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11 listopada 2015 roku 
w Jedlińsku obchodziliśmy 
obchody upamiętniające 
 odzyskanie przez Polskę  

niepodległości. 

Zeskanuj kod. Pobierz elektro-
niczne wydanie naszej gazety.

Z początkiem 2016 roku 
rozpocznie działalność porad-

nia rehabilitacji w struktu-
rach gminnego SPZOZ.
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Szanowni Państwo

Właśnie minął rok od czasu kiedy, dro-
dzy mieszkańcy, powierzyliście mi pełnie-
nie funkcji Wójta Gminy Jedlińsk. Każdego 
dnia dokładałem wszelkich starań, aby nie 
zawieść Waszego zaufania. Wyznacznikiem 
było dla mnie dobro lokalnej społeczności. 
Wszystkie decyzje podejmowałem patrząc 
przez pryzmat potrzeb mieszkańców gminy.

Te dwanaście ostatnich miesięcy to czas 
wytężonej pracy, zwłaszcza przy realiza-
cji inwestycji. Przede wszystkim udało się 
zakończyć przeciągającą się budowę Cen-
trum Zdrowia w Jedlińsku. Gminna Biblio-
teka Publiczna już rozpoczęła swoją dzia-
łalność w nowej siedzibie, a Ośrodek Zdro-
wia przeniesie się na początku stycznia  
2016 r. Wszystkie inwestycje drogowe 

w bieżącym roku przebiegały z planem – 
aż na 3 km dróg gminnych i dojazdowych 
położono nową nawierzchnię. Zakoń-
czona została także modernizacja ujęcia  
i stacji uzdatniania wody w Jedliń-
sku, co znacząco poprawiło jakość  

i bezpieczeństwo zaopatrzenia miesz-
kańców w wodę. Dwie placówki 
szkolne – we Wsoli i Ludwikowie – prze-
szły modernizację, oddano do użyt-
kowania nową świetlicę wiejską  
w Piastowie, a przy szkole podstawowej  
w Jedlińsku powstał nowoczesny kompleks 
boisk i urządzeń sportowych. To jedynie 
kilka najważniejszych projektów zrealizo-
wanych w kończącym się roku. A plany na 
kolejny rok są równie okazałe.

Ostatnie dni przyniosły mi bardzo miłą 
wiadomość. Głosami czytelników Echa Dnia 
zostałem wybrany najlepszym wójtem 
powiatu radomskiego w plebiscycie Mała 
Ojczyzna – Duża Sprawa. Dziękuję wszyst-
kim, którzy oddali na mnie głos.

Wójt Gminy Jedlińsk
Kamil Dziewierz

Anna Kwiecień - Sekretarz 
Gminy  -  wybrana Posłem 
na Sejm RP

Spotkanie z przedstawicielami 
firmy PGE Dystrybucja S.A.

Andrzej Pawluczyk - 
nowym sekretarzem

W dniu 25 października 
2015 r.  Anna Kwiecień 

– Sekretarz Gminy Jedlińsk 
została wybrana w wyborach 
parlamentarnych Posłem 
na Sejm Rzeczypospolitej  
Polskiej.

Kandydatka na posła zdo-
była 7458 głosów z czego 
856 w gminie Jedlińsk. Fre-
kwencja w naszym okręgu  
wyniosła 49.38%.

Andrzej Pawluczyk przyjmuje gratulacje od Wójta Gminy.•

Od 12 listopada 2015 roku nowym sekretarzem gminy  
Jedlińsk jest Andrzej Pawluczyk. 

Zastąpił on na tym stanowisku Annę Kwiecień, która została 
wybrana Posłem na Sejm RP.

W dniu 18 listopada 2015r. 
w Urzędzie Gminy w Je-

dlińsku odbyło się spotkanie 
przedstawicieli firmy PGE 
Dystrybucja S.A. – Oddział 
Skarżysko-Kamienna z wła-
dzami gminy i reprezentacją 
przedsiębiorców działających 
na terenie gminy Jedlińsk. 

Spotkanie dotyczyło pro-

blemu częstych przerw  
w dostawie prądu na terenie 
gminy. Pracownicy PGE przed-
stawili działania podejmowane 
przez firmę w celu poprawy 
jakości dostaw prądu. Jednym  
z nich jest kompleksowa moder-
nizacja linii energetycznych, 
której projekt realizacji jest  
w przygotowaniu.

(...) Pracownicy PGE przedstawili działania podejmowane 
przez firmę w celu poprawy jakości dostaw prądu.

•

UWAGA MIESZKAŃCY 
Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2015 r.  

(Wigilia) Urząd Gminy w Jedlińsku będzie nie-
czynny. Będzie to dzień wolny za przypadające  

w sobotę 26 grudnia 2015 r. święto -  
drugi dzień Bożego Narodzenia  
(Zarządzenie Nr 125/122/2015  

Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 4 grudnia 2015 r.).

!

Nowy Sekretarz jest magistrem inżynierem transportu – ukoń-
czył Wydział Transportu Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. 
Ukończył również studia podyplomowe w zakresie organizacji  
i zarządzania na kierunku ekonomia na Politechnice Radomskiej

W latach 1988–2007 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycz-
nym w Radomiu pracował jako Kierownik Działów Mieszkanio-
wego i Administracyjno-Gospodarczego. Następnie w latach 
2007-2015 był dyrektorem w Radomskim Szpitalu Specjalistycz-
nym im. Tytusa Chałubińskiego. 



3

Inwestycje

Podsumowanie inwestycji 2015 roku

Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w miejscowości Piaseczno – Mosty

Długość odcinka: 502 mb 

Przebudowa drogi gminnej 
w Czarnym Ługu  

TRAKCIE REALIZACJI

Przebudowa drogi gminnej Klwaty Dwór – Dąbrówka
Długość odcinka: 641 mb

Budowa drogi gminnej w Klwatce Szlacheckiej
Długość odcinka: 917 mb

Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Piastowie

Termomodernizacja budynku 
szkolnego w Ludwikowie

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej 
z przyłączami w miejscowości Jedlanka 

Długość sieci: 455 mb 

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – 
doświetlenie dróg gminnych w miejscowościach: 
Bierwce, Bierwiecka Wola, Boża Wola, Czarna Rola, 

Czarny Ług, Bród, Górna Wola, Gutów, Jedlanka, 
Klwatka Szlachecka, Narty, Nowa Wola, Nowe Zawady, 

Romanów, Stare Zawady, Urbanów, Wielogóra, 
Wierzchowiny, Wola Gutowska

Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Lisów

Prace remontowo-drogowe na placu 
szkolnym w Jedlance

Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego
 ogrzewania w budynku ZSP we Wsoli 

Wartość  robót: 199.977,35  zł

Wartość  robót: 
385.974,00 zł

Wartość  robót: 139.968,83 zł

Wartość  robót: 524.602,16  zł

Wartość  robót: 923.713,36 zł

więcej na str. 5

Wartość  robót: 389.689,57 zł

Wartość  robót: 28.290,00 zł

Wartość  robót: 80.551,50 zł Wartość dofinansowania ze środków  
budżetu gminy: 200.000,00 zł

Wartość robót: 119.925,00 zł

Wartość  robót: 113.416,28 zł

Przebudowa i rozbudowa SUW 
w Jedlińsku

Wartość  robót: 4.373.396,86 zł

więcej na str. 7

Przebudowa kompleksu boisk sportowych i urzą-
dzeń sportowych przy PSP w Jedlińsku

Wartość robót: 1.445.680,24 zł

więcej na str. 5
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Warto przeczytać!
Monika Marczyk - „Domowe sposoby leczenia. Leki z natury”
Poradnik po domowych kuracjach przydatnych w leczeniu różnych dolegliwości. Dzięki tej książce 
poznasz nieznane właściwości produktów, których nierzadko używasz na co dzień.

Richard A. Grzybowski, Piotr Litka – „Ślady zbrodni”
Niezwykła historia Polaka, który został ekspertem od broni palnej policji San Francisco i biura 
śledczego ATF.

Beata Pawlikowska - „Blondynka na Amazonce”
Kilkumiesięczna podróż po rzekach Ameryki Południowej. Autorka swą podróż zaczyna od Ori-
noko, by dostać się do Rio Nergo, by w końcu dotrzeć do Amazonki.

Tomasz Lipko – „Notebook”
To nowoczesny, wciągający i fascynujący w napięciu thriller z porywającą akcją, świetnie malo-
wanymi polskimi realiami i bohaterami, z którymi czytelnik zaprzyjaźnia się niemal natychmiast.

Margaret Leroy – „ Fräulein Angelika”
Znakomita powieść historyczna osadzona w Wiedniu tuż przed wybuchem drugiej wojny świato-
wej, o młodej kobiecie, żyjącej w niezwykłych czasach, która ryzykuje wszystko dla miłości.

V Targi Wydawnictw Regionalnych

Tradycyjnie co dwa lata 
w listopadzie Miejska 

Biblioteka Publiczna w 
Radomiu organizuje dwu-
dniowe Targi Wydawnictw 
Regionalnych. Uroczyste 
otwarcie miało miejsce 19 
listopada 2015 r. w Urzę-
dzie Miejskim w Radomiu. 
Patronat honorowy nad 
targami objął Prezydent 
Miasta Radomia.

Celem radomskich targów 
jest promocja wydawnictw 
regionalnych. Ciekawym 
akcentem V edycji targów 
były zorganizowane spo-

tkania autorskie dla dzieci 
i dorosłych. Tegorocznymi 
gośćmi byli pisarze: Zenon 
Gierała, Grzegorz Bartos, 
Adrian Szary, Wojciech Krupa, 
 Ewa Zarychta.

Swoje stoisko na radom-
skich targach miała również 
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Jedlińsku, która zaprezen-
towała dorobek wydawniczy 
gminy Jedlińsk.

Pośród publikacji znajdo-
wały się między innymi pozy-
cje dotyczące historii, kultury 
i gospodarki.

V Targi Wydawnictw 
Regionalnych odwiedził wójt 
gminy Jedlińsk Kamil Dzie-
wierz, który zapoznał się  
z najnowszymi publikacjami 
wydawniczymi Radomia  
i powiatu radomskiego.

Bożena Starzyńska

Od prawej: Anna Skubisz-Szymanowska - Dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Radomiu, Kamil Dziewierz - Wójt 
Gminy Jedlińsk, Bożena Starzyńska - Dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Jedlińsku.

•

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku składa 
gorące podziękowania Wójtowi Gminy Kamilowi 
Dziewierzowi, Przewodniczącej Rady Gminy Anecie 
Żurowskiej, radnym, kierownikowi Dariuszowi 
Tępińskiemu i pracownikom ZGK oraz wszystkim 
osobom, które okazały pomoc i życzliwość w czasie 
przeprowadzki biblioteki do nowej siedziby.

PODZIęKOWANIE



5

Serdecznie dziękujemy Państwu Teresie i Bogdanowi 
Malinowskim z Jedlińska oraz Państwu Annie i Władysławowi 
Malinowskim z Jedlińska za choinki, które ozdobiły w tym roku 
Rynek w Jedlińsku oraz plac przy Ośrodku Zdrowia we Wsoli.

Otwarcie kompleksu 
sportowego w Jedlińsku

Otwarcie Centrum Kultury 
Wiejskiej w Piastowie

W dniu 20 października 
2015 r. został uroczy-

ście otwarty kompleks spor-
towy przy Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Jedlińsku. Koszt 
budowy tego nowoczesnego, 
wielofunkcyjnego obiektu 
wyniósł 1,5 mln zł.

W uroczystości otwarcia 
wzięli udział uczniowie i nauczy-
ciele szkoły, a także władze 
lokalne oraz przedstawiciele 
organizacji sportowych i spo-
łecznych oraz znani sportowcy 
z regionu radomskiego: Robert 
Prygiel, Grzegorz Krzosek  
i Artur Błasiński.

23 października w Pia-
stowie odbyło się ofi-

cjalne otwarcie nowo wybu-
dowanego Centrum Kultury 
Wiejskiej. 

W otwarciu wzięli udział: 
Kamil Dziewierz – Wójt Gminy, 
Aneta Żurowska – Prze-
wodnicząca Rady, Danuta 
Kozłoska – radna Gminy, Anna  
Kwiecień – Sekretarz Gminy, Ilona 
Starzyńska – Skarbnik Gminy, 
Agnieszka Gryzek – dyrektor 
GCKiKF, Wojciech Walczak – były 
Wójt Gminy oraz licznie przybyli 
mieszkańcy Piastowa.

Koszt całkowity inwesty-
cji to 923 713,36 zł, a zada-
nie zostało zrealizowane przy 
udziale środków unijnych  
w ramach działania „Odnowa  
i rozwój wsi” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007–2013.

Budynek świetlicy jest budyn-
kiem parterowym, niepodpiw-
niczonym z wejściem głównym 
oraz wyjściem ewakuacyjnym, 
posiada dwie sale, w tym jedną 
dużą o charakterze konferen-
cyjnym, pokój kierownika oraz 
zaplecze socjalno-techniczne.

ODŚNIEŻANIE DRÓG

W związku z okresem 
zimowym, Wójt Gminy 
Jedlińsk informuje, że wszel-
kie interwencje dotyczące 
zimowego utrzymania dróg 
na terenie gminy Jedlińsk 
należy kierować do:

Drogi powiatowe:
Leszek Adach - kierownik 
Obwodu Drogowego 
w Siczkach

48 32 21 605 
603 592 881

Drogi gminne:
Michał Surus - pracownik 
Urzędu Gminy w Jedlińsku

48 32 13 087
691 050 885

Wójt Gminy Jedlińsk, infor-
muje, iż zakończono reali-
zację zadania pn. Odbiór, 
transport i unieszkodliwia-
nie wyrobów zawierających 
azbest z nieruchomości poło-
żonych na terenie Gminy 
Jedlińsk w 2015 roku. Z 52 
prywatnych posesji zebrano 
łącznie 116,94 Mg odpadów 
zwierających azbest. Łączny 
koszt zadania to 38 473,26 
zł, z czego 85% kosztów tj. 32 
702,00 zł dofinansowano w 
ramach dotacji z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie.
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Otwarcie świetlicy 
w Nowych Zawadach

Nadanie nazwy ulicy

W dniu 1 grudnia miało 
miejsce uroczyste otwar-

cie świetlicy w Nowych Zawa-
dach. Jest to budynek oddany 
do użytku po gruntownym 
remoncie. 

Otwarcia obiektu dokonali: 
wójt gminy Jedlińsk Kamil Dzie-
wierz, sekretarz gminy Andrzej 
Pawluczyk, radna powiatowa 
Teodozja Bień, dyrektor GCKiKF 

Agnieszka Gryzek oraz sołtys 
Nowych Zawad Teresa Kuchar-
czyk. Wydarzenie to, zgroma-
dziło duża liczbę mieszkańców. 
Świetlica jest bowiem dla spo-
łeczności lokalnej miejscem 
aktywnego spędzania wolnego 
czasu. Prowadzone już w niej są 
liczne zajęcia edukacyjne, zaję-
cia ruchowe i inne, dopasowane 
do potrzeb mieszkańców.

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku zaprasza wszystkich mieszkańców chętnych do nawiązania 
współpracy w ramach wolontariatu.

Jeśli posiadasz zainteresowania, pasje, zdolności oraz umiejętności i chciałbyś podzielić się nimi z osobami korzystającymi  
z placówek GCKiKF lub jesteś nauczycielem i mógłbyś poprowadzić zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży, to pro-
simy o skontaktowanie się z nami.

Poszukujemy osób do nieodpłatnego prowadzenia zajęć z szeroko pojętej twórczości ludowej i folkloru, zajęć językowych dla 
dzieci i młodzieży, zajęć wyrównawczych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zajęć komputerowych dla seniorów oraz 
wszelkich innych zajęć. Zajęcia mogłyby być prowadzone w następujących placówkach na terenie gminy:

• Świetlica w Ludwikowie (osoba do kontaktu Alicja Kwatek)
• Świetlica w Mokrosęku (osoba do kontaktu Agnieszka Białkowska)
• Świetlica w Jedlance (osoba do kontaktu Elżbieta Woźniak)
• Świetlica w Nowych Zawadach (osoba do kontaktu Justyna Drapała)
• Świetlica w Bierwieckiej Woli (osoba do kontaktu Monika Skłodowska-Cichowlas)
• Świetlica w Lisowie (osoba do kontaktu Urszula Potera)
• Świetlica w Piastowie (osoba do kontaktu Justyna Kozłoska)
• Centrum Kultury w Jedlińsku (osoba do kontaktu Anna Malinowska)

Kontakt w poszczególnych placówkach: środa – sobota 
w godz. 15:00–18:30 tel. kontaktowy do GCKiKF: 48 32 13 052

Wystawa „Prywaciarze”

W dniach od 6 do 17 listopa-
da w sali ślubów Urzędu 

Stanu Cywilnego w Jedlińsku 
można było oglądać wystawę 
zatytułowaną „Prywaciarze – 
początki polskiej mikroprzed-
siębiorczości” przedstawia-
jącą czas okresu komunizmu  
w Polsce. 

Eksponatami były archiwalne 
fotografie i dokumenty przed-
stawiające konkretne historie 
oraz prezentujące ludzi wielu 

zawodów, a także przedmioty 
wykorzystywane przez nich  
w pracy zawodowej. Bohatero-
wie wystawy nie byli na ogół 
ludźmi sukcesu, także finan-
sowego. Często przegrywali  
z agresywnym wobec nich pań-
stwem. Jednak stali się prekur-
sorami normalnego, wolnego 
rynku. Wystawa została przygo-
towana przez Akademię Liderów 
Innowacji i Przedsiębiorczości 
Fundacja dra Bogusława Federa.

Uchwałą Rady Gminy podjętą 28 
października 2015 r. droga gminna 
w Jedlińsku, określana dotych-
czas jako „Południowa Obwod-
nica Jedlińska” otrzymała nazwę 

„Armii Krajowej”. Z wnioskiem o 
nadanie nazwy tej ulicy wystąpili 
mieszkańcy, w celu upamiętnienia 
zasług żołnierzy Armii Krajowej w 
czasie II wojny światowej.
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Ks. Prałat Henryk Ćwiek wyróżniony
Ksiądz prałat dr Henryk 

Ćwiek, wieloletni pro-
boszcz parafii Jedlińsk, został 
członkiem honorowym Sto-
warzyszenia Polskich Muzy-
ków Kościelnych.

Taką decyzję, w uznaniu 
zasług księdza prałata w krze-
wieniu sztuki muzycznej, 
podjęło Walne Zgromadzenie 
Stowarzyszenia podczas XVI 
Zjazdu odbywającego w dniach 
22–24 września 2015 r. Ksiądz 
prałat studiował muzykologię 
na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim, a następnie obronił 

doktorat z zakresu teologii na 
Uniwersytecie Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Warsza-
wie. Wykładał muzykę i śpiew 
w seminariach duchownych w 
Sandomierzu i Radomiu, był 
także wykładowcą i dyrektorem 
szkół organistowskich. Do jego 
dorobku artystycznego należą 
m.in. kompozycje pieśni reli-
gijnych, opracowania chórowe 
oraz śpiewniki. Ksiądz Ćwiek 
jest także członkiem Związku 
Kompozytorów Polskich,  
a w bieżącym roku obchodził 
jubileusz 50-lecia kapłaństwa.

Wójt Gminy Kamil Dziewierz 
Samorządowcem Roku 2015
W organizowanym przez 

redakcję Echa Dnia 
plebiscycie „Mała Ojczyzna 
– Duża Sprawa” wójt gminy 
Jedlińsk Kamil Dziewierz, 
głosami czytelników, został 
wybrany Samorządowcem 
Roku 2015 w powiecie ra-
domskim. 

Głosowanie trwało od 13 do 
27 listopada, a głosy można 
było oddawać za pośrednic-
twem sms-ów, facebooka lub 
strony internetowej. Kamil 
Dziewierz uzyskał najwyższy 
wynik spośród wszystkich 13 
wójtów powiatu radomskiego – 
1741 głosy przed Tadeuszem 
Osińskim - wójtem gminy 
Kowala (796 głosów) oraz Pio-
trem Leśnowolskiem - wój-
tem gminy Jedlnia - Letnisko  
(720 głosów).

