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Z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzymy Państwu 
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Zapraszam do lektury 
świątecznego wyda-
nia kwartalnika Jedlińsk 
- Panorama Gminy.  
W tym numerze przeczytacie 
Państwo m.in. o tegorocznym 
„Ścięciu Śmierci”, o laureatach 

Gali Sportu Powiatu Radom-
skiego, czy też o uroczysto-
ści jubileuszy małżeńskich  
w naszej gminie.

Szczególnie zachęcam 
Państwa do zapoznania się 
z sylwetkami osób, które w 
tym roku otrzymały honorową 
statuetkę „Jedliński Raczek” 
- Maria Rajkowska i Janusz 
Kaczmarek.

Wiosna  to okres,   w   którym   
wzrasta   liczba   pożarów   łąk  
i nieużytków, powstających 
w większości wskutek lekko-
myślnych podpaleń.

W związku z co roku powta-
rzającym się tym problemem 
apeluję o nie wypalanie traw. 

Pamięć o poległych

W tym roku wójt Kamil 
Dziewierz uhonorował 

„Jedlińskim Raczkiem” dwie 
osoby. Pierwszym laureatem 
tegorocznych nagród został Ja-
nusz Kaczmarek – współtwór-
ca Muzeum Ziemi Jedlińskiej 
(statuetkę wręczono podczas 
Kusaków). Drugą wyróżnioną 
osobą została Maria Rajkow-
ska – społecznik i kombatant 
(statuetkę wręczono pod-
czas obchodów Narodowego 
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wy-
klętych”). Autorem projektu 
statuetki i jej wykonawcą 
jest Artur Wąsowicz – artysta  
mieszkający w Brodzie.

Janusz Kaczmarek urodził 
się w 1935 r. w Wyśmierzycach. 
Przez 49 lat grał w Orkiestrze 
Dętej Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Jedlińsku. Udzielał się w 
zarządzie OSP w Jedlińsku. Zebrał 
materiały i spisał Kronikę Straży 
od 1917 r. do 2009 r. Przez kilka 
lat prowadził także kronikę zdję-
ciową Straży. W 1995 r. wraz 
z kilkuosobową grupą założył 
Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Jedlińskiej. Był współorganiza-
torem i przez 17 lat prowadził 
społecznie wraz z grupą osób 
Muzeum Ziemi Jedlińskiej im. ks. 
Jana Kloczkowskiego. Przyczynił 

się do umieszczenia w kościele w 
Jedlińsku tablicy upamiętniającej 
ks. Jana Kloczkowskiego. Przez 
40 lat – od 1971 r. do 2011 r. – 
pisał prywatną kronikę Jedlińska.

Maria Rajkowska z domu 
Fijałkiewicz, córka Marii i Józefa, 
urodziła się 30 października 1932 
r. w Jedlińsku. W 1944 r. Niemcy 
aresztowali i zamordowali jej ojca 
– Józefa Fijałkiewicza. Jako 11-let-
nia dziewczynka pomagała ojcu 
w przenoszeniu i ukrywaniu ulo-
tek i gazetek związanych z dzia-
łaniami Armii Krajowej. W 1946 
r., w wieku 14 lat, wraz z siostrą 
Jadwigą, została zabrana z domu 
w Jedlińsku przez służby Urzędu 
Bezpieczeństwa w Radomiu. 
Siostry były przetrzymywane za 
działalność ojca.

Przez wiele lat pracowała  
w Gminnej Spółdzielni „Samo-
pomoc Chłopska” w Jedlińsku. 
Jest oddanym społecznikiem i 
patriotą. Życzliwa i serdeczna dla 
wszystkich, niezwykle skromna.

W 1994 r. była jednym ze 
współzałożycieli Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Jedlińskiej, a w 
1998 r. – Muzeum Ziemi Jedliń-
skiej im. ks. Jana Kloczkowskiego.

Dzięki jej osobistym staraniom 
nadano nazwę Armii Krajowej 
ulicy wybudowanej w północnej 

części Jedlińska (znanej dotych-
czas jako południowa obwodnica 
Jedlińska), upamiętniając działal-
ność żołnierzy pod dowództwem 
komendanta Józefa Fijałkiewicza.

W niedzielę 6 marca 
2016 r. w Jedlińsku 

odbyły się obchody Na-
rodowego Dnia Pamięci  
„Żołnierzy Wyklętych”.

Uroczystości rozpoczęły się mszą 
św. w intencji Ojczyzny odprawio-
nej w kościele parafialnym w Jedliń-
sku przez ks. kan. Grzegorza Wój-
cika i ks. prał. Henryka Ćwieka. Po 
mszy uczestnicy obchodów złożyli 
wieńce i zapalili znicze pod Pomni-
kiem Ku Czci Poległych i Pomor-
dowanych w latach 1939–1956  
w Rynku w Jedlińsku.

Hołd poległym oddali: dele-
gacja władz gminy w składzie: 
wójt Kamil Dziewierz i sekre-
tarz Andrzej Pawluczyk wraz z 
posłem na Sejm RP Anną Kwie-
cień i radnymi gminy: Ewą Ofiarą, 
Markiem Jańcem, Radosławem 

Langierowiczem, Robertem 
Rędzią i Marcinem Drewnowskim; 
przedstawiciele Koła PiS w Jedliń-
sku: Ewa Bartula, Teodozja Bień  
i Bogdan Religa; uczniwie wraz  
z dyrektorem Ryszardem Dziurą 
z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Jedlance oraz przedstawiciele 
Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”.

Okolicznościowy program arty-
styczny zaprezentowali ucznio-
wie Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Braci Andrzeja i Józefa 
Załuskich w Jedlance.

W trakcie uroczystości wójt 
gminy Kamil Dziewierz wrę-
czył statuetkę „Jedlińskiego 
Raczka”, nagrodę dla osób lub 
instytucji szczególnie zasłu-
żonych dla Gminy Jedlińsk. 
Wyróżnienie zostało przyznane  
Marii Rajkowskiej. 

niem dyplom magistra sztuki 
na kierunku edukacja arty-
styczna w zakresie sztuk pla-
stycznych (aneks w pracowni 
malarstwa prof. Andrzeja Gieragi 
oraz aneks w pracowni grafiki 
warsztatowej prof. Andrzeja 
Markiewicza). W swojej twórczo-
ści koncentruje się na rzeźbie, 
ceramice i rysunku, ale także na 
grafice komputerowej. Podczas 
studiów, w 2011 r., by stypen-
dystą Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego za osiągnięcia 
w nauce. Zrealizował cztery 
wystawy indywidualne oraz 
brał udział w dwudziestu ośmiu 
wystawach zbiorowych (Ostrów 
Wielkopolski, Poznań, Radom, 
Świnoujście), na których był 
czterokrotnie nagradzany. Brał 
także udział w wystawach mię-
dzynarodowych (m.in. wystawa 
„Oblicza Azji” w Muzeum Etno-
graficznym w Warszawie). Inspi-
racji dla swych działań poszu-
kuje w przyrodzie oraz otacza-
jącej go rzeczywistości, inter-
pretuje je i kreuje posługując się 
zdobytą wiedzą i intuicją.

Artur Wąsowicz urodził się w 
1986 r. w Radomiu. Jest absol-
wentem Liceum Plastycznego 
im. Józefa Brandta w Radomiu 
oraz Wydziału Sztuki Politech-
niki Radomskiej, gdzie w pra-
cowni rzeźby dra Wiesława 
Jelonka, uzyskał z wyróżnie-
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Inwestycje
Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jedlanka  

W TRAKCIE REALIZACJI

Przebudowa ulicy Bursztynowej na odcinku od ulicy Gombrowicza 
do ulicy Pałacowej we Wsoli 

W TRAKCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Wartość robót: 385.974,00 zł

Pamięć o poległych

5 marca 2016 r. na Rynku w Jedlińsku odbyła się zbiórka 
krwi dla Krzysztofa Bujanowicza z Gutowa. Do autobusu 
poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Radomiu zgłosiło się 84 osoby, a do oddania 
krwi zakwalifikowano 62 osoby. Przez 6 godzin trwania 
akcji udało się zebrać ok. 30 litrów krwi.

•

Szanowni Państwo, pragnę poinformować, że po 15 
maja br. rozpocznie się remont budynku Urzędu Gminy 
przy ul. Wareckiej 19 w Jedlińsku, który ma na celu 
poprawę warunków obsługi interesantów. 

Efektem remontu będzie również poprawa organizacji 
pracy urzędu. W zakresie eksploatacji budynku nastąpi 
poprawa bezpieczeństwa użytkowania i spadek kosztów 
ogrzewania.

Prace będą prowadzone w taki sposób, aby nie zakłócić 
sprawnej realizacji spraw bieżących oraz wykonywania 
zadań z zakresu administracji publicznej.

Modernizacja dotyczyć będzie dostosowania budynku do 
obowiązujących przepisów budowlanych, przeciwpożaro-
wych oraz BHP zgodnie z zaleceniami.

Prace obejmą:
• roboty budowalne,
• remont instalacji elektrycznej, dostosowując ją do 
potrzeb użytkowo-technologicznych oraz wymogów ener-
gooszczędności,
• wymianę wyeksploatowanej instalacji centralnego ogrze-
wania w celu optymalizacji kosztów,
• udrożnienie wentylacji,
• przebudowę ścian działowych celem wykonania łazienki 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz modernizację 
innych sanitariatów w urzędzie.

Ponadto zostaną wykonane drobne naprawy, wynikłe  
z eksploatacji obiektu oraz inne mające na celu usprawnie-
nie obsługi w Urzędzie, jako miejscu Państwu przyjaznym.

Za ewentualne utrudnienia przepraszam.

                                  Wójt Gminy
                                                        Kamil Dziewierz

Zbiórka krwi

WOŚP w Jedlińsku
10 stycznia 2016 r.  

w Publicznej Szko-
le Podstawowej im. Tade-
usza Kościuszki w Jedlińsku 
w ramach 24. finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy odbył się turniej  
tenisa stołowego.

Imprezę rozpoczęła się o godz. 
9:30. Wszystkich przybyłych na 
turniej powitał dyrektor szkoły, 
Jan Dupla. Wśród gości byli 
radni gminy: Radosław Langie-
rowicz, Maciej Makulski, a także 
radna powiatu Teodozja Bień. 
Oficjalnego otwarcia dokonał  
wójt gminy Kamil Dziewierz.

Pierwszym punktem pro-
gramu był występ dziecięcego 
Zespołu Cheerleaders z klasy 
trzeciej. Następnie odbyła się 
licytacja zgromadzonych przez 
organizatorów przedmiotów. 
Główną atrakcja licytacji były 
piłki siatkowe i koszykowe z 
autografami sportowców Cerrad 
Czarni i Rosy Radom. Łącznie 
zebrano kwotę 2 464,65 zł.

Po licytacji rozpoczął się tur-
niej tenisa stołowego, w którym 
w czterech kategoriach wieko-
wych wystartowało 150 zawod-
ników z regionu radomskiego.
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Uczniowie na meczu siatkówki
Dzięki współpracy Gminy-

Jedlińsk z Cerrad Czarni 
Radom, uczniowie szkół z 
terenu gminy Jedlińsk po raz 
kolejny mogli wyjechać na 
mecz Ekstraklasy PlusLigi. 

Mecz 23. kolejki odbył się 18 

marca w Hali MOSiR, a prze-
ciwnikiem radomskiej drużyny  
był LOTOS Trefl Gdańsk.

Cerrad pokonał LOTOS Trefl 
3:1 i obecnie znajduje się na 4. 
miejscu w tabeli.

Po meczu młodzież miała 

możliwość spotkania się  
z zawodnikami Cerrad’u i zdo-
bycia autografów oraz zrobie-
nia wspólnych zdjęć.

Charytatywne malowanie bombek

18 grudnia 2015 r. w Domu 
Strażaka w Jedlińsku 

odbyło się po raz pierwszy 
malowanie bombek bożo-
narodzeniowych połączone  
z ich licytacją. 

W akcji wzięli udział przed-
siębiorcy działający na tere-
nie gminy: Paweł Adamczyk 
(Adamczyk – Producent Opa-

kowań Foliowych z Bierwiec), 
Andrzej Chojnacki (Moto-
Service z Jedlińska), Mate-
usz Czapla (Masarnia „Cza-
pla” z Jedlińska), Marta Firlej 
(Restauracja „U Grubego”  
w Wielogórze), Mariusz Potera 
(Mix-Bet z Klwat) oraz Ewa  
i Tomasz Struzik (Te.Ka.Decor  
z Woli Gutowskiej).

Bombki malowali także wójt 
Kamil Dziewierz wraz z rodziną, 
Andrzej Pawluczyk – sekretarz 
gminy, ks. prałat Henryk Ćwiek, 
Urszula Romanowska – pracownik 
GOPS w Jedlińsku oraz Agnieszka 
Gryzek i Teresa Leśniewska z 
GCKiKF w Jedlińsku, a także dzieci 
uczęszczające na zajęcia w GCKiKF.

Podczas akcji powstało 15 

ozdób choinkowych, które 
zostały od razu zlicytowane. Naj-
wyższą cenę uzyskała bombka 
ozdobiona przez wójta, którą za 
800 zł kupił Mariusz Potera, wła-
ściciel firmy Mix-Bet z Klwat.

Z aukcji bombek uzyskano 
kwotę ok. 4 000 zł, która została 
przeznaczona dla najuboższych 
rodzin z terenu gminy Jedlińsk.

Podsumowanie akcji charytatywnych w 2015 r.
22 grudnia wójt gminy 

Kamil Dziewierz wraz z 
Urszulą Romanowską, 
pracownikiem Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, odwiedzili rodziny, na 
które zbierane były pie-
niądze podczas tegorocz-
nych akcji charytatyw-
nych. Jedna z nich otrzy-
mała lodówkę, natomiast 
pozostałe pieniądze.

W tym roku prowa-
dzono zbiórkę podczas 

dwóch akcji: „Family 
Drift” w czerwcu oraz 
„Charytatywne malo-
wanie bombek” – tuż 
przed świętami.

W czasie pierwszej 
imprezy pieniądze zbie-
rane były na dwójkę niepeł-
nosprawnych dzieci – Mar-
tynkę i Kamila. Ponadto, na 
portalu Charytatywni-Alle-
gro, prowadzono licytacje 
gadżetów otrzymanych  
od darczyńców.

Natomiast dochód  
z licytacji, podczas „Malo-
wania bombek”, trafił do 
4 najbardziej potrzebu-
jących rodzin z terenu 
gminy, wytypowanych 
przez GOPS w Jedlińsku.

Nie licząc aukcji 
gadżetów na portalu 
aukcyjnym, z których 
dochód bezpośrednio 
trafiał do dwójki chorych 
dzieci, zostało zebrane 
 ok. 7 tys. zł.

Wójt gminy Kamil Dziewierz wraz z Urszulą Roma-
nowską, pracownikiem GOPS, odwiedzili rodziny, 
na które zbierane były pieniądze podczas tegorocz-
nych akcji charytatywnych.

•

Informujemy, że w 
celu poprawienia jako-
ści obsługi interesan-
tów, w miesiącu kwiet-
niu nastąpi przeniesie-
nie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
z budynku Urzędu 
Gminy przy ul. Warec-
kiej 19 do nowej sie-
dziby przy ul. Konop-
nickiej 11 (budynek po 
Ośrodku Zdrowia). 

O dokładnej dacie 
przeniesienia GOPS 
poinformujemy po 
zakończeniu przygoto-
wania nowej siedziby.

UWAGA!!!
Zmiana siedziby GOPS
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Jubileusze Małżeńskie
16 stycznia 2016 r. w 

Urzędzie Stanu Cywil-
nego w Jedlińsku odbyła się 
uroczystość z okazji nadania 
Medali za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie.

Postanowieniem z dnia 9 
grudnia 2015 r. Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej 
nadał odznaczenia 8 parom z 
terenu gminy Jedlińsk, których 
związki małżeńskie trwają 50  
lat lub dłużej.

Medale otrzymali:
• Władysława Celina i Stefan 
Wacław Imiołek – 51 lat
• Irena Halina i Władysław 
Kalbarczyk – 51 lat
• Zofia i Piotr Kołodziejczak – 
54 lata
• Stefania Helena i Eugeniusz 
Wacław Lalewicz – 53 lata
• Leokadia i Władysław Lutek 
– 51 lat
• Gabriela i Tadeusz Feliks 
Mosionek – 51 lat
• Wiesława i Zbigniew Nowa-
kowscy – 50 lat
• Katarzyna i Roman Bolesław 
Słabuszewscy – 59 lat

Uroczystość została poprze-
dzona mszą świętą w kościele 

parafialnym w Jedlińsku odpra-
wioną w intencji Jubilatów.

W imieniu Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej odzna-
czenia parom małżeńskim, 
składając gratulacje i życze-
nia, wręczyli: Zbigniew Gurtat 
– p.o. kierownika Delegatury 
w Radomiu Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego oraz 
Kamil Dziewierz – wójt gminy 
Jedlińsk. W uroczystości wzięli 
udział także: przewodnicząca 
rady gminy Aneta Żurowska, 
radni gminy: Henryk Krzak, 
Zbigniew Dobosz i Radosław 
Langierowicz, radni powiatu 
radomskiego: Teodozja Bień, 
Robert Dobosz i Marian Wikło, 
sekretarz gminy Andrzej Pawlu-
czyk oraz Ewa Koper – kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego  
w Jedlińsku.

Po części oficjalnej odbyło 
się spotkanie okolicznościowe, 
w trakcie którego uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Jedlińsku przedstawili pro-
gram artystyczny. Następnie 
uroczysty moment uczczono, 
wznosząc toast symboliczną 
lampką szampana.

Wielkanocne spotkanie 
w Nowych Zawadach
Każdego roku Panie z KGW 

w Nowych Zawadach spo-
tykaja się tuż przed Święta-
mi Wielkanocnymi na jajecz-
ku i białym barszczyku.

W tym roku spotkanie odbyło 
się 19. marca, był to dzień 
wyjątkowy bo powiązany z 
dniem kobiet. Na uroczystość 
pzybyły członkinie KGW ,oraz 
zaproszeni  goście na czele z 
panem radnym naszego okręgu 
Dariuszem Lipińskim wraz z 
małżonką,pani dyrektor PSPw 
Starych Zawadach Barbara 
Deleska,pani dyrektor GCKiKF 
Agnieszka Gryzek oraz nasza 
świetliczanka pani Justyna 
Drapała.Świętowałyśmy przy 

syto zastawionm stole,gdzie 
królem był barszczyk, jajeczko, 
ciasto, przystawki, kawa, her-
bata.Pani przewodniczaca KGW 
Anna Śmielak przywitała gości 
złożyła życzenia i odddała głos 
panu radnemu, który złożył 
życzenia wszystkim paniom  
i mile zaskoczył szampanem  
i tortem.Wszystkie panie ode-
rwały się od codziennych obo-
wiązkówby przysiąść przy jed-
nym stolei porozmawiac.Panie 
wystrojone i uśmiechnięte 
świętowały ten dzień,który 
będą pamiętac na długo wpisu-
jąc się do naszej kroniki.

Lidia Kowalczyk

Zaproszenie
Zapraszam Pary Małżeńskie zamieszkujące 

na terenie gminy Jedlińsk, które zawarły 
związek małżeński w 1966 roku oraz w latach 

wcześniejszych, do udziału 
w uroczystości Jubileuszy Małżeńskich. 

Zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jedlińsku 
mogą dokonywać sami zainteresowani  
lub członkowie ich rodzin codziennie  

w godzinach pracy Urzędu.
Przekazując informację o Jubileuszu 

należy przedłożyć do wglądu dowody osobiste 
Małżonków. Odpisy skrócone aktu małżeństwa 

zapewnia Kierownik USC. 
Zgłoszenie Państwa uruchomi procedurę nadania 
„Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Liczę na Państwa zainteresowanie oraz uczestnictwo 

w tak ważnej uroczystości.
  
     Wójt Gminy
                             (-) Kamil Dziewierz

Tel. kontaktowy:
Urząd Stanu Cywilnego: 48 32 13 126
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Warto przeczytać!
Grażyna Kadłubowska, „123 pytania do kosmetyczki”
Kompletna informacja o tym, jak dbać o urodę w każdym wieku, dla kobiet, ale również i mężczyzn, 
ujęta w przystępnej formie najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

Parinoush Saniee, „Księga przeznaczenia”
Mocna, poruszająca opowieść o przyjaźni, pasji, strachu i zakazanej miłości na tle pięciu burzliwych 
dekad irańskiej historii, od rewolucji z 1979 r., przez czasy Republiki Islamskiej, aż po dzień dzisiejszy.

