

Foto: PSP im. Orła Białego w Dąbrówce Podłężnej 

 

PASOWANIE NA UCZNIA W SZKOLE   

W DĄBRÓWCE PODŁĘŻNEJ 
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NIEPODLEGŁA OD 104 LAT! NARODOWE ŚWIĘTO 

NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE W DĄBRÓWCE 

PODŁĘŻNEJ 

10 
 listopada 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Dąbrówce Podłężnej odbyła się uroczysta 

akademia z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.  

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.11 odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Spektakl słowno-muzyczny  

pt. Droga do niepodległości został przygotowany przez uczniów klasy V i klasy VIII pod kierunkiem Marzeny Jakubowskiej.  

Dzieci recytowały piękne patriotyczne wiersze, takie jak: Moja piosnka II C. K. Norwida, Wstań, Polsko moja J. Mączki, Piłsudski  

J. Lechonia. Śpiewały pieśni patriotyczne, np. Ojczyzno ma, My, Pierwsza Brygada, O, mój rozmarynie czy Pierwsza Kadrowa.  

 Nie zabrakło rysu historycznego przedstawiającego najważniejsze postaci i wydarzenia polityczne, które doprowadziły do 

powstania wolnej i suwerennej Polski. Akademia została wzbogacona skeczem, którego bohaterami byli żołnierze. 

 Nastrojowe tło dla uroczystości stanowiła przystrojona w biało-czerwone barwy sala i wizerunek Orła Białego – symbolu 

narodowego i patrona szkoły. 

Zwieńczeniem uroczystości było ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Leć, mój Orle!” – przeznaczonego  

dla uczniów szkół podstawowych gminy Zakrzew oraz szkół, noszących imię Orła Białego. Organizatorem konkursu była PSP  

w Dąbrówce Podłężnej. Uczestnicy mieli wykonać pracę plastyczną na temat: Orzeł Biały – symbol państwa polskiego. Na konkurs 

napłynęło wiele ciekawych, pomysłowych i twórczych dzieł. Jury nagrodziło młodych artystów. 

W kategorii klas I-III: I miejsce – Zuzanna Janiszewska z PSP w Cerekwi, II miejsce – Jan Nowocień z PSP w Woli  

Taczowskiej, III miejsce – Wiktoria Klocek z PSP w Dąbrówce Podłężnej. Wyróżnienia - Lena Tyczyńska i Adam Słomka z PSP  

w Dąbrówce Podłężnej. 

 W kategorii klas IV – VI: I miejsce  - Aleksandra Wojcieszek z PSP nr 6 w Radomiu, II miejsce – Julia Łaska z PSP nr 6  

w Radomiu, III miejsce – Wiktoria Chwała  z PSP w Cerekwi. 

 W kategorii klas VII-VIII: I miejsce – Maja Korycka z PSP w Zakrzewie, II miejsce – Izabela Michałek z PSP w Woli 

Taczowskiej, III miejsce – Oliwia Kaszuba z PSP w Cerekwi. 

 

Marzena Jakubowska 

Nauczycielka PSP im. Orła Białego w Dąbrówce Podłężnej 

Foto: PSP im. Orła Białego w Dąbrowce Podłężnej 
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PASOWANIE NA UCZNIA W SZKOLE 

W WOLI TACZOWSKIEJ 

D 
nia 4 listopada 2022 r. odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej. To wydarzenie było ogromnym przeżyciem nie 

tylko dla samych dzieci, ale także dla wychowawczyni Iwony Rybińskiej, nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów.  

    Uroczystość rozpoczęła się powitaniem dyrektora szkoły Adeli Domańskiej i przybyłych gości: wójta Gminy  

Zakrzew Leszka Margasa, przewodniczącego Rady Gminy Janusza Stawczyka, radnego Tadeusza Pikiewicza, ks. Macieja Korna-

ty, nauczycieli, rodziców i uczniów, w szczególności pierwszoklasistów. 

         W części artystycznej uczniowie zaprezentowali zdobyte już umiejętności, następnie w podniosłej atmosferze przed Pocz-

tem Sztandarowym ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, nauką i dobrym zachowaniem sprawiać 

radość rodzicom i nauczycielom.  

         Po złożeniu ślubowania dzieci zostały przyjęte w szeregi społeczności szkolnej przez symboliczne dotknięcie ołówkiem.  

Po części oficjalnej uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne i prezenty od gości oraz rodziców.  

       Tradycją szkoły od sześciu lat jest zasadzenie po uroczystości ślubowania drzewa - klonu przez uczniów klasy pierwszej,  

co nastąpiło także w tym roku szkolnym. 

      Pierwszoklasiści w pięknych biretach prezentowali się wyjątkowo dostojnie, co zostało uwiecznione na pamiątkowych 

zdjęciach.  

 

Iwona Rybińska 

Nauczycielka PSP im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej 

Foto: PSP im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej  
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XXII DZIEŃ PAPIESKI W SZKOLE W ZAKRZEWIE 

T 
egoroczny Dzień Papieski obchodzi-

liśmy pod hasłem ,,Blask Prawdy”. 