Wójt Gminy Kamil 
Dziewierz oddaje 
krew podczas 
akcji zbiórki krwi 
przez Regionalne 
Centrum Krwio-
dawstwa i Krwio-
lecznictwa w 
Radomiu w trak-
cie imprezy chary-
tatywnej Family 
Drift w Jedlińsku.

•

Otwarcie drogi Piaseczno - Mosty
W poniedziałek 9 listo-

pada odbyło się uro-
czyste otwarcie drogi do-
jazdowej do gruntów rol-
nych Piaseczno - Mosty. 

Wybudowany odcinek 
drogi o szerokości 4 m 
ma długość 502 m. Koszt 
wybudowania drogi wyniósł  
245 972,14 zł.

Na uroczystość przybyli 
wójt gminy Kamil Dziewierz, 
radny Marek Janiec oraz 
mieszkańcy. 

Ksiądz Czesław Sobolew-
ski poświęcił nowootwarty 
odcinek drogi.
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Święto Niepodległości

11 listopada 2015 roku 
w Jedlińsku miały 

miejsce obchody upamięt-
niające odzyskanie przez 
Polskę niepodległości. 

Udział w nich wzięli: Wójt 
Gminy Jedlińsk Kamil Dzie-
wierz, Sekretarz Gminy 
Andrzej Pawluczyk, Przewod-
nicząca Rady Gminy Aneta 
Żurowska wraz z  radnymi, 
Radni Powiatu: Teodozja Bień 
i Robert Dobosz, przedstawi-
ciele organizacji społecznych, 
przedstawiciele placówek 
oświatowych oraz miesz-
kańcy. Obchody rozpoczęły się 
od programu artystycznego 
pt. Pamiętamy o bohaterach, 
wykonanego przez uczniów 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Jedlińsku. Następnie 
ks. Prałat Henryk Ćwiek cele-
brował Mszę Świętą w intencji 
ojczyzny. Po jej zakończeniu 
uczestnicy uroczystości złożyli 
kwiaty pod tablicą poświę-
coną pamięci żołnierzy AK 
Podobwodu Jedlińsk. Następ-
nie delegacje oraz wszyscy 
zebrani przemaszerowali do 
jedlińskiego parku, gdzie 
odbyły się dalsze uroczystości. 
Rozpoczęły się one odegra-
niem hymnu państwowego. 
Po hymnie miały miejsce oko-
licznościowe przemówienia, 

a następnie władze gminy, 
przedstawiciele placówek 
oświatowych, przedstawiciele 
organizacji społecznych oraz 
mieszkańcy złożyli wieńce 
pod pomnikiem poległych  
i pomordowanych w latach 
1939-1956. Uroczystości w 
parku zakończyły się wiązanką 
melodii patriotycznych wyko-
nanych przez orkiestrę OSP 
a także wspólnym śpiewaniem 
pieśni patriotycznych.

Po zakończeniu uroczy-
stości w Jedlińsku delegacja  
w składzie: Kamil Dziewierz
-Wójt Gminy, Andrzej Pawlu-
czyk-Sekretarz Gminy oraz 
Radosław Langierowicz-Radny 
Gminy, udała się do miejsco-
wości Romanów, gdzie  oddała 
hołd wydarzeniu, które miało 
miejsce w nocy z 23 na 24 
kwietnia 1944 roku. Wów-
czas bowiem, angielski samo-
lot Halifax dokonał zrzutu 
broni. W miejscu upamiętnia-
jącym to wydarzenie został  
złożony wieniec. 

Uroczystości związane ze 
Świętem Niepodległości są  
prawdziwą lekcją patriotyzmu 
oraz okazaniem szacunku 
wszystkim tym, dzięki którym 
nasza ojczyzna może cieszyć 
się wolnością.

Anna Malinowska

(...) Po zakończeniu uroczystości w Jedlińsku delegacja  
w składzie:  Kamil Dziewierz-Wójt Gminy, Andrzej Pawluczyk, 
Sekretarz Gminy oraz Radosław Langierowicz, Radny  
z Jedlińska, udała się do miejscowości Romanów.

•

Uczestnicy obchodów pod pomnikiem w Jedlińsku.•

Ścięcie Śmierci
9 lutego 2016 r. (wtorek) o godz. 13:00 na Rynku w Jedlińsku

rozpocznie się świętowanie ostatniego dnia karnawału 
W programie m.in.: występy zespołów i kapeli ludowych, 

jarmark sztuki ludowej  i wiele innych atrakcji
o godz. 15:30 zostanie odtworzone widowisko plenerowe Ścięcie Śmierci

Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania  
Organizatorzy

Jeśli chcesz podtrzymać tradycję, zgłoś swój udział jako artysta-amator w widowisku obrzędowym „Ścięcie 
Śmierci”. Zapisy przyjmowane będą w godzinach pracy GCKIKF w Jedlińsku od 03 stycznia do 01 lutego 2015r.
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W dniach 11 i 12 
grudnia w świetlicy 
w Lisowie odbyły 
się warsztaty 
bożonarodzeniowe  
z wypiekania i 
ozdabiania pierni-
ków. W zajęciach 
wzięło udział 18 
osób: dzieci, mło-
dzież oraz babcie z 
wnukami.

•

4 grudnia 2015 r. odbył 
się IX Mikołajkowy Tur-

niej Szachowo-Warcabowy, 
w którym wzięło udział 115 
uczniów ze szkół z terenu 
gminy Jedlińsk.

W sali konferencyjnej urzędu 
gminy od rana toczyły się roz-
grywki szachowe, natomiast 
uczestnicy turnieju warcabo-
wego spotkali się w sali OSP. 
Tradycyjnie uczestnicy rywali-
zowali podzieleni na kategorie 
wiekowe. W Turnieju szacho-
wym, w kategorii B (klasy I–III), 
pierwsze miejsce zajął Patryk 
Malinowski (PSP Jedlińsk), dru-
gie Szymon Stachowiak (PSP 
Jedlińsk), a trzecie Mikołaj Trze-
bieniak (PSP Jedlińsk). Wśród 
uczniów klas IV–VI (kategoria 
C) pierwsze miejsce przypadło 
Przemysławowi Majowi, dru-
gie Franciszkowi Makulskiemu, 
a trzecie Norbertowi Dujce – 
wszyscy uczniowie PSP Jedlińsk. 
W kategorii D (gimnazjum) 
zwycięzcą okazał się Bartło-
miej Maciejewski (ZSP Wsola), 

drugie miejsce zajął Aleksan-
der Dobrasiewicz (PG Jedlińsk), 
a trzecie Rafał Rokiciński (PG 
Jedlińsk). Wyróżnienie otrzymał 
Kamil Bolesta (PSP Bierwce). 
Turniej szachowy sędziowany 
był przez Krystiana Kilara – 
nauczyciela z Publicznego  
Gimnazjum w Jedlińsku.

W Turnieju warcabowym  

w kategorii A (przedszkola) 
pierwsze miejsce zdobył Szy-
mon Kolasa, drugie Filip Biał-
kowski, a trzecie Filip Rotuski 
(wszyscy z PSP Bierwce). W 
kategorii wiekowej B zwycięzcą 
okazał się Mateusz Gruszka 
(PSP Stare Zawady), drugie 
miejsce zajęła Oliwia Kowal-
czyk (ZSP Wsola), a trzecie 

Adrian Salak (PSP Jedlińsk). W 
kategorii wiekowej C pierwsze 
miejsce wywalczyła Wiktoria 
Grzywacz (PSP Jedlińsk), dru-
gie Cezary Pomarański (ZSP 
Wierzchowiny), a trzecie Kacper 
Kobza (ZSP Wsola). Wśród gim-
nazjalistów (kategoria D) miej-
sce pierwsze zajął Kuba Gizicki, 
drugie Dawid Dobrowolski,  
a trzecie Matylda Trzewińska.

Zwycięzcy otrzymali z rąk 
Sekretarza Gminy Andrzeja 
Pawluczyka oraz radnego 
Łukasza Kurka i Krystiana 
Kilara nagrody w postaci edu-
kacyjnych gier planszowych 
ufundowane przez Gminną 
Komisję ds. Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych. 

Na turnieju Mikołajkowym, nie 
mogło zabraknąć Św. Mikołaja, 
który wszystkim dzieciom wrę-
czył upominki w postaci paczek 
ze słodyczami. Organizatorzy 
dziękują wszystkim placówkom 
oświatowym z terenu gminy za 
udział w tegorocznym turnieju.

Anna Malinowska

Mikołajkowy Turniej Szachowo
-Warcabowy

Warsztaty bożonarodzeniowe w Lisowie
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II Dzień Seniora

19 listopada 2015 r. w Sali 
OSP w Jedlińsku odbył 

się II Dzień Seniora, którego 
organizatorami byli Wójt Gmi-
ny Jedlińsk, Rada Gminy Je-
dlińsk oraz Gminne Centrum 
Kultury i Kultury Fizycznej  
w Jedlińsku. 

Spotkanie to było świętem 
wszystkich seniorów z terenu 
gminy. Wydarzenie rozpoczęło 
się od występu uczniów z PG w 
Jedlińsku, którzy zaprezentowali 
tańce i piosenki ludowe. Występ 
ten został bardzo pozytywnie 
odebrany przez osoby dorosłe, 
które wyrażały swój podziw 
dla młodzieży kultywującej  
tradycje ludowe.

Na scenie zaprezentowały 
się również uczestniczki zajęć 
wokalnych prowadzonych w 
GCKIKF – Zuzanna Fołtyn i 
Zuzanna Król. Następnie przy-
szedł czas na prezentacje zespo-
łów i kapel ludowych działają-
cych na terenie gminy. Widzo-
wie mogli obejrzeć występy 
następujących formacji: Zespół 
Czerwone Korale, Wacław Imio-

łek z Jedlanki wraz z młodzie-
żowym zespołem śpiewaczym, 
Czerwona Jarzębina, Ludwi-
czanki, Wólczanki, Klub Seniora 
z Jedlińska. Występowały rów-
nież kapele ludowe: Kapela 
Sami Swoi, Kapela Henryka 
Gwiazdy, Kapela Trzech Weso-
łych. Występy wokalno-mu-
zyczne przeplatane były prezen-
tacją poezji Ireny Barszcz oraz 
Janusza Wójcika, którzy także 
prowadzili całość imprezy. Po 
występach artystycznych przy-
szedł czas na podsumowanie. 
Z rąk Wójta Gminy Kamila Dzie-
wierza oraz Przewodniczącej 
Rady Gminy Anety Żurowskiej, 
osoby i formacje występujące 
na scenie otrzymały upominki. 
Kolejnym punktem programu 
była zabawa taneczna. Licz-
nie przybyli uczestnicy bawili 
się w rytm ludowych utworów 
granych przez poszczególne 
kapele i zespoły. Podczas tego 
wydarzenia obecni byli rów-
nież radni z terenu gminy: Ewa 
Ofiara, Radosław Langierowicz  
i Maciej Makulski.

XX Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej
10 listopada 2015 r. w sali 

OSP w Jedlińsku odbył 
się XX Gminny Konkurs Po-
ezji Patriotycznej, którego 
organizatorem było Gminne 
Centrum Kultury i Kultury 
Fizycznej w Jedlińsku. 

Odbył się on pod honoro-
wym patronatem Wójta Gminy 
Jedlińsk i skierowany był do 
uczniów szkół z terenu gminy 

Jedlińsk. Zgłoszone na konkurs 
osoby zostały podzielone na 
poszczególne kategorie wie-
kowe. Prezentacje utworów 
patriotycznych oceniało jury 
z składzie: Elwira Dzikowska – 
instruktor teatralny z Resursy 
Obywatelskiej w Radomiu oraz 
Hanna Jaworska –pedagog 
i animator kultury.

Anna Malinowska

Spektakl „Separacja”
22 października w sali OSP w 

Jedlińsku odbył się spek-
takl teatralny pt. „Separacja” 
w wykonaniu artystów Sceny 
„Rode” z Krakowa. 

Przedstawienie to opowieść  
o małżeństwie, które przeżywszy 
z sobą ćwierć wieku wkroczyło 
w fazę nieuchronnego kryzysu. 
Autor sztuki w iście groteskowy 
sposób ukazał piętno konfliktu 
zakłócającego sielankę małżeń-
ską. Banały kłótni przeniesione  
z życia codziennego, doprawione 
doskonałą grą obsady aktor-

skiej: Anny Lenczewskiej (Joanny)  
i Mariusza Marczyka (Patryka) roz-
bawiły jedlińską publiczność do 
łez, niewątpliwe też za sprawą 
błyskotliwych dialogów i humoru 
sytuacyjnego. Spektakl spotkał się 
z dużym zainteresowaniem miesz-
kańców gminy Jedlińsk, stał się 
też być może prologiem do cyklu 
wydarzeń, które będą odbywać się 
w przyszłości w naszej gminie. Po 
spektaklu można było porozmawiać 
z aktorami oraz zakupić najnow-
szą powieść Mariusza Marczyka  
pt. „Przypadki męskiej nieśmiałości”.
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Koncert Zofii 
i Czesławy Rajfer

Andrzejki dla dzieci

10 grudnia w sali OSP w 
Jedlińsku odbył się bar-

dzo piękny i stonowany kon-
cert sióstr Rajfer. 

Czesława i Zofia są bliźniacz-
kami i występują na scenie od 15 
roku życia. Ponadto panie mają 
za sobą ogromne doświadczenie 
sceniczne. Występowały bowiem 
jako solistki zespołów Śląsk  
i Roma, a także grały w Teatrze 
Żydowskim oraz koncertowały na 
niemal wszystkich kontynentach. 
Tak jak się można było spodzie-
wać koncert w ich wykonaniu to 
prawdziwe show. Zachwyciły one 

bowiem jedlińską publiczność 
kunsztem wokalnym oraz żywio-
łowością i niesamowitym kontak-
tem z widzami. Zaśpiewały popu-
larne piosenki cygańskie, żydow-
skie, hebrajskie, polskie oraz 
romanse rosyjskie, wśród których 
były m.in.: „Rebeka”, „Cziajorije”, 
czy piosenki ze „Skrzypka na 
dachu”. Podczas koncertu publicz-
ność mogła również wysłuchać 
krótkiego programu kabareto-
wego, który zaprezentował znany 
aktor Teatru Żydowskiego Henryk 
Rajfer.

Agnieszka Gryzek

Przedstawienie 
„Dwie Dorotki”
3 listopada 2015 r. Gminne 

Centrum Kultury i Kultury 
Fizycznej w Jedlińsku zaprosi-
ło dzieci z przedszkoli i szkół  
z terenu gminy na przedstawie-
nie pt. „Dwie Dorotki” w wyko-
naniu artystów z Krakowa. 

Przedstawienia za każdym 
razem cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem najmłodszych 
widzów, dlatego też odbyły się 
dwa spektakle dla poszczegól-
nych grup. Pierwsza grupa to 

dzieci młodsze, a druga to ich 
starsi koledzy i koleżanki. Spek-
takl budził u widzów pozytywne 
emocje i angażował do współ-
tworzenia go. Dzieci tańczyły 
z artystami, a także wykony-
wały różne zadania na sce-
nie. Przedstawienie posiadało 
również morał. Dzieci nauczyły 
się, iż warto być pracowitym  
i pomagać innym.

Anna Malinowska

W miłej atmosferze przebie-
gała zabawa andrzejkowa 

dla najmłodszych mieszkańców 
gminy Jedlińsk, która odbyła 
się 28 listopada w Sali OSP. 

Organizatorem imprezy było 
Gminne Centrum Kultury i Kul-
tury Fizycznej oraz Studio Edu-
kacji Artystycznej PINEZKA. Na 
to fantastyczne, pełne magii 
wydarzenie przybyło około 100 
dzieci. Wszystkim uczestni-
kom dopisywał dobry humor, co 
widać było po uśmiechniętych 
buziach. Impreza andrzejkowa 
niezmiennie od kilku lat cieszy 
się bardzo dużym zaintereso-
waniem. Atrakcją wieczoru były 
oczywiście wróżby, które były 
proponowane przez „profesjo-
nalne wróżki”. Kulminacyjnym 
punktem wieczoru była jednak 
najbardziej popularna i znana 
wróżba andrzejkowa, czyli „prze-
stawianie butów”. Tym razem 

buty wędrowały po całej sali, 
a na koniec, każdy z uczestni-
ków bardzo chciał aby to jego 
but pierwszy przekroczył próg. 
Każde dziecko z niecierpliwo-
ścią czekało na rozstrzygnięcie 
konkursu na najładniejsze prze-
branie ostatkowe. Najmłodsi 
wykazali się ogromną pomysło-
wością, a więc i nagród zostało 
przyznanych kilka. Oczywiście, 
żeby na imprezie nie było mono-
tonnie, wróżby przeplatane były 
tańcami. Natomiast po wyczer-
pującej zabawie wszyscy uzu-
pełnili stracone kalorie degu-
stując ciastka zakupione przez 
organizatorów. Dzieci przybyły 
nie tylko po to, aby spotkać się 
z wróżkami w celu wywróże-
nia przyszłości, lecz także aby 
dobrze się bawić. Taka zabawa 
daje wiele radości i to właśnie 
było naszym głównym celem.

Agnieszka Gryzek

Konkurs plastyczny 
W dniu 12 grudnia w Gmin-

nym Centrum Kultury i Kultury 
Fizycznej w Jedlińsku, komisja w 
składzie: Elżbieta Raczkowska – 
główny specjalista ds. plastyki w 
Resursie Obywatelskiej w Rado-
miu oraz Halina Baran – członek 
Komisji ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, dokonała 
oceny prac, które wpłynęły na 
konkurs plastyczny pt. „Łańcuchy 
i Bombki Bożonarodzeniowe”. 
Oceniano 163 prace, które 
zostały dostarczone do GCKiKF. 
Spośród nich wybrano te najbar-
dziej estetyczne, samodzielnie 
wykonane, nawiązujące do tra-
dycji świątecznej oraz te, które 
zostały wykonane oryginalnymi 

technikami. Komisja postanowiła 
przyznać nagrody i wyróżnienia. 
Prace oceniane były w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych.

Jury oceniając pracę brało pod 
uwagę przede wszystkim wra-
żenie artystyczne i staranność 
wykonania, jako elementy klu-
czowe w sztuce dekoracyjnej 
do jakach niewątpliwie zaliczyć 
należy bombki bożonarodze-
niowe i łańcuchy. Jury doce-
niło te ozdoby, które wyma-
gały dużego nakładu pracy bez 
użycia elementów gotowych. 
Organizatorzy i jury dziękują za 
udział w konkursie wszystkim  
uczestnikom.

Agnieszka Gryzek
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Młodzież na meczu 

Darmowe jabłka i marchew

14 listopada w Częstocho-
wie odbył się mecz 4. 

kolejki PlusLigi, w którym dru-
żyna Cerrad Czarni Radom po-
konała 0:3 AZS Częstochowa. 

Wśród kibiców radomskiej dru-
żyny była także grupa młodzieży 
z gminy Jedlińsk – uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów z 
terenu gminy. Po meczu młodzież 
spotkała się z zawodnikami Cer-
rad Czarni Radom. Gmina Jedlińsk 
jest partnerem radomskiej dru-

żyny i jeden z zawodników 
wystąpił w meczu w koszulce w 
barwach Jedlińska. Przy okazji 
wyjazdu do Częstochowy, mło-
dzież odwiedziła także sanktu-
arium na Jasnej Górze.

Organizatorem wyjazdu była 
gmina Jedlińsk, a kierownikiem 
wycieczki był wójt Kamil Dzie-
wierz, natomiast opiekunami byli 
nauczyciele wychowania fizycz-
nego oraz ks. Grzegorz Wójcik, 
proboszcz parafii w Jedlińsku.

Grupa uczniów wraz z opiekunami dopinguje drużynę z Radomia.•

30 ton darmowych ja-
błek oraz 9 ton mar-

chwi rozdano w dniach 
10–15 grudnia mieszkańcom  
gminy Jedlińsk. 