Anna Łajkowska, „Szepty gwiazd”
Powieść o miłości, bolesnych rozstaniach, trudnych wyborach, nowych, nie zawsze łatwych związ-
kach, ale i o nadziei. Ukazuje złożone losy grupy bohaterów, przeważnie trzydziestokilkulatków, 
zmagających się z problemami życiowymi.

Jürgen Roth, „Tajne akta S”
Czy katastrofa samolotu prezydenckiego w Smoleńsku była jedynie tragicznym wypadkiem, czy 
też zamachem, jak utrzymują nie tylko źródła niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej?

Anna Campbell, „Pocałunek rozpustnika”
Płomienny, błyskotliwy, skandalizujący romans z inteligentnymi uwikłaniami w zmysłową grę i 
niebezpieczną intrygę.

Uczestnicy ferii.•

27 stycznia 2016 r. w Bibliotece w Jedlińsku spotkali się laureaci i uczest-
nicy bibliotecznego konkursu Młodzieżowej Akademii Kultury MAK 2015. 
Organizatorem konkursu była Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu.

•

Ferie z biblioteką
Ferie w bibliotece wpisały się 

w kalendarz stałych wydarzeń. 
W tym roku Gminna Biblioteka 
Publiczna w Jedlińsku również 
zorganizowała dzieciom zaję-
cia o charakterze rozrywkowo
-umysłowym. W czasie dwóch 
tygodni ferii dzieci chętnie 
uczestniczyły w głośnym czy-
taniu baśni, bajek i wierszy. 

Wspólnie rozwiązywały krzy-
żówki, rebusy, a także uczest-
niczyły w zajęciach kompute-
rowych. Na zakończenie ferii 
dzieci otrzymały książkę oraz 
słodki upominek. Sponsorem 
książek była księgarnia „Lucky” 
z Radomia. Dziękujemy!

Martyna Gut

Nowa biblioteka w 
Jedlińsku otwarta
17 grudnia 2015 r., przy 

udziale władz samorzą-
dowych, uroczyście zostały 
oddane do użytku czytelni-
ków pomieszczenia biblioteki 
w nowym budynku Centrum 
Zdrowia. Przeniesienie biblio-
teki do nowej siedziby było 
wielkim wydarzeniem dla lo-
kalnej społeczności.

Choć dzieje biblioteki sięgają 1948r., 
to można powiedzieć, że teraz zyskała 
ona nowe życie.

Otwarcie nowych, funkcjonalnych 
pomieszczeń biblioteki o powierzchni 
305 m2 zamyka 67-letnie staranie o 
poprawę sytuacji lokalowej. Dodać 
należy, że biblioteka rozpoczynała 
swoją działalność w miejscowej świe-
tlicy z księgozbiorem 400 książek.

Nowy obiekt zlokalizowany jest 
w samym sercu gminy, w centrum 
miejscowości, w pobliżu wszelkich 
punktów użyteczności publicznej. 
Prace trwały 3 lata, a ich efekty budzi 
powszechne uznanie. Nowe wnętrza 
biblioteki są jasne, utrzymane w paste-
lowych kolorach. Duże pomieszczenie 
sali konferencyjnej stwarza warunki 
do organizowania wystaw książko-
wych oraz spotkań autorskich. Nowa 
biblioteka to także zakup wyposażenia 
i aranżacja wnętrz. Pomieszczenia są 
funkcjonalne i przystosowane do twór-
czych działań, zwłaszcza z dziećmi.

Cały obiekt został wyposażony w 
urządzenia klimatyzacyjne. W budynku 
znajduje się winda, która pozwoli oso-
bom niepełnosprawnym i starszym 

poczuć się swobodnie i bezpiecznie.
Z inicjatywą przeniesienia biblio-

teki do nowych pomieszczeń przy ul. 
Wareckiej wystąpił w 2014 r. ówcze-
sny wójt gminy Wojciech Walczak. 
Całość kosztów budowy wraz z wypo-
sażeniem obiektu została sfinanso-
wana z budżetu gminy.

W uroczystości otwarcia biblioteki 
uczestniczyli zaproszeni goście: wójt 
gminy Kamil Dziewierz, przewodni-
cząca rady gminy Aneta Żurowska z 
radnymi, Andrzej Pawluczyk – sekre-
tarz gminy, Ilona Starzyńska – skarbnik 
gminy, Anna Skubisz-Szymanowska – 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Radomiu, dyrektorzy szkół, dyrek-
torzy bibliotek powiatu radomskiego, 
czytelnicy oraz przyjaciele biblioteki. 
Nową placówkę kultury poświecił ks. 
Karol Piłat – wikary parafii Jedlińsk.

W przygotowanym specjalnie na 
tę okazję pokazie multimedialnym 
można było zobaczyć, jak zmieniała się 
biblioteka na przestrzeni ostatnich 67 
lat. Część artystyczną zaprezentowali 
uczniowie PSP w Jedlińsku pod kierun-
kiem Anny Karaski.

Końcowym akcentem tej wyjątkowej 
uroczystości było zwiedzanie nowej 
biblioteki oraz słodki poczęstunek.

Dziękujemy Barbarze Makulskiej 
za osobiste zaangażowanie w przy-
gotowanie do uroczystości otwarcia 
biblioteki oraz sponsorom: Cut-Pol Pro-
ducent Reklam Krzysztof Walczak, PH 
Biurochem Krystian Gos oraz Jarosław 
Bieńkowski

Bożena Starzyńska
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Akcja Zima 2016 Choinka w Lisowie

Akcja Zima 2016 prowadzo-
na była w GCKiKF w Jedliń-

sku w trakcie ferii zimowych, 
tj. od 2 do 12 lutego. 

W tym czasie zorganizowane 
zostały zajęcia dla dzieci mające 
na celu zagospodarowanie im 
czasu wolnego, polegające na 
udziale w konkursach, turnie-
jach, grach i zabawach. Zapla-
nowane zostały m.in. turnieje: 
warcabów, chińczyka, tenisa 
stołowego oraz piłkarzyków. 
Ponadto uczestnicy zajęć mogli 
wziąć udział we wszelkiego 
rodzaju grach planszowych, zga-
dywankach, rebusach, quizach 
oraz zajęciach plastycznych. 
Oprócz zajęć prowadzonych w 
Jedlińsku odbywały się zaję-
cia we wszystkich placówkach 
terenowych. Świetlice GCKiKF 
to miejsca otwarte i przyjazne 
dzieciom i młodzieży, dlatego 
na brak uczestników nie można 

było narzekać. Wszystkie zajęcia 
prowadzone przez nas to przede 
wszystkim dobra zabawa, która 
jednocześnie uczy i wycho-
wuje. Zatem czas spędzony w 
GCKiKF był czasem spędzonym 
pożytecznie. Należy nadmienić, 
iż w świetlicach w Bierwieckiej 
Woli, Lisowie oraz Piastowie 
odbyły się imprezy choinkowe, 
które były okazją do doskonałej 
zabawy karnawałowej dla naj-
młodszych mieszkańców gminy.

Dodatkową atrakcją tegorocz-
nych ferii był wyjazd do Multi-
kina w Radomiu, w którym udział 
wzięło około 110 dzieci z terenu 
całej gminy. Pod koniec zimo-
wego wypoczynku w naszych 
placówkach miało miejsce pod-
sumowanie Akcji Zima i najbar-
dziej aktywni uczestnicy zostali 
nagrodzeni upominkami.

Anna Malinowska

W sobotę 30 stycznia świe-
tlicy w Lisowie odbyła 

się zabawa choinkowa, w 
której wzięło udział 80 dzieci 
wraz opiekunami. 

Choinkę zorganizowało 
GCKiKF w Jedlińsku we współ-
pracy ze Studiem Edukacyjnym 
„Pinezka”. Dzieci pięknie poprze-
bierane, z wymalowanymi 
buziami, chętnie brały udział w 
licznych konkursach z nagro-
dami, organizowanych przez 
animatorki. Największym powo-
dzeniem cieszył się konkurs na 

najładniejsze przebranie. Lau-
reaci otrzymali słodkie nagrody. 
Uwieńczeniem imprezy było 
przybycie Św. Mikołaja, na któ-
rego każde dziecko czekało z 
niecierpliwością. Po zabawie 
dla dzieci, odbyła się zabawa 
dla dorosłych. Organizatorzy 
serdecznie dziękują Państwu 
Dabińskim za pomoc w zaku-
pie paczek oraz sołtys Anecie 
Celi za wypożyczenie sprzętu 
i oprawę muzyczną podczas 
zabawy.

Urszula Potera

Dzień Babci i Dzień 
Dziadka w Mokrosęku
23 stycznia w świetlicy 

w Mokrosęku odby-
ło się spotkanie okoliczno-
ściowe z okazji Dnia Babci  
i Dnia Dziadka.

Podczas tego wydarze-
nia zaprezentowały się dzieci 
uczęszczające na zajęcia do 
świetlicy, które zostały przy-

gotowane przez pracownika 
GCKiKF. Dzieci wystąpiły w pro-
gramie artystycznym i wręczyły 
swoim babciom i dziadkom wła-
snoręcznie wykonane prezenty. 
Podczas uroczystości oprawę 
muzyczną zapewnił zespół Czer-
wona Jarzębina.

Agnieszka Białkowska

Jasełka w Bierwieckiej Woli
19 grudnia 2015 r.  

w Bierwieckiej Woli odby-
ło się przedstawienie jasełkowe 
w wykonaniu dzieci uczęszcza-
jących na zajęcia do świetlicy. 

Młodzi aktorzy zaprezentowali 
jasełka w formie klasycznej, za co 
zostali nagrodzeni gromkimi bra-
wami oraz słodkim upominkiem. 
Po przedstawieniu publiczność 
wysłuchała kolęd w cudownym 
wykonaniu Klaudii Bzduchy. 
Następnie wystąpili Patryk, Szy-
mon i Piotr Rędzia, którzy zagrali 
kolędę na flecie. Nie zabrakło 
również występu Wólczanek. 
Po części artystycznej przy-
szedł czas na życzenia od wójta 

Kamila Dziewierza, ks. prob. Cze-
sława Sobolewskiego oraz rad-
nego Roberta Rędzia. Radosny i 
świąteczny nastrój towarzyszył 
całemu spotkaniu. W inscenizacji 
o narodzeniu Jezusa udział wzięli: 
Ewelina Świąder, Jakub Zieliński 
, Alicja Sułkowska, Amelia Najda, 
Wiktoria Wierzbicka, Katarzyna 
Krakowiak, Karina Sławińska, 
Klaudia Podgórzec, Oskar Pod-
górzec, Natalia Frączyk, Kinga 
Chudzik, Damian Świąder, Kacper 
Trzaskowski, Julia Eleryk, Julia 
Trzaskowska, Paulina Trzaskow-
ska, Dominika Chudzik i Maksymi-
lian Jończyk.
Monika Skłodowska-Cichowlas

Jasełka w Jedlińsku

19 stycznia w GCKiKF w Jedliń-
sku zostały zaprezentowane 
dwa przedstawienia teatralne, 
tematycznie związane z okre-
sem Bożego Narodzenia. Były 
to: „Nowoczesne Jasełka” oraz 
„Porwanie Choinek”, w wyko-
naniu dzieci uczęszczających 
na zajęcia teatralne prowa-
dzone w Centrum Kultury. 
Młodzi aktorzy przygotowani 

przez instruktorkę Małgorzatę 
Stanisławską-Kłosiewicz, pre-
zentowali swoje umiejętno-
ści przed liczną publicznością. 
Gościliśmy w tym dniu bowiem 
wójta gminy Kamila Dziewierza, 
radną Ewę Ofiarę – Przewodni-
czącą Komisji Polityki Społecz-
nej, rodziców i dziadków dzieci  
oraz mieszkańców gminy.

Anna Malinowska
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Konkurs Wielkanocny 2016
4 marca 2016r. w Gminnym 

Centrum Kultury i Kultury Fizycz-
nej w Jedlińsku jury dokonało 
oceny prac, które wpłynęły na 
tegoroczny Konkurs Wielkanocny. 
Konkurs ma już długą tradycję 
i odbywa się pod patronatem 
Wójta Gminy oraz Proboszcza 
Parafii Jedlińsk. Na konkurs w tym 
roku wpłynęło 129 prac plastycz-
nych związanych z tematyką 
Świąt Wielkiej Nocy z 7 placówek 
oświatowych z terenu gminy. W 
tym roku tematem konkursu była 
palma wielkanocna, serwetka 
oraz tradycyjna pisanka na jajku. 
Wszystkie dostarczone prace 
zachwycały wzorami, kolorami, 
pomysłowością i precyzją wyko-
nania dlatego też komisja miała 
niezwykle trudne zadanie. Komi-
sja w składzie Elżbieta Raczkow-
ska główny specjalista d/s pla-
styki w Resursie Obywatelskiej w 
Radomiu oraz Halina Baran czło-
nek GK d/s RPA wyłoniła zwycięz-
ców w każdej kategorii wiekowej. 

W I kategorii wiekowej „Przed-
szkolaki” i klasa 0 przyznano 3 
nagrody i 4 wyróżnienia. Nagrody 
otrzymali:
-Dominik Narożnik-PSP w Jedliń-
sku
-Kacper Dobrowolski- PSP w 
Jedlińsku
-Iga Szczepańska- ZSP we Wsoli
Wyróżnienia otrzymali:
-Kornelia Imiołek-PSP w Bierw-
cach,
-Ala Czarnecka- PSP w Jedlińsku,
-Julia Kobylarczyk -ZSP we Wsoli,
-Katarzyna Michalak- PSP w Sta-
rych Zawadach

W II kategorii wiekowej –klasy 
I-III Szkoła Podstawowa Jury przy-
znało 3 nagrody i 4 wyróżnienia. 
Nagrody otrzymali:

-Julia Kalita- ZSP we Wsoli
-Daria Czarnecka- ZSP we Wsoli
-Szymon Górski –PSP w Starych 

Zawadach,
Wyróżnienia otrzymali: 
-Wiktoria Poneta, PSP we Wsoli,
-Jakub Pajek-PSP w Ludwiko-

wie,
-Filip Strzelczyk- PSP w Jedliń-

sku,
-Jakub Strzelczyk- PSP w Jedliń-

sku
W III Kategorii wiekowej tj. 

klasy IV-VI szkoła podstawowa 
Jury przyznało 5 nagród i 5 wyróż-
nień. Nagrody otrzymali:
- Wiktor Chodowicz- ZSP we Wsoli 
- Katarzyna Sadowska- PSP w 

Bierwcach,
- Julia Stachura –PSP w Ludwiko-
wie
- Wiktoria Janus- PSP w Starych 
Zawadach,
- Norbert Dujka- PSP w Jedlińsku
Wyróżnienia otrzymali:
- Sylwia Kruk- PSP w Bierwcach,
- Olga Langierowicz- PSP w 
Jedlińsku
- Klaudia Tatar- PSP w Ludwiko-
wie 
-Zuzanna Narożnik- PSP w Jedliń-
sku
- Kacper Sumiński- PSP w Bierw-
cach

W IV kategorii wiekowej Jury 
przyznało 3 nagrody i 1 wyróż-
nienie. 

Nagrody otrzymali:
- Kinga Ofiara-PG w Jedlińsku
- Sebastian Szymczak- PG w 
Jedlińsku
- Anna Szymańska- PG  

w Jedlińsku
Wyróżnienie otrzymał: 

-Kacper Śmiechowski- PG w 
Jedlińsku

W V kategorii wiekowej „Dzieci 
wraz z rodzicami: przyznano 4 
nagrody i 4 wyróżnienia. Nagrody 
otrzymali: 
-Dawid Brzeziński- PSP w Starych 
Zawadach,
- Oliwia Sobania- ZSP we Wsoli
-  Piotr Rędzia- PSP w Starych 
Zawadach,
- Przemysław Fijałkowski- PSP w 
Jedlińsku,

Wyróżnienia otrzymali:
- Przemysław Ofiara- PSP w 
Jedlińsku,
- Daniel Bolesta- PSP w Bierw-
cach,
- Kacper Marzec- ZSP we Wsoli
- Szymon Sułkowski- ZSP we 
Wsoli 

Dodatkowo zostały przyznane 

nagrody Patronów konkursu, tj. 
Wójta Gminy, Proboszcza Para-
fii Jedlińsk,  Przewodniczącego 
Komisji ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych - funda-
tora nagród  oraz Gminnego Cen-
trum Kultury i Kultury Fizycznej w 
Jedlińsku.

 Nagrody otrzymali:
- Aleksandra Kobza kat. III,  ZSP 
Wierzchowiny - Nagroda Wójta 
-Weronika i Damian Szczęsny kat. 
III, PSP Ludwików- Nagroda prze-
wodniczącego Komisji ds. Rozw. 
Probl. Alkoholowych
- Amelia Brzezińska, kat. III, PSP 
Stare Zawady- nagroda Probosz-
cza Parafii Jedlińsk,
- Jakub Bolek i Julia Drewnow-
ska, kat. V, PSP Bierwce- nagroda  
GCKIKF w Jedlińsku. 

Nagrody zostały wręczone 
zwycięzcom w imieniu Wójta 
Gminy przez Skarbnik Gminy 
Jedlińsk, panią Ilonę Starzyńską. 

Jury oceniające powyższe 
prace i wyłaniające laureatów 
brało pod uwagę przede wszyst-
kim oryginalność wykonania, 
precyzyjność i ogólną estetykę 
jednocześnie osadzone w tra-
dycji wielkanocnej. Zwycza-
jowo także premiowane było 
samodzielne wykonanie prac, 
ewentualnie przy dużym, wręcz 
znaczącym udziale dziecka. Jury 
konkursu oraz Organizatorzy  
zachęcają dzieci i młodzież do 
brania udziału w konkursach pie-
lęgnujących tradycje świąteczne, 
pozwalających im nabywać twór-
czych kompetencji. 

Anna Malinowska 

WÓJT GMINY JEDLIŃSK
GMINNE CENTRUM KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ

zapraszają dzieci na przedstawienie teatralne
ZAJĘCZA CHATKA

w wykonaniu grupy teatralnej z Krakowa
które odbędzie się 19 kwietnia 2016 r. (wtorek)

o godz. 9:30 i 10:45 w sali OSP w Jedlińsku
Wstęp wolny

Obowiązują wcześniejsze zapisy
ZAPRASZAMY
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Kusaki - Ścięcie Śmierci 2016
„Oto władza już przejęta, 

czas rozpocząć kuse 
święta. Niechaj nikt się dziś 
nie smuci, smutnych pieśni 
niech nie nuci. Bo zabawy 
przyszła pora do późnego dziś 
wieczora.”

Zgodnie z wielowiekową tra-
dycją ostatnie dni karnawału 
w naszej kulturze zwane są 
zapustami. Parę lat temu gmina 
Jedlińsk powróciła do dawnego 
zwyczaju świętowania ostatnich 
trzech dni karnawału, tj. „kusej 
niedzieli”, „kusego poniedziałku” 
i „kusego wtorku”, które odby-
wają się pod hasłem „Jedlińskie 
Zapusty”. W ramach tego przed-
sięwzięcia odbywają się nastę-
pujące wydarzenia.

„Zapustowy Bal Kobiet” – w 
tym roku odbyła się jego VI edy-
cje, a motyw balu brzmiał: „Na 
ludowo”. Podczas tej imprezy 
bawiło się około 160 pań ubra-
nych w różne adaptacje strojów 
ludowych. Organizatorzy zadbali 
o dekoracje sali w stylu ludowym, 
a sami uczestnicy przygotowali 
poczęstunek, także według ludo-
wych zaleceń „czyli czym chata 
bogata”. Bal rozpoczął się trady-
cyjnie odtańczeniem poloneza, 
ale ciąg dalszy zabawy to tańce 
w różnych rytmach, także tych 
ludowych. Atmosfera na balu 
jak zwykle była radosna, za co 
dziękujemy wszystkim naszym 
paniom. To co usłyszeliśmy przy 
pożegnaniach, pozwala nam 
stwierdzić, że wszyscy bawili 
się bardzo dobrze. Wobec tego, 
zapraszamy wszystkich za rok.

Natomiast w „kusy ponie-
działek” w sali OSP w Jedliń-
sku odbył się koncert legendy 
polskiej sceny rozrywkowej 
– Jerzego Połomskiego. Sze-
roka publiczność zna go m.in. z 
takich przebojów jak: „Cała sala 
śpiewa z nami ”, czy „Bo z dziew-
czynami”. W koncercie udział  
wzięło 230 osób.