Tego dnia w szkole dominowały 

dwie barwy – żółty i biały, a wszyscy chętni 

mieli na sobie stroje w tych kolorach. Od rana 

rozbrzmiewał w murach śpiew biorących 

udział w wydarzeniu „Zakrzewiaków”.  

 W godzinach południowych przejęci  

i skupieni uczniowie zaprezentowali piękny 

występ podzielony na trzy części. Każda  

z nich odnosiła się do innego pojęcia, które 

często pojawiało się w wypowiedziach  

św. Jana Pawła II. Są to Prawda, Miłość  

i Wolność. Każdej części towarzyszył prze-

wodnik - uczeń grający jednego ze świętych 

patronów dzieci i młodzieży. Dzięki temu 

spotkaliśmy św. Stanisława Kostkę, św. Tarsycjusza i bł. Carlo Acutisa. Święci przybliżyli nam swoją niezwykle ciekawą historię. 

Mimo że żyli w różnych epokach, swoim przykładem życia dają nam receptę na świętość i pokazują, że świętym może być każdy  

z nas. 

Św. Jan Paweł II zawsze podkreślał, jak ważnym jest bycie szczęśliwym, ale do tego szczęścia prowadzą różne drogi – nie 

zawsze są one łatwe, ale nie są niemożliwe. Z pewnością musimy być świadomi tego, że nie możemy być szczęśliwi, kiedy żyjemy 

w kłamstwie, nie możemy być szczęśliwi, gdy nie kochamy i nie jesteśmy kochani. Człowiek szczęśliwy, to człowiek prawdziwie 

wolny. Te trzy wartości, tak często pojawiające się w naukach Jana Pawła II, to cel życiowy każdego człowieka. Powinniśmy ich 

nieustannie szukać, pielęgnować i o nie walczyć. Prawda, miłość i wolność - to piękna droga do szczęścia. 

 Podczas uroczystej akademii nie zabrakło ulubionej pieśni św. Jana Pawła II - Barki, którą wraz z zespołem „Zakrzewiaki” 

zaśpiewali wszyscy uczniowie naszej szkoły. 

 Na zakończenie spotkania ze św. Janem Pawłem II dyrektor Beata Słowik opowiedziała zebranym niezwykłą historię, która 

treścią nawiązywała do przesłania płynącego z nauczania papieża i przykładu życia świętych.   

 W końcowej części spotkania proboszcz parafii Zakrzew ks. Ireneusz Kosecki podziękował uczniom i ich opiekunom  

za kultywowanie pamięci o Wielkim Polaku i Wielkim Patriocie – św. Janie Pawle II.   

 Tego dnia wszyscy amatorzy słodkości mogli się delektować kremówkami - ulubionymi ciastkami naszego Papieża.  

Było pięknie, wzruszająco i radośnie! 

 

 

 

Bożena Chłopecka 

Nauczycielka PSP  

im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie 

Foto: PSP im. Jana Kochanowskiego  

w Zakrzewie 
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DNI CHORĄGWI MAZOWIECKIEJ W PŁOCKU 

30 
 Jubileuszowe Dni Chorągwi Mazowieckiej  

w Płocku, w których uczestniczyła Drużyna 

Harcerska im. Karola Wojtyły z Zakrzewa, stały 

się świetną okazją do promocji naszej gminy i Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Zakrzewie. 

     Gospodarzem tegorocznego zlotu mazowieckich zuchów, 

harcerzy i instruktorów był Hufiec Płock, na którego zaprosze-

nie w Płocku stawiła się ponad tysięczna grupa dzieci i mło-

dzieży. 

      W dniach od 16 do 18 września 2022 r. zuchy i harcerze 

poznawali miasto i jego historię, brali udział w specjalnie 

przygotowanych dla nich zajęciach programowych i grach 

terenowych. 

      W piątek wieczorem, na targach harcerskich, poszczególne 

drużyny skupione w obrębie swojego gniazda, prezentowały 

na przygotowanych przez siebie stanowiskach hufce i region,  

z którego pochodzą. Była to okazja nie tylko do wzajemnego 

poznania się, ale również do promocji drużyny i małej  

ojczyzny. 

      Późnym popołudniem w sobotę, po grach terenowych, 

wszyscy uczestnicy zlotu bawili się na koncercie harcerskich 

zespołów muzycznych, a wieczorem wzięli udział w tradycyj-

nym harcerskim ognisku. 

       W niedzielę, w Bazylice Katedralnej, została odprawiona 

uroczysta msza święta kończąca 30. Dni Chorągwi Mazowiec-

kiej, którą odprawił biskup Piotr Libera. Po jej zakończeniu 

zuchy, harcerze i instruktorzy przemaszerowali pod pomnik 

Władysława Broniewskiego, patrona Chorągwi Mazowieckiej, 

gdzie tradycyjnym apelem zakończyło się tegoroczne święto 

mazowieckich harcerzy. 

      Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób po-

mogli nam przy organizacji stoiska, użyczając bądź ofiarowu-

jąc materiały reklamowe, broszury, foldery promujące szkołę  

i gminę oraz egzemplarze kwartalnika "Wieści". Dziękujemy 

dzieciom oraz rodzicom za zaangażowanie w dwunastoletnią 

już działalność Drużyny Harcerskiej im. Karola Wojtyły dzia-

łającej przy PSP im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie. 

Niech dla wszystkich najlepszym podziękowaniem będą słowa 

biskupa Libery, który, zwracając się do harcerzy na zakończe-

nie mszy świętej, powiedział: „Dobrze, że jesteście. Co by to 

było, gdyby Was nie było". 

                                       

 

Opiekunowie DH im. Karola Wojtyły  

Foto: PSP im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie 
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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA  

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W BIELISZE 

22 
 października 2022 roku w Przedszkolu Samorządowym w Bielisze odbyła się ważna uroczystość - pasowanie  

na Przedszkolaka. Uczestnikami były dzieci z najmłodszej grupy Jagódki, które we wrześniu po raz pierwszy prze-

kroczyły próg placówki. 

 Uroczystość została rozpoczęta przez dyrektor Justynę Golus, która przywitała gości: wójta Gminy Zakrzew Leszka  

Margasa, skarbnik Agnieszkę Świątkowską, przedstawicieli referatu finansowego: Agnieszkę Krzos i Małgorzatę Sikorę, dzieci  

z grupy Jagódki i Ananaski wraz z rodzicami, pracowników przedszkola i wszystkich zgromadzonych na uroczystości.  

Część artystyczną rozpoczęły dzieci z grupy Ananaski, które przywitały swoich młodszych kolegów. Następnie swoje  

dotychczasowe umiejętności zaprezentowały Jagódki. Były wierszyki i piosenki, a wszystko to zwieńczył wesoły taniec.  

Swoim radosnym występem udowodniły, że zasługują na przyjęcie w poczet społeczności naszego przedszkola. Po zakończonej 

części artystycznej, wszystkie dzieci obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, 

przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać Pań i pomagać kolegom, a przede 

wszystkim być dzielnym przedszkolakiem. 

 Punktem kulminacyjnym uroczystości było pasowanie poprzez symboliczne 

położenie kredki przez panią dyrektor na ramieniu każdego dziecka. Na pamiątkę 

tego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom oraz upominek. Tak ważny  

i pełen wrażeń dzień dla naszych podopiecznych zakończyliśmy wspólnym zdję-

ciem i słodkim poczęstunkiem. Wszystkim dzieciom życzymy wielu sukcesów, 

nowych przyjaźni i dużo uśmiechu na co dzień! 

      

Anna Więcaszek, Agnieszka Szczepanik 

   Nauczycielki wychowania przedszkolnego PS w Bielisze 

       Foto: PS w Bielisze  
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NOWY PUNKT PRZEDSZKOLNY W GMINIE ZAKRZEW 

W 
ychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszej prężnie rozwijającej się Gminy Zakrzew, wójt Leszek Margas 

wraz z Radą Gminy podjęli decyzję o utworzeniu punktu przedszkolnego. Powstał on w miejscowości Gulin, w czę-

ści wyremontowanego budynku dawnej Szkoły Filialnej w Gulinie. Drugą część budynku zajmuje Ochotnicza Straż 

Pożarna w Gulinie. 

Punkt Przedszkolny w Gulinie został otwarty 1 września 2022 roku. Nadzór nad punktem sprawuje dyrektor Przedszkola 

Samorządowego w Zakrzewie.   

 Nowo powstała placówka znacznie ułatwi życie rodzicom, którzy spokojnie będą mogli wykonywać swoją pracę zawo-

dową. Przeznaczona jest dla 25 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Znajdują się w niej przestronne pomieszczenia, które zostały dostoso-

wane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, a także nowoczesne zaplecze gastronomiczne i sanitarne. Opiekę 

sprawuje troskliwa i wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Przedszkolaki mają zapewnione pełne wyżywienie. Zajęcia opiekuń-

czo-wychowawczo-dydaktyczne odbywają się w godzinach: 

7:30 – 15:30. Do dyspozycji został oddany również nowy  

i bezpieczny plac zabaw. Nasi wychowankowie mogą także 

korzystać z sąsiadującego boiska ,,Orlik’’. 

 Życzymy wszystkim dzieciom z punktu przedszkolnego  

w Gulinie wielu sukcesów, radości i zdrowia, a rodzicom oraz 

pracownikom życzliwej i owocnej współpracy w tak ważnych 

aspektach, jakimi są rozwój i wychowanie najmłodszych. 