Akcja została zorganizowana 
przez Ryszarda Dziurę, dyrektora 
Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Jedlance oraz Kamila Dziewierza, 
wójta gminy Jedlińsk. Produkty 

pochodziły z Banku Żywności  
w Radomiu i były rozprowadzane 
w trzech punktach – przy szkole 
w Jedlance - jabłka i marchew, w  
Jedlińsku oraz przy OSP w Wielo-
górze - jabłka. 

Inicjatywa spotkała się  
z ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców – żywność rozeszła 
się niemal natychmiast.

Wciąż żywa tradycja
Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi Bierwce i Okolic reali-
zując statutowe zadania zwią-
zane z promocją i ochroną tra-
dycji lokalnej zorganizowało 
24 października w kościele 
parafialnym w Bierwcach spo-
tkanie połączone z projekcją 
filmu pt. „Królowej Anielskiej 
śpiewajmy” i wystawą foto-
graficzną. Gospodarzem spo-
tkania był ks. proboszcz Ja-
nusz Chamera.

Żywa tradycja gromadzenia 
się wiernych w kościele i przy 
figurach przydrożnych w mie-
siącu maju trwa nieprzerwanie 
od połowy XIX wieku. Stowarzy-
szenie zrealizowało film pt. „Kró-
lowej Anielskiej śpiewajmy” rela-
cjonujący nabożeństwa majowe, 
które w sposób naturalny i spon-
taniczny odbywają się po dziś 
przy kapliczkach bierwieckiej 
parafii. Piękne, często archaiczne 
pieśni maryjne rozbrzmiewały na 
Czarnym Ługu, Kruszynie, Jezior-
nie, a także w sąsiednim Lisowie. 
Bogactwo pieśni, ich prostota, 
ładunek emocjonalny i piękno 
wykonania wzruszają. I właśnie 
wzruszenie towarzyszyło pro-
jekcji filmu oraz towarzyszącej 
jej wystawie fotograficznej. Przy 
herbacie i cieście można było 

podyskutować i powspominać 
dawne czasy, ale też z nadzieją 
patrzeć w przyszłość, bo jest 
z czego czerpać. Nie zabrakło  
i wykonawców, lokalnych śpiewa-
ków, zarówno tych najstarszych 
jak i najmłodszych. Szczególnie 
miła była obecność Władysława 
Armentowicza, 97-letniego 
skrzypka i fundatora kilku oko-
licznych kapliczek, który codzien-
nie przygrywał podczas majó-

wek śpiewanych przy kapliczce 
w Lisowie. Swoją obecnością 
zaszczyciła nas dyrektor PSP  
w Bierwcach Elżbieta Łoboda, któ-
rej dziękujemy za udostępnienie 
sprzętu do projekcji filmu. Dzię-
kujemy także wszystkim miesz-
kańcom wymienionych miejsco-
wości za zaangażowanie, pomoc 
 i wyrozumiałość podczas reje-
stracji nabożeństw, a członkom 
Stowarzyszenia – za przygo-

towaną wystawę ze zdjęciami  
i pyszne domowe ciasta.

Celem projekcji zrealizowa-
nego przez Stowarzyszenie 
filmu, było zwrócenie uwagi na 
znaczącą rolę przekazu między-
pokoleniowego i moc lokalnej 
tradycji, a przede wszystkim 
pogłębianie więzi wszystkich  
lokalnych środowisk.

Ewa Ofiara

Nauka pływania
W listopadzie i grudniu grupa 185 dzieci z klas drugich 

szkół podstawowych z terenu gminy Jedlińsk brała udział 
w zajęciach nauki pływania. Drugoklasiści byli dowożeni na 
basen w Radomiu. Nauka pływania uczniów była w całości 
sfinansowana ze środków budżetu gminy Jedlińsk.
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Jedlińskie Spotkania z Kolędami i Pastorałkami
W dniu 15 grudnia 2015 roku 

w sali OSP w Jedlińsku odbył 
się Przegląd Kolęd i Pastorałek w 
ramach Jedlińskich Spotkań z Kolę-
dami i Pastorałkami. 

Przegląd odbywał się pod patrona-
tem ks. Prałata Henryka Ćwieka, Wójta 
Gminy Jedlińsk –Kamila Dziewierza oraz 
Przewodniczącej Rady Gminy Anety 
Żurowskiej.  Na przedmiotowy konkurs 
zgłoszonych zostało 30 podmiotów 
wykonawczych w różnych kategoriach 
wiekowych. Ponadto kategorie dzieliły 
się na „Solistów” i „Zespoły”. Jury w 
składzie:  Barbara Jagiełło (nauczyciel 
muzyki)  oraz ks. Prałat Henryk Ćwiek, 
po wysłuchaniu wszystkich prezen-
tacji postanowiło przyznać nagrody. 
W kategorii „soliści” pierwsze miejsca 
zajęli: Monika Bolek z ZSP w Wierzcho-
winach, Zuzanna Fołtyn reprezentu-

jąca GCKIKF w Jedlińsku, Zespół z PG 
w Jedlińsku. Miejsca drugie przyznano: 
Zespołowi wokalnemu z Gimnazjum 
z Wierzchowinach ,  duetowi z PSP  
w Jedlińsku: Annie Krawczyk i Zofii 
Krasce, Kacprowi Wieczorkowi z PSP 
w Jedlińsku, Zuzannie Król reprezentu-
jącej GCKIKF , a miejsce trzecie Mate-
uszowi Kołodziejczykowi z PSP w Sta-
rych Zawadach. Osoby i zespoły, które 
zostały nagrodzone otrzymały upo-
minki w postaci gier planszowych lub 
czekolad z rąk Przewodniczącej Rady- 
Anety Żurowskiej, Sekretarza Gminy 
Andrzeja Pawluczyka oraz jurorów. 

Organizatorzy składają podziękowa-
nia placówkom oświatowym z terenu 
gminy oraz Domowi Pomocy Społecz-
nej w Jedlance za udział w przeglądzie. 

Anna Malinowska

Gminna Liga Orlika 2015 
o Puchar Wójta Gminy Jedlińsk
9 października ruszyła III 

Edycja Gminnej Ligi Or-
lika o Puchar Wójta Gminy 
Jedlińsk. Do rywalizacji zgło-
siło się pięć drużyn z terenu 
naszej gminy: Bierwiecka 
Wola, Jedlińsk, FC Zawady,  
„Z Zaskoczenia” (Wsola) oraz 
Ludwików.

Zawodnicy rywalizowali sys-
temem każdy z każdym dwu-
rundowo i rozgrywali swoje 
mecze, co weekend od 9 paź-
dziernika do 27 listopada. W tej 
edycji bezkonkurencyjni oka-
zali się zawodnicy z Jedlińska, 
którzy spośród 10 rozegranych 
spotkań, wygrali wszystkie i 
zgromadzili komplet 24 pkt, 
co dało im pierwsze miejsce 
wyprzedzając drugi zespół 
Bierwieckiej Woli o 6 pkt. Trze-

cia lokata przypadła drużynie 
z Ludwikowa, która ugrała 9 
pkt. Tuż za nimi na czwartym 
miejscu o trzy punkty mniej 
debiutant w rozgrywkach dru-
żyna z Zawad. Ostatnia lokata 
w tabeli przypadła drużynie 
z „Z Zaskoczenia”. Wręczono 
także nagrody indywidualne. 
Królem strzelców został Jakub 
Jonczyński z Jedlińska strzela-
jąc 19 goli. Najlepszym bram-
karzem jednogłośnie został 
uznany Konrad Grosiak, który 
także reprezentował barwy 
Jedlińska.

Tegoroczna edycja rozgrywek 
cieszyła się dużym zaintereso-
waniem, wręczono 20 statuetek 
dla najlepszych zawodników w 
poszczególnych meczach, a w 10 
rozegranych kolejkach zawodnicy 

strzelili 118 goli. Na zakończenie 
wójt Kamil Dziewierz pogratulo-
wał uczestnikom i każdej druży-

nie wręczył czek na zakup sprzętu 
sportowego, a także wręczył 
puchar zwycięskiemu zespołowi.
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    Z prac Rady Gminy
W okresie od listopada 2014 

r. do listopada 2015 r. Rada 
Gminy, podczas trzynastu po-
siedzeń, podjęła 78 uchwał w 
zakresie: przepisów gminnych, 
formalno-prawnym, finansów 
gminnych, zagospodarowania 
przestrzennego, oświaty, po-
mocy społecznej, gospodarki 
mieniem komunalnym, ochrony 
środowiska, problematyki prze-
ciwalkoholowej. 

Praca Rady Gminy to konieczność 
dokonywania właściwych wyborów 
i podejmowania decyzji dla rozwoju 
całej gminy. Podsumowanie dzia-
łalności w okresie ostatniego roku 
sprowadza się w głównej mierze do 
oceny realizowanych zadań zapisa-
nych w poszczególnych uchwałach. 
Rada i jej komisje wypełniały swoje 
zadania ustawowe i statutowe. Na 
potwierdzenie tego znajdują się 
na stronie BIP-u protokoły z posie-
dzeń komisji, dostępne będą także 
protokoły z kontroli przeprowadzo-
nych przez Komisję Rewizyjną. Od 
tego numeru „Panoramy Gminy” 
będziemy Państwa zapoznawać z 
najistotniejszymi zagadnieniami, 
nad którymi pracują poszczególne 
komisje Rady.

Radni podczas rocznej pracy mię-
dzy innymi:
1. Zatwierdzili Strategię Zrówno-
ważonego Rozwoju Gminy Jedlińsk 

na lata 2015–2022.
2. Uchwalili Program współpracy 
Gminy Jedlińsk z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na lata 2016–2020.
3. Podjęli uchwałę w sprawie wyra-
żenia woli przystąpienia do opra-
cowania i wdrażania Planu gospo-
darki niskoemisyjnej dla Gminy 
Jedlińsk na lata 2016–2020.
4. Podjęli uchwałę w sprawie 
określenia zasad i trybu przepro-
wadzania konsultacji społecznych  
z mieszkańcami Gminy Jedlińsk.
5. Podjęli także uchwałę w sprawie 
trybu udzielania i rozliczanie dota-
cji dla niepublicznych przedszkoli 
prowadzonych na terenie gminy 
Jedlińsk przez inne niż Gmina 
Jedlińsk osoby prawne, osoby 
fizyczne oraz dla, innych niż pro-
wadzonych przez Gminę Jedlińsk, 
osób prawnych, fizycznych pro-
wadzących inne formy wychowa-
nia przedszkolnego, a także trybu  
i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania.
6. Nadali, na wnioski mieszkańców, 
nazwy ulic w miejscowości Jedlińsk 
– Mikołaja Reja i Armii Krajowej oraz 
w miejscowości Wielogóra – ulicy 
Jodłowej.
7. Uchwalili: 3-letni Gminny Pro-
gram Wspierania Rodziny dla 
Gminy Jedlińsk na lata 2015–2017 

i Gminny Program Przeciwdziałaniu 
Narkomani na lata 2015–2018.
8. Rada Gminy wybrała ławników 
do Sądu Okręgowego i Sądu Rejo-
nowego.
9. Radni powołali Radę Spo-
łeczną Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
 w Jedlińsku.
10. Niemal na każdej sesji doko-
nywali zmian w budżecie gminy 
na 2015 r. oraz zmian w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej 
 Gminy Jedlińsk.

Wszystkie podejmowane 
uchwały dostępne na stro-
nie BIP gminy Jedlińsk, a także  
w biurze Rady.

Mijający czas to realizacja wielu 
inwestycji, to czas powstawania 
nowej infrastruktury zarówno tech-
nicznej, jak i społecznej. W trosce o 
poprawę bezpieczeństwa i podnie-
sienie komfortu życia mieszkańców 
przeprowadzana jest modernizacja 
lamp ulicznych oraz dobudowy-
wane są kolejne odcinki oświetlenia. 
Wymieniane są oprawy oświetle-
niowe, montowane są czujniki zmierz-
chu. Budowane i remontowane są 
drogi gminne, następuje stopniowa 
aktualizacja planu zagospodarowania 
przestrzennego, remontowane są pla-
cówki oświatowe.

Pragnę poinformować, że od 
stycznia 2016 r. zostanie otwarta 

Poradnia Rehabilitacji w nowym 
Centrum Zdrowia. SPZOZ będzie 
starł się o pozyskanie kontraktu z 
NFZ na bezpłatne wykonywanie 
usług rehabilitacyjnych. Wszyscy 
czekamy na ogłoszenie konkursu. 
Teraz, kiedy jeszcze nie ma kon-
traktu z NFZ, zapraszamy pacjen-
tów na korzystanie z poradni  
w formie odpłatnej.

Na najbliższym posiedzeniu radni 
powołają Komisję Statutową, która 
rozpocznie prace nad zmianami 
w Statucie Gminy, rozpoczniemy 
też prace nad przygotowaniem 
uchwały, która będzie zwalniała, 
bądź spowoduje obniżenie opłat za 
odpady komunalne dla rodzin wie-
lodzietnych. Wszystkie nasze decy-
zje muszą być oparte na przepisach 
prawnych zawartych w ustawach. 
Rada stosuje się do procedur i for-
malistyki przypisanej dla posiedzeń 
Rady.

Przez cały okres, w środy i piątki 
w godz. 9:00–11:00, odbywały się 
dyżury wiceprzewodniczących 
Rady. Od 21 grudnia zmienią się 
natomiast moje godziny przyjmo-
wania mieszkańców. Będę peł-
niła dyżur w poniedziałki w godz. 
13:30–16:30.

Najbliższe posiedzenie rady 
zaplanowane jest na dzień 29 
grudnia 2015 r.

Aneta Żurowska

Minął już rok pracy Rady 
Gminy obecnej kadencji. 
W ramach Rady funkcjo-
nuje Komisja Budżetu i 
Finansów, w skład której 
wchodzą przewodniczący 
pozostałych komisji Rady. 
Zgodnie z Regulaminem 
Rady, przewodniczy jej 
jeden z Wiceprzewodni-
czących Rady. Mam przy-
jemność pełnić obecnie tę 
funkcję.

Na dobrą sprawę, Komi-
sja Budżetu i Finansów 
dopiero w drugim roku 
kadencji może w pełni 
realizować swoje zadania. 
W roku 2015 finansowe 
funkcjonowanie gminy 
oparte było na budżecie 
uchwalonym przez Radę 
poprzedniej kadencji i 
nasza rola ograniczała 
się do korygowania i 
dostosowywania budżetu 
 do bieżących potrzeb.

Przy planowaniu 
budżetu na rok 2016 przy-
jęliśmy inny niż dotychczas 
stosowany tryb postępo-
wania. Pomimo że przedło-
żenie uchwały budżetowej 
jest ustawowym obowiąz-
kiem wójta gminy, posta-
nowiliśmy włączyć się do 
jej opracowania. Wycho-

dzimy bowiem z założenia, 
że reprezentując naszych 
wyborców jesteśmy zobo-
wiązani spełniać ich ocze-
kiwania w zaspokajaniu 
lokalnych potrzeb. Stąd 
nasze prace uprzedzające 
konstruowanie budżetu  
i planów inwestycyjnych. 
Dyskusje na ten temat 
z wójtem i skarbnikiem 
gminy były prowadzone 
również wspólnie z Komi-
sją Infrastruktury, Rozwoju 
i Promocji Gminy, która 
selekcjonuje wnioski rad-
nych, proponuje i opiniuje 
zadania inwestycyjne.

W wyniku takiego 
działania wójt gminy do 
15 listopada przedło-
żył w Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej projekt 
budżetu gminy Jedlińsk 
na 2016 r. Po wyrażeniu 
opinii przez RIO, Komisja 
Budżetu i Finansów, po 
przyjęciu uwag z pozo-
stałych komisji Rady, 
wprowadzi niezbędne  
korekty i zmiany.

Wyrażamy nadzieję, że 
do końca tego roku Rada 
Gminy podejmie uchwałę 
o przyjęciu budżetu na 
2016 r.

Henryk Krzak

Komisja Infrastruktury, 
Rozwoju i Promocji Gminy 
od 1 października do 15 
grudnia obradowała trzy-
krotnie. Głównym celem 
komisji było wypraco-
wanie stanowiska, które 
będzie brane pod uwagę 
przez wójta, przy tworze-
niu budżetu na 2016 r., ze 
szczególnym uwzględnie-
niem zadań inwestycyj-
nych i promocyjnych.

Na posiedzeniu w dniu 
13 października członko-
wie komisji przedstawili 
władzom gminy, cele przy-
świecające radnym pod-
czas tworzenia budżetu na 
2016 r., ze szczególnym 
uwzględnieniem zadań 
inwestycyjnych.

W odpowiedzi radni, 
uzyskali informację od 
sekretarza gminy, jaki 
klucz będzie stosował wójt 
przy opracowaniu budżetu 
w zakresie zadań inwesty-
cyjnych. tj.:

- realizacja zadań rozpo-
czętych oraz tych, dla któ-
rych opracowana jest już 
dokumentacja projektowa,

- wpisanie zadań, które 
mają możliwość pozyska-
nia środków zewnętrznych 
(np. z Unii Europejskiej).

Koleje obrady komisji 
odbyły się 27 października. 
Radni zaopiniowali mate-
riały sesyjne oraz dyskuto-

wali nad inwestycjami na 
2016 r. Podstawą do dys-
kusji były złożone przez 
radnych do wójta pisma z 
zadaniami inwestycyjnymi 
na poszczególne sołectwa. 
Radni omawiali zapropo-
nowane zadania inwesty-
cyjne oraz wskazali zada-
nia priorytetowe do wyko-
nania w ich sołectwach.

Następne obrady komisji 
odbyły się 12 listopada, 
gdzie przed ostatecznym 
projektem budżetu na 
2016 r radni zostali poin-
formowani o propozycjach 
inwestycji na 2016 r. Pod-
czas dyskusji członkowie 
komisji wyrazili swoją 
opinię i sugestie co do 
zmian w prezentowanym  
budżecie.

W terminie do 15 listo-
pada w biurze rady gminy, 
wójt złożył projekt budżetu 
na 2016 r. Obecnie wszy-
scy radni się z nim zapo-
znają, a na posiedzeniach 
poszczególnych komisji 
będą wnosić swoje ewen-
tualne uwagi. Członkowie 
Komisji Infrastruktury, 
Rozwoju i Promocji Gminy 
proponują w 2016 r w 
pierwszej kolejności uzu-
pełnić brakujące oświe-
tlenie, poprawić drożność 
rowów odwadniających 
oraz utworzyć wielofunk-
cyjne strefy rekreacyjne 

tam, gdzie nie ma żadnej 
infrastruktury, np. spor-
towej, kulturalnej. Dalej 
będą popierać i dążyć do 
budowy nowych odcin-
ków dróg, a także popierać 
wszelkie działania mające 
na celu poprawę bezpie-
czeństwa mieszkańców, 
modernizację placówek 
oświatowych oraz dążyć 
do budowy nowych odcin-
ków sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej.

Niemniej jednak 
na powyższe zadania 
potrzebne są bardzo duże 
środki finansowe i cią-
głe aplikowanie o środki 
zewnętrzne. Zachęcam 
wszystkich Państwa do 
analizy przedłożonego pro-
jektu budżetu na 2016 r. 
ze swoimi radnymi. Każdy 
Państwa głos, sugestia 
może wpłynąć na stworze-
nie optymalnego i zrów-
noważonego budżetu dla 
całej gminy Jedlińsk.

Członkowie Komisji 
Infrastruktury, Promocji i 
Rozwoju Gminy będą obra-
dować pod koniec grudnia, 
gdzie zaprezentują swoje i 
Państwa uwagi co do pro-
jektu budżetu na 2016 r.