Finał obchodów karnawału 
to „kusy wtorek”. Tego dnia od 
kilku stuleci odbywa się u nas 
niezwykłe misterium. Rozpo-
czyna się ono o godzinie 13:00 
uroczystym przejęcie władzy 
od urzędującego wójta gminy 
przez historyczne „Władze Mia-
sta Jedlińsko”. Jest to niezwykle 
barwne widowisko, które co roku 
przyciąga rzesze mieszkańców 
regionu, ale także gości z kraju 
i zagranicy, których zaciekawia 
niezwykłością i unikalnością 
obrzędu. Ta wielowiekowa trady-
cja zachowała się do dnia dzisiej-
szego w niezmienionej formie, 
dzięki scenariuszowi spisanemu 
przez ks. Jana Kloczkowskiego. 
Niewątpliwie jednak na ukształ-
towanie się widowiska w tradycji 
jedlińskiej wpływ miała szkoła 
ariańska, która funkcjonowała w 
latach 1530–1630 i Akademia 
Rakowska, która po roku 1630 
funkcjonowała jako szkoła wyż-
sza – „liceum”. Najprawdopodob-
niej tak, jak to bywało w innych 
ośrodkach akademickich w owym 
czasie, być może i studenci 
jedlińskiej akademii organizowali 
różnego rodzaju przedstawienia 
teatralne, których pokłosiem jest 

znane nam obecnie widowisko 
„Ścięcie Śmierci”. Zachowana do 
dziś tradycja świętowania kar-
nawału jest przyczynkiem m.in. 
do wspólnej dobrej zabawy do 
późnych godzin wieczornych. 
W tym roku bawiliśmy się przy 
występach: Jedlińskich Raczków, 
zespołów śpiewaczych: Czer-
wone Korale, Czerwona Jarzę-
bina, Ludwiczanki oraz Klubu 
Seniora z Jedlińska, a także kapel: 
Braci Tarnowskich, Trzech Weso-
łych czy kapeli Henryka Gwiazdy. 
Skoczne oberki, polki i walce 
zespołów ludowych był dosko-
nałym wstępem do zabawy 
przy muzyce zespołu Akcent i 
Zenona Martyniuka. Jedliński 
Rynek tego dnia tętnił zabawą, 
harcami i swawolami przebie-
rańców oraz jarmarkiem twór-
ców ludowych. Na straganach 
można było zaopatrzyć się w 
prace rękodzielnicze, nie tylko z 
naszego regionu. Ponadto został 
rozstrzygnięty ogólnopolski kon-
kurs na najciekawsze i zgodne z 
tradycją przebranie zapustowe. 
Jury w składzie: dr Justyna Gór-
ska z Muzeum Wsi Radomskiej 
oraz ks. proboszcz Andrzej Wąsik, 
zdecydowało, że laureatką kon-
kursu zostanie Katarzyna Ziętek 
za strój kozy charakterystyczny 
dla obrzędu zapustowego z 
regionu wielkopolskiego. Pod-
czas imprezy została również 
wręczona prestiżowa statuetka 
„Jedliński Raczek”, którą wójt 
gminy Kamil Dziewierz przyznał 
w tym roku Januszowi Kacz-
markowi w uhonorowaniu jego 

zasług i pracy na rzecz lokal-
nego środowiska (więcej na str. 
2). Pan Janusz odebrał nagrodę 
z rąk wójta gminy Kamila Dzie-
wierz, sekretarza gminy Andrzeja 
Pawluczyka, oraz ks. prałata  
Henryka Ćwieka.

Centrum Kultury składa 
podziękowanie za pomoc finan-
sową przy realizacji przedsię-
wzięcia Starostwu Powiatowemu 
w Radomiu, sponsorom: Połu-
dniowo-Mazowieckiemu Ban-
kowi Spółdzielczemu w Jedliń-
sku , firmie Kratki.pl Marek Bal 
oraz PHU „ABC” Tomasz Kosior. 
Dziękujemy licznie przybyłym 
mediom, jak również wszystkim 
osobom włączonym w pomoc 
przy organizacji tegoż przed-
sięwzięcia, a także wszystkim 
osobom odtwarzającym wido-
wisko. Dzięki waszemu zaanga-
żowaniu w podtrzymywaniu tej 
wielowiekowej tradycji będzie 
ona ciągle żywym przekazem  
międzypokoleniowym.

Przedsięwzięcie „Jedlińskie 
Zapusty” uzyskało Patronat 
Honorowy Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Wojewody 
Mazowieckiego, Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego oraz 
Starosty Radomskiego. Ponadto 
było objęte patronatem medial-
nym przez lokalne rozgłośnie 
radiowe oraz prasę. W ostatni 
dzień karnawału gościliśmy u nas 
przedstawicieli władz wojewódz-
kich oraz powiatowych, w tym 
radnych powiatu i gminy.

Agnieszka Gryzek

Warsztaty wielkanocne
27 lutego oraz 5 marca w 

Gminnym Centrum Kultury 
i Kultury Fizycznej tradycyjnie 
odbyły się warsztaty wielka-
nocne skierowane do dzieci i 
osób dorosłych z terenu gmi-
ny. 

Celem tych spotkań było kulty-
wowanie ludowych tradycji zwią-
zanych ze Świętami Wielkanoc-
nymi. Z roku na rok popularność 
warsztatów jest coraz większa. 
Istotne jest również to, iż biorą 
w nich udział stali uczestnicy, 
zainteresowani sztuką ludową. 
W tym roku z warsztatów sko-
rzystało około 50 osób. Podczas 
zajęć uczestnicy mogli nie tylko 
poznać techniki wykonywania 
świątecznych ozdób, ale także 

zobaczyć, jak wyglądają prace 
autorstwa najlepszych ręko-
dzielników i twórców ludowych. 
Wszyscy na zajęciach wykazali 
się dużą kreatywnością i inwen-
cją twórczą. Jako pierwsze odbyły 
się warsztaty z bibułkarstwa, 
gdzie pod okiem doświadczonej 
rękodzielniczki Jolanty Falkie-
wicz, powstały wspaniałe palmy 
i wiosenne kwiaty. Natomiast 
pod opieką Marii Ostrowskiej 
były malowane woskiem jajka, a 
następnie barwione w różnoko-
lorowych barwnikach.

W ramach spotkań warsztato-
wych związanych z Wielkanocą 
odbyły się także warsztaty z 
masy solnej, warsztaty z ozda-
biania pierników oraz warsztaty 

z origami modułowego. W tychże 
spotkaniach udział wzięło łącznie 
około 80 osób.

Organizatorzy składają 

podziękowania uczestnikom za 
aktywny udział w warsztatach 
wielkanocnych.

Teresa Leśniewska
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    Z prac Rady Gminy
W okresie od grudnia 2015 r. 

do marca 2016 r. Rada Gminy, 
obradowała na sesjach w dniach: 
28 grudnia 2015 r., 14 stycznia 
2016 r., 29 lutego 2016 r. oraz 
17 marca 2016 r.

Podczas sesji w dniu 28 
grudnia radni uchwalili:
- Gminny Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych na 2016 rok;
- plan pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Jedlińsk na 2016 rok;
- powołali Komisję Statutową 
Rady Gminy Jedlińsk;
- termin, częstotliwość i tryb uisz-
czania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi;
- regulamin utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie gminy 
Jedlińsk;
- szczegółowy sposób i zakres 
świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nierucho-
mości i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomo-
ści opłatą za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi;
- wzór deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości 
oraz warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej;
- nadali Statut Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Jedlińsku;
- przyjęli Gminny Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie i Ochrony Ofiar Prze-
mocy dla gminy Jedlińsk na lata  
2016–2020;
- wprowadzili zmiany w składzie 
Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Jedlińsk;
- rozpatrzyli skargę na Dyrek-
tora Zespołu Szkół Publicznych  
w Wierzchowinach;
- ustalili wysokość stawek i 
zasady poboru opłaty targowej.

Radni odrzucili uchwałę doty-
czącą odstąpienia od sporzą-
dzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
obejmującego obszar w miej-

scowościach Jedlińsk, Piastów i 
Wsola w gminie Jedlińsk wska-
zany Uchwałą Nr XXVIII/6/2014 
Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30  
stycznia 2014 r.

Podczas sesji odbytej w dniu 
14 stycznia 2016 r., Rada Gminy 
przyjęła projekt uchwały budże-
towej na 2016 r. oraz uchwałę 
w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Jedlińsk na 
lata 2016–2019.

Sesja 29 lutego 2016 r.:
- określenie kryteriów w postę-
powaniu rekrutacyjnym do przed-
szkoli, szkół podstawowych i 
gimnazjów prowadzonych przez 
Gminę Jedlińsk, określenia doku-
mentów niezbędnych do potwier-
dzenia tych kryteriów oraz przy-
znania liczby punktów każdemu 
kryterium;
- zaopiniowanie lokalizacji kasyna 
gry w budynku zlokalizowanym w 
kompleksie budynków hotelu „U 
Grubego” położonych w Wielogó-
rze ul. Warszawska 98/100;
- przyjęcie Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Jedlińsk 

na lata 2016–2020;
- wyrażenie zgody na zawarcie 
porozumień w zakresie realizacji 
zadania z zakresu pomocy spo-
łecznej;
Podczas sesji 17 - 21 marca 
2016 r., radni podjęli uchwały  
w sprawie:
- przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności  
zwierząt;
- niewyrażenia zgody na wprowa-
dzenie funduszu sołeckiego;
- wprowadzenia zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej na lata 
2016–2019;
- wprowadzenie zmian w budże-
cie gminy na 2016 rok;
- zaopiniowania lokalizacji kasyna 
gry w budynku zlokalizowanym w 
kompleksie budynków hotelu „U 
Grubego” położonych w Wielogó-
rze ul. Warszawska 98/100;
- zatwierdzenia taryfy za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę dla 
sołectwa Klwatka Szlachecka  
z terenu gminy Jedlińsk.

Aneta Żurowska

Komisja Rewizyjna
Bogdan Wójcik – przewodniczący

Aneta Żurowska
Przewodnicząca 

Rady Gminy

Zgodnie z § 22 pkt 3 Statutu 
Gminy Jedlińsk Komisja Rewizyjna 
jest stałą komisją Rady powołaną 
w celu kontroli Wójta oraz gmin-
nych jednostek organizacyjnych, 
m.in. pod względem legalności, 
gospodarności, rzetelności, celo-
wości oraz zgodności dokumen-
tacji ze stanem faktycznym.
Celem działań kontrolnych w 
2015 r. było dostarczenie Radzie 
Gminy informacji niezbędnych do 
oceny działalności Wójta i gmin-
nych jednostek organizacyjnych, 
zapobieganie niekorzystnym zja-
wiskom w działalności kontrolo-
wanych jednostek oraz pomoc w 
usuwaniu tych zjawisk.
Swoją działalność w 2015 r. 
Komisja rozpoczęła od przygo-
towania planu pracy i przed-
stawieniu go Radzie Gminy do 
zatwierdzenia. W ramach tego 
planu zrealizowano następujące 
przedsięwzięcia:
- kontrola realizacji dochodów 
gminy z tytułu podatków za 2014 
r. od osób prawnych i fizycznych 
– zasadniczy wniosek o braku 
sposobu zmniejszenia zadłużenia 
wobec gminy – w dalszym ciągu 
potęguje się, doprowadzając do 
ciągłego zwiększania się zadłu-
żenia wobec gminy;
- dokonano analizy realizacji 
budżetu za 2014 r. i na podstawie 

opracowanych wniosków przygo-
towano uchwałę Komisji Rewizyj-
nej do RIO Warszawa Delegatura 
w Radomiu w sprawie wnio-
sku o udzielenie absolutorium  
Wójtowi Gminy;
- przeprowadzono analizę kon-
troli zewnętrznych w UG Jedlińsk 
w 2014 r. – Kontrola dotyczyła 
wykorzystania dotacji otrzyma-
nej z Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego;
- omówiono aktualny status grun-
tów, które są własnością Gminy 
Jedlińsk i wyodrębniono wniosek, 
który pozwolił na potwierdzenie 
zasady o możliwości zbycia się 
gruntów atrakcyjnych, przydat-
nych mieszkańcom gminy, nato-
miast nieużytki czy zakrzewione 
grunty negatywnie wpływają na 
wizerunek gminy;
- przeprowadzono kontrolę spo-
sobu ogłaszania organizacji 
wynajmu, dzierżawy oraz uzy-
skane przychody z tego tytułu;
- przed rozpoczęciem roku 
szkolnego 2015/2016 spraw-
dzono stopień przygotowania w 
Publicznej Szkole Podstawowej 
w Bierwcach; Stwierdzono w czę-
ści zasadniczej dobre przygoto-
wanie, natomiast w części tech-
nicznego przygotowania wyni-
kły pewne braki, które zostały 
sukcesywnie uzupełniane przez 

dyrekcję szkoły. Niedociągnięcia 
stwierdzone w tej szkole posłu-
żyły do uniknięcia problemów w 
innych szkołach na terenie naszej 
gminy;
- zgodnie z planem, we wrze-
śniu dokonano analizy realizacji 
budżetu za pierwsze półrocze 
2015 r.; w kilku działach realiza-
cja planu była na niskim pozio-
mie, ale było to niezależne od 
realizujących planowane przed-
sięwzięcia, a natomiast od środ-
ków pochodzących z Europej-
skiego Funduszu Rolnego, co 
spowodowało, że niektóre inwe-
stycje należało przesunąć na II 
półrocze; analiza wpływów do 
budżetu Gminy wykazała na dal-
sze zwiększanie się zaległości z 
tytułu podatków;
- Komisja Rewizyjna wprowadziła 
do swojego planu pracy stałe 
zadanie, jakim jest coroczna kon-
trola realizacji zadań inwestycyj-
nych na terenie gminy Jedlińsk;
- kończąc swoje zadania, zgodnie 
z przyjętym planem na 2015 r., 
Komisja przeprowadziła analizę 
projektu budżetu przygotowany 
przez Wójta Gminy Jedlińsk na 
2016 r., a wnioski zostały przed-
stawione Radzie Gminy na sesji 
poświęconej przyjęciu planu 
budżetu na 2016 r.;
W ramach zadań zleconych przez 

Radę Gminy Komisja Rewizyjna  
w 2015 r. przeprowadziła:
- kontrolę rejestru pism wpływa-
jących do Urzędu Gminy, która nie 
wykazała większych niedocią-
gnięć rzutujących na całokształt 
funkcjonowania Urzędu Gminy, 
ale wykazała, że:
- kontrolę realizacji wydatków w 
ramach programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alko-
holowych do października 2015 r.
Jak w każdej dziedzinie nie odbyło 
się bez uwag, ale były one wdra-
żane na bieżąco, co pozwala 
ocenić zeszły rok pozytywnie. 
Inwestycje gminne wykonane 
były terminowo i na właściwym 
poziomie technicznym. Co przy-
niesie nam rok 2016 ocenimy w 
przyszłości, a informacja podana 
zostanie do Państwa wiadomości.
Przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej przedstawił szczegółowy 
protokół z prac komisji podczas 
lutowej sesji Rady Gminy oraz 
podziękował członkom Komisji 
Rewizyjnej za poświęcony czas 
w pracach komisji w 2015 r. 
oraz Wójtowi wraz z pracowni-
kami, którzy pomagali w sposób 
aktywny zebrać dane do kontroli i 
pozytywnie oceniali pracę komisji 
na rzecz naszej wspólnej sprawy.

Bogdan Wójcik
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Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Promocji 
Agata Nowakowska – przewodnicząca

Komisja Polityki Społecznej
Ewa Ofiara – przewodnicząca

Komisja Polityki Społecznej po 
otrzymaniu Wójta w listopadzie 
2015 r. projektu budżetu Gminy 
Jedlińsk na 2016 rok pracowała w 
działach, rozdziałach i paragrafach 
dotyczących zakresu prac Komi-
sji. Celem posiedzenia Komisji w 
grudniu było wypracowanie przez 
członków Komisji wniosków, które 
po posiedzeniu zostały przesłane 
Wójtowi oraz Komisji Budżetu i 
Finansów. Komisja szczegółowo 
zapoznała się też z zadaniami 
inwestycyjnymi i remontowymi w 
placówkach oświatowych przed-
stawionymi przez Gminny Zespół 
Ekonomiczno-Administracyjny 
Szkół na rok bieżący.

Na posiedzenia Komisji stale 
zapraszane są osoby: Wójt, Skarb-
nik, Sekretarz, jak również osoby, 
które dodatkowo udzielają odpo-
wiedzi w sprawie podejmowanych 
uchwał. W związku z okresem 
Świąt Bożego Narodzenia i zimo-
wym, na posiedzenie 17 grudnia 
zostały zaproszone: dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury i Kul-
tury Fizycznej oraz kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, które odpowiadały na 
pytania związane z organizacją 

wigilii na rynku. Gminne Centrum 
Kultury dba o oprawę artystyczną 
i logistykę, a GOPS odpowiada 
za catering – zamówienie trady-
cyjnych potraw. Kierownik GOPS 
zapytana została przez radnych 
jaką pomocą objęte są rodziny 
najbiedniejsze. Uzyskaliśmy 
odpowiedź, że 180 osób zgło-
szonych jest do programu: Polski 
Komitet Pomocy Społecznej na 
Lubelskiej i Caritas na Kościelnej, 
z odpowiednimi skierowaniami, 
aby mogli otrzymać żywność.

Dużo czasu poświęciliśmy dzia-
łalności świetlic i wynajmu. Nie-
możliwa jest działalność komer-
cyjna w placówkach dofinansowa-
nych przez środki unijne. Szukamy 
rozwiązań prawnych.

17 grudnia wzięliśmy udział 
w oficjalnym otwarciu Gminnej 
Biblioteki Publicznej. W styczniu 
odbyła się sesja budżetowa, na 
której Komisja Polityki Społecznej 
pozytywnie zaopiniowała projekt 
budżetu na 2016 rok.

25 lutego, na kolejnym posie-
dzeniu Komisji Polityki Społecz-
nej, zapoznaliśmy się z planem 
pracy Gminnego Centrum Kultury 
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku 

oraz Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Jedlińsku na 2016 rok. Podsu-
mowaliśmy pracę obu instytucji.

Głównym celem spotkania 
było zapoznanie się z projektami 
uchwał na sesję w zakresie prac 
Komisji Polityki Społecznej. Naj-
więcej uwagi poświęciliśmy pro-
jektowi uchwały w sprawie okre-
ślenia kryteriów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do przedszkoli, 
szkół podstawowych i gimna-
zjów prowadzonych przez Gminę 
Jedlińsk, określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia 
tych kryteriów oraz przyznania 
liczby punktów każdemu kryte-
rium. W tej sprawie odbyło się 
wcześniej spotkanie z dyrekto-
rami szkół, gdzie omówiono kry-
teria i wewnętrzną punktację. 
Z siedmiu kryteriów należało 
przyjąć sześć. Po zakończeniu 
rekrutacji planowane jest spo-
tkanie z dyrektorami placówek  
oświatowych.

Rozwinęła się dyskusja na 
temat znowelizowanej ustawy 
o systemie oświaty. Najważniej-
sze zmiany dotyczą: obowiązku 
szkolnego od siódmego roku życia 
dziecka; prawa do rozpoczęcia 

edukacji szkolnej od szóstego roku 
życia; obowiązku przedszkolnego 
dla dziecka 6-letniego; prawa 
dziecka w wieku od 3 do 5 roku 
życia do korzystania z wychowa-
nia przedszkolnego; wzmocnienia 
roli kuratora oświaty.

Opiniowaliśmy projekty uchwał 
w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumień pomiędzy 
Gminą Jedlińsk a Gminą Miasta 
Radomia w zakresie realiza-
cji zadania z zakresu pomocy 
społecznej oraz wprowadzenia 
zmian w Statucie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Jedlińsku. W związku 
z przeniesieniem Poradni Gine-
kologiczno-Położniczej ze Wsoli 
do Jedlińska oraz uruchomienia 
Gabinetu Diagnostyczno-Zabie-
gowego, a także uruchomienia 
Poradni Rehabilitacji należało 
wprowadzić zmiany do statutu.

Członkowie komisji przyjęli 
planu pracy Komisji Polityki 
Społecznej na 2016 rok, za 
którego przygotowanie i reali-
zację jestem odpowiedzialna,  
jako przewodnicząca.