 

Anna Tomczyk 

Nauczycielka wychowania przedszkolnego PS w Zakrzewie 

Foto:  PS w Zakrzewie 
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„IKONY WOLNOŚCI” - POKAZ FILMU „TERENIA” 

O TERESIE GRODZIŃSKIEJ   

17 
 sierpnia 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie odbyła się projekcja „Tereni” - fabularyzowanego 

filmu dokumentalnego o Teresie Grodzińskiej. Dokument ukazuje jej życie od beztroskiego dzieciństwa aż po tra-

giczną śmierć. Opowieść o bohaterskiej sanitariuszce przeplata się z wypowiedziami historyków, m.in. Przemysława 

Bednarczyka.  

Teresa Grodzińska urodziła się w 1899 roku w Jaszowicach. Po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej ukończyła kurs sani-

tarny i wkrótce trafiła do oddziału pod Hrubieszowem. Jako sanitariuszka wykazywała się ogromną odwagą, przeprowadzała  

rannych żołnierzy przez płonący most, ryzykując przy tym własnym życiem. Kiedy ogłoszono odwrót, nie zdążyła dołączyć do swo-

jego pułku i dostała się do niewoli. Zamknięta w wiejskiej chacie, broniła się siekierą przed Kozakami. Za zabicie dwóch z nich 

została bestialsko rozsieczona szablami. Teresę pochowano na miejscowym cmentarzu. Rodzina Grodzińskiej ekshumowała zwłoki  

i przewiozła je do rodzinnego grobowca w Radomiu, gdzie bohaterską dziewczynę pożegnano z należnymi jej wojskowymi honora-

mi. Jako jedna z pierwszych kobiet w historii, a pierwsza po odzyskaniu niepodległości, została odznaczona pośmiertnie Krzyżem 

Virtuti Militari. 

Teresa Grodzińska stanowiła w II RP, obok Orląt Lwowskich, symbol poświęcenia i patriotyzmu dla młodego pokolenia. 

Po II wojnie światowej komuniści kazali usunąć jej nazwisko z panteonu bohaterów narodowych.  

„Warto podejmować działania mające na celu upamiętnienie Grodzińskiej w tej gminie, w regionie. Bo jeśli tego zaniecha-

my, to historia tej wspaniałej dziewczyny, jej ogromny heroizm, zostaną zapomniane” – powiedział Dariusz Walusiak, reżyser 

"Tereni", podczas dyskusji, jaka miała miejsce po projekcji filmu.  

Pokaz „Tereni” odbył się w ramach festiwalu „Ikony Wolności”, którego organizatorem był Powiatowy Instytut Kultury. 

Patronat honorowy nad festiwalem sprawował starosta radomski Waldemar Trelka. 

 

          Zofia Maj, Izabela Pisarska 

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie 

Foto: GBP Zakrzew 
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KONCERT ZESPOŁU „PIRAMIDY” 

1 
 października 2022 roku w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Zakrzewie,  

w ramach Nocy Bibliotek oraz przy-

padającego w 2022 Roku Romantyzmu Pol-

skiego, odbył się koncert zespołu „Piramidy” 

pt. „Mickiewicz, Słowacki, Norwid – najpięk-

niejsze poezje polskiego romantyzmu”. Pod-

czas występu można było usłyszeć muzyczne 

interpretacje wierszy Adama Mickiewicza, 

Juliusza Słowackiego i Cypriana Kamila Nor-

wida, takie jak Romantyczność, Testament 

Mój, Do M***, Sen, Przed wichrami i szro-

nem, Dwa słowa, Nieznajomej – dalekiej, Zaloty, Stepy akermańskie, Pchła i rabin, Moja Piosnka (Tęskno Mi Panie), Ty mnie do 

pieśni pokornej nie wołaj czy Rozmowa z piramidami. Ciekawymi przerywnikami między utworami były anegdotki o poetach, 

opowiadane przez Piotra Kajetana Matczuka, wokalistę zespołu, któremu udało się także zachęcić publiczność do wspólnego śpie-

wania. 

Zespół „Piramidy” istnieje od 2009 roku. Koncertuje nie tylko w Polsce, ale również w USA, Niemczech, Luksemburgu, 

Szwajcarii, Holandii i na Litwie. W Zakrzewie wystąpił w składzie: Piotr Kajetan Matczuk (śpiew, gitara, instrumenty klawiszo-

we), Artur Chyb (gitara, mandolina, śpiew) i Tomasz Imienowski (bas, śpiew).  

        Zofia Maj, Izabela Pisarska 

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie 

     Foto: GBP Zakrzew 

G 
minna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie otrzymała w 2022 roku dotację za realizację zadania „Dofinansowania dla  

bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków  

i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”. Kwota dofinan-

sowania wyniosła 16 000 złotych. 

Dzięki wsparciu NPRCz 2.0 czytelnicy i użytkownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie mogą korzystać z poszerzonej 

oferty biblioteki. Dotacja umożliwiła nam systematyczne uzupełnianie księgozbioru o nowości wydawnicze, a także formy zdalnego 

dostępu ułatwiające użytkownikom korzystanie z elektronicznych książek, np. e-booków, audiobooków i synchrobooków również 

poza godzinami otwarcia placówki. Z publikacji elektronicznych można korzystać przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. 