Protokoły z posiedzeń 
komisji dostępne są na 
stronie bip.jedlinsk.pl

Agata Nowakowska

Komisja Budżetu i Finansów
Henryk Krzak – przewodniczący 

Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Promocji 
Agata Nowakowska – przewodnicząca

Aneta Żurowska
Przewodnicząca 

Rady Gminy
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Komisja Polityki Społecznej
Ewa Ofiara – przewodnicząca

Komisja Rewizyjna
Bogdan Wójcik – przewodniczący

Komisja Gospodarki i Środowiska
Dariusz Lipiński – przewodniczący

Komisja Polityki Społecznej 
powołana jest do prowadzenia 
spraw dotyczących oświaty, 
kultury, sportu, zdrowia i spraw 
socjalno-bytowych. W ostatnim 
czasie posiedzenia odbyły się  
w dniach: 31 sierpnia, 29 wrze-
śnia, 28 października i 24 listo-
pada. Kolejne posiedzenie zapla-
nowano na 17 grudnia.

Celem posiedzenia komisji  
w dniu 29 września było zapo-
znanie się ze stanem przygo-
towania nowo wybudowanego 
budynku na potrzeby Gminnej 
Biblioteki Publicznej i Ośrodka 
Zdrowia – omówiono stopień 
przygotowania do świadczenia 
usług. Radni pytali o pozwolenie 
na użytkowanie, termin oddania 
do użytkowania Centrum Zdro-
wia, a także o konkurs na reha-
bilitację. Zaproszeni na posiedze-
nie udzielali radnym odpowiedzi. 
Bardzo ważne jest, aby jak naj-
szybciej można uruchomić nowy 
budynek i korzystać z usług.

28 października komisja 
zapoznała się z informacją o 
stanie realizacji zadań oświato-
wych w gminie za rok szkolny 
2014/2015 opracowaną przez 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Ad-
ministracyjny Szkół. Kolejno oma-
wiano projekty uchwał na sesję 
będące w kompetencji komisji. 
Przy projekcie dotyczącym okre-
ślenia zasad zwrotu wydatków 
w zakresie dożywiania w formie 
posiłku albo świadczenia rze-
czowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób obję-
tych wieloletnim programem 
wspierania finansowego gmin 
w zakresie dożywiania. Radni 
uznali za zasadne przyjęcie tej 
uchwały, by jak najwięcej dzieci 
mogło skorzystać z dożywiania. 
Komisja Polityki Społecznej trzy-
krotnie przystępowała do prac 
nad zmianą regulaminu określe-
nia wysokości i szczegółowych 
warunków przyznawania nauczy-
cielom dodatków za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego 
oraz niektórych innych skład-
ników wynagrodzenia, a także 
wysokości oraz szczegółowych 
zasad przyznawania i wypłaca-
nia dodatku mieszkaniowego. 
Dotychczasowy regulamin obo-
wiązuje od marca 2010 r. Radni 
na posiedzeniu komisji nie otrzy-
mali precyzyjnych informacji  

o skutkach finansowych pod-
jęcia tej uchwały. Po uzgod-
nieniach radni wnieśli swoje 
uwagi do regulaminu dotyczące 
zmian kwot i kilku zapisów. Po 
dyskusji padł wniosek o zdjęcie 
projektu uchwały z obrad sesji  
w dniu 28 października, ponieważ 
po wniesieniu poprawek regula-
min, zgodnie z procedurą, muszą 
zatwierdzić związki zawodowe,  
i dopiero powtórnie może wrócić 
pod obrady. Następnie zaopinio-
waliśmy pozytywnie projekty 
uchwał w sprawie: uchwalenia 
Programu współpracy Gminy 
Jedlińsk z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku 
publicznego na lata 2016–2020; 
nadania nazwy ulicy; nada-
nia Statutu Samodzielnemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej  
w Jedlińsku.

W dniu 24 listopada członko-
wie komisji analizowali projekt 
uchwały budżetowej Gminy 
Jedlińsk na 2016 rok. Po raz 
kolejny przystąpiono do pracy 
nad przyjęciem regulaminu w 
sprawie określenia wysoko-
ści i szczegółowych warunków 

przyznawania nauczycielom 
dodatków. Radni zapoznali się  
z pismem otrzymanym od Danuty 
Durak, dyrektor GZEAS, informu-
jącym, że rozpoczęły się prace nad 
obliczaniem dodatku wyrównaw-
czego dla nauczycieli za 2015r. 
Ze względu na ten fakt oraz  
w trosce o uzyskanie bardziej 
precyzyjnych kwot podwyżek 
dodatków, po przeprowadzonych 
rozmowach ze skarbnikiem gminy 
i z przedstawicielami związków 
zawodowych, powtórne spotka-
nie w sprawie regulaminu odbę-
dzie się w terminie późniejszym. 
Ponowny projekt uchwały dyrek-
tor GZEAS przewiduje złożyć 
do Rady Gminy w nowym roku 
budżetowym. Przedstawione 
argumenty są uzasadnione i 
Rada Gminy przystąpi do podję-
cia uchwały zmiany regulaminu 
po otrzymaniu projektu uchwały. 
Komisja wydała oświadczenie w 
tej sprawie, które zostało odczy-
tane na sesji w dniu 27 listo-
pada. Następnie dyskutowano 
na temat reformy oświaty oraz 
zmianach jakie mogą nas czekać 
i kosztach tych zmian w 2016 r.

Ewa Ofiara

Uchwałą Rady Gminy Jedlińsk 
z 9 grudnia 2014 r. powołana 
została komisja rewizyjna, 
która jest stałą komisją rady 
gminy przeznaczoną do kontro-
lowania działalności wójta oraz 
gminnych jednostek organiza-
cyjnych. Celem działań kontro-
lnych jest dostarczenie radzie 
gminy informacji niezbędnych 
do oceny działalności wójta i 
gminnych jednostek organiza-

cyjnych, zapobieganie nieko-
rzystnym zjawiskom w działal-
ności kontrolowanych jedno-
stek oraz pomoc w usuwaniu 
tych zjawisk. Komisja bada i 
ocenia na polecenie rady gminy 
materiały z kontroli działalno-
ści wójta i jednostek organiza-
cyjnych gminy, dokonywanych 
przez inne podmioty. Powyższe 
dotyczy także materiałów z 
kontroli zewnętrznych.

Za system pracy Komi-
sji Rewizyjnej odpowiadam 
jako przewodniczący. Mam do 
realizacji zadań kontrolnych, 
zgodnie z przyjętym planem 
pracy na dany rok, sześciu 
doświadczonych członków  
ze składu rady gminy.

Z analizy prac w tym roku, 
komisja rewizyjna odbyła ponad 
16 posiedzeń roboczych, na 
które składało się również wiele 

kontroli w terenie. Opracowane 
wnioski z prac komisji posłużyły 
do usunięcia ewentualnych 
niedociągnięć kontrolowanych 
podmiotów. Opracowany plan 
pracy na kolejny rok przewiduje 
prace związane z kontynuacją 
zadań w celu poprawy funk-
cjonowania urzędu gminy oraz 
jednostek podległych.

Bogdan Wójcik

Komisja Gospodarki i Środowi-
ska została powołana  w szcze-
gólności do prowadzenia spraw 
dotyczących ochrony środowi-
ska, rolnictwa i gospodarki prze-
strzennej. 

Komisja inicjuje działania rady 
w zakresie rozwoju gospodar-
czego gminy, w tym celu ma 
za zadanie przekładać radzie 
odpowiednie wnioski i opinie, 
inicjuje w ramach działalności 
prawotwórczej rady, w grani-
cach uprawnień ustawowych, 
akty prawne stymulujące rozwój 
gospodarczy gminy. 
 

Zadania Komisji: 
1.Opiniowanie uchwał dotyczą-

cych planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w gminie 
Jedlińsk i studium.

2. Inwentaryzacja gruntów sta-
nowiących mienie gminne  
i sposób ich dalszego gospo-
darowania w zakresie dzier-
żawy i możliwości zbycia.

3. Sprawdzenie inwestycji kana-
lizacyjnych , wodociągowych 
w gminie Jedlińsk.

4. Funkcjonowanie ustawy 
o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminie.

Życzymy,
aby nadchodzące Święta 
Bożego Narodzenia były 
dla Państwa pełne ciepła 

i radości ze spotkania z bliskimi,
a Nowy 2016 Rok 

przyniósł wiele sukcesów.
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Komunikaty, informacje

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
to zlokalizowany na terenie gminy, 

specjalnie przygotowany obiekt, gdzie 
mieszkańców naszej gminy mogą bezpłat-
nie dostarczać selektywnie zebrane odpady 
komunalne, powstające w gospodarstwie 
domowym, które ze względu na rodzaj i 
gabaryty nie mogą być odebrane w ramach 
zbiórki u źródła. PSZOK zlokalizowany jest 
w Jedlińsku, ul. Ogrodowa 51A, zarządzają-
cym jest Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Jedlińsku.

Aby zapewnić łatwy dostęp mieszkańcom 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych czynny on jest codziennie 
w godzinach od 8:00 do 15:00, a także w 
dwie soboty miesiąca w godzinach od 9:00 
do 13:00.

W ramach opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi mieszkańcy gminy 
Jedlińsk, mogą bezpłatnie we własnym 
zakresie dostarczyć do PSZOK-u następu-
jące odpady:

• tworzywa sztuczne (typu: wiadra, 
skrzynki, doniczki, meble ogrodowe, folie 
itp.),
• papier,
• odpady zielone,
• odpady ulegające biodegradacji,
• chemikalia pochodzące z gospodarstw 
domowych (np. opakowania po farbach, 
tłuszczach itp.),
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• odpady wielkogabarytowe (meble, wer-
salki, szafy itp.),
• posegregowane odpady budowlane i 
rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia 
drobnych prac niewymagających pozwo-
lenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru 
prowadzenia robót do starosty (niezanie-
czyszczone odpady betonowe oraz gruz 
betonowy i ceglany),
• zużyte opony samochodowe dla pojaz-
dów o dopuszczalnej masie całkowitej do 
3,5 tony,
• opakowania ze szkła, szkło,

• popiół i żużel.
Do Punktu Selektywnej Zbiorki nie są 
przyjmowane następujące rodzaje odpa-
dów:
• zmieszane odpady komunalne,
• materiały zawierające azbest, papę, 
smołę itp.,
• szyby samochodowe,
• szkło zbrojone i hartowane,
• części samochodowe,
• styropian budowlany,
• inne, wskazujące na to, że nie powstały  
w gospodarstwach domowych.

Przeterminowane lekarstwa należy 
przekazywać do punktów zbiórki zlokalizo-
wanych na terenie aptek i placówek służby 
zdrowia tj.:
• Apteka, Jedlińsk, ul. Warecka 5,
• Ośrodek Zdrowia w Jedlińsku, ul. Konop-
nickiej 11,
• Ośrodek Zdrowia we Wsoli, ul. Leśna 7,
• Ośrodek Zdrowia w Bierwcach,
• Punkt Apteczny w Bierwcach.

Bezwzględny zakaz spalania odpadów!!!
W związku z okresem grzewczym przy-

pominamy wszystkim mieszkańcom gminy 
Jedlińsk, iż obowiązuje ustawowy BEZ-
WZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW 
na terenie nieruchomości oraz w piecach 
domowych. Jest to związane nie tylko z 
regulacjami prawnymi i ochroną środowi-
ska, ale przede wszystkim z troską o zdro-
wie i życie mieszkańców gminy.

Nie wolno spalać:
- plastikowych pojemników i butelek po 
napojach,
- zużytych opon i innych odpadów z gumy,
- przedmiotów z tworzyw sztucznych,
- elementów drewnianych pokrytych lakie-
rem,
- sztucznej skóry,
- opakowań po rozpuszczalnikach i środkach 
ochrony roślin,
- opakowań po farbach i lakierach,
- pozostałości farb i lakierów,
- plastikowych toreb z polietylenu,
- papieru bielonego związkami chloru z 
nadrukiem farb kolorowych.
W gospodarstwach domowych można spa-
lać tylko, poza opałem:
- papier, tekturę i drewno,
- opakowania z papieru, tektury i drewna,
- odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemi-
kalia i opakowania z tworzyw sztucznych,
- odpady kory i korka,
- trociny, wióry i ścinki,

- mechanicznie wydzielone odrzuty  
z przeróbki makulatury.

Obowiązujące przepisy prawa:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 
21 z późn. zm.):
- art. 71 „Kto wbrew zakazowi termicz-
nie przekształca odpady poza spalarniami 
odpadów lub współspalarniami odpadów 
podlega karze aresztu albo grzywny”.
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 1399 z późn. 
zm.):
- art. 5 ust. 1 „Właściciele nieruchomości 
zapewniają utrzymanie czystości i porządku 
przez:
pkt 1) wyposażenie nieruchomości w urzą-
dzenia służące do zbierania odpadów komu-
nalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w 
odpowiednim stanie sanitarnym, porządko-
wym i technicznym;
pkt 3b) pozbywanie się zebranych na tere-
nie nieruchomości odpadów komunalnych 
oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny 
z przepisami ustawy i przepisami odręb-
nymi”;
- art. 10 ust. 2 „Kto nie wykonuje obowiąz-
ków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega 
karze grzywny”.

Spalanie odpadów z naruszeniem w/w 
przepisów jest wykroczeniem zagrożonym 

grzywną do 5.000 zł., a w skrajnych przy-
padkach może być nawet przestępstwem, 
za które grozi kara pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5.

Czym grozi spalanie śmieci:
Dioksyny i furany powstające w czasie 

spalania śmieci, nieodwracalnie niszczą 
zdrowie – powodują nowotwory wątroby i 
płuc, uszkadzają płód i strukturę kodu gene-
tycznego oraz mają działanie alergiczne. 
Związki te to jedna z najsilniejszych trucizn, 
jakie zna ludzkość – ich działanie polega na 
podstępnym bo powolnym, ale niezwykle 
skutecznym uszkadzaniu rozmnażających 
się komórek w organizmach żywych. Nie-
całe 2 miligramy dioksyn wystarczą by 
zabić człowieka.

Spalając odpady w piecach trujemy więc 
siebie, sąsiadów, powietrze, wodę, glebę, a 
dodatkowo zwiększa się ryzyko zapalenia 
się przewodów kominowych, a przez to i 
całego domu.

Mając na uwadze zdrowie nas wszyst-
kich rozpoczęły się kontrole palenisk 
domowych, zwłaszcza w budynkach,  
z których wydostający się dym z komi-
nów może wskazywać na spalanie szko-
dliwych odpadów. Funkcjonariusze mogą 
wejść do budynku by zweryfikować czym 
właściciel nieruchomości pali w piecu. 
Osoby przyłapane na spalaniu odpadów 
powinny się liczyć z surowymi sankcjami.

PAMIęTAJ !!!
DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ŚMIECI!
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SPZOZ w JEDLIŃSKU ZAPRASZA DO 
NOWEJ PORADNI REHABILITACJI

Informujemy, że w Jedlińsku, w nowym budynku przy ul. Wareckiej 4 z początkiem 2016 roku rozpocznie 
działalność poradnia rehabilitacji w strukturach gminnego SPZOZ.  W grudniu odbywają się ostatnie odbiory 
wymagane prawem. Został już zamontowany sprzęt rehabilitacyjny i pomieszczenia  dla pacjentów. Prze-
stronne sale, nowoczesny sprzęt i doświadczony personel wyróżniają nas na tle innych tego typu placówek. 
Wreszcie mieszkańcy będą mogli skorzystać z profesjonalnych zabiegów na miejscu takich jak:

• KINEZYTERAPIA  • GIMNASTYKA LECZNICZA • MASAŻ LECZNICZY i RELAKSACYJNY
• FIZYKOTERAPIA • ELEKTROTERAPIA • MAGNETOTERAPIA  • LASEROTERAPIA  

• ULTRADŹWIĘKI • ŚWIATŁOLECZNICTWO  • HYDROTERAPIA
Pomożemy jeśli narzekasz na bolesne barki, kolana, kręgosłup, masz ostrogi piętowe, chore zatoki. Uspraw-

niamy po złamaniach, skręceniach i stłuczeniach.
Można zgłaszać się do poradni ze skierowaniem od lekarza. Można również na miejscu w poradni zaplano-

wać  konkretne zabiegi według zaleceń personelu.
Niestety, solą w oku jest fakt, że Narodowy Fundusz Zdrowia na razie nie przewiduje refundacji dla nowych 

podmiotów leczniczych - więc usługi rehabilitacyjne dla pacjentów muszą być płatne.   Zapewniamy, że jeśli 
tylko NFZ umożliwi refundację, SPZOZ natychmiast wystąpi o jej przyznanie, żeby nasi pacjenci nie musieli 
finansować leczenia z własnej kieszeni.

Planowane jest również przeniesienie poradni ginekologicznej z Ośrodka Zdrowia we Wsoli do 
Centrum Zdrowia w Jedlińsku, które posiada specjalnie zaprojektowany do tego celu gabinet.

Informacje na temat systemu zbiórki odpadów komunalnych
W związku z licznymi przypadkami mie-

szania odpadów komunalnych (bytowych) 
z popiołem i żużlem oraz wystawianiem 
popiołu w terminach odbioru dla odpadów 
zmieszanych informujmy, że zgodnie z harmo-
nogramem odbioru dla zbiórki popiołu został 
wyznaczony odrębny termin, a mieszanie go 
z odpadami komunalnymi jest niedozwolone. 
Powoduje to często zniszczenie pojemnika 
przez gorący popiół.

W przypadkach mieszania popiołu z odpa-
dami komunalnymi gmina będzie zobligo-
wana do naliczenia wyższej stawki opłaty, jak 

za odpady niesegregowane tj. 12 zł od osoby 
miesięcznie.

Informujemy również, że odpady ulega-
jące biodegradacji, tj. liście, trawa, odpady 
kuchenne itp. można kompostować w przy-
domowych kompostownikach lub przeka-
zywać we własnym zakresie nieodpłatnie 
do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów 
Komunalnych w Jedlińsku, ul. Ogrodowa 51A, 
który czynny jest codziennie w godz. od 
8:00 do 15:00 oraz w dwie soboty miesiąca  
w godz. od 9:00 do 13:00.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że wszyst-

kie nieruchomości zamieszkałe zostały 
wyposażone w pojemniki na odpady komu-
nalne, w związku z czym przedsiębiorca nie 
ma obowiązku zostawiania przy zbiórce 
zmieszanych odpadów czarnych worków  
na tego typu odpady.

Inne, ważne informacje na temat systemu 
zbiórki i zagospodarowania odpadów komu-
nalnych na terenie gminy Jedlińsk są dostępne 
na stronie internetowej www.jedlinsk.pl  
w zakładce „Gospodarka komunalna”, a także 
bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, 
pok. 11 lub pod numer telefonu 48 32 13 098.

10 grudnia w Publicznej 
Szkole Podstawowej 

w Starych Zawadach odbyło 
się uroczyste podsumowanie 
VIII edycji Gminnego Kon-
kursu Plastycznego „Trzy 
razy nie – nie pij, nie pal, nie 
bierz”, realizowanego w tym 
roku szkolnym pod hasłem 
„Dopalacze kradną życie”. 

Głównym celem konkursu 
jest promowanie zachowań 
niezbędnych do funkcjonowa-
nia szkoły wolnej od zagrożeń 
zjawiskami patologicznymi, 

a także przybliżenie uczniom 
problemów jakie mogą zaist-
nieć w momencie naduży-
wania alkoholu, zażywania 
narkotyków i dopalaczy oraz 
biernego i czynnego palenia 
papierosów, wpływu używek 
na psychikę i samopoczucie 
człowieka. Poprzez ten kon-
kurs propagujemy zdrowy styl 
życia i uświadamiamy uczniom, 
że systematyczne uprawianie 
sportu, zdrowe odżywianie oraz 
aktywny wypoczynek wpływają 
na zdrowie. Jak co roku konkur-

sowi nierozłącznie „towarzy-
szyła” inscenizacja o tematyce 
profilaktycznej. Przedstawie-
nie składało się z czterech 
scenek zatytułowanych: „Nie 
palę”, „List narkomanki”, „Sąd 
nad nałogami” oraz „Zdrowym 
być”. Inscenizację przygotowała 
Aneta Strzelecka wspólnie z 
uczniami klasy IV i VI. Na kon-
kurs wpłynęło 221 prac. Komisja 
oceniająca prace przyznała rów-
norzędne wyróżnienia w dwóch  
kategoriach wiekowych.