Ewa Ofiara

W dniu14 stycznia 2016r. Rada 
Gminy przyjęła projekt budżetu 
na 2016r. Zaopiniowany pozy-
tywnie budżet  w zakresie inwe-
stycji przewiduje następujące 
wydatki:
1. Projekt budowy mostu w Liso-
wie:  41 100,00 zł.
2. Projekt budowa ścieżek rowe-
rowych:  100 000,00 zł.
3. Budowy ul.Łąkowej w Wielo-
górze: 200 000,00 zł.
4. Budowy ul.Północnej w Wielo-
górze: 200 000,00 zł.
5. Modernizacja – przebudowa 
drogi dojazdowej do gruntów rol-
nych w Jedlance: 365 400,00 zł.
6. Przebudowa drogi Klwaty-W-
sola ul.Graniczna Wielogóra:  
1 192 000,00 zł.
7. Przebudowa ul. Bursztynowej 
na odcinku od ul.Gombrowicza do 
ul.Pałacowej we Wsoli:  
139 900,00 zł.
8. Budowa drogi gminnej Bier-
wiecka Wola - Czekajów: 
1 087 800,00 zł.
9. Modernizacja budynku Urzędu 
Gminy w Jedlińsku: 
303 664,00 zł.
10. Projekt budowy sali gimna-
stycznej przy PSP w Ludwikowie: 
80 000,00 zł.
11. Termomodernizacja budynku 
ZSP we Wsoli: 500 000,00 zł.
12. Zakup komputerów do pra-
cowni informatycznej w PSP 

Bierwce: 30 000,00 zł.
13. Zakup maszyny do czyszcze-
nia i konserwacji podłogi w PSP 
Wsola: 10 000,00 zł.
14. Zakup serwera do pracowni 
komputerowej w PSP Jedlińsk: 
16 000,00 zł.
15. Zakup tablicy interaktywnej 
dla PSP Wierzchowiny:
7000,00 zł.
16. Zakup urządzeń na plac 
zabaw przy PSP Jedlanka: 
32 000,00 zł.
17. Zakup zmywarki do naczyń 
do stołówki, PSP Jedlińsk:  
10 000,00 zł.
18. Projekt budowy kanalizacji 
sanitarnej Wsola- Wielogóra 
(część wschodnia): 70 000,00 zł.
19. Budowa i modernizacja 
oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy: 100 000,00 zł.
20.Adaptacja budynku Ośrodka 
Zdrowia w Jedlińsku na Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej: 
159 800,00 zł.
21. Projekt utworzenia miejsca 
rekreacji i wypoczynku poprzez 
zagospodarowanie terenu wokół 
zbiornika wodnego w Jedlance: 
20 000,00 zł.
22. Utworzenie miejsca rekreacji 
i wypoczynku poprzez zagospo-
darowanie terenu wokół zbiornika 
wodnego w Wierzchowinach: 
100 000,00 zł.
23.Projekt zagospodarowania 

centrum wsi Kamińsk: 
20 000,00 zł.
24. Zagospodarowanie centrum 
wsi Klwatka Szlachecka: 
80 000,00 zł.
25. Zagospodarowanie miejsca 
rekreacji i wypoczynku w Guto-
wie: 80 000,00 zł.

Już teraz zachęcam Państwa do 
dyskusji i konsultacji ze swoimi 
radnymi, sołtysami co do plano-
wanych inwestycji. Tylko czynne 
uczestnictwo mieszkańców 
poszczególnych sołectw, szcze-
gólnie na etapie przygotowywa-
nia inwestycji oraz opracowanie 
dobrego projektu budowlanego 

wpływa na końcowy efekt realiza-
cji zamierzonego przedsięwzięcia. 

W kolejnym kwartale 2016r 
członkowie Komisja Infrastruktury 
Rozwoju i Promocji przeanalizują  
możliwość poprawy bezpieczeń-
stwa na drogach gminnych np. 
poprzez ustawienie dodatkowych 
wiat przystankowych, dalszą roz-
budowę oświetlenia ulicznego. 
Analizie zostaną  poddane rów-
nież działania z zakresu promocji 
naszej Gminy. Protokoły z posie-
dzeń KIRiP  dostępne  są na stro-
nie bip.jedlinsk.pl

Agata Nowakowska

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy Rada Gminy Jedlińsk, 
składa najserdeczniejsze życzenia: spokoju, 

wzajemnej życzliwości, umocnienia ducha i nadziei 
płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego. Niech 
czas przy świątecznym stole w gronie rodzinnym 
i przyjaciół oraz radość tradycji śmigusa-dyngusa 

da wiele wzruszeń i szczęśliwych przeżyć.
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Dofinansowanie przedsięwzięć 
z zakresu ochrony środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie ogłosił har-
monogram naboru wniosków  
o dofinansowanie przedsię-
wzięć w 2016 r. z zakresu 
ochrony środowiska.

O dofinansowanie w formie 
dotacji bądź pożyczki mogą ubie-
gać się zarówno osoby fizyczne 
jak i osoby prawne, instytucje, 
zakłady pracy, itp. Dla osób fizycz-
nych nieprowadzących działal-
ności gospodarczej szczególnie 
korzystne wydaje się być dofinan-
sowanie w formie dotacji przed-
sięwzięć takich jak:

• ograniczenie emisji do powie-
trza poprzez modernizację indy-
widualnych źródeł ciepła tj. 
wymiana kotłowni lub palenisk 
węglowych na gazowe, olejowe 
lub opalane biomasą, zastąpie-
nie pieców gazowych, olejowych 
lub opalanych biomasą na źró-
dło o wyższej niż dotychczas 
sprawności wytwarzania ciepła 
(z wyłączeniem montażu pieca  
na węgiel i ekogroszek),
• ograniczenie emisji do powietrza 

poprzez zakup i montaż kolekto-
rów słonecznych, instalacji foto-
woltaicznych, pomp ciepła.

Szczegółowe informacje na 
temat terminów naboru wnio-
sków, regulaminu, wymaganych 
dokumentów do złożenia wnio-
sków dostępne są na stronie 
www.wfosigw.pl w zakładce 
Strefa Beneficjenta.

Nabór wniosków w progra-
mie będzie trwał od 4 kwiet-
nia 2016 r. do wyczerpania 
alokacji, nie później niż do 
30.09.2016 r., a w przypadku 
posiadania umowy z wyko-
nawcą zadania – nie później  
niż do 31.10.2016 r.
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Drużyna BRD 6. w Polsce
Przygotowująca się do eli-

minacji  XXXIX Turnieju 
Wiedzy o Bezpieczeństwie w 
Ruchu  Drogowym drużyna 
Publicznego Gimnazjum w Je-
dlińsku  zaliczyła kilka bardzo 
dobrych startów  w turniejach 
ogólnopolskich. 

W Nidzicy reprezentowała 
Mazowsze w I Nocnych Mistrzo-
stwach Polski BRD.  Wśród 13-tu 
ekip zespół uplasował się na 
wysokim szóstym miejscu. Po 
raz pierwszy w drużynie zade-
biutowała Monika Wójcik mająca 
wsparcie w bardziej doświad-
czonych Oli Wolak i Kacprze 
Śmiechowskim (ubiegłoroczni 
mistrzowie Mazowsza). Impreza, 
w której nowością były zmaga-
nia w miasteczku ruchu drogo-
wego oraz jazda na rowerowym 
torze przeszkód nocą  była nie-
zwykle interesująca. Najlepiej  
w tych warunkach radzili sobie 
gospodarze, ale nasza ekipa 
spisała się zupełnie dobrze. 
Debiutantka musiała jednak 
zapłacić „frycowe”.  Popełniła 
kilka błędów, udzielając  nie-
prawidłowych odpowiedzi na 
podchwytliwe pytania z zakresu 
przepisów ruchu drogowego. 
Turniej miał bogatą oprawę. 
Uczestnicy gościli na zamku 
krzyżackim, oglądali walki rycer-
skie na jego dziedzińcu, wzięli 
udział w symulowanym dacho-
waniu  pojazdu i obserwowali w 
akcji zastępy strażackie. Kolejne 
starty odbyły się w ramach IX 
Ogólnopolskiej Rowerowej Ligi 
Mistrzów BRD, na którą składały 
się cztery turnieje.  Na pierw-
szy  pojechali  do Kędzierzyna 
– Koźla walczyć o Puchar Prezy-
denta Miasta. Rywalizowało 15 
szkół a Jedlińsk zajął 7. miejsce. 
Duży sukces odniósł  Kacper, 
który  indywidualnie  zajął 6. 
lokatę wśród 45 zawodników.  
Także siódmą lokatę wywalczyła 
drużyna w drugim turnieju w 
Baniach w dalekim wojewódz-
twie zachodniopomorskim. Tym  
razem, indywidualnie  najlepiej 

zaprezentowała się Ola zajmując 
dziewiąte miejsce. Szczególnym 
sukcesem było  „dojechanie”  Oli 
do samego finału  w dodatkowej 
konkurencji -  przeszkodzie dnia, 
którą był przejazd przez tzw. 
korytarz z desek krótkich o sze-
rokości zaledwie 10 cm. W finale 
uległa rywalowi z Koluszek, po 
drodze pokonała wielu  bardziej 
doświadczonych   zawodników. 
Arenę zmagań trzeciego turnieju  

wyznaczono w Przelewicach, 
gdzie była okazja do zwiedzenia 
miejscowego pałacu wraz z uni-
katowym parkiem dendrologicz-
nym. W tych zawodach, zajmując 
piąte miejsce, zespół uplasował 
się najwyżej w całej edycji ligi. O 
sporą niespodziankę  postarała 
się Monika, która była ósma indy-
widualnie. Na ostatnie zawody 
IX edycji ligi drużyna udała się 
do  Koluszek, gdzie wywalczyła 

szóstą lokatę. Po podsumowaniu 
wyników wszystkich  ligowych 
turniejów Jedlińsk  sklasyfiko-
wano na  szóstym miejscu. Wśród 
pokonanych przez naszych gim-
nazjalistów ekip znaleźli się 
m.in. zwycięzcy z Nidzicy, wice-
mistrzowie ubiegłorocznego 
turnieju z Kędzierzyna-Kożla 
i  mocny zespół z Mazańcowic  
(śląskie). Łącznie w lidze punkty 
zdobywało 16 placówek gim-
nazjalnych.  Na podium stanęły 
drużyny z Włoszczowy (świę-
tokrzyskie), Koluszek (łódzkie) i 
Zakrzewa (małopolskie), mające 
składy osobowe składające się z 
samych chłopaków. Ma to istotne 
znaczenie w konkurencjach tech-
nicznych. Drużyna Jedlińska była 
jedynym zespołem, w którym 
występowały dwie dziewczyny. 
Co prawda, od 2008r. żadnemu 
reprezentantowi Jedlińska nie 
udawało się zająć indywidualnie 
miejsca w dziesiątce.  W tego-
rocznej lidze każdy z członków 
zespołu dokonał  tej sztuki ( 
chociaż tylko jednokrotnie).   – 
W bieżącym roku towarzyszy 
nam szóstka. Szóste lokaty to 
bardzo dobre miejsca. Ale to nie 
są występy, które można ocenić 
na szóstkę – powiedział opiekun 
Krystian Kilar. - W poprzednich 
latach atutem naszych repre-
zentantów był bardzo wyrów-
nany skład. W bieżącym roku, w 
poszczególnych turniejach  każ-
demu przytrafiała się wpadka 
– najczęściej na torze przeszkód.  
Były proste błędy  na pierwszeń-
stwie przejazdu i  w testach z 
przepisów ruchu drogowego. 
Jeśli zostaną one wyeliminowane 
to jest duża szansa na obronę 
tytułu mistrza Mazowsza, po 
który drużyny Jedlińska sięgały 
siedmiokrotnie w ciągu ostatnich 
15-tu lat.- podsumował opiekun.  
Wcześniej trzeba pokonać rywali  
w zawodach powiatowych  
i regionalnych, które odbędą się 
na początki maja.

Kaka

Ola Wolak na punkcie kontrolnym miasteczka ruchu drogowego 
podczas I Nocnych Mistrzostw Polski BRD w Nidzicy.

•

Zespół PG Jedlińsk wraz z opiekunem po turnieju w Baniach.•

Targi AGROTECH w Kielcach
Rolnicza wiosna zaczęło 

się do XXII Międzynarodo-
wych Targów Techniczki Rol-
niczej AGROTECH w Kielcach.

 Jest to obowiązkowy punkt 
w kalendarzu wielu rolników 
i ulubione miejsce spotkań, 
poznawania nowości branży.  
W Kielcach po prostu trzeba być, 
aby być na bieżąco z techniką  
i nowinkami rolniczymi.

Również grupa rolników z 
naszej gminy wyjechała na targi 

do Kielc. Rolnicy zapoznali się 
z najnowszą ofertą firm produ-
kujących nowoczesne ciągniki, 
maszyny, narzędzia i urządzenia 
do produkcji zwierzęcej i roślin-
nej, jak również nasiona, środki 
ochrony roślin, nawozy, pasze  
i dodatki paszowe oraz budow-
nictwo inwentarskie.

W targach trwających od 18 
do 20 marca zaprezentowało 
się ponad 700 firm krajowych 
 i zagranicznych.
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Dopłaty do materiału siewnego
Agencja Rynku Rolnego 

uprzejmie informuje, że 
w okresie od 15 stycznia do 
25 czerwca 2016 r. można 
składać wnioski o przyznanie 
dopłaty z tytułu zużytego do 
siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny 
lub kwalifikowany mającej 
charakter pomocy de minimis  
w rolnictwie.

W 2016 r. ule-
gły zmianie zasady 
udzielania dopłat 
i należy zwrócić 
uwagę na to, że:
• po zakończeniu 
terminu składania wniosków, 
do dnia 30 września Rada Mini-
strów w drodze rozporządzenia 
określi wysokość stawek,
• decyzje będą wydawane  
w terminie 60 dni od wejścia  
w życie przepisów ww. rozpo-
rządzenia Rady Ministrów,

• w przypadku mieszanek  
 i pastewnych dopłatą zostaną 
objęte tylko te mieszanki, w 
skład których wchodzą jedynie 
nasiona posiadające kategorię 
elitarny lub kwalifikowany,
• obowiązuje nowy wzór wnio-
sku o przyznanie dopłaty.

Szczegółowe informacje doty-
czące uzyskania dopłaty znaj-

dują się w „Warun-
kach uzyskania 
dopłaty z tytułu 
zużytego do siewu 
lub sadzenia mate-
riału siewnego 

kategorii elitarny lub kwalifiko-
wany w ramach pomocy de mini-
mis w rolnictwie”, dostępnych 
do pobrania na stronie www.
arr.gov.pl. Elektroniczny formu-
larz wniosku można wypełnić (a 
następnie wydrukować) na stro-
nie internetowej elf.arr.gov.pl. 

Informacje dla rolników
Konkurs Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne

Celem konkursu jest promocja 
zasad ochrony zdrowia i życia w 
gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:
• Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi,
• Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego,
• Państwowa Inspekcja Pracy,
• Inne instytucje, organizacje i 
instytuty naukowo-badawcze 
działające na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa pracy w 
gospodarstwach rolnych oraz 
producenci maszyn i urządzeń 
rolniczych (po zadeklarowaniu 
udziału w organizacji Konkursu).

W konkursie mogą brać 
udział rolnicy prowa-
dzący indywidualną 
działalność rolni-
czą, ubezpieczeni 
w KRUS (przynaj-
mniej jeden z wła-
ścicieli).
Komisje konkur-
sowe ocenią m. in. 
takie elementy gospo-
darstwa jak:
• ład i porządek w obrębie 
podwórza, zabudowań i stano-
wisk pracy,
• stan budynków inwentarskich 
i gospodarczych, w tym: scho-
dów i używanych   drabin oraz 
instalacji i urządzeń elektrycz-
nych,
• wyposażenie maszyn i urzą-
dzeń używanych w gospo-

darstwie w osłony ruchomych 
części, podpory i inne zabezpie-
czenia przed wypadkami,
• stan techniczny maszyn  
i urządzeń stosowanych w 
gospodarstwie,
• warunki obsługi  
i bytowania zwierząt gospodar-
skich,
• stosowanie, stan i jakość 
środków ochrony osobistej,
• rozwiązania organizacyjne, 
technologiczne i techniczne 
wpływające na bezpieczeństwo 
osób pracujących i przebywają-
cych w gospodarstwie rolnym,
• estetyka gospodarstw

Konkurs przebiegać 
będzie w trzech eta-

pach: regionalnym, 
wojewódzkim i 
centralnym.

Rolnicy zainte-
resowani udzia-
łem w Konkursie 

powinni wypełnić 
formularz zgłosze-

niowy, dostępny w pla-
cówkach terenowych Kasy 

oraz na stronie internetowej 
www.krus.gov.pl.

Wypełniony i podpisany for-
mularz należy złożyć do najbliż-
szej Placówki Terenowej KRUS 
w nieprzekraczalnym terminie 
do 31 marca 2016 r.

Informacji udziela 
PT KRUS w Radomiu

Tel. 48 383 37 40 w. 107.

Modernizacja gospodarstw rolnych
Od 31 marca do 29 kwiet-

nia 2016 r. Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa będzie przyjmo-
wała wnioski o przyznanie 
pomocy na operacje typu 
„Modernizacja gospodarstw 
rolnych” w ramach poddzia-
łania „Wsparcie inwestycji 
w gospodarstwach rolnych” 
finansowanego z budżetu 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020.

Wsparcie można otrzymać na 
inwestycje związane z:
- rozwojem produkcji prosiąt – 
maksymalne dofinansowanie 
wynosi 900 tys. zł;
- rozwojem produkcji mleka 
krowiego – wysokość wsparcia 
może wynieść 500 tys. zł;
- rozwojem produkcji bydła 
mięsnego – wysokość wsparcia 
może wynieść 500 tys. zł;
- racjonalizacją technologii pro-
dukcji, wprowadzeniem inno-
wacji, zmianą profilu produkcji, 
zwiększeniem skali produkcji, 
poprawą jakości produkcji lub 
zwiększeniem wartości dodanej 
produktu – maksymalna kwota 
wsparcia nie może przekroczyć 
500 tys. zł, przy czym w przy-
padku inwestycji niezwiąza-
nych bezpośrednio z budową, 
modernizacją budynków inwen-
tarskich, w tym ich wyposaże-
niem, lub budową lub moderni-
zacją magazynów paszowych 
w gospodarstwach- max. wyso-
kość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Pomoc na „Modernizację 
gospodarstw rolnych” będzie 
przyznawana rolnikom w 
postaci dofinansowania ponie-
sionych przez nich kosztów 
na realizację danej inwestycji. 
Poziom dofinansowania wynosi 
standardowo 50 % poniesio-
nych kosztów kwalifikowanych. 

Może on być wyższy i wynieść 
60 %, ale tylko w przypadku gdy 
o pomoc ubiega się młody rol-
nik lub gdy wniosek o wsparcie 
składa wspólnie kilku rolników.

Wnioski będą przyjmowały 
oddziały regionalne ARiMR 
właściwe ze względu na miej-
sce realizacji inwestycji. Można 
je również złożyć za pośred-
nictwem biura powiatowego 
ARiMR, należącego do takiego 
OR. Dokumenty aplikacyjne 
można składać osobiście, przez 
upoważnioną osobę lub prze-
syłką rejestrowaną, nadaną w 
placówce pocztowej. W przy-
padku osób wspólnie wniosku-
jących wniosek o przyznanie 
pomocy składa się w oddziale 
regionalnym ARiMR właści-
wym ze względu na położe-
nie gospodarstw osób wspól-
nie wnioskujących, przy czym 
jeżeli gospodarstwa tych osób 
są położone na obszarze wię-
cej niż jednego wojewódz-
twa, wniosek składa się w tym 
województwie, w którym jest 
położona największa część  
tych gospodarstw.

O pomoc mogą ubiegać się 
rolnicy posiadający gospodar-
stwa, których wielkość ekono-
miczna mieści się w przedziale 
od 10 tys. euro do 200 tys. euro. 
Wyjątek od tej reguły stanowią 
rolnicy, którzy będą wspólnie 
składać wniosek o przyznanie 
dofinansowania na inwestycje 
w „Modernizację gospodarstw 
rolnych”.

Pomoc w przegotowaniu 
dokumentów aplikacyjnych 
udziela Grażyna Wasiłek – pra-
cownik Urzędu Gminy w Jedliń-
sku (pok. 11A).

Więcej informacji na stronie 
www.arimr.gov.pl.

Wójt Gminy Jedlińsk
Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa 

zapraszają rolników gminy Jedlińsk na 
szkolenie dotyczące programu

„MODERNIZACJA 
GOSPODARSTW ROLNYCH”

5 kwietnia 2016 r. (wtorek) 
 godz. 10:00

sala konferencyjna Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Jedlińsku, ul. Warecka 4
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Komunikaty, informacje
Grzegorz Rokiciński, leśniczy Nadleśnictwa Radom  

w 2016 r. pełni dyżury w Urzędzie Gminy w Jedlińsku
 (pok. 11, tel. 696 454 316)  

we wtorki od godz. 9:00 w następujących terminach: 
styczeń: 12, 19, 26; luty: 9, 16, 23; marzec: 8, 15, 22; kwie-

cień: 12, 19, 26; maj: 10, 17, 24; czerwiec: 14, 28; lipiec: 5, 12, 
sierpień: 16, 23; wrzesień: 13, 20, 27, październik: 11, 18, 25; 
listopad: 15, 22, 29; grudzień: 6, 13, 20.