 Dofinansowanie pochodzi ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji  

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. 

          Zofia Maj 

Dyrektor GBP w Zakrzewie 

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie 

DOTACJA DLA BIBLIOTEKI W ZAKRZEWIE W RAMACH  

NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. 



  

 

Z ŻYCIA PARAFII 

25 Wieści | Nr 79/2022 

WDZIĘCZNI PRZODKOM ZA DAR ŚWIĄTYNI 

P 
ięć lat temu obchodziliśmy jubileusz 600-lecia parafii 

pw. św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie, a 28 sierpnia 

br. przeżywaliśmy jubileusz 100-lecia konsekracji 

naszej parafialnej świątyni. Uroczystej mszy świętej dzięk-

czynnej przewodniczył ks. biskup Marek Solarczyk - Pasterz 

Diecezji Radomskiej, a koncelebrowali z nim: ks. Ireneusz 

Kosecki - proboszcz parafii i kapłani pochodzący z naszej pa-

rafii - ks. Wojciech Wojtyła i ks. Paweł Zubek. We mszy świę-

tej uczestniczyli wójt Gminy Zakrzew Leszek Margas, skarb-

nik Agnieszka Świątkowska, poczty sztandarowe OSP naszej 

parafii oraz zaproszeni goście i parafianie. 

Przed rozpoczęciem mszy świętej proboszcz przedsta-

wił w wielkim skrócie historię naszej parafii oraz historię bu-

dowy świątyni: „Pierwsza wzmianka o Zakrzewie (wówczas 

Zakrzów), pochodzi z roku 1330, kiedy to jako jedna z czterech 

wsi, została z nakazu Władysława Łokietka, przeniesiona na 

prawo magdeburskie. Choć nie zachował się w oryginale akt 

erekcyjny parafii, tylko kopia z 1612 r., z dużym prawdopodo-

bieństwem należy przyjąć, że w momencie fundowania kościoła 

w Zakrzewie przez ówczesnego właściciela dóbr Andrzeja, 

herbu Lewart, 1 sierpnia 1417 r., została także erygowana 

parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela.  

O kształcie i dynamice duszpasterstwa parafialnego 

decyduje proboszcz. Ten oczywisty wniosek warto przypo-

mnieć, by dostrzec, jak przez wieki zmieniały się formy duszpa-

sterzowania w Zakrzewie. Ks. Łukasz Falkiewicz był probosz-

czem zakrzewskim w latach 1765 - 1791, w sumie pełnił ten 

urząd przez 26 lat. To z jego inicjatywy przeprowadzono „spis 

z natury” dóbr: królewskich, szlacheckich i kościelnych  

w związku z uchwaleniem przez Sejm Czteroletni stałego po-

datku „dziesiątego i dwudziestego” grosza na stutysięczną 

armię stałą I Rzeczypospolitej. Zapamiętany został przez para-

fian jako znakomity gospodarz. Za jego czasów w Zakrzewie 

wybudowano w latach 1770 - 1776 nową świątynię, w stylu 

późnego baroku. Jej fundatorami była szlachecka rodzina Ko-

chanowskich i jednocześnie dziedzice Zakrzewa - Stefan Ksa-

wery Korwin Kochanowski, posesor wójtostwa radomskiego  
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i jego małżonka Ludwika z Kruszyńskich. Nowy budynek został 

zbudowany w całości z cegły, w przeciwieństwie do dwóch 

poprzednich, drewnianych świątyń. Kościół został pokryty  

w prowizoryczny sposób dachówką, a na blaszany dach musiał 

czekać aż 100 lat. Ma wymiary 27 m długości, 13,5 m szeroko-

ści, 12 metrów wysokości. Budowę zakończono w 1776 r. Ścia-

ny kościoła zostały wytynkowane i pomalowane na biało.  

Najstarszym zachowanym zabytkiem jest stojąca  

w prezbiterium barokowa chrzcielnica z 1617 roku (ma 405 

lat). Ks. Falkiewicz za prywatne pieniądze zakupił do świątyni  

10-głosowe organy - jako najstarsze czynne w diecezji radom-

skiej (obecnie mają 9 głosów). Jego zasługą było wybudowanie 

nowej plebanii, szpitala i budynków gospodarczych. Warto 

dodać, że były to trudne czasy, już po pierwszym rozbiorze 

Polski w 1772 r., gdy parafia Zakrzew dostała się pod zabór 

rosyjski” - mówił proboszcz.  

Następnie - korzystając z ksiąg wizytacyjnych, pa-

miętników i starych zapisów - przedstawił historię konsekracji: 

poświęcenia zakrzewskiej świątyni. Nasza świątynia czekała 

na ten moment 146 lat. 16 sierpnia 1922 r. biskup Paweł Ku-

bicki, ówczesny sufragan sandomierski, rozpoczął w Zakrze-

wie wizytację i dokonał konsekracji kościoła i trzech ołtarzy. 