Kategoria I: Tymoteusz Sułek 
i Oliwia Walczak z Jedlińska, 
Piotr Lipiec i Maja Jakubiak z 
Ludwikowa, Amelia Bartkie-

wicz z Bierwiec, Lena Małek  
i Martyna Gryz z Jedlanki, Julia 
Sumińska z Wierzchowin, 
Nikola Janus i Weronika Broda  
ze Starych Zawad.

Kategoria II: Agata Kiepiela, 
Olga Langierowicz i Joanna 
Paluch z Jedlińska, Jakub Choj-
nacki z PSP Ludwikowa, Patryk 
Jurek z Bierwiec, Adrian Trynkos 
z Wierzchowin, Karolina Majak z 
Jedlanki, Wiktoria Janus, Jakub 
Kowalczyk, Natalia Frączyk, 
Aleksandra Popiel i Daria Bie-
niek ze Starych Zawad, Wik-
toria Stus, Maja Wojciechow-
ska, Aleksandra Lewandowska  
i Kacper Górka ze Wsoli.

„Dopalacze kradną życie”
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Z życia szkół
PSP w Jedlińsku

Konkursy
Za nami już Wojewódzki Kon-

kurs Matematyczny, który odbył 
się 15 października. W konkur-
sie brali udział uczniowie z klas 
VI (7 uczniów). 18 listopada 
odbył się II etap tego konkursu, 
w którym brał udział uczeń klasy 
VIA Franciszek Makulski.

25 listopada odbył się kon-
kurs „Alfik Matematyczny”, w 
którym brali udział uczniowie 
klas IV–VI. Wyniki zostaną opu-
blikowane w lutym. Czekają na 
nie z niecierpliwością nie tylko 
uczniowie oraz ich rodzice, 
ale także nauczyciele mate-
matyki: Magdalena Poneta 
i Bożena Krupa.

W Wojewódzkim Konkursie 
Języka Polskiego najwyższe 
osiągniecie uzyskała Maja Pta-
szek, uczennica klasy VB, która 
po trudnych zmaganiach w II 
etapie zakwalifikowała się do 
etapu wojewódzkiego. Życzymy 
jej wytrwałości i dalszych suk-
cesów. W tym konkursie na 
etapie szkolnym wzięło udział 
17 uczniów, którzy byli przygo-
towywani przez Annę Kraskę i 
Sylwię Dąbrowską.

W Konkursie Historycznym 
wzięło udział 12 uczniów, a do 
etapu rejonowego zakwalifiko-
wali się: Franciszek Makulski i 
Nina Hetman – uczniowie klasy 
VIA. Do konkursu przygotowy-
wała uczniów Justyna Bujek.

Za nami również konkurs 
patriotyczny, w którym wzięły 
udział uczniowie z klas 0–VI. 
Do etapu gminnego zakwa-
lifikowali się Jagoda Salak, 
Kacper Frączyk, Natalia Kwie-
cień i Michalina Adamczyk z 
oddziałów przedszkolnych oraz 
Antonina Makulska z IA, Zofia 
Kraska z IIA, Tymoteusz Sułek z 
IIB, Filip Chudzik z IIIA, a także 
Aleksandra Rafalak z VA, Lena 
Dąbrowska i Ada Walczak z VB, 
Franciszek Makulski i Kacper 
Wieczorek z VIA. Uczniowie 
godnie zaprezentowali swoją 
szkołę, recytując wiersze, 
które są ich pasją, uzyskując 
wysokie lokaty, a mianowicie: 
I miejsce – Antonina Makulska, 
Filip Chudzik, Lena Dąbrow-
ska, Franciszek Makulski oraz 
Kacper Wieczorek. Natomiast 
wyróżnienie otrzymali: Jagoda 
Salak, Kacper Frączyk, Natalia 
Kwiecień, Michalina Adamczyk, 
Tymoteusz Sułek i Aleksandra 
Rafalak. Do konkursu poezji 
patriotycznej przygotowywali 
uczniów: L. Winnicka, B. Kaczor, 

A. Miga, A. Siczek, K. Żuchow-
ska, K. Kapusta, D. Chojnacka, E. 
Stachurska, E. Zegarek, I. Koło-
dziejczak, B. Bilska oraz A. Kra-
ska i S. Dąbrowska.

Imprezy okolicznościowe
W dniu 20 października 

obyło się uroczyste otwarcie 
kompleksu sportowego przy 
Publicznej Szkole Podstawowej 
w Jedlińsku. Nauczyciele wycho-
wania fizycznego przedstawili 
osiągnięcia uczniów, przygoto-
wali wystawę pucharów i kro-
nik. O oprawę artystyczną tej 
uroczystości zadbały: A. Kraska, 
S. Dąbrowska oraz A. Kowalczyk.

10 listopada odbyła się w 
naszej szkole uroczysta akade-
mia z okazji 97. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodle-
głości. Ubrane w ludowe stroje 
dzieci z klasy IIIB zatańczyły 
przed zgromadzoną na sali 
gimnastycznej publicznością 
poloneza do melodii skompo-
nowanej przez Michała Ogiń-
skiego. 21 listopada uczniowie 
zaprezentowali swój układ 
poloneza na eliminacjach do 
XVI Ogólnopolskiego Festiwalu 
Pieśni – Piosenki Patriotycznej 
– Ludowej i Tańca Ludowego, 
który odbył się w Zwoleniu, 
gdzie zdobyli II miejsce w kate-
gorii taniec narodowy i uzyskali 
awans do finału konkursu, który 
odbędzie się wiosną 2016 r.

Udział Kacpra Wieczorka, 
ucznia klasy VIA w przesłu-
chaniach do Ogólnopolskiego 
Konkursu Pieśni Patriotycz-
nych w Zwoleniu zaowoco-
wał III miejscem i nominacją  
do finału tego konkursu.

20 listopada 9 osób z klas V i 
VI występowało w apelu zorga-
nizowanym z okazji Dnia Praw 
Dziecka. Uczniowie pod kie-
runkiem Aleksandry Zielińskiej 

Magdaleny Ponety, przygoto-
wali występ o prawach ucznia

Turniej piłki nożnej z oka-
zji Święta Niepodległości we 
Wsoli, rozegrany przez drużynę 
w składzie: Gustaw Ptaszek, 
Bartłomiej Żarłok, Kamil Dobro-
wolski, Oliwier Warda, Arkadiusz 
Kołacki, Julia Stańczyk oraz Julia 
Wąsowicz. Drużyna zajęła V 
miejsce.

Gminny Mikołajkowy Turniej 
Warcabowo-Szachowany. W 
turnieju wzięli udział uczniowie 
z klas I–III oraz IV–VI odnosząc 
następujące sukcesy:
- warcaby – klasy I–III: Adrian 
Salak, kl. IIB – III miejsce;
- szachy – klasy I–III: Patryk 
Malinowski, kl. IIC – I miejsce, 
Szymon Stachowiak, kl. IIA – II 
miejsce, Mikołaj Trzebieniak, kl. 
IIB – III miejsce;
- warcaby – klasy IV–VI: Wiktoria 
Grzywacz, kl. VIA – I miejsce;
- szachy – klasy IV–VI: Przemy-
sław Maj, kl. VIA – I miejsce, 
Franciszek Makulski, kl. VIA – II 
miejsce, Norbert Dujka, kl. VIA – 
III miejsce.

Przed nami jeszcze w tym 
roku:
- bożonarodzeniowa akademia 
szkolna – Jasełka w oddziałach 
przedszkolnych – 21 grudnia 
oraz w klasach starszych –  
22 grudnia
- organizacja III edycja Mikołajko-

wego Turnieju Tenisa Stołowego
- rozpoczęcie szkolnego turnieju 
w piłce koszykowej dla klas IV–VI

Sukcesy naszych karateków
W naszej szkole w każdy 

wtorek i czwartek odbywają 
się dodatkowe zajęcia z karate, 
prowadzone przez Klub Dra-
gona. W sobotę 5 grudnia odbył 
się wewnętrzny turniej Karate 
Kyokushin, zorganizowany 
przez Klub Dragon. W zmaga-
niach udział wzięły wszystkie 
oddziały, tj. z Radomia, Przy-
tyka, Klwowa oraz Jedlińska, 
około 100 zawodników. Ucznio-
wie oddziału z naszej szkoły 
wrócili z następującymi meda-
lami: Julia Deleska – złoto w 
Kumite, Olivier Markiel – złoto 
w Sumitach i srebro w Kumite, 
Filip Walczak – brąz w Kumite 
oraz inni uczestnicy grupy z 
Jedlińska: Kamil Zabielski – braz 
w Sumite, Kamil Zabielski – brąz 
w Kumite, Adrian Szczepa-
niak – złoto w Sumite, Adrian 
Szczepaniak – złoto w Kumite, 
Dawid Szczepaniak – złoto w 
Sumite, Mateusz Walczak – brąz 
w Kumite oraz puchar za wyróż-
nienie.

Wszystkim zwycięzcom gra-
tulujemy!

Elżbieta Religa
Anna Kraska
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PSP w Ludwikowie
Święto Niepodległości
13 listopada w naszej szkole 

miała miejsce wieczornica z 
okazji Narodowego Święta 
Niepodległości. Współorganiza-
torami uroczystości było Sto-
warzyszenie „Pomocna Dłoń”. 
Na zaproszenie dyrektor szkoły 
przybyli przedstawiciele władz 
gminy Jedlińsk: Kamil Dzie-
wierz – wójt gminy, Andrzej 
Pawluczyk – sekretarz gminy, 
Zbigniew Dobosz – wiceprze-
wodniczący rady gminy oraz 
Ewa Ofiara i Łukasz Kurek – 
radni gminy. Gościliśmy również 
Agnieszkę Gryzek - dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury i 
Kultury Fizycznej w Jedlińsku, 
przedstawicielki Stowarzy-
szenia „Pomocna Dłoń”, Alicję 
Kwatek – pracownika świetlicy 
w Ludwikowie, Radę Rodziców 
PSP w Ludwikowie, a także 
liczne przybyli mieszkańcy, 
rodzice uczniów, uczniowie, 
obecni i byli nauczyciele oraz 
pracownicy szkoły.

Wieczornica rozpoczęła się 
odśpiewaniem hymnu narodo-
wego. Następnie głos zabrali 
dyrektor szkoły i wójt Kamil 
Dziewierz. W imieniu Stowa-
rzyszenia „Pomocna Dłoń” 
wystąpiła Joanna Dębniak, która 

przybliżyła zebranym historię 
działań niepodległościowych w 
okolicznych miejscowościach 
i przekazała na ręce dyrektor 
Małgorzaty Sobień pamiątkową 
publikację.

Część artystyczną uroczy-
stości rozpoczęła „Modlitwa 
za Polskę” Heleny Bocheńskiej 
w wykonaniu przedstawicie-
lek Stowarzyszenia „Pomocna 
Dłoń”. Następnie uczniowie 
klas: III, V i VI zaprezentowali 
program artystyczny „Lekcja 
historii”, którego motywem 
przewodnim były słowa mar-
szałka Józefa Piłsudskiego: 
„Naród, który traci pamięć, prze-
staje być narodem...”. Niezwykle 
wzruszającym momentem wie-
czornicy było wspólne odśpie-
wanie pieśni patriotycznych do 
akompaniamentu akordeono-
wego w wykonaniu ucznia klasy 
VI D. Szczęsnego.

Z flagą narodową przez 
najnowsze dzieje Polski

W dniu 1 grudnia odbyła się 
w naszej szkole niecodzienna 
lekcja historii i społeczeństwa 
dla uczniów klas IV–VI. Zajęcia, 
w ramach projektu przygoto-
wanego przez Biuro Edukacji 
Publicznej IPN, przeprowa-

dziła pani M. Busse. Uczniowie 
dowiedzieli się kiedy i po co 
używa się barw narodowych, 
czym różni się bandera od flagi, 
ćwiczyli spostrzegawczość i 
umiejętność czytania ze zro-
zumieniem, obejrzeli dwie pre-
zentacje multimedialne: „Polak 
mały” oraz „Barwy narodowe”.

90 minut zajęć upłynęło bar-
dzo szybko, a nasza szkolna 
społeczność ma nadzieję na 
kolejne, równie ciekawe, spo-
tkania.

Sukcesy naszych uczniów
9 listopada odbył się we Wsoli 

IV Halowy Turniej Piłki Nożnej. 
W zawodach wzięło udział 8 
drużyn ze szkół podstawowych 
gminy Jedlińsk. Ostatecznie 
zawody dla drużyny naszej 
szkoły (w składzie: J. Chojnacki, 
M. Lipiec, P. Kwiecień, K. Moraw-
ska, K. Paluch, J. Stachura, W. 
Szczęsna, A. Szubińska, N. 
Tkaczyk, D. Wójcik) zakończyły 
się zajęciem V miejsca. Szkoła 
otrzymała dyplom i nagrodę rze-
czową w postaci piłki.

W dniu 10 listopada ucznio-
wie naszej szkoły wzięli udział 
w jubileuszowym XX Konkursie 
Poezji Patriotycznej, który orga-
nizowany jest przez Gminne 
Centrum Kultury i Kultury 
Fizycznej w Jedlińsku. W roku 

bieżącym I miejsce w kategorii 
klas 0–III zajął uczeń klasy III 
F. Szeliga. Wyróżnienia w tej 
samej kategorii otrzymali: P. 
Kowalczyk z klasy I i W. Choj-
nacka, uczennica klasy III.

W dniu 5 grudnia odbył się 
XXVI finał Młodzieżowej Akade-
mii Kultury. Zadaniem uczest-
ników tegorocznej edycji było 
napisanie recenzji książki już 
przeczytanej, do której się 
powraca, a mottem konkursu 
były słowa Jerzego Pilcha: „Ksią-
żek nie czyta się po to, aby je 
pamiętać. Książki czyta się po 
to, aby je zapomnieć, zapomina 
się je zaś po to, by móc znów je 
czytać”.

Z wielką przyjemnością infor-
mujemy, iż jury przyznało II 
miejsce recenzji książki „O psie, 
który jeździł koleją” autorstwa 
ucznia klasy V J. Chojnackiego, 
a wyróżnienie – recenzji „Ani 
z Zielonego Wzgórza”, którą 
napisała W. Szczęsna, również 
uczennica klasy V.

W gminnym konkursie pla-
stycznym „Dopalacze kradną 
życie”, zorganizowanym przez 
PSP w Starych Zawadach, 
wyróżnione zostały prace: 
M. Jakubiak z klasy I, P. Lipca, 
ucznia klasy II oraz J. Chojnac-
kiego z klasy V.

D. Molenda-Mokosa

Ambasadorzy Bezpiecz-
nego Internetu

Nasi uczniowie, dzięki Funda-
cji dla Kultury.pl, zdobyli książki 
do biblioteki szkoląc się na 
wybranych kursach dostępnych 
na platformie e-learningowej. 
Zdobyte punkty wymieniali na 
tytuły, które trafiły do naszej 
szkoły. W ten sposób zdoby-
liśmy około 50 tytułów. Plat-
forma e-learningowa powstała 
w ramach ogólnopolskiego pro-
jektu „Ambasadorzy Bezpiecz-
nego Internetu”, który ma na 
celu ochronę małoletnich w Pol-
sce przed zagrożeniami wiążą-

cymi się z korzystaniem z Inter-
netu poprzez przeprowadzenie 
szeregu działań o charakterze 
edukacyjnym i prewencyjnym.

Kodujemy z Europą!
Od 10 do 18 października 

uczestniczyliśmy w Europej-
skim Tygodniu Kodowania, 
gdzie dołączyliśmy swoje 
eventy. Na zajęciach pod 
opieką Agnieszki Szymańskiej 
i Anny Paszkiewicz uczniowie 
pokazali, w jaki sposób, dzięki 
kodowaniu można zrealizować 
ciekawe pomysły. Chodziło o to, 
aby przybliżyć programowanie 

PSP w Jedlance
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uczestnikom i pokazać, że nie 
jest ono wcale takie trudne, jak 
mogło się wydawać. Informacje 
o wydarzeniach opublikowa-
liśmy na mapie dostępnej na 
stronie Tygodnia Kodowania: 
codeweek.eu. Chcemy pokazać, 
że kodowanie nie ogranicza się 
do programowania komputero-
wego. Chodzi nam  również o 
umiejętność rozwiązywania pro-
blemów, komunikowanie, pracę 
zespołową i kreatywność, które 
są niezbędne na rynku pracy – 
teraz i w przyszłości.

Pierwsi w powiecie!
Wielką radością było dla 

naszej społeczności zdobycie 
tytuł mistrza powiatu w piłce 
nożnej przez naszych chłopców 
pod opieką trenera i dyrektora 
szkoły Ryszarda Dziury. W dro-
dze po mistrzowską koronę 
młodzi piłkarze wygrali turniej 
i zdobyli tytuł najlepszej dru-
żyny w gminie Jedlińsk. Następ-
nie wygrali rywalizację między 
gminami: Jedlińsk, Zakrzew i 
Jastrzębia. W finale powiatu 
okazali się bezkonkurencyjni. 
Waga tego zwycięstwa jest 
tym większa, że w historii szkół 
podstawowych i gimnazjów z 
terenu naszej gminy, nigdy nikt 
nie znalazł się na tym szczeblu. 
Nasi chłopcy jako pierwsi tego 
dokonali! Jesteśmy z nich bar-
dzo dumni! O awans do czwórki 
najlepszych drużyn w regionie 
radomskim będziemy rywalizo-
wać z najlepszymi zespołami z 
powiatu szydłowieckiego i przy-
suskiego. Organizatorem tur-
nieju będzie nasza szkoła. Roz-
grywki odbędą się na przełomie 
marca i kwietnia 2016 r.

Byliśmy na meczu…
14 listopada uczniowie: Oliwia 

Imiołek, Weronika Chojnacka, 
Jakub Klocek oraz Adrian Kobza 
wraz z innymi uczniami z gminy 
byli na meczu siatkarzy Cerrad 
Czarni Radom w Częstochowie. 
Opiekunem był dyrektor szkoły 
Ryszard Dziura, a kierownikiem 
wyjazdu Kamil Dziewierz – wójt 
gminy Jedlińsk. Dzieci były także 

w sanktuarium na Jasnej Górze, 
gdzie spotkały się z ojcem 
Janem, który przybliżył historię 
kościoła. Ogrom emocji i wiel-
kiej radości zostanie uczniom na 
długo w pamięci.

Z Mistrzami Kodowania 
w Koperniku…

W ramach realizacji projektu 
„Mistrzowie Kodowania” oraz w 
nagrodę za prace uczniów, które 
powstały w programie Scratch, 
uczniowie naszej szkoły miały 
możliwość bezpłatnego zwie-
dzania Centrum Nauki Koper-
nik w Warszawie. Organizatorki 
wycieczki Anna Paszkiewicz i 
Agnieszka Szymańska, zajęły 
się pozyskaniem bezpłatnych 
wejściówek nie tylko do CNK, 
ale również do Zamku Królew-
skiego. Wycieczka odbyła się 26 
listopada. Uczestniczyli w niej 
uczniowie klas: I, V i VI. Mimo 
mroźnej pogody, atmosfera była 
gorąca. Wróciliśmy z niezliczoną 
ilością wspomnień i wrażeń.

Najlepsi w powiecie 
radomskim!