Od 15 marca do 16 maja 
w Biurze Powiatowym Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Radomiu, ul. Lubelska 65, 

można składać wnioski o przyznanie 
płatności obszarowych za 2016 r.

Pomoc przy wypełnianiu wniosku o 
płatności obszarowe na 2016 r. można 
uzyskać w Urzędzie Gminy w Jedlińsku 

w pokój nr 11 A – Grażyna Wasiłek.

Wnioski obszarowe 2016 Dyżury leśniczego w 2016  r.

Informujemy, że od  
1 do 30 kwietnia 2016 r. w 
Urzędzie Gminy w Jedlińsku 
(pok. nr 11) przyjmowane 
będę wnioski dotyczące 
zgłoszenia do odbioru i uty-
lizacji odpadów azbesto-
wych z nieruchomości na 
ternie gminy Jedlińsk.

O bezpłatny odbiór i uty-
lizację ubiegać się mogą 
osoby fizyczne, nieprowa-
dzące działalności gospo-
darczej, będące właścicie-
lami, użytkownikami wie-
czystymi lub zarządcami 
nieruchomości z terenu 

gminy Jedlińsk.
Składając wniosek należy 

dokładnie określić rodzaj 
wyrobu (np. płyty faliste 
azbestowo-cementowe dla 
budownictwa), ilość w m2 

lub kg oraz wypełnić nie-
zbędne załączniki.

Wniosek wraz z załącz-
nikami można pobrać w 
Urzędzie Gminy w Jedliń-
sku, pok. 11 oraz na stro-
nie internetowej www.
jedlinsk.pl. Szczegółowe 
informacje można uzyskać 
pod nr telefonu 48 32 13 
098.

Termin składania wnio-
sków: od 1 kwietnia 2016 
r. do 30 czerwca 2016 r.

Kto może się ubiegać 
o dofinansowanie: osoby 

fizyczne, osoby prawne, 
wspólnoty mieszkaniowe, 
użytkownicy wieczyści, 
przedsiębiorcy.

Co obejmuje dofinan-
sowanie: częściowy zwrot 
wydatków poniesionych na 
zakup i montaż oczyszczalni 
służących do odprowadza-
nia ścieków z nieruchomości 
zlokalizowanych na terenie 
gminy Jedlińsk.

Maksymalna wysokość 
dofinansowania: 50 % 
kosztu całkowitego (zakup 
wraz z montażem oczysz-
czalni) udokumentowanego 
na podstawie faktur lub 
rachunków, lecz nie więcej niż 
4.000,00 zł (słownie: cztery 

tysiące złotych).
Miejsce składania wnio-

sków: Urząd Gminy w Jedliń-
sku. 

Pok. nr 11 (tel. 48 32 13 098).

UWAGA! – Wnioski będą 
rozpatrywane według kolej-
ności ich składania. W przy-
padku wyczerpania środków 
finansowych przeznaczo-
nych na ww. cel w budże-
cie gminy w danym roku, 
dofinansowanie może być 
realizowane w pierwszej 
kolejności w następnym 
roku kalendarzowym przy  
akceptacji Wnioskodawcy.

Bezpłatna zbiórka azbestu

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
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Z życia szkół
PSP w Bierwcach

PSP w Ludwikowie

Z mikołajkowym upomin-
kiem w DPS w Jedlance

Grudzień to czas szczególny. 
To moment, gdy choć przez 
chwilę zapominamy o upływa-
jącym czasie, o bólu i rozterkach 
dnia codziennego. To czas, w 
którym możemy dać cząstkę 
siebie innemu człowiekowi. Wła-
śnie ten cel przyświecał Boże-
nie Paluch, która wraz z dyrektor 
Elżbietą Łobodą i uczniami klasy 
III udała się do DPS w Jedlance 
z mikołajkowym upominkiem w 
postaci przedstawienia „Cali-
neczka”. Podopieczni domu oraz 
dyrekcja i pracownicy przyjęli 
naszych aktorów bardzo ciepło.

Wigilijne spotkanie
Koniec roku to także moment 

obfitujący w spotkania przy 
wigilijnym stole. W naszej szkole 
miało ono miejsce 17 grudnia. 
Uczniowie klasy III i IV, razem 
z Bożeną Paluch i Agnieszką 
Sawościuk, przygotowali bożo-
narodzeniowe przedstawienie. 
Była to również okazja do spo-
tkania i podzielenia się opłat-
kiem z naszymi gośćmi: wójtem 
Kamilem Dziewierzem, przewod-
niczącą rady Anetą Żurowską, 
sekretarzem Andrzejem Pawlu-
czykiem, radnymi: Ewą Ofiara i 
Marcinem Drewnowskim, sołty-
sem Krzysztofem Bednarkiem, 
dyrektor GCKiKF Agnieszką 
Gryzek, a także członkami 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Bierwce i Okolic. Szczególnie 
miły był występ pensjonariuszy 
z DPS w Jedlance, którzy pięknie  
odśpiewali kolędy.

Dzień Babci i Dzień Dziadka
22 stycznia odbyła się uro-

czystość z okazji Dnia Babci i 
Dnia Dziadka, na którą licznie 
przybyły babcie i dziadkowie 
naszych uczniów. Dyrektor Elż-
bieta Łoboda powitała seniorów, 
jak również władze gminy: wójta 
Kamila Dziewierza, sekretarza 

Andrzeja Pawluczyka oraz radną 
Ewę Ofiara. Miłą niespodziankę 
sprawili obecni policjanci z 
Komendy Miejskiej Policji w 
Radomia i Komisariatu Policji 
w Jedlińska, którzy obdarowali 
uczniów książeczkami „Bez-
pieczne dziecko” oraz odbla-
skami. Podczas uroczystości 
uczniowie klas szkoły podsta-
wowej recytowali wiersze, śpie-
wali piosenki oraz tańczyli. Bab-
cie i dziadkowie mogli również 
obejrzeć przedstawienie oraz 
specjalne wydanie familiady 
w wykonaniu swoich wnucząt. 
Uroczystość zakończyło odśpie-
wanie „Sto lat” oraz wręczenie 
babciom i dziadkom upominków.

Choinka noworoczna
30 stycznia odbyła się 

zabawa choinkowa. Brali w 
niej udział wszyscy ucznio-
wie szkoły, a także zaproszone 
przez maluszki z zaprzyjaźnio-
nego przedszkola z Bierwiec. 
Dzieci miały okazję nie tylko 
zaprezentować swoje baśniowe 
kostiumy, ale także wziąć udział 
w licznych konkursach ze swo-
imi mamami lub tatusiami. 
Wszyscy bawili się doskonale i 
obiecali, że w przyszłym roku na 
pewno przybędą na zabawę.

Nietypowa lekcja przyrody
15 lutego uczniowie z naszej 

szkole mieli możliwość uczest-
niczenia w nietypowej lekcji 
z dziedziny przyrody i astro-
nomii. Do szkoły przyjechało 
mobilne planetarium, które 
dawało możliwość nowocze-
snego poznawania kosmosu, 
Układu Słonecznego, czy 
gwiazdozbiorów. Zajęcia cie-
szyły się dużym zainteresowa-
niem, a uczniowie z niechęcią  
opuszczali planetarium.

Obchody Roku Henryka 
Sienkiewicza

W ramach ogłoszenia roku 

2016 Rokiem Henryka Sienkie-
wicza, postanowiliśmy przeżyć 
ten czas w sposób szczególny. 
Nasza szkoła będzie organiza-
torem różnych działań, mających 
na celu popularyzowanie twór-
czości pisarza. Pierwszym z nich 
jest I Gminny Konkurs o Życiu i 
Twórczości Henryka Sienkie-
wicza. W konkursie tym wzięli 
udział uczniowie ze wszystkich 
szkół z terenu naszej gminy, za 
co zarówno im, jak i opiekunom 
serdecznie dziękujemy. Wkrótce 
uczestnicy zostaną powiado-
mieni o wynikach konkursu i 
dacie wręczenia nagród.

Kolejnym działaniem było 
stworzenie na profilu społecz-
nościowym grupy „Obchody 
Roku Henryka Sienkiewicza w 
gminie Jedlińsk”. Bardzo gorąco 
zachęcamy do przyłączenia się 
do tej grupy i wspólnego publi-

kowania faktów związanych  
z Rokiem 2016.

Dla uczniów naszej szkoły 
przygotowano także Apel inau-
gurujący Rok Henryka Sienkie-
wicza. Nie tylko przypomniał 
on najważniejsze fakty z życia 
i twórczości patrona, ale przed-
stawił także plan działań na naj-
bliższy rok kalendarzowy. Z naj-
większym entuzjazmem wśród 
uczniów spotkał się pomysł 
nazwany obchodów – „Muzyka 
z filmów Sienkiewiczowskich”. 
Jesteście ciekawi, w jaki sposób 
będą one zrealizowane? Jeśli 
tak, to zapraszamy do śledze-
nia naszej strony internetowej 
i dołączenia do naszej grupy 
na profilu społecznościowym. A 
jeśli macie pomysły na wspólne 
działania, zapraszamy do kon-
taktu: Monika Skwirowska 
mmcs@interia.pl. 

Uczymy się pływać
W listopadzie ubiegłego roku 

z inicjatywy Urzędu Gminy w 
Jedlińsku rozpoczęła się bez-
płatna nauka pływania dla 
uczniów klas II szkół podsta-
wowych. Zajęcia odbywają się 
na pływalni „Delfin” w Rado-
miu. Doświadczeni instrukto-
rzy oswajają z wodą te dzieci, 

które dotychczas nie pływały, 
uczą jak zachowywać się w 
wodzie, aby czuć się w niej jak 
ryba oraz przygotowują uczniów 
do opanowania podstawowych  
stylów pływackich.

Wyjazdy na basen to wspa-
niała przygoda. Wszyscy uczest-
nicy doskonale się bawią, uczą 
podstaw pływania i bezpiecz-

nego zachowania w wodzie. 

Jasełka
Boże Narodzenie to szcze-

gólny czas. Pragniemy być lepsi, 
zapominamy o wszelkich spo-
rach oraz waśniach. Aby podkre-
ślić wyjątkowy charakter tych 
świąt, dzieci z oddziału przed-
szkolnego przygotowały jasełka, 

które wprowadziły nas w świą-
teczny nastrój. Dzieci w prze-
pięknych strojach występowały 
przed swoimi rodzicami oraz 
uczniami, nauczycielami i pra-
cownikami szkoły. Publiczność 
po raz kolejny mogła przeżyć 
historię Maryi i Józefa. Scenki z 
życia nowonarodzonego Dzie-
ciątka, pasterzy, mędrców, 
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Maraton Pisania Listów 
Amnesty International 2015

Dołączyliśmy do akcji ręcz-
nego pisania listów w ramach 
Międzynarodowego Dnia Praw 
Człowieka, aby pomóc uwolnić 
Zunara, politycznego rysownika 
z Malezji, i przyciągnąć uwagę 
międzynarodowej opinii publicz-
nej do nasilających się ataków 
na wolność wypowiedzi. Dzięki 
listom udaje się realnie wpłynąć 
na poprawę sytuacji osób, któ-
rych prawa zostały złamane. Z 
inicjatywy Anny Paszkiewicz listy 
pisali uczniowie klas IV–VI. Napi-
saliśmy 504 listy! Był to nasz apel 
solidarności z tym człowiekiem i 
brak zgody na sytuację w jakiej 
się znalazł.

W świątecznym nastroju…
18 grudnia w świąteczną 

atmosferę wprowadzili nas 
uczniowie klasy VI, którzy pod 
opieką ks. Tomasza Orłowskiego 

przygotowali jasełka. Po raz 
kolejny mogliśmy przeżyć histo-
rię Adama i Ewy, oczekiwanie na 
Mesjasza oraz wędrówkę Maryi 
i Józefa. Sceny z życia nowona-
rodzonego Dzieciątka, pasterzy, 
mędrców, dzieci oraz aniołów 
przeplatane były kolędami i pasto-
rałkami. Zaangażowanie aktorów, 
nauczycieli i rodziców dało wspa-
niały efekt, gdyż przedstawienie 
wywarło wrażenie i poruszenie 
wśród gości. Stworzyliśmy wyjąt-
kową atmosferę przeżywanych 
wspólnie chwil. Pracowaliśmy nad 
tym od rana podczas warsztatów 
kulinarnych, gdzie dzieci wraz z 
rodzicami przygotowywały wigi-
lijne potrawy. Efekt został spo-
tęgowany przez niesamowitą 
dekorację, którą opracowała i 
wykonała Agnieszka Szymańska, 
oraz wspólna wieczerza, która 
była wydarzeniem nie tylko dla 
społeczności szkolnej, ale i lokal-
nej. Wójt gminy Kamil Dziewierz, 

ks. proboszcz Grzegorz Wójcik, 
radni gminy i powiatu, nauczy-
ciele, uczniowie i ich rodzice oraz 
licznie zgromadzona społeczność 
wsi Jedlanka wspólnie dzielili się 
opłatkiem składając sobie życze-
nia. Gospodarz uroczystości, 
dyrektor szkoły Ryszard Dziura 
w swoim wystąpieniu podkre-
ślał wagę wspólnego przeży-
wania ważnych wydarzeń, siłę 
tradycji oraz moc więzów, które 
należy zacieśniać między wspól-
notą tutejszych mieszkańców  
a szkołą.

Warto być dobrym!
W naszej szkole od kilku mie-

sięcy działa Szkolne Koło Wolon-
tariatu „Szlachetne Serce”. Głów-
nym celem naszej pracy jest 
pomaganie. Do tej pory przekaza-
liśmy potrzebującym 25 worków 
plastikowych nakrętek, upiekli-
śmy 6 blach ciasta dla podopiecz-
nych Domu Pomocy Społecznej 
w Jedlance, zorganizowaliśmy 
maszynę do szycia oraz dwa 
laptopy dla potrzebujących, prze-
kazaliśmy zabawki do Hospicjum 
Królowej Apostołów, zbieramy 

PSP w Jedlance

dzieci i aniołów przeplatane 
były kolędami i pastorałkami. 
Gra małych aktorów pełna była 
szczerości, prostoty i ciepła. 
Za swój występ przedszkolaki 
otrzymały gorące brawa. Na 
zakończenie tej wzruszającej 
uroczystości wszyscy zgroma-
dzeni wspólnie kolędowali, a na 
akordeonie akompaniował uczeń  
klasy VI D. Szczęsny.

„Serce jest bogactwem, któ-
rego się nie sprzedaje ani nie 

kupuje, ale 
które się ofiaruje.”

Dzień Babci i Dzień Dziadka 
to jedne z uroczystości, które 
stały się tradycją Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Ludwikowie. Orga-
nizowana jest przez uczniów 
klas 0–III wraz z wychowawczy-
niami: Izabelą Walczak, Hanną 
Barcikowską, Wioletą Kaletą  
i Aliną Czyżewską.

W tym roku ta miła uroczy-
stość odbyła się 22 stycznia. 
Trema była ogromna, ponie-
waż widownia liczyła ponad 
sto osób. Wszystkich przyby-
łych gości serdecznie powitała 
dyrektor Małgorzata Sobień. Na 
uroczystość przybyli przedsta-
wiciele władz gminy Jedlińsk: 
wójt Kamil Dziewierz, sekretarz 
Andrzej Pawluczyk oraz Łukasz 
Kurek –radny z obwodu szkoły. 
W pięknie udekorowanej sali 
uczniowie przedstawili program 
artystyczny, na który złożyły się 
wierszyki, piosenki oraz tańce.

W przyjęciu gości pomagali 
rodzice, którzy przygotowali 
słodki poczęstunek. Był to nie-
zwykły dzień, dzień wypeł-

niony uśmiechami, chwilami  
wzruszeń i radości.

Gramy w... piktogramy
Dzięki zaangażowaniu Jolanty 

Nowak, doradcy metodycz-
nego Międzypowiatowego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczy-
cieli w Radomiu z siedzibą w 
Iłży, nauczyciele klas I–VI, pod-
czas zajęć korzystali z pomocy 

dydaktycznych „Projekt Pik-
togramy”. Uczniowie rozwijali 
swoje umiejętności w posługi-
waniu się językiem symbolicz-
nym, wykorzystując piktogramy. 
Pakiety edukacyjne „Gramy w 
piktogramy”, które udostępniła 
szkołom naszej gminy metodyk 
MODN są wynikiem projektu 
PIKTOGRAFIA „Rozwijanie umie-
jętności posługiwania się języ-

kiem symbolicznym w edukacji 
z zakresu nauk matematycznych 
z zastosowaniem piktogramów 
Asylco”. Projekt ten jest reali-
zowany przez Wydawnictwo B. 
Orłowski w partnerstwie z Uni-
wersytetem Warszawskim w 
ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki: Priorytet III – 
Wysoka jakość systemu oświaty, 
Działanie 3.3.4 Poprawa jakości 
kształcenia. Zainteresowa-
nych zapraszamy na stronę 
www.piktografia.pl.

Zabawa karnawałowa
30 stycznia w naszej szkole, 

zgodnie z wieloletnią tradycją, 
odbyła się zabawa karnawa-
łowa. Uczniowie bawili się w 
dwóch grupach: od 12:00 do 
15:30 – oddział przedszkolny 
oraz klasy I–III, a od 16:00 do 
19:30 – klasy IV–VI.

Dzięki funduszom Rady 
Rodziców naszej szkoły zabawę 
prowadził DJ, a każdy z uczniów 
otrzymał paczkę z łakociami 
i słodki poczęstunek. Ucznio-
wie edukacji wczesnoszkolnej 
uczęszczający na koło teatralne, 
którego opiekunem jest Hanna 
Barcikowska, przygotowali z tej 
okazji specjalne przedstawienie. 
Inscenizacja została bardzo cie-
pło przyjęta przez zgromadzo-
nych na sali uczniów i rodziców. 
Mali aktorzy stanęli na wysoko-
ści zadania i w pełni zasłużyli na 
gromki aplauz, którym nagro-
dziła ich trud i zaangażowanie 
publiczność. Dużym powodze-
niem cieszyły się różnorodne 
konkursy, zabawy i oczywiście 
wspólne tańce.

Dorota Molenda-Mokosa
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karmę oraz koce dla zwierząt do 
schroniska. Gromadzimy surowce 
wtórne, z których pieniądze prze-
kazujemy potrzebującym. Z inicja-
tywy dyrektora Ryszarda Dziury 
rozdawane są owoce i warzywa 
mieszkańcom całej gminy Jedlińsk. 
W ramach działań wolontariatu 
wspieramy akcje charytatywne 
lokalne i ogólnopolskie, uczymy 
się podstaw udzielania pierwszej 
pomocy oraz promujemy patrio-
tyzm.

Uczmy się języków!
15 stycznia zawitał do nas 

Tomasz Szykulski, fotograf, 
podróżnik, miłośnik latania oraz 
jazdy na deskorolce zwanej pen-
nyboard. Mieszka i studiuje w 
Dublinie, w Irlandii. Jako fotograf 
współpracuje z pismem iMagazine 
oraz stworzył projekt fotogra-
ficzny pełneklatki.pl Opowiedział 
nam o swoich podróżach. Mimo 
młodego wieku, zwiedził już 31 
krajów, odbył ponad 160 lotów 
do różnych miejsc i potrafił połą-
czyć swoją pasję ze sposobem 
na życie. Zachęcał do nauki, nie 
tylko języków obcych i zaprezen-
tował zdjęcia ze swojej ostatniej 
podróży do Stanów Zjednoczo-
nych, gdzie zwiedził Los Angeles, 
San Francisco, Wielki Kanion oraz 
Nowy York. Mieliśmy wiele pytań, 
na które gość chętnie odpowia-
dał. Organizatorem spotkania był 
Tomasz Ostrek.

Dla Babci i Dziadka
21 stycznia był wyjątkowym 

dniem w naszej szkole. Wnuczki 
i wnukowie przygotowali uroczy-
stość środowiskową z okazji Dnia 
Babci i Dnia Dziadka. Program 
artystyczny zaprezentowany 
przez uczniów wszystkich klas, 
rozpoczął się od występu dzieci 
z oddziału przedszkolnego. Były 
wiersze, piosenki, taniec z szar-
fami, kabaret oraz inscenizacja. 
Gromkie oklaski były nagrodą 
dla dzieci oraz satysfakcją dla 
nauczycieli czuwających nad 
swoimi wychowankami. W miłej 
atmosferze, przy poczęstunku 
przygotowanym przez rodziców 
seniorzy otrzymali upominki 
od dzieci. Wzruszeni goście 

wysłuchali życzeń od dyrektora 
Ryszarda Dziury. Uroczystość 
koordynowała Dorota Kucharczyk.