Cała ceremonia trwała od ósmej do popołudnia. Tego dnia 

wybierzmowano 895 osób, komunii świętej udzielono 1350 

osobom. Ksiądz biskup zaznaczył, że praca wielu dobrych pro-

boszczów i przychylność parafian doprowadziły materialną 

stronę parafii do bardzo dobrego stanu. Mówił: „Ten sympa-

tyczny obrazek schludnego, wiejskiego kościoła, dobrej pleba-

nii z ładnym ogrodem owocowym i dzikim, przy ruchliwej szo-

sie położone, będą bodźcem dla innych parafii. Działalność 

duszpasterska księdza proboszcza Kaczmarzyka bije tu żywym 

tętnem, co stwierdzają: zachowanie się podczas tych uroczy-

stości parafian bez żadnego odcienia gwaru jarmarcznego  

i liczba komunii im rozdana. Poza łaską Bożą osobiste przy-

mioty księdza proboszcza Kaczmarzyka, jak duch kapłański, 

pracowitość, gościnność, łatwy, a miły stosunek z ludźmi i je-

mu życie ułatwiają i sprawę Bożą w sercach wiernych posuwa-

ją naprzód”.  

Po komunii świętej ks. biskup Marek poświęcił obraz 

Matki Bożej Częstochowskiej wykonany przez dr Zuzannę 

Gajos. Ewa i Piotr Gołąbkowie wraz z dziećmi, w imieniu ca-

łej parafii, wyrazili wdzięczność ks. biskupowi za obecność, 

wygłoszone Słowo Boże i sprawowaną Eucharystię w intencji 

naszej parafii, fundatorów i ofiarodawców świątyni. Po skoń-

czonej mszy świętej odbyła się procesja eucharystyczna wokół 

świątyni, odśpiewano hymn Te Deum, a ks. biskup udzielił 

zebranym i całej parafii błogosławieństwa Najświętszym  

Sakramentem.  

Ks. Ireneusz Kosecki 

Foto: Igor Pacocha 
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KONCERT Z OKAZJI 100-LECIA KONSEKRACJI  

ZAKRZEWSKIEJ ŚWIĄTYNI 

28 
 sierpnia br. przeżywaliśmy uroczystość 100-lecia konsekracji naszej parafialnej świątyni. Uroczystą Eucharystię 

poprzedził koncert, podczas którego wystąpili: znana śpiewaczka operowa Alicja Węgorzewska, mistrz organów, 

pianista i kompozytor Robert Grudzień oraz  ukraińska skrzypaczka Anna Prosiekova.  

Usłyszeliśmy w ich wykonaniu m. in. Bacha, Schuberta, Ogińskiego i Chopina. Sponsorami i partnerami koncertu byli: 

wójt Leszek Margas wraz z Urzędem Gminy w Zakrzewie oraz dyrektor Zofia Maj z Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie.  

Koncert z okazji stulecia konsekracji kościoła w Zakrzewie stanowił niezwykłą ucztę duchową, która przeniosła  

nas w świat muzyki najwyższych lotów.   

    
         Ks. Ireneusz Kosecki  

Foto: Igor Pacocha 
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ZAMYŚLENIA ZAKRZEWSKIEGO PLEBANA. 

JAK POWSTAŁA UKRAINA     

Witam Panią serdecznie w tym trudnym czasie!     

Rzeczywiście, mija ponad pół roku od napaści Rosji na Ukrainę,  

i czasy znów przyszły niepewne. A my tak naprawdę niewiele wie-

my o Ukrainie.        

Spróbujmy choć trochę wniknąć w jej historię. Wypada wspo-

mnieć o fatalnej decyzji jaką podjął przywódca największego  

z powstań ukraińskich – Bohdan Chmielnicki. Kozacy zwróci-

li się przeciwko Rzeczypospolitej, a swoje sympatie ulokowali  

w Moskwie.   

Co było przyczyną takiej tragicznej pomyłki?  

Po ponad sześciu latach prowadzonych ze zmiennym szczę-

ściem walk Kozaków z wojskami Rzeczypospolitej, udało się 

obronić Zbaraż. Kozacy ze swymi sojusznikami Tatarami 

ponieśli klęskę pod Beresteczkiem. Podnieśli się jednak i zada-

li Rzeczypospolitej kolejne ciosy. Chmielnicki naiwnie sądził, 

że osiągnie korzyść, kryjąc się pod skrzydłami Moskwy.     

Ale przecież Rosjanie i Ukraińcy to dwa odrębne narody i języki.   

Oczywiście! Chmielnicki rozmawiał z posłami carskimi przez 

tłumaczy, zwracając się do cara z prośbą o przyjęcie Kozaków 

pod patronat carski. To była tzw. „Rada Perejasławska”.  