Unihokej chłopców to kolejna 
dyscyplina, w której nasi ucznio-
wie są najlepsi w powiecie 
radomskim. W miejscowości 
Czarna koło Pionek, 30 listopada 
odbyły się finałowe rozgrywki w 
tej dyscyplinie. Są chwile, w któ-
rych nie liczą się pieniądze i inne 
dobra materialne. To momenty, 
które na zawsze zostaną w 
mojej głowie i w moim sercu. 
Jestem dumny, że mogę praco-
wać w Jedlance. Po piłce nożnej 
to druga dyscyplina, w której 

jesteśmy niepokonani. To nie 
jest koniec sukcesów! – zapo-
wiada trener i dyrektor placówki 
Ryszard Dziura. Złota drużyna w 
składzie: Kacper Imiołek, Adrian 
Kobza, Kuba Klocek, Mateusz 
Fijołek, Bartosz Cichocki, Kry-
stian Kosecki, Dawid Przybyś, 
Kacper Nowakowski.

eTwinning i my…
Dzięki staraniom nauczycielek 

Agnieszki Szymańskiej i Anny 
Paszkiewicz, które odbyły kilku-
dniowe seminarium kontaktowe 
organizowane w Warszawie 
przez Krajowe Biuro eTwinning, 
oraz które napisały projekt edu-
kacyjny „Za jeden uśmiech – czy-
tasz ty, czytam ja!”, uczniowie 
klasy I od 1 grudnia rozpoczęli 
pracę w międzynarodowym 
programie eTwinning. Współ-
pracujemy z Publiczną Szkołą 
Podstawową w Podgórzu. W 
sferze naszych zainteresowań 
jest współpraca z innymi szko-
łami oraz popularyzowanie czy-
telnictwa i książek wśród dzieci. 
Uczniowie i nauczyciele wyko-
rzystują Internet we współpracy 
ponad granicami – współdziałają, 
wymieniają się informacjami i 
materiałami do nauki. eTwinning 
poszerza zakres pedagogicz-
nych możliwości oferowanych 
uczniom i nauczycielom, moty-
wuje do nauki i otwarcia się 
na Europę. To dla nas zupełnie 
nowe wyzwanie.

O Puchar Orange
W październiku ruszyły eli-

minacje do Pucharu Orange. 
Przypominamy, że jesteśmy w 

setce klubów objętych progra-
mem. Dziesięć najlepszych dru-
żyn na początku marca 2016 r. 
spotka się w Warszawie, gdzie 
w towarzystwie ambasadorów 
programu: Jerzego Dudka, Artura 
Siódmiaka, Marcina Urbasia oraz 
Tomasza Jankowskiego, powal-
czy o puchar i nagrody. Główną 
ideą Pucharu Orange jest promo-
cja aktywności fizycznej wśród 
dzieci. W zawodach biorą udział 
drużyny, które rozwijają swoje 
sportowe talenty w ramach pro-
gramu. Naszą szkołę Eksperci 
Orange odwiedzili 8 grudnia. 
Na ten dzień czekaliśmy z nie-
cierpliwością, przygotowując się 
do wykonania zadań. Ćwiczyli 
uczniowie: Kacper Imiołek, Adrian 
Kobza, Magdalena Bolek, Wero-
nika Wójcik, Kinga Adamczyk, 
Kinga Ziółek, Emilia Kosecka, 
Aleksandra Żarłok, Kacper Nowa-
kowski, Kamil Jurkowski, Paweł 
Rdzanek, Nikola Dadacz, Natalia 
Przybyś. Mamy nadzieję, że zdo-
bytych 555 punktów w Pucharze 
Orange wystarczy na wyjazd do 
Warszawy. O tężyznę fizyczną 
naszych uczniów wraz z dyrekto-
rem Ryszardem dziurą dba Anna 
Bińkowska. Trzymamy kciuki!

Uroczystości w naszej szkole…
W minionym czasie, w naszej 

placówce odbyło się kilka wyjąt-
kowych uroczystości. Szcze-
gólnie wzruszające było ślu-
bowanie pierwszaków i chwila 
przyjęcia ich do braci uczniow-
skiej, połączone ze Świętem 
Komisji Edukacji Narodowej. 
Nad wszystkim czuwała wycho-
wawczyni klasy I Agnieszka 
Szymańska. Niezapomniana 
lekcja patriotyzmu przygoto-
wana przez Annę Paszkiewicz 
miała miejsce w trakcie aka-
demii z okazji 11 listopada pt. 
„Pociąg do wolności…”. Obydwie 
uroczystości zaszczycił swoją 
obecnością wójt gminy Jedlińsk 
Kamil Dziewierz, a drugą, wraz 
ze społecznością lokalną, świę-
tował sekretarz gminy Jedlińsk 
Andrzej Pawluczyk.

Anna Paszkiewicz

Akademie, uroczystości....
13 października odbyła się 

uroczysta akademia z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Ucznio-
wie recytowali wiersze, odgry-
wali scenki i składali życzenia 
wszystkim pracownikom szkoły 
oraz zaproszonym gościom. Nie-
zwykle miłym akcentem tego 
wydarzenia okazał się występ 
podopiecznych Domu Pomocy 
Społecznej z Jedlanki.

Dnia 22 października odbyło 
się uroczyste ślubowanie 

uczniów klasy I. Dzieci zapre-
zentowały montaż słowno-mu-
zyczny, następnie złożyły ślu-
bowanie na sztandar szkoły. 
Kolejnym etapem uroczysto-
ści było pasowanie dzieci na 
uczniów przez dyrektor szkoły, 
a następnie każdy złożył sym-
boliczny podpis „odcisk kciuka”  
do Kroniki Szkoły.

11 listopada jest bardzo waż-
nym dniem, w którym każdego 
roku świętujemy rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodle-

głości. Po 123 latach zaborów 
Polska stała się państwem wol-
nym. By oddać hołd wszystkim 
pokoleniom Polaków, które wal-
czyły o odzyskanie niepodległo-
ści, uczniowie klasy VI przygoto-
wali montaż słowno-muzyczny 
przypominający burzliwe dzieje 
naszej Ojczyzny, walkę o wol-
ność, męstwo pokoleń.

Wycieczki
5 listopada 50-osobowa 

grupa uczniów z klas I–VI 

udała się na basen w Rado-
miu. Uczniowie mieli możliwość  
skorzystania z różnorodnych 
form rekreacji, bawiąc się przy 
tym wyśmienicie. Częściej z tej 
formy wypoczynku korzystali 
uczniowie klasy II, którzy w 
ramach projektu współfinanso-
wanego przez gminę Jedlińsk 
na przełomie listopada i grudnia 
w ramach zajęć pozalekcyjnych 
pobierali lekcje nauki pływania 
na basenie Delfin w Radomiu.

17 listopada uczniowie VI 
klasy wybrali się na wystawę pt. 
„Prywaciarze” do Urzędu Stanu 
Cywilnego w Jedlińsku, na któ-
rej zaprezentowano fotografie 
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przedstawiające historię pol-
skiej mikroprzedsiębiorczości. 
Podczas wystawy zapoznano 
uczniów z eksponatami z cza-
sów PRL-u, których twórcami 
byli m.in. „prywaciarze”. Ciekawy 
sposób prezentacji wzbudził 
zainteresowanie uczniów.

Kino od dawna cieszy się 
popularnością wśród dzieci  
i młodzieży. O tym, że teatr rów-
nież może dostarczyć niezapo-
mnianych wrażeń przekonali się 
uczniowie klas IV–VI, którzy 1 
grudnia udali się na wycieczkę 
do Urzędu Miejskiego w Rado-
miu na spektakl na podstawie 
powieści Ireny Jurgielewiczowej 
pt. „Ten obcy”.

Sport
W dniu 14 listopada ucznio-

wie z terenu naszej gminy brali 
udział w wyjeździe do Czę-
stochowy na mecz siatkówki 
IV kolejki Plus Ligi, rozegrany 
pomiędzy AZS Częstochowa 
a Cerrad Czarni Radom. Naszą 
szkołę reprezentowała N. Świ-
niarska, N. Firlej, K. Dobosz i 
Sz. Rędzia pod opieką I. Śmie-
chowskiej. Wyjazd został zor-
ganizowany przez Kamila Dzie-
wierza – wójta gminy Jedlińsk, 
a sfinansowany ze środków 
Komisji ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Jedliń-

sku. Wójt był także kierowni-
kiem wycieczki, zaś modlitwą 
wspierał wyjazd towarzyszący 
młodzieży proboszcz parafii w 
Jedlińsku ks. Grzegorz Wójcik. 
Mecz dostarczył ogromnych 
emocji, zakończył się zwycię-
stwem radomskiej drużyny nad 
AZS-em Częstochowa 3:0.

Drużyna dziewcząt w skła-
dzie: N. Świniarska, K. Dobosz, 
K. Dużyja, N. Firlej, D. Bieniek, 
W. Słomka, E. Świąder, J. Trza-

skowska, A. Popiel, W. Walczak, 
reprezentowała naszą szkołę w 
Powiatowym Turnieju Unihokeja 
Dziewcząt w ramach Mazowiec-
kich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w Czarnej. Po przegranym meczu 
z PSP Suskowola (0:3), remisie 
z PSP Czarna (2:2) i wygraną 
z PSP Wrzeszczów (3:1),  
zajęły III miejsce.

4 grudnia uczniowie naszej 
szkoły uczestniczyli w IX Miko-
łajkowym Turnieju  Szacho-

wo-Warcabowym w Jedlińsku. 
Dzieci z dużym zaangażowa-
niem uczestniczyły w tych zma-
ganiach. Do półfinału w katego-
rii klas I–III zakwalifikowali się 
z naszej szkoły: K. Szustkowski 
i M. Gruszka. Finał należał zde-
cydowanie do Mateusza, który 
pokonał swoich przeciwników 
zajmując zasłużone I miejsce.

Ewa Murdza, 
Milena Karaś

Wieści z Bierwiec
Pod hasłem „Dziękujemy za 

Wasz trud” 13 października 
odbyła się w naszej szkole uro-
czysta akademia z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Dyrekcja, 
nauczyciele i wszyscy pracow-
nicy szkoły przyjmowali podzię-
kowania za trud dydaktyczny 
oraz najlepsze życzenia od swo-
ich wychowanków.

15 października nasi ucznio-
wie złożyli wizytę w teatrze 
radomskim, który odwiedzili w 
ramach projektu dofinansowa-
nego z ARKI, a zatytułowanego 
„Otwieramy nasz teatrzyk”. 
Obejrzeliśmy wówczas spektakl 
zatytułowany „Baśń o dzielnym 
Radomirze”. Po spektaklu mieli-
śmy okazję na rozmowę z akto-
rami i zapoznanie się z kulisami 
radomskiego teatru.

Październik obfitował u nas 
w wydarzenia artystyczne – 
jednym z nich był przepiękny, 
kameralny koncert, który odbył 
się wieczorem 28 paździer-
nika. Wykonawca, Jan Kondrak, 
to piosenkarz, kompozytor i 
autor tekstów. Artysta wyko-
nał wiele utworów z tek-
stami Edwarda Stachury oraz  
własne kompozycje.

Pod hasłem „Czy to magia 
czy nauka” odbył się w naszej 
szkole nietypowy spektakl 
zaprezentowany przez grupę 

„Zaelektryzowani”, specjalizu-
jącą się w propagowaniu atrak-
cyjnej edukacji. Dzięki wido-
wisku uczniowie naszej szkoły 
mogli obejrzeć proste ekspe-
rymenty związane z naukami 
przyrodniczymi i dowiedzieć 
się, na czym polegają zjawiska  
chemiczne i fizyczne.

W dniu 10 listopada w Sali OSP 
w Jedlińsku odbył się XX Gminny 
Konkurs Recytatorski Poezji 
Patriotycznej. Podczas eliminacji 
szkolnych komisja sędziowska 
zdecydowała, iż naszą szkołę 
reprezentować będą uczniowie 

klas O–III w następującym skła-
dzie: Filip Rotuski z oddziału 
przedszkolnego, Jakub Ciechocki 
z klasy I, Kamil Dawidowski z 
klasy II i dwaj uczniowie z klasy 
III – Adam Kalbarczyk i Paweł 
Górecki. Niestety w wyniku cho-
roby ani Filip, ani Kamil nie mogli 
dołączyć do rywalizacji, dlatego 
szeregi najmłodszych uzupełniła 
Katarzyna Dobrowolska. Z kolei 
w kategorii szkoły podstawowe 
klasy IV–VI reprezentowali nas: 
Jakub Bolek i Julia Drewnowska 
z klasy IV, Jakub Prygiel, Adrian 
Szczepaniak i Karolina Zabielska 
z klasy VI. Oto wyniki naszych 
uczniów: I miejsce w kategorii 
szkoły podstawowe klasy IV–VI 

– Jakub Bolek, klasa IV, wyróż-
nienie w kategorii szkoły pod-
stawowe klasy IV–VI – Karolina 
Zabielska, klasa VI, wyróżnienie 
w kategorii szkoły podstawowe 
klasy 0–III – Paweł Górecki, klasa 
III. Uczniów do konkursu przygo-
towywały nauczycielki – Bożena 
Paluch (klasa III) i Monika Skwi-
rowska (klasa IV i VI).

12 listopada miało miejsce 
świętowanie Niepodległości.  
W sali kameralnej odbyło wido-
wisko patriotyczne „Z głębi 
dziejów – z pieśnią ku NIEPOD-
LEGŁEJ”. Zebrani usłyszeli pieśni 
patriotyczne i obejrzeli paradę 
rycerstwa polskiego w kolej-
ności chronologicznej. Towa-
rzyszyła temu symbolicznemu 
przeglądowi wojsk postać Polo-
nii i Józefa Wybickiego. Muzyka 
i pieśń ma w sobie ogromną 
siłę przekazu i jest wspaniałym 
dziedzictwem naszej narodowej 
kultury. Dlatego w drugiej części 
naszego widowiska zaprosiliśmy 
wszystkich zebranych do wspól-
nego śpiewania. Najbardziej 
cieszy, że to wspólne śpiewa-
nie jest bardzo żywo odbierane 
przez naszych uczniów. A więc 
tradycja w narodzie nie zaginie…

W dniu 17 listopada ucznio-
wie klasy V i VI mieli okazję 
obejrzeć wystawę zatytuło-
waną „Prywaciarze  –  początki 
polskiej mikroprzedsiębiorczo-
ści”. Prezentowane na niej orygi-
nalne rekwizyty oraz fotografie 
z lat 1945 – 1989 miały na celu 
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wzbudzanie zainteresowania 
historią polskiej mikroprzedsię-
biorczości. Wystawione ekspo-
naty, w tym wyroby „prywacia-
rzy” i używane przez nich narzę-
dzia i urządzenia, nawiązywały 
do lat PRL.

Tegoroczne ślubowanie klasy 
I odbyło się z lekkim opóźnie-
niem, a to za sprawą ospy upar-
cie atakującej naszych najmłod-
szych uczniów. Wreszcie jednak 
nadszedł ten najważniejszy dla 
nich dzień. Do tego dnia nasze 
dzieci przygotowywały się od 
początku roku szkolnego. Dyrek-
tor Elżbieta Łoboda dokonała 
pasowania na uczniów i życzyła 
im wielu szkolnych sukcesów.

Koniec listopada to czas 
zakończenia dwóch ciekawych 
dla naszych uczniów projektów. 
Właśnie dobiegł końca czwarty 
projekt dofinansowany przez 
Stowarzyszenie Centrum Mło-
dzieży ARKA „Otwieramy nasz 
teatrzyk”. W efekcie powołana 
została Grupa Teatralna, któ-
rej nadaliśmy nazwę Niezapo-
minajka. Opiekunki projektu: 
Bożena Zbrożyna, Anna Wil-
czyńska, Beata Komorowska i 
Małgorzata Jemiołek, przygo-
towały m.in. przedstawienie 
kukiełkowe dla najmłodszych pt. 
„Przygoda w Afryce” na moty-
wach powieści „W pustyni i w 
puszczy” Henryka Sienkiewicza. 

Na spektakl zaprosiliśmy przed-
szkolaków z Niepublicznego 
Przedszkola „Leśni Czarodzieje” 
w Bierwcach, naszych uczniów 
z klas I–III oraz wszystkie małe 
dzieci z Bierwiec. Drugim 
 ważnym dla uczniów klasy 
II projektem, który właśnie 
dobiegł końca były wyjazdy 
na basen. Pod czujnym okiem 
Beaty Komorowskiej nauka pły-
wania, to fraszka…

Oczekujemy już z niecierpli-
wością na zbliżający się szybko 
okres Bożego Narodzenia. 
Wkrótce odbędą się spotkania 
przy wigilijnym opłatku i jaseł-
kach. Cieszmy się tym czasem…

Sukcesy
- 21 października chłopcy z 
gimnazjum zdobyli mistrzostwo 
gminy w piłce nożnej;
- 4 listopada drużyna chłopców 
wywalczyła I miejsce w mistrzo-
stwach gminy w koszykówce;
- drużyna piłkarska wywal-
czyła II miejsce w Halowym 
Turnieju Piłki Nożnej z Okazji 
Dnia Niepodległości we Wsoli; 
nagrodę indywidualną zdobył 
Dawid Rojek – najskuteczniejszy 
zawodnik turnieju;
- 17 listopada drużyna chłop-
ców zajęła III miejsce w 
finale powiatowym zawodów  
w Koszykówce;
- w Gminnym Konkursie Poezji 
Patriotycznej nasi gimnazjaliści 
zajęli: I miejsce – D. Drewnow-
ski, II miejsce – T. Gierasiński, III 
miejsce – K. Żarłok; wyróżnienia 
otrzymały: I. Sawicka, P. Prygiel;
- w Powiatowym Konkursie 
Poezji i Pieśni Patriotycznej w 
Pionkach uczennica klasy IIIA 
gimnazjum Monika Bolek zajęła 
III miejsce za wyśpiewaną pieśń 
„Białe róże”.

Uroczystości szkolne 
i spotkania

8 października gościliśmy 
Marcina Jóźwika – stypendystę 
Akademii Muzycznej w Łodzi. 
Kompozytor zaprezentował 
program inspirowany metodami 
wychowawczymi Carla Orffa 
oraz Weroniki Sherborne. Przy-
goda z muzyką składała się z 
trzech przystanków: klasyka 
pianistyki, muzyka gitarowa i 
na trąbce. Gimnazjaliści uczest-
niczyli w warsztatach rozwi-
jających kompetencje emocjo-
nalne przez muzykę, obniżające 
poziom lęku związanego z egza-
minami. To była atrakcyjna przy-
goda z muzyką.

W szkole organizowane były 
akademie z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej, XV Dnia Papie-

skiego i 97. rocznicy odzyskania 
niepodległości oraz apel, pod-
czas którego zaprezentowano 
koszulkę z autografem Marcina 
Gortata i dedykacją dla naszych 
koszykarzy. To dla nas wielkie 
wyróżnienie.

13 listopada odbyła się uro-
czystość pasowania uczniów 
klasy I szkoły podstawowej. 
Swoją obecnością zaszczycili 
nas: Kamil Dziewierz – wójt 
gminy Jedlińsk, Andrzej Paw-
luczyk – sekretarz gminy, Mar-
cin Drewnowski – radny, Edyta 
Kozak – przewodnicząca rady 
rodziców, przedstawiciele sto-
warzyszenia „Czas na zmiany” i 

rodzice najmłodszych uczniów. 
Pierwszoklasiści świetnie zapre-
zentowali się w montażu słow-
no-muzycznym. Po ślubowaniu 
dyrektor Dorota Dobosz doko-
nała aktu pasowania na ucznia, 
a wychowawczyni Agata Koper-
ska-Ścipień wręczyła swoim 
uczniom dyplomy. Pierwszaki 
otrzymały prezenty od gości, po 
czym wszyscy udali się na słodki 
poczęstunek przygotowany 
przez rodziców.

16 listopada odbyło się ślubo-
wanie klas pierwszych gimna-
zjum. Uczniowie przygotowali 
z tej okazji występ artystyczny 
pod kierunkiem wychowawców: 

Małgorzaty Koperskiej oraz 
Agaty Pawluczyk. Nie zabra-
kło piosenek oraz wierszy. Na 
ślubowanie przybyli przed-
stawiciele władz gminy i rady 
rodziców, członkowie Stowarzy-
szenia „Czas na zmiany” oraz 
rodzice. Rada rodziców oraz wła-
dze gminy ufundowali upominki 
dla uczniów.