Ach, co to był za bal…
Zabawa choinkowa na zakoń-

czenie pierwszego semestru 
nauki jest jednym z najbardziej 
oczekiwanych wydarzeń w 
szkole. Odbyła się 30 stycznia. 
Dzieci stawiły się w kostiumach, 
które mogły sobie wybrać w 
wypożyczalni strojów karnawało-
wych, zainicjowanej przez Radę 
Rodziców. Uczniowie bawili się 
przy dźwiękach muzyki granej 
przez Dariusza Makarewicza. 
Rodzice zadbali o wystrój sali gim-
nastycznej oraz o posiłki i napoje. 
Przygotowano dla dzieci atrakcje 
w postaci różnych zabaw. W trak-
cie rozstrzygnięto konkursy, które 
odbywały się przez cały grudzień 
i styczeń w ramach programów 
profilaktycznych. Nagrody zostały 
ufundowane przez Gminną Komi-
sję ds. Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. Chętnych 
do udziału w nich nie brakowało. 
Zabawa była wspaniała!

Razem z Seniorami!
Dzięki dyrektorowi Ryszar-

dowi Dziurze powstał przy naszej 
szkole Klubu Seniora „Młodzi 
Duchem.” Od tej pory różnice i 
podobieństwa między trzema 
pokoleniami junior – nauczy-
ciel – senior, staną się doskonałą 
bazą do organizacji wielorakich 
kontaktów w niezmiernie przyja-
znym klimacie. Wspólne zabawy, 
ciekawe zajęcia i warsztaty, kon-
kursy, wycieczki oraz świętowa-

nie różnych uroczystości będą 
sprzyjały wzajemnemu uczeniu 
się i „łączeniu pokoleń”. Dzięki 
wspólnej działalności będziemy 
realizować cenne zadania wycho-
wawcze związane z wyrabianiem 
u dzieci szacunku wobec osób 
starszych. Otwartość, tolerancja i 
szacunek do drugiego człowieka, 
to postawy i wartości niezbędne 
w przygotowaniu dzieci do życia 
w wielokulturowym i wielo-
wymiarowym społeczeństwie. 
Zapraszamy do naszej szkoły na 
zajęcia komputerowe wszystkich 
seniorów! 

Park w Jedlance
W poszukiwaniu nowych roz-

wiązań na zagospodarowanie 
wolnej przestrzeni w miejscu 
zlikwidowanego starego placu 
zabaw, ciekawą propozycją, z 
którą wystąpił dyrektor Ryszard 
Dziura, okazał się projekt parku. 
Takie zagospodarowanie prze-
strzeni będzie doskonałą alter-
natywą do prowadzenia lekcji na 
świeżym powietrzu i odpoczynku 
w czasie przerw szkolnych. Park 
będzie miejscem dla uczniów i 
rodziców, miejscem pozalekcyj-
nych spotkań dzieci i młodzieży 
oraz będzie służył społeczno-
ści lokalnej. Będzie naturalnym, 
wspaniałym przyrodniczym oto-
czeniem szkoły, w którym odby-
wać się będą również zajęcia 
dydaktyczno-wychowawcze w 
ramach „zielonej klasy”. Projekt 
obejmuje alejki z kostki brukowej, 
fontannę i wiele nowych nasa-
dzeń drzew iglastych i innych 
gatunków roślin. W naszym parku 

nie zabraknie również motywów 
historycznych. Jedna z alejek 
zostanie zakończona placem, 
na którym usytuowany zosta-
nie nowy pomnik poświęcony 
wszystkim żołnierzom walczą-
cym o wolność i niepodległość 
ojczyzny. Jesteśmy placówką z 
„Dębem Katyńskim”. Całkowity 
koszt inwestycji wynosi ok. 25 
000 zł. Zostanie ona sfinanso-
wana ze środków niepochodzą-
cych z budżetu gminy. Dzięki 
życzliwości sponsorów, zaanga-
żowania wszystkich ludzi dobrej 
woli rzeczy niemożliwe stają się 
realne. Takie gesty pobudzają do 
działania, dodają sił w dążeniu 
do celu dla dobra dzieci. Wszyst-
kim zaangażowanym w realizację 
tego przedsięwzięcia serdecznie 
dziękujemy!

Mistrz Powiatu 
w tenisie stołowym!

29 lutego nasi chłopcy znowu 
stanęli na najwyższym podium. 
Po zwycięstwie w piłce nożnej i 
w unihokeju to już trzecia korona 
mistrzowska w tym roku szkol-
nym. Bez ciężkiej i rzetelnej pracy 
łatwo nie da się osiągnąć suk-
cesu. Chłopcy oprócz umiejętno-
ści wykazali się dużą inteligencją 
i wykonali wszystkie założenia 
taktyczne – powiedział trener 
Ryszard Dziura. Dyrektor swoim 
wielkim zaangażowaniem oraz 
wiarą pokazał chłopcom, ze jeżeli 
się czegoś bardzo pragnie i ciężko 
pracuje, można to osiągnąć. 
Chłopcy, słuchając wskazówek i 
cennych rad grali w każdej wolnej 
chwili. Przed lekcjami, na prze-
rwach, po lekcjach i kiedy tylko 
było można. Efekty są wspaniałe. 
Złota drużyna to: Dawid Przybyś, 
Jakub Klocek, Mateusz Fijołek i 
dyrektor Ryszard Dziura. 

Zaproszenie
Mamy wielką przyjemność 

zaprosić wszystkich chętnych 
do naszej placówki na Festyn 
Rodzinny „Za jeden uśmiech, czyli 
rodzinnie ze szkołą”, który odbę-
dzie się 8 maja 2016 r. od godz. 
13:00.

Anna Paszkiewicz

Z życia szkoły
Zwyczajem lat poprzednich 

22 grudnia w szkole odbyło 
się przedstawienie bożonaro-
dzeniowe przygotowane przez 
uczniów klasy V. W świąteczny 
nastrój wprowadziło wspomnie-
nie betlejemskiej nocy oraz 
wysłuchanie kolęd w wykonaniu 
ucznia klasy VI Mateusza Koło-
dziejczyka. Spotkanie zakoń-
czyły życzenia złożone przez 
dyrektor Barbarę Deleska oraz 

wspólne dzielenie się opłat-
kiem. Korzystając z zaproszenia 
mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej w Jedlance ucznio-
wie klasy V ponownie zaprezen-
towali jasełka 18 stycznia.

Uczniowie klasy I wzięli udział 
w Ogólnopolskim Programie 
Edukacyjnym „Akademia Bez-
piecznego Puchatka“, którego 
założeniem było nauczyć naj-
młodszych zasad bezpieczeń-
stwa. Szereg działań podjętych 

przez uczniów i rodziców został 
potwierdzony certyfikatem 
wystawionym przez organizato-
rów przedsięwzięcia.

Styczeń 2016 r. obfitował 
w wiele ważnych uroczystości 
szkolnych. W trzeci weekend 
miesiaca odbyła się zabawa 
choinkowa oraz akademia z oka-
zji Dnia Babci i Dnia Dziadka. 
Swoją obecnością zaszczycili 
nas bohaterowie święta oraz 
zaproszeni goście: wójt Kamil 

Dziewierz, radna powiatu Teo-
dozja Bień oraz radny gminz 
Dariusz Lipiński. Spotkaniu 
towarzyszyły tańce, śpiewy i 
wiersze w wykonaniu uczniów 
szkoły oraz poczęstunek przy-
rządzony przez Radę Rodziców.

Niezwykłym wydarzeniem 
dla społeczności szkolnej było 
również zebranie semestralne 
z rodzicami, na którym oficjalnie 
zostały wręczone przez dyrektor 
Barbarę Deleskę odznaki wzoro-
wego ucznia tym uczniom, któ-
rzy wyróżniali się nauką i zacho-
waniem w I semestrze roku 
szkolnego 2015/2016.

PSP w Starych Zawadach
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Oderwaniem od rzeczywi-
stości było natomiast prze-
nośne planetarium, które 
zawitało do szkoły 26 stycz-
nia. Uczniowie mogli „zoba-
czyć“ gwiazdozbiory nieba 
letniego i zimowego, gwiaz-
dozbiory zodiakalne, Księżyc  
i Układ Słoneczny.

Miłym akcentem były obchody 
dnia zakochanych. Z tej okazji 
uruchomiono w szkole pocztę 
walentynkową, za pomoca 
której można było sprawić 
przyjemność drugiej osobie i 
wyznać, co się do niej czuje. 
Kartki walentynkowie otrzymali 
uczniowie, dyrekcja, nauczyciele  
oraz pracownicy obsługi.

Szkoła od lat aktywnie 
wspiera akcje charytatywne i w 
ramach tej działalności zorga-
nizowano zbiórkę pieniędzy na 
akcję „Góra Grosza“. Pozyskane 
pieniądze zostały przekazane 
na rzecz dzieci wychowujących 
się poza własną rodziną.

Z kolei w ramach akcji „Szkoło, 
Pomóż i Ty!“ w szkole rozprowa-
dzano cegiełki, z których dochód 
wsparł Fundację na Rzecz Osób 
Niewidomych i Niepełnospraw-
nych. W chwili obecnej w szkole 
trwa zbiórka makulatury, która 
zostanie przekazana do punktu 

odzyskiwania i przerobu surow-
ców wtórnych.

Konkursy 
15 grudnia odbyło się pod-

sumowanie Gminnego Kon-
kursu Plastycznego „Łańcuchy i 
Bombki Bożonarodzeniowe“, w 
którym uczniowie naszej szkoły 
zdobyli nagrody i wyróżnienia. 
Wśród laureatów znaleźli się: 
Amelia Brzezińska, Piotr Rędzia, 
Filip Rdzanek, Dawid Brzeziński, 
Adam Krakowiak, Jakub Bakow-
ski oraz Karolina Dużyja.

W styczniu z kolei odbyły się 
dwa konkursy organizowane 
przez Wydział Katechetyczny 
Kurii Diecezji Radomskiej. W 
szkolnym etapie Konkursu Wie-
dzy Religijnej „Święta Faustyna 
– Apostołka Bożego Miłosierdzia“ 
najlepsza okazała się Natalia 
Firlej z klasy VI, która będzie 
reprezentowała szkołę w finale. 
Zaś zwycięzcami szkolnego 
etapu Diecezjalnego Konkursu 
Plastycznego „Miłosierni jak 
Ojciec“, skierowanego do klas I–
III zostali: Amanda Klocek, Julia 
Okrój i Mateusz Gruszka.

Z początkiem drugiego seme-
stru odbył się szkolny etap XIV 
Konkursu Historycznego „Patron 
szkoły naszym bohaterem“, 

organizowanego przez Między-
powiatowy Ośrodek Doskona-
lenia Nauczycieli w Radomiu. 
Do finału zakwalifikowały się 
dwie drużyny: Jakub Kowalczyk 

z Aleksandrą Popiel oraz siostry 
Natalia i Laura Firlej.

Wszystkim gratulujemy  
i życzymy powodzenia!

Ewa Murdza

PSP w Jedlińsku
„Granie” dla WOŚP 

Karnawał w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Jedlińsku rozpo-
czął się Wielką Orkiestrą Świą-
tecznej Pomocy. W tę pierwszą 
akcję charytatywną zaanga-
żowany był dyrektor, nauczy-
ciele, rodzice i uczniowie naszej 
szkoły. Zebrane pieniądze, w 
kwocie 2 464,65zł, zostały prze-
kazane na konto Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy.

Kolejny krok w karnawał to 
wspólna zabawa noworoczna 
dla dzieci z oddziałów przed-
szkolnych

i uczniów klas I – VI pod czuj-
nym okiem wychowawców oraz 
ich rodziców.  

Profilaktyka sprzed oczu 
nam nie znika!

W tym roku szkolnym po raz 
pierwszy zorganizowano w 
naszej szkole cykl konkursów 
pod hasłem  „Jak spędzić wolny 
czas - czyli co zamiast alko-
holu, narkotyków, przemocy?” 
w nawiązaniu do Programu 
Profilaktyki realizowanego w 
PSP w Jedlińsku w roku szkol-
nym 2015/2016. Jest to alter-
natywny sposób zapobiegania 
uzależnieniom wśród dzieci i 
młodzieży, agresywnym zacho-
waniom i wyrabianiu właści-
wych postaw i zachowań.

Dzieci z oddziałów przedszkol-

nych wraz ze swoimi opiekun-
kami : L. Winnicką, B. Kaczor, A. 
Migą i A. Siczek  zorganizowały 
„Wyścigi rzędów – bieg z piłką, 
skoki zajęcze, rzut śnieżkami do 
celu oraz slalom wokół wyzna-
czonej trasy”. Uczniowie klas 
I – III pod kierunkiem swoich 
wychowawców: K. Żuchowskiej, 
K. Kapusty, E. Stachurskiej, E. 
Zegarek, D. Chojnackiej, I. Koło-
dziejczak i B. Bilskiej pisali wier-
sze na temat: „Zdrowe odżywia-
nie”. Natomiast uczniowie z  klas 
IV- VI sprawdzali swoją wiedzę 
na temat: „Czy wiesz co jesz?” 
– konkurs zorganizowany przez  
n-la przyrody E. Religa, ale zaan-
gażowali się również wycho-
wawcy: J. Lesiak, S. Dąbrowska, 
M. Poneta, A. Cielniak , S. Słomka 
i A. Krawczyk. Kolejny konkurs 
z tego cyklu prowadzili nauczy-
ciele wychowania fizycznego: S. 
Słomka, A. Cielniak. „Szkolny tur-
niej minikoszykówki” to działa-
nie, którego celem była integra-
cja społeczności szkolnej oraz 
aktywne i bezpieczne spędzanie 
czasu na przerwach.

 Specjaliści od Sienkiewi-
cza  i niełatwej gramatyki
Konkursy w szkole to już tra-

dycja. Dzieci chętnie biorą udział, 
ponieważ chcą sprawdzić swoją 
wiedzę i umiejętności. Osią-
gane wysokie wyniki to zasługa 

również rodziców i nauczycieli. 
Pierwszy etap konkursu orga-
nizowanego przez PGnr13 w 
Radomiu pt. „Polscy Nobliści” 
odbył się 22 lutego br. Wzięli w 
nim udział uczniowie kl.4-6. Do 
kolejnego etapu zakwalifiko-
wały się dwie uczennice: Marta 
Lipiec z klasy 4a oraz Karolina 
Molenda z 6b. Dziewczyny 15 
marca zmierzą się ze szczegó-
łowymi pytaniami dotyczącymi. 
m.in. twórczości H. Sienkiewicza, 
Skłodowskiej-Curie itd. Ucznio-
wie pracowali pod kierunkiem p. 
Sylwii Dąbrowskiej.

W bieżącym roku kalendarzo-
wym miała miejsce pierwsza 
edycja Gminnego Konkurs Wie-
dzy o Henryku Sienkiewiczu, 
organizowanego przez PSP w 
Bierwcach. Zadaniem konkurso-

wym dla uczniów klas 4-6 szkół 
podstawowych było wykona-
nie okładki do ulubionej książki 
autora „Quo vadis?” lub zredago-
wanie wskazanej przez organi-
zatorów konkursu formy wypo-
wiedzi. Miło nam poinformować, 
iż nasz uczeń –Kacper Wieczorek 
(6a, nauczyciel – Anna Kraska) 
zajął II miejsce. Kacper napisał 
wierszowaną biografię Sienkie-
wicza, ujmując tym samym kon-
kursowe jury. 

Pod koniec pierwszego seme-
stru odbył się w naszej szkole 
etap Ogólnopolskiego Konkursu 
Polonistycznego „Alfik Huma-
nistyczny”. Do potyczek języ-
kowych stanęli uczniowie klas 
4-6. I tym razem nasi humaniści 
nie zawiedli! Najwyższe wyniki 
na płaszczyźnie ogólnopolskiej 



22

zdobyli czwartoklasiści! Gustaw 
Ptaszek (4a, nauczyciel Syl-
wia Dąbrowska) uzyskał wynik 
bardzo dobry, natomiast dwie 
uczennice z klasy 4b – Hania 
Potera oraz Pola Olszewska –
wyniki dobre (nauczyciel –Anna 
Kraska). 

W dniu 13  stycznia 2016 roku 
17 uczniów z klas IV – VI przy-
stąpiło do konkursu „Święta Fau-
styna- apostołka Bożego Miło-
sierdzia”. Laureatką konkursu 
została Karolina Molenada ucz. 
kl. VIb. – opiekun ks. K. Piłat.

Inne konkursy były przezna-
czone dla  uczniów na spędza-
jących czas w szkolnej świetlicy 
świetlicy. Zorganizowano je w 
dwóch kategoriach: „Grzeczność 
i kultura – to moja natura ( kl. IV 
– VI) i „ Świąteczny czas radości 
– konkurs na szopkę bożonaro-
dzeniową. W  konkursy zaanga-
żowali się opiekunowie świetlicy: 
B. Cieślak, T. Leśniewska, A. Ciel-
niak i S. Słomka.

W konkurs  „Patron szkoły- 
naszym bohaterem”  zaanga-
żowali się uczniowie,  rodzice 
i nauczyciel historii - J.Bujek. 
Rywalizowały zespoły  dwu-
osobowe z poszczególnych 
klas, wykonując prezentację na 
temat patrona szkoły, Tadeusza 
Kościuszki,  i rozwiązując test 
o patronach szkół z naszego 
regionu. Jednak tylko trzy dru-
żyny zakwalifikowały się do 
kolejnego etapu; M. Kolasa i M. 
Tokarski kl. VI a, O. Langierowicz i 
M. Ptaszek Vb, a także A. Walczak 
i D. Siurnik kl. V b.

Uczniowie z klas trzecich pod 
opieką wychowawców I. Koło-
dziejczak i B.Bilskiej wygrali 
nominacje do XVI Ogólnopol-
skiego Festiwalu Pieśni- Pio-
senki Patriotycznej- Ludowej i 
Tańca Ludowego.Naszą szkołę 
zaprezentują w dniu 23 kwietnia 
2016 roku na konkursie finało-
wym.

Konkursy matematyczne to 
m. in. „Mały mistrz matematyki” 
przeznaczony dla klas trzecich. 
Szkołę reprezentowali ucznio-
wie: K. Simlat, M. Simlat – III a,( 
opiekun B. Bilska)  J. Kacprzak i M. 
Wieczorek – III b ( opiekun I. Koło-
dziejczak); „ Z   matematyką do 
Europy”  - w XIV edycji przezna-
czonej dla klas VI – tych wzięło 
udział 8 uczniów. Do II  etapu 
zakwalifikowali się: N. Hetman 
i F. Makulski –VIa ( opiekun: M. 
Poneta). W dniu 9 marca odbyła 
się II edycja konkursu Matema-
tyczno-Informatycznego „Maks 
Matematyczny”, w którym  brało 
udział 9 uczniów z klas V a i V 
b ( opiekunowie M. Poneta i J. 
Lesiak).  Czekamy na wyniki.

W dniu 11 marca w PSP w 
Jedlińsku odbył się szkolny 
etap XII edycji konkursu języka 
angielskiego „Teddy”, organi-
zowany przez Publiczną Szkołę 

Podstawową nr 3 w Radomiu 
przy współpracy Mazowiec-
kiego Samorządowego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w 
Radomiu. Wzięło w nim udział 15 
uczniów z klas III. Do II międzysz-
kolnego etapu, który odbędzie 
się 4 kwietnia, zakwalifikowała 
się piątka uczestników. Trzy-
mamy za nich kciuki i życzymy 
powodzenia. 

Za nami również konkurs z 
przyrody XXIX edycja konkursu 
„ Mój las” organizowany przez 
Zarząd SITLID. A. Kiepiela V a- 
zdobyła II miejsce natomiast A. 
Rafalak wyróżnienie ( opiekun 
A. Garczyńska). Przed nami już 
kolejne eliminacje do XIII Kon-
kursu  Przyrodniczego „Wspa-
niałości Przyrodnicze Europy- 
Nasze Mazowsze”. Konkurs jest 
skierowany do uczniów klas 
szóstych, którzy będą przygo-
towywać się pod kierunkiem 
E. Religi – nauczyciela przy-
rody, który już po raz kolejny  
zaangażuje ww. konkurs.  