Był przekonany, że car przyjmie warunki pełnej autonomii 

wewnątrz carskiego imperium. Tymczasem wysłannik cara 

Wasyl Buturlin rozwiał wszelkie wątpliwości.   

Jak to przyjął Chmielnicki?  

Był w szoku! Sądził, że podobnie jak kiedyś z królem polskim, 

tak teraz dla cara będzie partnerem, a okazało się, że ma 

przyjąć status niewolnika! „Jesteście odtąd niewolnikami ca-

ra” – to była synteza komunikatu, który miała przyjąć Ukrai-

na.  Należy dodać – nie cała Ukraina.  

Po wiekach ubolewał nad losem Ukrainy największy poeta  

romantyczny Taras Szewczenko.  

To odpowiednik naszego Mickiewicza. Był przekonany,  

że to początek całkowitego zniewolenia narodu ukraińskiego.    

Ale nie wszyscy zgadzali się z decyzją Chmielnickiego.  

Oczywiście! Pułkownik Iwan Bohun - znany z „Trylogii” Sien-

kiewicza - bowiem to postać historyczna, w 1654 r., gdy usły-

szał o poddaniu Kozaków Rosji, miał powiedzieć: „Ja takiemu 

władcy służyć nie będę”. On i wielu innych odmówili posłu-

szeństwa carowi.   

Jak zareagowali mieszkańcy Kijowa?  

To było duże miasto, liczyło wówczas około kilkadziesiąt tysię-

cy mieszkańców. Na wierność carowi przysięgało zaledwie 460 

osób. Ówczesny metropolita kijowski – Kossow, był przeciwny 

poddaniu Moskwie.  

Ten bunt wobec poddaństwa Ukrainy caratowi trwał przez całe wieki.  

 

Do dziś Rosja powołuje się na Umowę Perejasławską, twier-

dząc, że Chmielnicki sam prosił o przyłączenie Ukrainy do 

Rosji.  

Jak potoczyły się dalsze losy Ukrainy?  

W 1658 r. miała miejsce tzw. ugoda hadziacka, gdy Kozacy 

już doświadczyli poddaństwa Moskwie. Chmielnicki tak dale-

ko zabrnął w zdradzie wolności, że nie miał już siły się wyco-

fać. Jedną z przyczyn była jego nienawiść do Polski. Zmarł  

w 1657, a jego następcą został Iwan Wyhowski, do czasu,  

aż syn Chmielnickiego osiągnie pełnoletniość.   

Ale przecież elitę kozacką tworzyła szlachta.  

Zdecydowanie tak. Oni byli ukształtowani i wychowani, po-

dobnie jak szlachta polska czy litewska, w kolegiach jezuic-

kich, a niektórzy w jedynej Akademii Kijowsko – Mohylań-

skiej.    

Czy ze swoich błędów wysnuwali jakieś wnioski?  

Iwan Wyhowski chciał naprawić błędy i wrócić do Rzeczypo-

spolitej. Król Jan Kazimierz wyciągał rękę do zgody i pragnął 

zawrzeć z Kozakami nową, trwałą ugodę - jak wolni z wolny-

mi, równi z równymi - pomiędzy Koroną, Litwą i Rusią. Sejm 

Rzeczypospolitej zatwierdził ją w 1658 r.    

Szukanie zgody nie było proste! Sienkiewicz pisał: „nienawiść 

wzajemna zatruła krew pobratymczą”. Polska była wykończona 

wojnami z Moskwą, Siedmiogrodem, potopem szwedzkim. Trudne 

czasy! 

W 1667 r. Kijów przeszedł formalnie pod panowanie Moskwy 

na podstawie układu z Rzeczypospolitą. Wstępnie tylko na 

dwa lata, ale Moskwa co raz bierze, nie oddaje nigdy! Potem 

był traktat andruszowski, który podzielił Ukrainę na część 

zachodnią, która została przy Polsce oraz na wschodnią, przy-

garniętą przez Moskwę.  

Współczesne losy Ukrainy też są tragiczne.  

W 1994 roku w tzw. traktacie budapesztańskim Ukraińcy 

zrezygnowali z broni jądrowej w zamian za sojusz, w którym 

Ameryka i Wielka Brytania zagwarantowały nienaruszalność 

Ukrainy. 20 lat później Ukraina została okrojona o Krym, 

Donbas i Ługańsk. USA oraz Wielka Brytania, które do  

czegoś się zobowiązały, nie udzieliły Ukrainie żadnej pomocy.  

Ale dzisiaj udzielają.  

Na szczęście tak. Istnieje obawa, że ekspansja Rosji nie zakoń-

czy się na Ukrainie. Ten umęczony naród dziedziczy tradycje 

wolnościowe. My Polacy, wiemy to najlepiej. Dlatego z serca 

pomagamy naszym braciom Ukraińcom! 