18 listopada gościliśmy w 
naszej szkole Duet Akorde-
onowy z Łodzi. Muzycy: Zbi-
gniew Sobieraj i Kazimierz Bara-
siński, zaprezentowali w cie-
kawej aranżacji wiele utworów 
muzyki klasycznej. Uczniowie 
zgadywali nazwy tańców naro-
dowych. Wicedyrektor Justyna 
Turzyńska podziękowała muzy-
kom za wspaniały koncert, a 
Zbigniew Sobieraj pogratulował 
wszystkim, którzy wykazali się 
dużą wiedzą z zakresu muzyki.

Wyjazdy
W ostatnich miesiącach 

nasi uczniowie: pojechali na 
wycieczkę do Janowca i Kazimie-
rza Dolnego; wzięli udział w raj-
dzie rowerowym do Nadleśnic-
twa Dobieszyn; uczestniczyli 
w wycieczce na basen spor-
towo-rekreacyjny w Radomiu; 
wybrali się na wystawę pt. „Pry-
waciarze” do USC w Jedlińsku, 
a najmłodsi na „Lekcję w kinie 
– sekrety filmu animowanego” 
w Radomiu. Grupa gimnazjali-
stów obejrzała spektakl „Wspo-
mnienia narkomanki” w Resursie 
Obywatelskiej w Radomiu.

14 listopada dzięki uprzej-
mości wójta gminy Jedlińsk 
Kamila Dziewierza czworo 
uczniów naszej szkoły udało 
się na wycieczkę do Często-
chowy, gdzie zwiedzili klasztor 
na Jasnej Górze i obejrzeli mecz 
Plus Ligi AZS Częstochowa 
– Cerrad Czarni Radom. Mecz 
zakończył się zwycięstwem 
naszej drużyny. Zawodnicy 
Czarnych podziękowali kibi-
com za wsparcie oraz zaprosili 
uczniów z naszej gminy z opie-
kunami do wspólnego zdjęcia  
i rozdali autografy.

ZSP w Wierzchowinach
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W bibliotece szkolnej
Z okazji  Międzynarodowego 

Miesiąca Bibliotek Szkolnych, 
opiekun biblioteki Katarzyna 
Krekora przygotowała dla 
uczniów kilka atrakcji: losowanie 
pytań i obdarowywanie upo-

minkami, lekcje biblioteczne, 
spotkanie uczniów szkoły pod-
stawowej z pisarką Wiolettą 
Piasecką oraz konkurs na najcie-
kawszą dekorację sali lekcyjnej z 
motywem ulubionego bohatera 
literackiego bądź lektury.

Wigilia środowiskowa
W niedzielę 13 grudnia Sto-

warzyszenie „Czas na zmiany” 
i ZSP w Wierzchowinach zorga-
nizowali Wigilię środowiskową. 
W programie znalazły się m.in. 
kiermasz ozdób świątecznych 

oraz Jasełka przygotowane 
przez Beatę Czwarno, wzboga-
cone śpiewem chóru szkolnego 
pod kierunkiem wicedyrektor 
Justyny Turzyńskiej.

Małgorzata Zegarek

„Z Mówikiem 
w Głoskolandii”

Od września 2015 r. reali-
zowana jest w naszej szkole 
innowacja pedagogiczna o cha-
rakterze logopedycznym pn. 
„Z Mówikiem w Głoskolandii”. 
Innowacją zostały objęte dzieci 
5-letnie z oddziałów przedszkol-
nych uczęszczające do ZSP we 
Wsoli. Zajęcia logopedyczne 
są prowadzone systematycz-
nie jeden raz w tygodniu w 
wymiarze 30 minut w każdym 
oddziale. Oprócz tego, dwa razy 
w tygodniu w każdym oddziale 
w ramach ćwiczeń porannych 
przez 10 minut prowadzona 
jest „gimnastyka buzi i języka”. 
Zajęcia logopedyczne z dziećmi 
5-letnimi będą pełniły rolę profi-
laktyczną i zmniejszą niepowo-
dzenia szkolne, na jakie mogą 
napotkać 6-latki rozpoczynające 
naukę w klasie pierwszej.

Rajd po Ziemi Radomskiej
2 października odbył się rajd 

po Ziemi Radomskiej, którego 
organizatorami byli: Zarząd 
Oddziału Mazowieckiego PTSM 
„Ziemia Radomska”, Gmina Mia-
sta Radomia – dotacja, Staro-
stwo Powiatowe w Radomiu 
– nagrody rzeczowe, Wójt Gminy 
Wierzbica oraz Szkolne Koło 
PTSM w Zalesiach. Członkowie 
naszego SK PCK dołączyli do 
uczestników rajdu wybierając 
opcję jednodniową (możliwa 
była również opcja dwudniowa, 
z noclegiem i konkursami). Reali-
zowali w ten sposób sanepidow-
ski program „Trzymaj formę” pod 
opieką Mirosławy Kalinowskiej 
i Lidii Kutkiewicz. Uczestnicy 
spotkali się na ul Kolejowej 22 
w Radomiu, a następnie autoka-
rami dojechali do Chlewisk. Tam 
zwiedzali Muzeum Techniki i 
Przemysłu Maszynowego. Zafa-
scynowały ich szczególnie stare 
samochody produkowane w Pol-
sce oraz motocykle, na których 
jeździli ich dziadkowie. Ciekawa 
była także opowieść o prażeniu 
rudy. Bardzo okazale prezento-
wały się przeznaczone do tego 
celu piece (prażaki). Następnie 
było ognisko z pieczeniem kieł-
basek, rozmowy integrujące i 
przygotowanie do drogi. W samo 
południe młodzi turyści wyru-
szyli w stronę wsi Koszorów, 
gdzie mogli podziwiać piękny 
zbiornik wodny i wodne ptac-

two. We wsi Wymysłów weszli 
na czerwony szlak, którym 
dotarli do rynku szydłowiec-
kiego. Po krótkim odpoczynku 
i dołączeniu poszczególnych 
grup przeszli koło Góry Trzech 
Krzyży, cmentarza i kamienio-
łomu z kolejnym, pięknie wkom-
ponowanym w krajobraz zbior-
nikiem wodnym. Lewym skrajem 
kamieniołomu dotarli do szero-
kiej drogi przy zabudowaniach, 
a wreszcie ulicą Kościuszki do 
schroniska – punktu docelowego. 
O godz. 16:30 rajd jednodniowy 
został uroczyście zakończony, 
wręczono książki pamiątkowe 
dla każdej grupy odjeżdżającej. 
Pozostali uczestnicy zgłosili się 
do zakwaterowania. Choć zmę-
czeni, to jednak szczęśliwi pie-
churzy powrócili do Wsoli.

Dzień Komisji 
Edukacji Narodowej

Zespół Szkół Publicznych we 
Wsoli świętował Dzień Edukacji 
Narodowej uroczystą akademią, 
podczas której uczniowie klas 
I szkoły podstawowej zostali 
pasowani na uczniów, natomiast 
uczniowie klas I gimnazjum 
złożyli ślubowanie. Najmłodsi 
uczniowie tuż przed oficjalnym 
przyjęciem ich do grona pełno-
prawnych członków społeczno-
ści szkolnej pięknie zaprezento-
wali się w słowno-muzycznym 
programie artystycznym.

Obchody Święta 
Niepodległości Polski

Obchody Święta Niepodległo-
ści Polski odbyły się w Zespole 
Szkół we Wsoli 10 listopada. 
Uroczystość uświetnili swoją 
obecnością radni gminy Jedlińsk: 
Aneta Żurowska, Agata Nowa-
kowska, Henryk Krzak oraz Bog-
dan Wójcik. We wzruszającej 
inscenizacji uczniowie – aktorzy 
w dwu odsłonach przypomnieli 
„niedawne ojców dzieje”. Po 
części artystycznej wszyscy 
uczestnicy uroczystości zanie-
śli na parafialny cmentarz wią-
zankę z biało-czerwonych róż 
i złożyli ją przy Grobie Niezna-
nego Żołnierza. Autorami przed-
sięwzięcia byli: Anna Skrzy-
necka, Jolanta Guzińska, Jerzy 
Faliński, Teresa Rybska oraz  
Ewa Woźniak-Krawczyk.

Konkurs recytatorski
10 listopada odbył się XX 

Gminny Konkurs Poezji Patrio-
tycznej zorganizowany przez 
Gminne Centrum Kultury i 
Kultury Fizycznej w Jedliń-
sku. Uczniowie ZSP we Wsoli 
zaprezentowali swoje umie-
jętności recytatorskie i decy-
zją jury zdobyli: w kategorii 
szkoła podstawowa – klasy 0–
III: I miejsce – Oliwia Wasiak, 
oddział przedszkolny 0A, 
wyróżnienie – Wiktoria Barto-
siak, kl. IIC, I miejsce – Nikola 
Dryja, kl. IIIA; w kategorii 
szkoła podstawowa – klasy 
IV–VI: I miejsce – Maja Wojcie-
chowska, kl. VIB, II miejsce – 
Iga Dryja, kl. IVB, wyróżnienie –  
Robert Siurnik, kl. VA.

Zakończenie akcji misyjnej
18 października, przeży-

waliśmy w Kościele Niedzielę 
Misyjną, która jednocześnie 
rozpoczęła w Polsce Tydzień 
Misyjny (18–24.10.2015). 
Uczniowie naszej szkoły w 
tygodniu tym zbierali środki 
czystości dla misji. Dzieci przy-
nosiły mydło, szampony, płyny 
do mycia naczyń, pasty i szczo-
teczki do zębów oraz inne 
artykuły. Szczególne podzię-
kowanie należy się oddziałom 
przedszkolnym, klasom I PSP, 
gimnazjalistom oraz ich wycho-
wawcom, którzy szczegól-
nie zaangażowali się w akcję. 
Wszystkie przyniesione dary 
zostały przekazane 21 listopada 
do WSD, skąd trafią do ks. Ber-
narda Kasprzyckiego – dyrek-
tora Diecezjalnego Papieskiego  
Dzieła Misyjnego.

Wszystkim darczyńcom bar-
dzo serdecznie dziękuję i zapra-
szam do wzięcia udziału w akcji 
w przyszłym roku.

Uczniowie klas pierwszych 
czytelnikami 

szkolnej biblioteki
20 listopada uczniowie z klas 

pierwszych przeżyli niezwy-
kłą uroczystość – pasowanie na 
czytelnika biblioteki szkolnej. 
Obejrzeli przedstawienie przy-
gotowane przez kl. IVA, zachę-
cające do czytania książek i ich 
poszanowania. Po przedstawie-
niu najmłodsi uczniowie mogli 
wybrać sobie książkę do wypo-
życzenia. Wielkim powodzeniem 
cieszyły się nowości zakupione 
dzięki skorzystaniu z fundu-
szy ministerialnego projektu 
„Książki naszych marzeń”. Biblio-
tekarka T. Rybska zaznajomiła 
pierwszaków z procedurą wypo-
życzeń i zwrotów, wręczyła 
im też pamiątkowe zakładki 
do książek i zaprosiła nowych 
czytelników do częstego  
odwiedzania biblioteki.

Dzień zdrowego śniadania
W tym roku uczniowie 

klas 0–III naszej szkoły po raz 
kolejny wzięli udział w tej 
akcji. Przygotowania rozpo-
częły się już kilka dni wcze-
śniej zajęciami dotyczącymi 
zdrowego odżywiania oraz roli 
śniadania w diecie dziecka. W 
dniu zdrowego śniadania od 
rana wspólnie z wychowaw-
czyniami i rodzicami uczniowie 
przygotowywali wspólny posi-
łek. Kolorowe kanapki, sałatki 
owocowe i warzywne, świeżo 
wyciskane soki, koktajle oraz 
inne produkty zdrowej żyw-
ności zdobiły stoły naszej 
stołówki szkolnej i z wielkim 
uśmiechem znikały w buziach 
naszych uczniów. Pamiętajmy:  
„Śniadanie daje moc”.

ZSP we Wsoli
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III miejsce na Mazowszu
Wielki sukces dziewczęcej dru-

żyny piłkarskiej z naszej szkoły 
podstawowej. Po wygraniu 
trzech kolejnych turniejów elimi-
nacyjnych awansowały do finału 
wojewódzkiego, który odbył się 
5 października w Radomiu. Na 
stadionie MOSIR rywalizowało 
24 drużyny w 4 kategoriach. 
Nasza drużyna gładko wygrała 
pierwszy mecz 3:1 z Błyszczą-
cymi Panterami z Głoskowa 
(trzy bramki Wiolety Koniuszy). 
Następne spotkanie z Jantarem 
Ostrołęka, po bardzo zaciętej 
walce przegrały 2:0. Trzecie 
spotkanie to porażka z Ząbko-
vią Ząbki 6:0. Drużyna zdobyła 
trzecie miejsce, za co otrzymała 
puchar, dyplom, medale i komplet 
strojów piłkarskich dla szkoły. 
Gratulacje dla dziewczynek, 
rodziców i opiekunów.

IV Halowy Turniej 
Piłki Nożnej z Okazji Dnia 

Niepodległości
Obchody Święta Niepodległo-

ści w naszej szkole to rozegranie 
już po raz czwarty Halowego 
Turnieju Piłki Nożnej. W zawo-
dach wystąpiło 8 drużyn ze 
wszystkich szkół podstawowych 
z terenu gminy Jedlińsk i gościn-
nie Niepubliczna Szkoła Pod-
stawowa z Owadowa. Zawody 
rozegrano w dwóch grupach. W 
grupie A miejsce I zajęła drużyna 

z PSP we Wsoli, II miejsce – NSP 
w Owadowie. W grupie B miejsce 
I – PSP Jedlanka, II miejsce – PSP 
w Wierzchowinach. Ostateczna 
klasyfikacja wygląda następu-
jąco: I miejsce – NSP Owadów, II 
miejsce – PSP Wierzchowiny, III 
miejsce – PSP Wsola, IV miejsce 
– PSP Jedlanka.

Szkoły otrzymały puchary (za 
miejsca I–III), dyplomy i piłki, a 
zawodnicy nagrody rzeczowe. 
Królem strzelców zostali się Kac-
per Jarząbek z NSP w Owadowie, 
który otrzymał statuetkę i Dawid 
Rojek z PSP w Wierzchowinach, 
który otrzymał piłkę. Najlepszą 
zawodniczką była Jagoda Broda 
z PSP w Jedlance, a zawod-
nikiem – Krzysztof Porzyczka  
z ZSP we Wsoli.

XVII Mikołajkowy Turniej 
Tenisa Stołowego 

W tym roku w turnieju wzięło 
udział 124 uczniów. Zawody  
rozgrywane były w 12 kate-
goriach wiekowych do dwóch 
przegranych pojedynków. 
Uczestników turnieju odwiedził 
św. Mikołaj, przynosząc słodkie 
podarunki. Poza cukierkami w 
tym dniu dla wszystkich uczest-
ników były również bułeczki i 
herbata ufundowane przez Pie-
karnię „EXPUCH”. Miejsca I–III 
były nagrodzone dyplomami, 
nagrody rzeczowymi oraz statu-
etki dla zwycięzców. Na koniec 

turnieju św. Mikołaj z pośród 
wszystkich uczestników wylo-
sował 10 nagród niespodzia-
nek. Turniej prowadzili Kamil 
Struzik, Damian Dupla i Artur 
Durak. Nad całością czuwała 

Marzena Okruta-Dupla. Oprawa 
medialna: Andrzej Molenda  
i Dorota Jędrasiewicz. 

Dorota Jędrasiewicz

„Zatańcz ze mną szota, szota…”
W listopadzie zakończyli-

śmy trzymiesięczny projekt 
realizowany w ramach IX edy-
cji programu Działaj Lokalnie 
Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Centrum 
Młodzieży Arka w Radomiu i 
Akademią Rozwoju Filantropii 
w Polsce. Chcemy zaznaczyć, że 
po raz drugi udało nam się pozy-
skać dotację na kontynuację 
działań rozpoczętych w zeszłym 
roku. Koordynatorem projektu 
zostały Justyna Salak oraz Marta 
Powęska-Okoń. Agnieszka Bie-
niek-Stężalska była opiekunem 
wolontariuszy, którzy aktywnie 
pomagali przy realizacji projektu, 
natomiast warsztaty muzycz-
no-taneczne prowadził Łukasz 
Kęska. Głównym celem projektu 
było doskonalenie umiejętności 
tanecznych i wokalnych zwią-
zanych z twórczością ludową, 
zachowanie tradycji i przekazu 
ludowego dziedzictwa narodo-
wego, integracja międzypoko-
leniowa społeczności lokalnej. 
W ramach warsztatów z przy-
śpiewek odbyło się spotkanie z 
zespołem ludowymi Czerwone 
Korale. Na potrzeby zespołu 

Jedlińskie Raczki zostały zaku-
pione stroje ludowe męskie i 
damskie. 27 listopada w naszym 
gimnazjum podsumowaliśmy 
projekt „Zatańcz ze mną szota, 
szota…” organizując wieczór 
„Jesienne Biesiadowanie” pod 
hasłem „Ludowe tradycje i zwy-
czaje”. Do organizacji tego wie-
czoru włączyły się dwie grupy 
projektowe z klasy IIC, realizu-
jąc w ten sposób szkolny pro-
jekt edukacyjny. Na wieczorku 
gościliśmy: Anetę Żurowską 
– przewodniczącą rady gminy, 
Macieja Makulskiego – rad-

nego, Wandę Walczak – dyrek-
tor Publicznego Przedszkola 
w Jedlińsku, Elżbietę Łobodę – 
dyrektor Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Bierwcach, Elżbietę 
Religa – wicedyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Jedliń-
sku, Agnieszkę Gryzek – dyrek-
tor Gminnego Centrum Kultury 
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku, 
ks. kan. Grzegorza Wójcika, Ewę 
Serafin i Renatę Szymczak z 
rady rodziców, Kazimierę Wal-
czak, a także zespół ludowy 
Czerwone Korale i Klub Seniora 
z Jedlińska oraz mieszkańców 
gminy Jedlińsk i młodzież z 
naszego gimnazjum.

Podczas wieczorku mło-
dzież zaprezentowała montaż 

słowno-muzyczny na temat 
ludowych tradycji i zwyczajów 
obchodzonych jesienią na wsi. 
Poprzez zaprezentowane scenki 
uczniowie pokazali jakie prace 
wykonywano dawniej na wsi, 
to jest: kopanie ziemniaków, 
kiszenie kapusty, przędzenie 
lnu. Wszystko to potwierdziła 
Kazimiera Walczak, która barw-
nie opowiedziała o dawnych tra-
dycjach i zwyczajach na polskiej 
wsi. Wieczór uatrakcyjnił występ 
zespołów ludowych: Jedliń-
skie Raczki, Czerwone Korale 
oraz Klubu Seniora z Jedlińska. 
Ponadto młodzieżowy zespół 
Jedlińskie Raczki zaprezento-
wał również swoje umiejętności 
taneczne. Wieczorek ten poka-
zał jak można połączyć pokole-
nia poprzez kultywowanie tra-
dycji regionu, poprzez wspólne 
biesiadowanie i odkrywanie źró-
deł naszej kultury. Chcielibyśmy 
podziękować naszym sponso-
rom: Państwu Teodozji i Markowi 
Jaworskim właścicielom Piekarni 
Expuch za poczęstunek dla 
uczestników warsztatów oraz 
panu Markowi Balowi, właścicie-
lowi firmy Kratki.pl ze Wsoli za 
wsparcie finansowe oraz Mate-
uszowi Dańskiemu, specjaliście 
ds. marketingu internetowego  
z firmy Kratki.pl.