Konkursy plastyczne:
• „Bukiet dla babci i 

dziadka”-10 prac przekazano 
do Krajowego Stowarzyszenia 
Pomocy Szkole w Warszawie, 
a mianowicie: A. Makulska- Ia, 
T.Kokosza- Ib,I. Szymanowicz- II 
a, A. Kiepiela – II b, K. Bartnik – II 
c, E. Pawelec – III a, K. Ziembicka 
– III b, O. Jeromin- III b ( opieku-
nowie: K. Żuchowska, K.Kapu-
sta, D. Chojnacka, E. Stachurska, 
E. Zegarek, I. Kołodziejczak, B. 
Bilska)  i O.Langierowicz – V b, 
M. Majewska – V a ( opiekun: B. 
Cieślak).

• .„Dopalacze kradną życie”– 
nagrodzeni uczniowie: T. Sułek– 
II b, O.Walczak ( opiekun E. Sta-
churska) i O. Langierowicz – V b, 
J. Paluch -V a, A. Kiepiela - V a, 
( opiekun: B. Cieślak ) na podsu-
mowanie pojechali do Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Zawa-
dach Starych.

• „Łańcuchy i bombki bożo-
narodzeniowe”- konkurs objął 
swoim zasięgiem bardzo dużą 
liczbę dzieci z PSP w Jedlińsku. 
Jednak tylko 12 uczniów otrzy-
mało wyróżnienia: F. Nowocień, 
,M. Malinowska O1( opiekun L. 
Winnicka), B. Socha 02 ( B.Ka-

czor), F. Stanikowski 03 (A. Miga) 
, N. Mordka 04 ( A. Siczek), Z. 
Kraska –II a (D. Chojnacka), W. 
Zawada  - II b ( E. Stachurska), D. 
Górnik – II c ( E. Zegarek) i A. Kie-
piela, J. Paluch  V a,  A. Walczak 
– V b, N. Hetman – VI a ( opiekun 
B. Cieślak).

Za nami już konkursy świą-
teczne: „Symbol Świąt Wielka-
nocnych” organizowany przez 
Gminne Centrum Kultury i Kul-
tury Fizycznej w Jedlińsku, na  
który wpłynęło 40 prac uczniów 
w kategorii : oddział przed-
szkolny – wyróżniono 6 prac, 
klasy I – III – wyróżniono 6 prac, 
kategoria klasy IV – VI- wyróż-
niono 6 prac i kategoria  dzieci 
z rodzicami – wyróżniono 6 prac. 
„Tradycyjna Palma Wielkanocna” 
– konkurs organizowany przez 
Muzeum Wsi Radomskiej. 9 prac  
uczniów zostało wyróżnionych i 
przekazanych do  organizatora 
konkursu. Dom Kultury „Borki” 
w Radomiu był organizatorem 
konkursu „ Palma, Pisanka Karta 
z Wielkanocy”. Na ten konkurs 
wpłynęło 57 prac, z których  34  
zakwalifikowało się do konkursu 
powiatowego. 
I znów głośno o tenisistach z 

PSP w Jedlińsku!
W lutym rozpoczęły się eli-

minacje Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w tenisie 
stołowym dziewcząt i chłopców. 
Nasza szkoła była reprezento-
wana w obydwu kategoriach, z 
tym że drużyna chłopców wystą-
piła w mocno odmłodzonym skła-
dzie. Na zawody gminne, które 
odbyły się 19 lutego 2016 r. 
we Wsoli pojechali Mikołaj Trze-
bieniak (klasa II), Patryk Żaczek 
(kl.III) oraz Wiktoria Serafin z 
Aleksandrą Berlińską. Chłopcy 
w gronie sześciu  drużyn upla-
sowali się na III miejscu, budząc 
uznanie swoją postawą i dobrą 
grą. Drużyna dziewcząt gra już 
trzeci rok w tym składzie, więc 
razem z zespołem ze Wsoli, była 
w gronie faworytów. Jednak 
pewną niewiadomą była dyspo-
zycja Oli, ponieważ ze względu 
na kontuzję treningi po półrocz-
nej przerwie, wznowiła dopiero 
kilka dni wcześniej. Postęp 
jaki zrobiła druga z dziewcząt – 

Wiktoria, pozwolił na wygranie 
zawodów i awans do eliminacji 
powiatowych. Kolejne zawody 
także odbyły się we Wsoli 29 
lutego, wzięły w nich udział po 
dwie najlepsze ekipy z poprzed-
nich gier. Również teraz nasze 
dziewczęta pokonały wszystkie 
drużyny i z Pierwszego miejsca 
awansowały do zawodów mię-
dzypowiatowych, które zostaną 
rozegrane w szkole w Jedlińsku 
22 marca. Trzymamy kciuki, aby 
tym razem awans na MIMSz stał 
się udziałem dziewcząt.

Imprezy okolicznościowe
W dniu 19 stycznia grupa 

uczniów pod opieką U. Chudzik, 
A, Kowalczyk i E. Religi wysta-
wili  jasełka w Domu Pomocy 
Społecznej w Jedlance.

08 marca Dzień Kobiet w 
naszej szkole obchodzony 
uroczyście. Wszystkie panie 
i te małe i te duże otrzy-
mały życzenia od dyrektora, 
panów pracujących w szkole  
i wszystkich chłopców.  

A co podczas ferii?
Chłopcy z klas IV- VI  wraz z 

p. S. Słomką  wyjechali na zgru-
powanie do Białego  Dunajca. Od 
świtu do późnego  popołudnia 
hartowali swoje ciało i umysł. 
Bardzo pożytecznie spędzili 
pierwszy tydzień  ferii. Zadowo-
leni cali i zdrowi wrócili do domu.

W dniach od 18 do 22 lutego 
27 uczniów z klas V i VI naszej 
szkoły wraz opiekunkami 
p. Aleksandrą Zielińską i p. 
Agnieszką Migą wzięło udział w 
obozie językowym „Euro Week – 
Szkoła Liderów” w  miejscowości 
Międzygórze k. Bystrzycy Kłodz-
kiej, zorganizowanym przez 
Europejskie Forum Młodzieży. 
Program Euro Week jest specjal-
nym obozem edukacyjnym opar-
tym na metodach stosowanych 
w Unii Europejskiej. Jego celem 
był rozwój najcenniejszych 
umiejętności społecznych, tzn. 
pracy w grupie, kierowania oraz 
prowadzenia prezentacji. Zaję-
cia prowadzone były wjęzyku 
angielskim przez zagranicznych 
wolontariuszy z całego świata, 
m.in. z Kenii, Francji, Indii i Wiet-
namu. Uczniowie brali udział w 
interaktywnych warsztatach, 
grach symulacyjnych i praktycz-
nych ćwiczeniach,  dzięki którym 
mogli rozwinąć swoje umiejęt-
ności językowe i poznać kulturę 
innych krajów. Odbyła sięrów-
nież wycieczka do Bystrzycy 
Kłodzkiej i Kłodzka, gdzie 
uczniowie wraz innymi uczest-
nikami obozu zwiedzili Muzeum 
Filumenistyczne oraz Bramę-
Wodną. W wolnym czasie organi-
zowano wycieczki krajoznawcze 
po okolicy, a wieczorami dzieci 
wraz z wolontariuszami bawiły 
się na dyskotekach.

Elżbieta Religa 
Anna Kraska 
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Nasi uczniowie uczestniczyli 
ostatnio w kilku konkursach. 
2 stycznia gimnazjaliści po raz 
pierwszy wzięli udział w Radom-
skich Zawodach Matematycz-
nych organizowanych przez 
Radomski Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli. Swoje umiejętności 
matematyczne sprawdzali: Pau-
lina Prygiel i Emil Kociński z klasy 
IIA, Monika Bolek, Kamil Choj-
nacki i Przemysław Kobylarz z 
klasy IIIA oraz Kacper Banaszew-
ski i Arkadiusz Ofiara z klasy IIIB.

Zwycięzcami szkolnego kon-
kursu na wykonanie kartki świą-
tecznej w języku angielskim oraz 
niemieckim zostali: w kategorii 
język angielski – Jakub Król z 
klasy IIIB (I miejsce), Julia Czajka 
(wyróżnienie); w kategorii język 
niemiecki – Weronika Potera (I 
miejsce), Damian Dąbrowski 
(wyróżnienie).

29 stycznia odbyło się wręcze-
nie medali i nagród rzeczowych 
zwycięzcom Szkolnego Testu 
Wiedzy o Sporcie i Konkursu Rzu-
tów do Kosza. Wiedzą popisali 
się: Matylda Trzewińska i Prze-
mek Kobylarz z klasy IIIA oraz 
Konrad Nogalski z klasy IA, nato-
miast celnością rzutów zaimpo-
nowali: Wiktoria Maj z klasy IB 
oraz Miłosz Pomarański i Anna 
Bromińska z klasy IA.

Na przełomie listopada i grud-
nia po raz kolejny uczniowie 
naszej szkoły zaangażowali się 
w Ogólnopolską Akcję „Góra 
Grosza”, której koordynatorem 
była Agata Pawluczyk. Ucznio-
wie zbierali drobne monety, 
aby pomóc dzieciom wychowu-
jącym się poza swoją rodziną, 
w domach dziecka, czy rodzi-
nach zastępczych. Akcja uczy 
empatii i wdraża do działań  

charytatywnych.
19 stycznia odbył się atrak-

cyjny pokaz w wykonaniu arty-
stów ukraińskiego cyrku „Szok”. 
Przedstawili oni program z ele-
mentami żonglerki, tresury zwie-
rząt, akrobacji i iluzji. Najmłod-
szych uczniów zachwycił pudel 
wykazujący zdolności mate-
matyczne, a starszych – taniec 
Supermana. Uczniowie chętnie 
prezentowali także swoje umie-
jętności akrobatyczne.

Gimnazjaliści z klas I i II z 
wychowawcami obejrzeli w Mul-
tikinie najnowszą część Gwiezd-
nych wojen „Przebudzenie 
mocy”. Może będą chcieli poznać  
pozostałe filmy z tej serii?

Z okazji Dnia Babci i Dnia 
Dziadka tradycyjnie uczniowie 
najmłodszych klas przedstawili 
wzruszające wiersze i piosenki 
związane z tymi świętami. Jak 
zwykle mili goście – seniorzy – 
otrzymali upominki od swoich 

wnucząt i zostali zaproszeni na 
poczęstunek.

28 stycznia był dniem udanej 
zabawy karnawałowej w naszej 
szkole. Najpierw bawili się naj-
młodsi w pomysłowych kostiu-
mach, później starsi uczniowie, 
którzy żywiołowo tańczyli i 
śpiewali dyskotekowe przeboje 
wraz z prowadzącym imprezę. 
Nie obyło się bez poczę-
stunku, o który zatroszczyła  
się Rada Rodziców.

Przed feriami liczna grupa 
gimnazjalistów obejrzała 
wystawę interaktywną Mózg 
2016 „GAME i fikacja” w 
Zespole Szkół Technicznych 
w Radomiu. Organizatorzy 
przygotowali liczne atrakcje: 
wirtualne przenoszenie przed-
miotów na statku kosmicznym, 
wędrówka po amerykańskim 
miasteczku czy błądzenie w 
labiryncie. Natomiast gra Edu-
Lego wprowadziła gimnazjali-
stów w świat programowania  
komputerowego.

Niemałą atrakcją, zarówno 
dla dzieci jak i dla młodzieży, 
były pokazy astronomiczne w 
naszej szkole. 16 lutego sala 
gimnastyczna zmieniła się w 
mobilne planetarium w postaci 
nadmuchiwanego namiotu, 
gdzie przeprowadzono seans 
astronomiczny. Uczniowie obej-
rzeli kilka filmów edukacyj-
nych o Układzie Słonecznym, 
zjawiskach astronomicznych i 
wyprawach na Księżyc. Orga-
nizatorzy pokazu zadbali o to, 
aby uczniowie poczuli się jak 
w prawdziwym planetarium. 
Seans dostarczył uczestni-
kom niesamowitych wrażeń. 
Mamy nadzieję, że nabyta w 
trakcie pokazów wiedza słu-
żyć będzie zarówno w życiu 
codziennym jak i na zajęciach  
geografii czy przyrody.

Małgorzata Zegarek

ZSP w Wierzchowinach

Konkurs plastyczny
9 grudnia 2015 r. został roz-

strzygnięty konkurs plastyczny 
pt. „Plakat promujący Gminę 
Jedlińsk”, będący realizacją Dzie-
cięcej Sesji Rady Gminy z dnia 
10 czerwca 2015 r. Organizato-
rem konkursu był Zespół Szkół 
Publicznych im. Witolda Gom-
browicza we Wsoli. Honorowy 
patronat nad imprezą sprawo-
wał wójt gminy Jedlińsk Kamil 
Dziewiarz. Komisja konkursowa 
oceniła nadesłane prace zgod-
nie z kryteriami przyjętymi w 
regulaminie i na tej podstawie 
wyłoniono następujących lau-
reatów i wyróżnionych: w kate-
gorii klas I–III: I miejsce – Alek-
sandra Kiepiela (PSP Jedlińsk), II 
miejsce – Maja Staniewska (PSP 

Wsola), III miejsce – Nikola Janus 
(PSP Stare Zawady). Wyróżnie-
nie – Patryk Pudzianowski (PSP 
Wsola). W kategorii klas IV–VI: 
I miejsce – Daria Bieniek (PSP 
Stare Zawady), II miejsce – Kac-
per Kiepiela (PSP Wsola), III miej-
sce – Wiktoria Janus (PSP Stare 
Zawady). Wyróżnienia: Szymon 
Rędzia (PSP Stare Zawady), Julia 
Doleska (PSP Jedlińsk), Jakub 
Wójcik (PSP Wsola) oraz Kamil 
Gomuła (PSP Wsola).

Maraton pisania listów
Po raz pierwszy nasza szkoła 

włączyła się w organizacje 
Maratonu Pisania Listów 2015 
Amnesty International. Tym 
samym będziemy mogli pomóc 
więźniom sumienia i innym oso-

bom narażonym na łamanie praw 
człowieka na całym świecie. 
Maraton odbywa się co roku w 
okolicy Międzynarodowego Dnia 
Praw Człowieka. W czasie mara-
tonu powstają ręcznie pisane 
listy w obronie konkretnych osób 
lub grup, których prawa czło-
wieka zostały złamane. Dzięki 
listom udaje się realnie wpły-
nąć na poprawę sytuacji osób. 
Wspólnie z dyrekcją i nauczycie-
lami napisaliśmy listy w obronie 
politycznego rysownika Zunara z 
Malezji. Zulkiflee Anwar „Zunar” 
Ulhaque jest zagrożony wyro-
kiem długoletniego więzienia za 
potępienie na Twitterze uwięzie-
nia malezyjskiego lidera opozycji 
Anwara Ibrahima. Zunar jest poli-
tycznym rysownikiem znanym z 
satyrycznych ataków na korup-
cję rządu i oszustwa wyborcze. 
Maraton pisania Listów Amnesty 
International to największe w 

Polsce wydarzenie dotyczące 
praw człowieka. Patronat nad 
akcją objęli Lidia Kutkiewicz i 
Jerzy Faliński. Uczniowie naszej 
szkoły napisali 150 listów.

Ogólnopolski Konkurs
 Mitologiczny

Mitologia grecka i rzymska to 
ważne źródła kultury, z którymi 
dzieci młodzież powinni zazna-
jamiać się jak najwcześniej, by 
rozumieć różnorodne nawiąza-
nia i przetworzenia motywów 
oraz archetypów. Pod koniec 
2015 roku – 31 grudnia otrzy-
maliśmy doskonałą wiadomość: 
uczniowie szkoły podstawowej 
i gimnazjum osiągnęli sukces w 
Ogólnopolskim Konkursie Mito-
logicznym. Cieszymy się tym 
bardziej, że jako szkoła przystą-
piliśmy do tej formy sprawdzenia 
wiedzy humanistycznej po raz 
pierwszy. W gimnazjum laure-

ZSP we Wsoli
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•

atkami zostały uczennice klasy 
IIa, podopieczne Małgorzaty 
Borowiec: Magdalena Tatar (3. 
miejsce), Zuzanna Kowalczyk (7. 
miejsce), Wiktoria Pietrzyk (9. 
miejsce), Zofia Kalbarczyk (11. 
miejsce) i Natalia Jabłońska (13. 
miejsce). W szkole podstawowej 
utytułowanych jest naprawdę 
wielu. W ich gronie znaleźli się: 
podopieczni Mirosławy Kali-
nowskiej: Robert Siurnik (10. 
miejsce), Karolina Płowiec (11. 
miejsce), Damian Pysiak (13. 
miejsce), Julia Gryz (15. miejsce); 
podopieczni Małgorzaty Wrony: 
Maciej Gryz (12. miejsce), 
Katarzyna Guzińska (13. miej-
sce), Maja Wojciechowska (14. 
miejsce), a także podopieczna 
Agnieszki Tomalskiej: Aleksan-
dra Lewandowska (15. miej-
sce). Serdecznie gratulujemy 
uczniom oraz ich opiekunom 
oraz życzymy kolejnych sukce-
sów w przyszłym roku szkolnym.

Młodzieżowa Akademia 
Kultury

W sobotę 5 grudnia 2015 r. 
Bartłomiej Młynarski odebrał 
wyróżnienie za recenzję książki 
„Mały Książę” w ramach XXVI 
Młodzieżowej Akademii Kultury 
organizowanej przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Radomiu. 
Konkurs miał zasięg powiatowy. 
Brali w nim udział uczniowie ze 
szkół podstawowych i gimna-
zjalnych z Radomia i okolicznych 
powiatów. Przypominamy, że 
Bartek w poprzednich latach 
zajął w MAK-u II i III miejsce. 
Opiekunem ucznia była Anna 
Skrzynecka. Serdecznie gra-
tulujemy i życzymy literackich 
sukcesów w szkole ponadgim-
nazjalnej.

Zabawa choinkowa
9 stycznia sala gimnastyczna 

w naszej szkole zamieniła się 
w zaczarowaną krainę pełną 
duchów, wróżek, czarodziejów, 
kowbojów, biedronek, motylków 
i innych postaci z kreskówek i 
bajek. Całość rozpoczęła się o 
godz. 10:00, a szkolną zabawę 
poprowadziło dwóch clownów 
cyrkowy Rupert i Rico, którzy 
od pierwszych taktów skocznej 
muzyki zagrzewali dzieci do 
wspólnej zabawy i korowodów 
tanecznych.

Bal Wolontariusza
16 stycznia w Publicznym 

Gimnazjum nr 6 w Radomiu 
odbył się coroczny Bal Wolon-
tariusza, który jest podzięko-
waniem dla wszystkich osób 
ze Stowarzyszenia Centrum 
Młodzieży Arka za cały rok ich 
bezinteresownej pracy. Z naszej 
szkoły na balu obecny był dyrek-
tor Paweł Stępnikowski, opie-
kunowie klubu: Ewelina Kowal-
czyk i Katarzyna Sadowska oraz 

wolontariuszki: Klaudia Mazu-
rek, Klaudia Wiśniewska, Magda 
Hojda i Natalia Jabłońska. Hasło 
tegorocznego balu brzmiało 
pod „Pod Aniołem”. W trakcie 
imprezy były przeprowadzone 
wybory królowej i króla balu. 
Z dumą pragniemy poinformo-
wać, że nasza uczennica Klaudia 
Mazurek zdobyła tytuł królowej 
balu. Patronem medialnym całej 
imprezy było Radio Plus z Rado-
mia.

Dzień Babci 
i Dzień Dziadka

Dzieci z oddziałów przedszkol-
nych świętowali Dzień Babci 
i Dzień Dziadka. Dziadkowie i 
babcie licznie przybyli na uro-
czystość. Każda z grup przygo-
towała część artystyczną. Mali 
artyści, z wielkim przejęciem 
recytowali wierszyki oraz śpie-
wali piosenki. Dziadkowie mogli 
zobaczyć jak pięknie występują 
ich wnuczęta. Kolejną niespo-
dzianka dla gości były własno-
ręcznie wykonane przez dzieci 
piękne kalendarze. Na koniec 
wszyscy rozkoszowali się 
pysznymi ciastami domowego 
wypieku.

Przedszkolaki również pamię-
tały o swoich Babciach i Dziad-
kach i wspólnie ze swoją panią 
przygotowały dla nich niespo-
dzianki. 25 stycznia do przed-
szkola licznie przybyli goście 
i zasiedli na widowni. Dzieci 
zaprezentowały program arty-

styczny, a następnie wręczyły 
własnoręcznie wykonane pre-
zenty dla swoich ukochanych 
Babć i Dziadków. Po części 
oficjalnej niecodzienni goście 
zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek przygotowany 
przez rodziców.