 

PLEBAN 
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        X JUBILEUSZOWY HUBERTUS W GULINIE 

W 
 dniu 15 października 2022 roku w stadninie koni „Carino” w Gulinie odbył się X Jubileuszowy Hubertus. Spotkaniu 

33 jeźdźców z różnych części kraju, zaproszonym gościom oraz mieszkańcom gminy, patronował św. Hubert. Oprócz 

tradycyjnej gonitwy za lisem uczestnicy wydarzenia prezentowali biegi i pokazy kawaleryjskie oraz historyczną insce-

nizację potyczki żołnierskiej. Pogoń za lisem odbyła się w dwóch kategoriach wiekowych, a zwycięzcy otrzymali nagrody i pamiąt-

kowe puchary. Wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników jeździectwa, dla uczestników oraz gości przygotowano huczną biesiadę.  

 

 Tekst i foto: Urząd Gminy w Zakrzewie 
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I ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR  

WÓJTA GMINY ZAKRZEW 

W 
 dniu 25 września 2022 roku w Gustawowie,  

na stawach rybnych należących do rodziny  

Sułeckich, odbyły się I Zawody Wędkarskie  

o Puchar Wójta Gminy Zakrzew. Organizatorem zawodów 

było Koło PZW Rybaczek-Zakrzew oraz wójt Gminy  

Zakrzew. Na ponad 60 stanowiskach rywalizowali wędkarze  

z terenu naszej gminy, których wspierały całe rodziny. 

 Po zakończeniu zawodów i zważeniu ryb wyłoniono 

zwycięzców. Pierwsze miejsce zdobył Lech Sułecki z wyni-

kiem 10570 g, drugie miejsce – Artur Perkuszewski 6430 g, 

trzecie miejsce – Andrzej Górka 5300 g. Puchar oraz nagrody 

dla zwycięzców z życzeniami dalszych sukcesów wręczył wójt 

Gminy Zakrzew Leszek Margas. Z rąk posła na Sejm  

RP Andrzeja Kosztowniaka puchar odebrali członkowie Koła 

PZW Rybaczek-Zakrzew. 

 Wydarzenie było świetną okazją do spędzenia czasu 

wspólnie z rodziną oraz sprawdzenia swoich umiejętności 

wędkarskich. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych 

uczestników: dmuchanego zamku, malowania twarzy czy ba-

niek mydlanych. 

 Wszystkim zawodnikom gratulujemy i dziękujemy  

za udział w zawodach. 

 

   Tekst i foto: Urząd Gminy w Zakrzewie 
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SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW  

ZE SZKOŁY W BIELISZE 

W 
 pierwszych miesiącach roku szkolnego 2022/2023 uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Teresy Grodziń-

skiej w Bielisze odnieśli znaczące sukcesy sportowe w piłce nożnej dziewcząt i piłce nożnej chłopców.  Drużyna 

dziewcząt, zarówno klas IV-VI, jak i VII-VII, okazała się bezkonkurencyjna i wygrała rozgrywki gminne.  

 W rozgrywkach międzygminnych młodsze dziewczęta uległy drużynie z Jastrzębi, natomiast ich starsze koleżanki ponow-

nie wygrały i tym sposobem awansowaliśmy do rozgrywek powiatowych. Turniej Finałowy Powiatu Radomskiego odbył się  

w Iłży, gdzie zajęliśmy II miejsce.                                                                        

 Chłopcy z klas IV-VI wygrali rozgrywki gminne i międzygminne i awansowali do Finału Powiatu Radomskiego, który 

zostanie rozegrany na wiosnę zgodnie z kalendarzem Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnych. Uczniowie klas VII-VIII  

zajęli II miejsce w rozgrywkach gminnych. 

 Dziękujemy za dotychczasowe sukcesy i życzymy powodzenia w kolejnych rozgrywkach. 

 

 

Anna Młynarczyk i Tomasz Turczyk 

Nauczyciele wychowania fizycznego PSP im. Teresy Grodzińskiej w Bielisze   

Foto: PSP im. Teresy Grodzińskiej w Bielisze                                  
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PROGRAM CZYSTE POWIETRZE – ZACHĘCAMY 

MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROGRA-

MIE NA WYMIANĘ STAREGO PIECA I OCIEPLENIE 

DOMU 
 

  Celem rządowego Programu Czyste Powietrze jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają 

na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa.  

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne pali-

wa spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku. 

       Wsparcie dotyczy m.in. 

 likwidacji starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakupu i montażu nowych urządzeń spełniających  

       wymagania programu; 

 docieplania przegród budynku; 

 wymiany stolarki okiennej i drzwiowej; 

 instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych); 

 montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

   

 Adresatami Programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych 

w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu: do 30, 37 lub 69 tys. zł (podstawowy, podwyższony i najwyższy 

poziom dofinansowania) oraz do 47 lub 79 tys. zł przy dotacji z prefinansowaniem (podwyższony i najwyższy poziom dofinanso-

wania). 

 

 POMOC W PRZYGOTOWANIU WNIOSKU 48 610 51 14 (WEWN. 29.) 

W DNI PRACY URZĘDU GMINY ZAKRZEW. 