Sukcesy naszych uczniów
23 października odbyło 

PG w Jedlińsku
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się podsumowanie konkursu 
fotograficznego „Dzika fauna  
w dolinie Radomki”, którego 
organizatorem był Związek 
Gmin „Radomka”. W tym roku 
prace zostały ocenione w trzech 
kategoriach: ssaki, ptaki oraz 
gady, płazy i owady. Cieszymy 
się ogromnie, że i w tym roku 
jury konkursu dostrzegło talent 
naszej młodzieży. I tak pierwsze 
miejsce przypadło Klaudii Dele-
sce (tegorocznej absolwentce), 
a nagrodę za zdobycie trzeciego 
miejsca odbierała uczennica 
klasy IIB Karolina Milena Nowa-
kowska. W tym samym konkur-
sie nasze gimnazjum jako szkoła 
zajęła drugie miejsce. Podczas 
wernisażu przeprowadzono 
konkurs wiedzy „Zwierzęta 
chronione” i bezkonkurencyjny 
okazał się Sebastian Walczak 
z klasy IIIC zajmując I miejsce. 
Nadmienimy, że w tym roku 
nagrodzeni uczniowie otrzymali 
bardzo wartościowe nagrody 

m.in. monitory z tunerem TV  
i aparaty fotograficzne.

Wyróżnienie w wojewódzkim 
konkursie fotograficznym „Leśne 
inspiracje” organizowanym przez 
Wojewódzką Stację Sanitarno
-Epidemiologiczną w Warszawie 
zdobyła Paulina Kulińska z kl. IIB. 
Gratulujemy uczniom i nauczy-
cielom przygotowującym do 
konkursu Teresie Leśniewskiej 
– nauczycielce plastyki i Barba-

rze Dorocińskiej – nauczycielce 
biologii.

W konkursie organizowanym 
przez Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty w Warszawie do etapów 
rejonowych zakwalifikowało się 
dwóch uczniów. Sebastian Wal-
czak z klasy IIIB reprezentował 
nas w konkursie matematycz-
nym (nauczyciel Renata Waler-
czak) i konkursie historycznym 
(nauczyciel Maria Mucha), a Maria 

Partyga z klasy IIIB w konkursie 
języka angielskiego (nauczyciel 
Marta Powęska- Okoń).

W IX Gminnym Turnieju Miko-
łajkowym w kategorii warcaby 
II miejsce zdobył Dawid Dobro-
wolski z kl. IIA, a w kategorii 
szachy II miejsce zdobył Alek-
sander Dobrasiewicz kl. IIA, 
natomiast III miejsce wywalczył 
Rafał Rokiciński z kl. IIID. Ucznio-
wie uczyli się strategii gry w 
świetlicy szkolnej pod okiem  
Agnieszki Bieniek-Stężalskiej.

W XX Gminnym Konkursie 
Recytatorskim Poezji Patriotycz-
nej uczniowie Wiktoria Rafalak, 
kl. IIIC, Kacper Chudzik, kl. IID i 
Marta Krupa, kl. IA wywalczyli I 
miejsca, zachwycając jury swoją 
interpretacją wierszy. Nauczycie-
lom jęyka polskiego Annie Mali-
nowskiej, Annie Kosonó i Monice 
Makulskiej dziękujemy za cenne 
rady i przygotowanie uczniów.

Justyna Salak

IV Święto Sąsiadów w Jedlance
W niedzielę 8 listopada 2015 r. 

w Jedlance już po raz czwar-
ty odbyło się Święto Sąsiadów 
pod hasłem „Bo jak nie my to 
kto? – Będziemy fit!”.

 W tym roku impreza połączona 
była z Biegiem o Puchar Wójta Gminy 
Jedlińsk „Biegaj Jedlanko”. Bieg 
główny na dystansie 3 km poprze-
dzony był konkurencjami dla dzieci 
– bieg na 300 m (dzieci w wieku 
4–9 lat) oraz bieg na 1 km (dzieci w 
wieku 10–12 lat). Po zakończeniu 
konkurencji sportowych impreza 
przeniosła się do sali gimnastycznej 

PSP w Jedlance, gdzie udekorowano 
zwycięzców w poszczególnych kate-
goriach. W niedzielne popołudnie  
w Jedlance zaprezentowały się także 
zaprzyjaźnione sołectwa – Zawady, 
Wielogóra oraz Jedlanka, demon-
strując układy ruchowo-taneczne 
i zachęcając do prowadzenia zdro-
wego stylu życia. Nie zabrakło rów-
nież akcentów muzycznych – wystą-
piła kapela ludowa, a także DJ Martin.

Organizatorem imprezy było 
Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Mieszkańców Wsi Jedlanka  
„Perspektywy”.

Wyjazd integracyjny mieszkanek Wielogóry, Starych Zawad  i Jedlanki, 
biorących udział w IV Święcie Sąsiadówdów do Kazimierza Dolnego.

•
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Historyczny awans
Trampkarze Drogowca Jedlińsk 

U-15 (rocznik 2001) wywalczyli 
awans do ligi wojewódzkiej.  Pod-
opieczni Łukasza Kurka z  dwu-
nastu rozegranych spotkań 10 
rozstrzygnęli na swoja korzyść.  
Pokonali dwukrotnie ekipy KS 
Promna, UKS Kozienice, Polonii 
Iłża i Legionu Radom  oraz zano-
towali po zwycięstwie  i porażce 
z Radomiakiem II i Juniorem 
Radom. Strzelili 31 goli tracąc 
zaledwie 8. To pierwsza drużyna 
w prawie 70-letniej historii klubu 
(pod różnymi nazwami), która 
uzyskała awans na ten poziom 
rozgrywek. Dwa  lata temu, blisko 
podobnego sukcesu byli chłopcy 
z rocznika 1996, ale w barażo-
wym dwumeczu okazali się nieco 
słabsi od Pilicy Białobrzegi ulega-
jąc 2:3 i 3:4. Ten sukces to pre-
mia za prawie trzyletni wspólny 
wysiłek zawodników, szkole-
niowców, rodziców i wszystkich 
osób wspierających drużynę. Na 
okolicznościowym spotkaniu z 
młodymi futbolistami i ich rodzi-
cami  Wójt Gminy Kamil Dziewierz 
pogratulował dotychczasowych 
dokonań i życzył kolejnych sukce-
sów. Dodajmy, że ekipa Drogowca 
walczyć będzie m.in. z drużynami 
Pogoni Siedlce, Agrykoli War-
szawa, radomskiej Broni.

Awans wywalczyli: Dawid Król, 
Kamil Dębski, Kacper Bilski,  Kac-
per Nowakowski, Adrian Kobza, 
Adam Dębski, Kacper Imiołek, 
Patryk Rędzia, Mateusz Siennicki, 
Dominik Woźniak, Jakub Kraszew-
ski, Jakub Kucharski, Paweł Mar-
kiewicz, Bartosz Górka, Miłosz 
Pomarański, Hubert Zegarek, 
Mateusz Kołodziejczyk, Kacper 

Zimiński, Maciej Makulski.
W drugiej lidze okręgowej mło-

dzicy GKS U-13 (rocznik 2003) 
zajęli drugie miejsce. Zanotowali 
po trzy wygrane i przegrane oraz 
dwa remisy. Najlepszy był Choj-
niak Wieniawa. Najmłodsi orlicy 
(rocznik 2005) z dwoma zwycię-
stwami i ośmioma porażkami są 
na piątym miejscu, wyprzedzając 
jedynie Energię Kozienice.

W Wielogórze 
też się chwalą.

Powody do zadowolenia mają 
także młodzi piłkarze z Wielogóry.  
W drugiej lidze okręgowej tramp-
karzy (rocznik 2002) Strażak oka-
zał się najlepszy, mając za prze-
ciwników drużyny z Grójca, Warki, 
Białobrzegów, Odrzywołu i Przy-
tyka. Z 10-ciu spotkań 6 wygrał, 2 
zremisował i 2 przegrał. Głównym  
rywalem do zajęcia pierwszego 
miejsca była drużyna KS Warka, 
z którą podopieczni Roberta 
Kleczewskiego zremisowali 3:3 
i wysoko przegrali na własnym 
boisku 0:8. W ostatecznym roz-
rachunku  okazali się jednak lepsi 
o 3 punkty od niewygodnego 
rywala i wywalczyli awans do 
pierwszej ligi okręgowej.  Znako-
micie spisali się ich młodsi koledzy 
występujący w drugiej lidze okrę-
gowej młodzików (rocznik 2004).  
Oni również wygrali swoją grupę  
odnosząc  7 zwycięstw i jedną 
porażkę. Zaaplikowali rywalom z 
Głowaczowa, Jastrzębi i Radomia 
(Radomiak II i Centrum) aż 63  
bramki, tracąc zaledwie 4. Awans 
na wyższy szczebel wydawał się 
być przypieczętowany, o czym był 
przekonany trener Janusz Dupla.  
– Po zakończeniu rundy oka-

zało się, że nie mamy prawa 
awansu ze względów regulami-
nowych. Wystosowaliśmy sto-
sowne pismo do prowadzącego 
rozgrywki Radomskiego Okrę-
gowego Związku Piłki Nożnej 
sugerując, że chłopcy na ten 

awans zasłużyli i warto by grali w 
rozgrywkach wyższego szczebla 
– relacjonował trener.  Przedsta-
wiciel ROZPN Jarosław Czupryn, 
rozstrzygnął sporną kwestię. – 
Regulamin rozgrywek znany był 
kilka miesięcy wcześniej, jeszcze 
przed ich rozpoczęciem. W nim  
określono ściśle zasady spadków 
i awansów. Z dwóch grup sze-
ściozespołowych pierwszej ligi 
okręgowej utworzyliśmy jedną 
grupę pierwszej ligi z udziałem 
ośmiu zespołów, które zajęły 
czołowe cztery miejsca po run-
dzie jesiennej. Pozostałe zespoły 
oraz zespoły z drugiej ligi zostały 
podzielone na trzy grupy po pięć, 
sześć drużyn. A zatem nie prze-
widziano awansu dla najlepszych  
drużyn drugiej ligi po rundzie 
jesiennej – wyjaśnił wyczerpująco 
Czupryn. Gratulując młodym pił-
karzom skutecznej gry życzymy 
podtrzymania znakomitej passy 
i uzyskania awansu w czerwcu.  
Dodajmy, że najskuteczniejszym 
strzelcem tych rozgrywek był 
Hubert Płatos, a wspomagali 
go Jakub Jarząbek, Krzysztof 
Porzyczka, Wiktor Żaczek, Kac-
per Kobza, Maciej Adamczyk, 

Rozgrywki w piłce nożnej zdominowały sportowe  wydarzenia  
ostatnich miesięcy tego roku w naszej gminie. Świetne wy-

stępy zanotowało sporo drużyn w różnych kategoriach wieko-
wych. Eliminacje powiatowe XVIII  MIMS  w grach zespołowych 
dobiegają końca.

Młodzicy Strażaka Wielogóra – rocznik 2004:
Hubert Płatos, Patryk Marciniak, Wojciech Adamczyk, Wiktor Żaczek, 
Jakub Pawłowski, Maciej Adamczyk, Kacper Kobza, Jan Majewski, 
Kacper Marciniak, Kacper Bujak, Piotr Maślak, Jakub Jarząbek, 
Oliwier Banasiewicz, Julia Banasiewicz, Bartek Szczepański, Oskar 
Banasiewicz, Krzysztof Porzyczka.Trenerzy: Jan Dupla, Konrad Grosiak.

•

Trampkarze Strażaka Wielogóra – rocznik 2002:
Bartosz Hernik, Wiktor Karaś, Eryk Wójcik, Karol Nowocień, Dawid 
Siczek, Marcel Rabiański, Wiktor Karaś, Dominik Kosiec, Jakub Lis,  
Oliwier Dupla, Jakub Siczek, Dawid Kaca, Mateusz Mazur. Trener  
Robert Kleczewski oraz działacze Wojciech Pyrek, Sławomir Karaś, 
Janusz Mazurek.

•

Trampkarze GKS Drogowiec Jedlińsk na spotkaniu z Wójtem Kamilem Dziewierzem.•
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Piotr Maślak, Kacper Marciniak, 
Wojciech Adamczyk, Jakub Paw-
łowski, Jakub Kucharczyk, Kacper 
Bujak i Patryk Marciniak

Seniorzy „nad   kreską”
Nie dały powodów do  zmar-

twień  nasze  piłkarskie „doro-
słe” drużyny.  GKS Jedlińsk w 
Campeon Lidze Okręgowej jest 
siódmy,  tracąc 5 pkt do lideru-
jących Prochu Pionki. Powiślanki 
Lipsko i KS Promna. Nasz benia-
minek odniósł 9 zwycięstw, 1 
mecz zremisował i 6 razy scho-
dził z boiska pokonany. Bilans 
bramkowy - 33:17.  W tabeli 
wyraźny podział na grupę wal-
czącą o awans (teoretycznie 9 
drużyn)  i grupę spadkową -7 
zespołów. Z zespołem rozstał się 
trener Bolesław Strzemiński a 
wkrótce poznamy jego następcę.  
Z informacji na stronie klubo-
wej  wynika, że zarząd klubu  
pozytywnie ocenił dokonania 
dotychczasowego trenera, a on 
sam  podziękował za współpracę 
z GKS  ze względów osobistych. 

Także siódmą lokatę zajmuje 
Strażak Wielogóra w klasie A 
w grupie 1.   6 spotkań wie-
logórzanie rozstrzygnęli na 
swoją korzyść, 2 zakończyły się 
remisem i w 5-ciu potyczkach  
rywale okazali się skuteczniejsi.  
Mimo dobrego miejsca,  Strażak 
notuje  ujemny stosunek bra-
mek 25:31.   Różnice  punktowe  
są znaczne. Do lidera Zamłynia 
Radom  traci 11 pkt, nad przed-
ostatnią  Iskrą Gózd  ma  prze-
wagę 9-ciu punktów. Niezłe 
dotychczasowe występy  dają 
powody do prognozowania, że w 
rundzie wiosennej wielogórzanie 
pokuszą się o poprawę miejsca  
w ligowej tabeli.  

To nie przypadek
Potwierdza swój talent młoda 

tenisistka stołowa Wiktoria 
Serafin. W Ogólnopolskim Tur-
nieju Kwalifikacyjnym   Żaczek 
w Jastrzębiu- Zdroju, startując 
po raz pierwszy w tak prestiżo-
wej imprezie,  została sklasy-
fikowana na miejscach 21-24.  

W trzydniowych  zmaganiach 
Wiktoria wygrała swoją cztero-
osobową grupę eliminacyjną, 
będąc w niej rozstawioną jako 
trzecia. Wygrane pojedynki   
 z reprezentantkami AZS Lublin i 
AKS Mikołów zapewniły  awans 
do  turnieju głównego. W nim 
uległa w pierwszej grze Wero-
nice Kaźmierczak z MKTS Opa-
lenica 1:3. W kolejnych pokonała 
Agatę Lipską z Lubartowa 3:1 
i przegrała  2:3 z Julią Furman z 
Wrocławia. Z sześciu reprezen-
tantek Mazowsza zajęła naj-
lepsze  miejsce.  Kolejny dobry 
występ zaliczyła Wiktoria w War-
szawie w  II WTK żaczek.  Tym 
razem, przegrała tylko w jednym 
pojedynku  z Wiktorią Szulc z SKS 
40 Warszawa. Była to  gra o wej-
ście do finału, dlatego też pozo-
stała walka o zajęcie co najwyżej 
trzeciej  lokaty. Wiktoria wygrała 
dwie kolejne gry i ponownie 
stanęła  na podium zawodów  
wojewódzkich.

Ze szkolnych aren
Dobiega końca rywalizacja 

na szczeblu powiatowym XVIII 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej  w grach zespołowych.      
Reprezentacje naszych szkół  

zdobyły sporo punktów do rywa-
lizacji   we  współzawodnictwie 
powiatowym  zarówno w katego-
rii  szkół jak i gmin.  plasując się 
kilkakrotnie na podium.   Koszy-
karki  i koszykarze z gimnazjum 
we Wsoli, trenowani przez Pawła 
Kutkiewicza , zajęli drugie miej-
sca ulegając w obu kategoriach 
szkole z Gozdu. W mini koszy-
kówce dla podstawówek trzecia 
lokata dla chłopców z Wierzcho-

win  prowadzonych   przez Pawła 
Kokoszę. Ich szkolne koleżanki 
uplasowały się na czwartym 
miejscu.   Drużyny gimnazjum w 
Jedlińsku wróciły z Iłży z pucha-
rami za zajęcie trzecich miejsc w 
piłce ręcznej. Najlepsze wyniki 
zanotowały drużyny chłopców 
z PSP z Jedlanki zwyciężając w 
piłce nożnej i unihokeju. Tym 
samym, podopieczni  Ryszarda 
Dziury zakwalifikowali się do 
eliminacji międzypowiatowych.  
Awans do kolejnej rundy wywal-
czyły także unihokeistki z gim-
nazjum w Jedlińsku,  ćwiczące 
„pod okiem”  Radosława Ofiary.  
We własnej sali zajęły drugie 
miejsce za „odwiecznymi” rywal-
kami z Suskowoli. W bezpośred-
nim pojedynku padł remis 1:1. 
O wygranej gości w końcowej 
klasyfikacji  zdecydował lepszy 
stosunek bramek uzyskany w 
meczach z Przytykiem.  W rywa-
lizacji chłopców jedlińszczanie 
stoczyli dwa zacięte spotkania.  
W obu ulegli 0:1  Suskowoli i 
Przytykowi, zajmując ostatecz-
nie trzecie miejsce.  Zawody mię-
dzypowiatowe w unihokeju szkół 
podstawowych odbyły się w 
minionym tygodniu w Radomiu  
Team Jedlanki  zajął w nich piąte 
miejsce, minimalnie ulegając  w 
decydującej potyczce o półfinał. 

Eliminacje międzypowiatowe 
gimnazjalistek w unihokeju  
zaplanowano na przedświą-
teczną sobotę.

Więcej o szczegółach eliminacji 
można dowiedzieć  się w donie-
sieniach ze szkół zamieszczo-
nych na wcześniejszych stronach  
„Panoramy”. 

Radna z Wielogóry
na podium

W październiku w podwar-
szawskim Wawrze został roze-
grany szesnasty, ostatni etap 
siódmego sezonu cyklu wyści-
gów amatorów jazdy na rowerach 
górskich. W finale LOTTO Poland 
Bike Marathon na mecie stanęło 
blisko 1200 zawodników. Pod-
czas finałowego wyścigu odbyły 
się V Otwarte Mistrzostwa War-
szawy i Mazowsza MTB Samo-
rządowców pod honorowym 
patronatem Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego. Gminę 
Jedlińsk reprezentowała radna 
Agata Nowakowska, która zajęła 
3. miejsce. Rywalizacja odbyła 
się na dystansie 25 km.

Rowerową pasją radna z Wielo-
góry zaraziła całą rodzinę. Wszy-
scy biorą udział w wielu zawo-
dach, odnosząc szereg sukcesów.

Agata Nowakowska zaprasza 
chętnych mieszkańców naszej 
gminy do wspólnych treningów. 
Kontakt:  anowakowska.rada@
onet.pl  

Z Koroną 
Maratonów Polskich

Mieszkaniec Jedlanki – Tomasz 
Malinowski – dopiął swego.  
W ciągu ostatnich dwóch lat 
wziął udział w pięciu najbardziej 
prestiżowych biegach mara-
tońskich w Polsce.  Wyczyn ten 
nagradzany jest specjalnym 
medalem – Koroną Maratonów 
Polskich. Po czterech przebie-
gniętych maratonach w ubiegłym 
roku Panu Tomaszowi pozostał w 
bieżącym roku start w Dębnie. 
Nasz pasjonat biegania ukoń-
czył go w znakomitej formie. 
Po weryfikacji wyniku otrzymał 
dyplom oraz pamiątkowy medal, 
które prezentuje na zdjęciach.

Mijający rok obfitował w wiele 
prestiżowych sukcesów z udzia-
łem sportowców naszej gminy. 
Najlepsi zostaną nominowani 
do tytułu Sportowca Powiatu 
Radomskiego 2015. Życzymy, by 
w kolejnym, nadchodzącym roku 
nie brakowało wspaniałych  osią-
gnięć  na miarę talentów i możli-
wości. Do siego roku!

Krystian KilarRadna Agata Nowakowska na trasie wyścigu.•

Wiktoria Serafin.•

Tomasz Malinowski.•

Pamiątkowe medale Tomasza Malinowskiego. 
W środku Korona Maratonów Polskich.•
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