ZDROWE – NIETRUDNE
28 stycznia dzieci z klas I–III 

przygotowywały zdrowe posiłki, 
które potem wspólnie zjadły na 
stołówce szkolnej. Wszystkie 
klasy realizują program firmy 
Kupiec i MAC Edukacja: ZDROWE 
– NIETRUDNE. Celem tego pro-
gramu jest kształtowanie zdro-
wych nawyków żywieniowych 
wśród uczniów klas I–III ze 
szkół podstawowych na terenie 
całego kraju. Przygotowywanie 
szaszłyków owocowych, kana-
pek z warzywami, musli z dodat-
kami, czy sałatki z kaszą kuskus 
sprawiało dzieciom wiele rado-
ści. Satysfakcja ze wspólnego 
gotowania była ogromna, tak 
więc kolejny maraton przyrzą-
dzania zdrowych pyszności już 
niedługo.

Dzień Patrona Szkoły
29 stycznia nasza szkoła 

obchodziła Dzień Patrona – 
Witolda Gombrowicza. Przy 
wejściu do szkoły, pod tablicą 
pamiątkową wmurowaną w 
ścianę, złożone zostały kwiaty 
w barwach narodowych. Na 
dolnym korytarzu można było 

podziwiać projekty strojów z lat 
20. i 30. XX wieku stworzone 
przez Angelikę Płaskocińską z 
klasy IIb gimnazjum. Z okazji 
ważnej dla tradycji szkoły uro-
czystości nauczyciele odpo-
wiedzialni za przygotowanie 
uroczystej imprezy (Katarzyna 
Wieteska, Elżbieta Kokoszczyk, 
Ewa Woźniak-Krawczyk, Izabela 
Wójtowicz-Stępień, Małgorzata 
Borowiec, Anna Borkowska-Szy-
maniak) zorganizowali program, 
który zaangażował całą społecz-
ność szkoły oraz zainteresował 
zaproszonych gości. Uczniowie 
klas 0–III szkoły podstawowej 
brali udział w konkursach pla-
stycznych i zabawach sporto-
wych. Starsze dzieci – klasy IV–VI 
szkoły podstawowej – uczestni-
czyły w „Dniu na opak”. Rekon-
strukcji pobytu Witolda Gombro-
wicza u brata Jerzego we Wsoli 
dokonała Małgorzata Borowiec. 
W przedstawieniu brali udział: 
W. Pietrzyk, M. Tomalska, W. 
Stachowiak, S. Pasek, P. Chaber-
ski, G. Porzyczka, P. Skowron, K. 
Sałaciński (IIb), Paweł Pyrek (IIb), 
Kacper Kozłowski (IIb), Mikołaj 
Tuzimek (IIa), Jakub Warzyński 
(IIa), Igor Romanowski (IIa), Kac-
per Płowiec (IIb). W scenie przy-
jęcia u Gombrowiczów zespół 
aktorów wspomagali tancerze: 
Wiktoria Dróżdż (IIa), Kinga Her-
nik (IIb), Magdalena Hojda (IIa), 
Natalia Jabłońska (IIa), Wiktoria 
Łącka (IIa), Angelika Płaskociń-
ska (IIb), Natalia Słomka (IIa), 
Julia Suwalska (IIa), Wiktoria 
Pysiak (IIa), Oliwia Wędzonka 
(IIb), Patrycja Ziółek (IIa). Pio-
senkę „Biały wianek” wykonali 
dziewczęta i chłopcy z klasy IIa 
i IIb w pięknych strojach regio-
nalnych przygotowani przez 
przewodnika chóru –Magdalenę 
Tatar (IIa): Wiktoria Pysiak (IIa), 
Wiktoria Łącka (IIa), Julia Suwal-
ska (IIa), Natalia Jabłońska (IIa), 
Daniel Rybicki (IIb), Paweł Pyrek 
(IIb), Jakub Warzyński (IIa). Pokaz 
mody „Przez dekady z Gombro-
wiczem” prowadziła z prawdzi-
wie konferansjerskim talentem 
Julia Suwalska. Uczniowie klas 
drugich dowcipnie potraktowali 
wizerunki z pięciu dekad mody, 
tak więc można było zobaczyć 
gangstera, wdowę po szefie 
mafii, hipiski czy pary nowo-
żeńców. Makijaże, fryzury i sty-
lizacje pokazu mody wykonały 
z tytanicznym nakładem pracy 
Paulina Kuraś (IIa) oraz Mag-
dalena Tatar (IIa), zaś oprawę 
muzyczną przygotował Ignacy 
Nowicki (IIa). Na zakończenie 
uczennice szkoły podstawowej 
przedstawiły przepisy kulinarne 
kuchni argentyńskiej, w któ-
rej szczególnie gustował nasz 
Patron oraz zaprosiły chętnych 
do poczęstunku.

Dorota Jędrasiewicz
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Sukcesy naszych uczniów…
15 grudnia 2015 r. odbyły się 

Jedlińskie Spotkania z Kolędami 
i Pastorałkami. Na konkurs zgło-
szonych zostało 30 wykonaw-
ców w różnych grupach wieko-
wych. Naszą szkołę reprezen-
tował zespół wokalno-instru-
mentalny liczący 21 uczniów 
oraz solistka Maria Śliwowska 
(IIIc). Nasz zespół wyśpiewał I 
miejsce wykonując pastorałkę 
„Ciemna noc” oraz kolędę „Oj 
maluśki, maluśki” w nowej aran-
żacji nauczyciela muzyki Łuka-
sza Kęski.

Tego dnia rozstrzygnięto rów-
nież gminny konkurs plastyczny 
pt. „Bombka i łańcuch bożonaro-
dzeniowy”. Nagrodzeni ucznio-
wie to Beata Rdzanek (IIIc), 
Monika Majewska (IIId), Łukasz 
Imiołek (Ib), Aleksandra Paluch 
(Ic) i Klaudia Białkowska (IId). 
Wyróżnienie w tym konkursie 
otrzymali Julia Adamczyk (Ic), 
Kacper Śmiechowski (IIa) i Wik-
toria Rafalak (IIIc).

21 grudnia 2015 r. w Warsza-
wie podsumowano wojewódzki 
konkurs plastyczny pt. „Ptaki 
zimujące w kraju. Zdjęcia, zwy-
czaje, wiedza” organizowanego 
przez Fundację Lokalnej Akcji 
Specjalnej w Warszawie. Cie-
szymy się, że wśród nagrodzo-
nych są nasi uczniowie: Dominik 
Bartnik (Ib), Aleksandra Paluch 
(Ic) i Julia Serafin (IIIa). Ser-
decznie gratulujemy uczniom 
i nauczycielce plastyki Teresie 
Leśniewskiej.

Uczennica Julia Serafin (IIIa) 
przygotowana przez nauczy-
ciela Romana Wójcika znalazła 
się w gronie 40 osób, wybranych 
spośród kilkuset z całej Polski i 
została zaproszone do udziału w 
IX edycji programu CEMS Chance 
w Szkole Głównej Handlowej w 
Warszawie w dniach 8–11 grud-
nia. Ten innowacyjny projekt 
skierowany był do ambitnych 
i uzdolnionych uczniów klas 
III gimnazjów oraz I klas szkół 
ponadgimnazjalnych. Miał na 
celu pomoc młodym ludziom w 
podjęciu decyzji edukacyjnych 
i zaplanowaniu ścieżki zawodo-
wej. Julia brała udział w warszta-
tach i panelach motywacyjnych, 
które dotyczyły m.in. planowa-
nia ścieżki kariery, zasad savo-
ir-vivre oraz prowadzenia debat.

„Nie czekaj aż będziesz 
miał dużo, podziel 

się odrobiną”
Motto to już po raz 14 przy-

świeca młodzieży i nauczycie-
lom, którzy kwestowali w XXIV 
Finale Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Jak co roku 
mieszkańcy gminy Jedlińsk oka-
zali się bardzo hojni i udało nam 
się zebrać 6.808,10 zł. Wszyst-
kim ofiarodawcom, młodzieży, 
nauczycielom, koordynatorce 
Jolancie Politowskiej, właścicie-
lom piekarni Expuch Państwu 
Jaworskim, policjantom z Komi-
sariatu Policji w Jedlińsku, ser-
deczne serduszkowe podzięko-
wania.

Euroweek – Szkoła Liderów 
– my tam byliśmy…

W dniach 6–10 lutego trzyna-
stu uczniów, pod opieką nauczy-
cielki Marty Zielińskiej, przeby-
wało w Długopolu Dolnym na 
obozie szkoleniowym Euroweek – 
Szkoła Liderów. W trakcie pobytu 
uczniowie brali udział w inte-
raktywnych warsztatach, grach 
symulacyjnych i praktycznych 
ćwiczeniach, a także mieli moż-
liwość prowadzenia konwersacji 
w języku angielskim z wolon-
tariuszami z Kenii, Indii, Filipin, 
Niemiec, Hiszpanii i kilku innych 
krajów. Podobnie jak w ubiegłym 
roku odbyła się wycieczka do 
Kłodzka i Bystrzycy. Nie zabra-
kło czasu na integrację podczas 
wspólnych tańców, śpiewów i 
spacerów. Wszyscy po powrocie 
byli bardzo zadowoleni i zade-
klarowali swój udział w kolejnej 
edycji za rok.

Kolędnicy misyjni wśród 
mieszkańców Jedlińska

Tuż po świętach Bożego Naro-
dzenia gimnazjaliści pod opieką 
s. Ireny Różyckiej kolędowali w 

Jedlińsku na rzecz misji. Kolęd-
nicy zostali zaproszeni do Urzędu 
Gminy w Jedlińsku, gdzie odby-
wała się sesja Rady Gminy. Po zło-
żeniu życzeń i odśpiewaniu kolędy 
zostali poczęstowani słodyczami. 
W trakcie kolędowania udało się w 
sumie zebrać 1.120 zł. W imieniu 
misjonarki s. Stanisławy Oszywy 
serdeczne Bóg Zapłać.

V Jubileuszowy KOMIN 
Gminy Jedlińsk

Po raz siódmy obchodziliśmy 
Dzień Bezpiecznego Internetu, 
w tym po raz piąty Kongres Mło-
dych Internautów Gminy Jedlińsk 
(KOMIN). Przedsięwzięciami były: 
Zimowy Turniej Gier Kompute-
rowych organizowany w okresie 
ferii zimowych, sobotnie spotkania 
dla uczestników kursu organizo-
wanego przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną, spotkanie dla rodziców, 
quiz z terminologii internetowej 
oraz sam jubileuszowy Kongres. 
Ponadto uczniowie przygotowali 
filmiki związane z hasłem DBI. W 
Kongresie uczestniczyła młodzież 
z gimnazjów w Wierzchowinach 
i we Wsoli wraz z opiekunami, 
nasi uczniowie, uczniowie klasy 
VI z PSP w Jedlińsku oraz grupa 
rodziców. W trakcie tego dzia-
łania przeprowadzono owocną 
dyskusję na temat „Co ja mogę 
zrobić by Internet był lepszy” oraz 
przeprowadzono warsztaty w 2 
grupach – młodzieży i rodziców, 
poświęcone tematowi tegorocz-
nych obchodów DBI „LEPSZY 
INTERNET ZALEŻY OD CIEBIE”. 
Na jubileuszowy Kongres przybyli 
goście z Naukowej i Akademickiej 
Sieci Komputerowej w Warszawie 
(NASK) dr Agnieszka Wrońska 
– kierownik Akademii NASK, Mar-
tyna Różycka – kierownik zespołu 
Dyżurnet.pl., podinspektor Aneta 
Pawlińska – ekspert Wydziału Pre-
wencji Komendy Wojewódzkiej 
Policji oraz uczestniczki sobot-
nich zajęć z obsługi komputera. 
Wszyscy uczestnicy Kongresu 
otrzymali pamiątkowe gadżety w 
postaci nośników pamięci sfinan-
sowane przez Gminną Komisję 
ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Jedlińsku, zaś 
zaproszeni goście dodatkowo 
podziękowania i wypieki z piekarni  
EXPUCH w Jedlińsku.

Justyna Salak

PG w Jedlińsku
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Reprezentująca ULKS Jedlińsk 
Justyna Paluch  została lau-
reatką Gali Mistrzów Sportu 
Powiatu  Radomskiego 2015. 
Brązowa medalistka Halowych 
Mistrzostw Polski  Juniorów  w 
lekkiej atletyce,  w biegu na 
dystansie 200m, została wyróż-
niona na trzecim miejscu w gro-
nie nominowanych w kategorii 
rocznik 1999 i starsi.  Przypo-
mnijmy, że Justyna podczas gali 
2012 r. została Sportowcem 
Roku w młodszej kategorii do lat 
15.  Żałujemy, że to już ostanie 
wyróżnienie  w powiecie radom-
skim dla ambitnej zawodniczki, 
bowiem aktualnie reprezentuje  
ona barwy jednego z najsilniej-
szych klubów w Polsce -  AZS 
AWF Warszawa.  Formuła nomi-
nowania zawodników  do nagród 
nie przewiduje typowania  osób 
reprezentujących kluby lub szkoły 
spoza powiatu radomskiego.   
W gronie nominowanych w tej 
kategorii znaleźli się:  Dawid 
Paluch – srebrny medalista ogól-
nopolskiej gimnazjady w szta-
fetowych biegach przełajowych, 
dwukrotny złoty medalista XVII 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej;  Patryk Świąder  - dru-
żynowy brązowy medalista ogól-
nopolskiej gimnazjady strzelec-
kiej oraz finalista Ogólnopolskiej 
Olimpiady Mlodzieży;  Monika 
Kozłowska – brązowa drużynowa 
medalistka ogólnopolskiej gimna-
zjady strzeleckiej, czwarta zawod-
niczka  krajowych mistrzostw Ligi 
Obrony Kraju, finalistka Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży  
oraz Paulina Paluch – finalistka 
Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży  w biegach na 100m,  
200m i sztafecie 4x100m.

W młodszej kategorii  do lat 
15-tu grono nominowanych spor-
towców z gminy Jedlińsk otwo-

rzył Piotr Świąder   - drużynowy 
brązowy medalista ogólnopol-
skiej gimnazjady strzeleckiej, 
mistrz makroregionu młodzików 
w konkurencji karabin pneuma-
tyczny - 30 strzałów.  Osiągnię-
cia kolejnych dwóch zawodników 
są wyjątkowo porównywalne   z  
wyczynami Piotrka. Jarosław 
Kucharski oraz Paweł Flis zostali 
srebrnymi medalistami ogólno-
polskiej gimnazjady w sztafe-
towych biegach przełajowych, 
wicemistrzami  makroregionu  w 
biegach przełajowych – Jarek na 
3000m, Paweł na 2000m oraz 
dwukrotnymi złotymi medali-
stami XVII Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. Obaj zdobyli 
srebrne medale  w Międzynaro-
dowych Zawodach Lekkoatle-
tycznych dla szkół im. Henryka 
Jakimiaka – Paweł na 1000 m, Jarek 
na 2000 m. Jedyną dziewczyną w 
tym gronie okazała się Klaudia 
Pryciak. To brązowa drużynowa 
medalistka ogólnopolskiej gim-
nazjady strzeleckiej, dwunasta  
zawodniczka Mistrzostw Polski 
Młodzików w strzelectwie – kpn 
30. Najmłodszym nominowanym 
został  Kacper Imiołek – indy-
widualny srebrny medalista 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w biegach przełajowych, 
zawodnik piłkarskiej drużyny GKS 
Jedlińsk, z którą wywalczył awans 
do ligi wojewódzkiej. Wszyscy 
wymienieni zostali powołani 
do tzw. zaplecza   kadr  narodo-
wych lub kadr wojewódzkich w 
swoich kategoriach wiekowych.  
Statuetkę dla szkoleniowca 

roku przyznano Łukaszowi Kur-
kowi  - trenerowi młodych adep-
tów piłki nożnej  GKS Drogo-
wiec Jedlińsk.   Po raz pierwszy,  
w historii dotychczasowych gali, 
przyznano okolicznościowe sta-
tuetki i dyplomy  najlepszym 
szkołom we współzawodnic-
twie sportowym dzieci i mło-
dzieży  w ramach Powiatowych 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
2015. W gronie laureatów zna-
lazły się obie szkoły z Jedlińska. 
Gimnazjum  sklasyfikowano 
na pierwszym miejscu.  Szkoła 
podstawowa zajęła drugie miej-
sce ulegając jednym punktem   
rówieśnikom z Iłży.

Wracają do gry o punkty
Występująca w lidze okręgo-

wej drużyna seniorów Drogowca 
Jedlińsk rozpoczęła przygotowa-
nia   do  rundy wiosennej   w dru-
giej dekadzie stycznia.  Pierwsze 
zajęcia  prowadzili zawodnicy 
Ernest Pawelec i Karol Stęp-
niewski.  Jednocześnie  zarząd 
klubu podjął działania dotyczące 
zatrudnienia nowego szkole-
niowca.  Z końcem stycznia funk-
cję  trenera powierzono Paw-
łowi Lewandowskiemu, który 
w rundzie jesiennej prowadził  
drużynę Iłżanki Kazanów.

Pod  okiem nowego coacha  
Drogowiec rozegrał  osiem spo-
tkań towarzyskich.  

Justyna Paluch laureatką VII Gali Mistrzów Sportu Powiatu 
Radomskiego, piłkarze wracają na boiska, międzyszkolne 
rozgrywki pod znakiem tenisa stołowego.

Nagrodzeni wraz z wójtem gminy. Od lewej: Kamil Dziewierz - Wójt 
Gminy Jedlińsk, Justyna Paluch, Łukasz Kurek - trener GKS Drogowiec  
Jedlińsk, Barbara Walczak - dyrektor PG w Jedlińsku, Piotr Świąder  
i Janusz Dupla - dyrektor PSP w Jedlińsku.

•

Liczna ekipa naszej gminy wraz z honorowymi gośćmi Gali - koszykarzami ROSY RADOM Robertem Witką 
oraz Seid’em Hajrić’em.

•

Justyna Paluch.•
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Pięć z nich rozstrzygnął na 

swoją korzyść:  ze Skarysze-
wianką, Centrum Radom  i 
Strażakiem Wielogóra po 3:1, 
Zamłyniem Radom 4:1 i Choj-
niakiem Wieniawa  5:2. Dwa 
mecze zakończyły  się remi-
sami 1:1 z Jodłą Jedlnia-Letni-
sko i KS Promna. W ostatnim 
meczu odniósł zwycięstwo   
w  Potworowie 4:0. Inauguracja 
rozgrywek w lidze okręgowej  
19.  marca.  Drogowiec zmierzy się   
o godz. 13:00 w Iłży  z Polonią.

Nie próżnują  grupy młodzie-
żowe. W okresie ferii w Kozie-
nicach odbył się halowy turniej 
piłki nożnej. Drugie miejsca 
zajęły ekipy z rocznika 2001/02 
i 2005/06. W meczach sparingo-
wych na stadionie trampkarze z 
rocznika 2001 i 2002 wygrali z 
MSPN Radomiak 2002 3:1, Bro-
nią Radom  2002 4:3, zremiso-
wali z Chojniakiem Wieniawa 3:3 
i Legionem Radom 2:2 oraz ule-
gli UKS Nasze Nadzieje z Kozie-
nic  1:2. Zespół od soboty 12. 
marca rozpoczął występy w lidze 
wojewódzkiej. Pierwszym prze-
ciwnikiem była Unia Warszawa. 
GKS nie sprostał gospodarzom 
ulegając 0:3. Chłopcy z rocznika 
2003/04 wygrali z SP Radomiak 
8:4, Oronką Orońsko 5:2 i ule-
gli Chojniakowi  1:7. Początek 
rozgrywek w młodszych gru-
pach wiekowych zaplanowano  
na  drugą  dekadę  kwietnia.

Z optymizmem oczekuje wzno-
wienia rozgrywek w klasie A tre-
ner  Strażaka Wielogóra  Norbert 
Panasiuk. -  Noworoczne treningi   
rozpoczęliśmy w trzeciej  deka-
dzie  stycznia.  Rozegraliśmy 
sporo spotkań  towarzyskich,  
w których  była okazja wypró-
bować potencjalnych kandyda-
tów do wzmocnienia zespołu.    
W poszczególnych meczach  (wg 
kolejności gier) uzyskaliśmy 
następujące wyniki: z  Bronią 
Radom 1996  1: 7,  KS  Chomen-
tów  6 : 2,  Akcją Jastrzębia 1 : 0, 
Gracją Tczów  0:6,  Oronką Oroń-
sko  4:3,  Drogowcem Jedlińsk 
1:3,    KS Potworów  5:2  i  Benia-
minkiem Radom  5:0 – zrelacjono-
wał trener. -  Trzy drużyny walczą  
o awans, my chcemy sprawić 
sobie i kibicom jak najwięcej 
miłych niespodzianek. Jesteśmy 
groźni na swoim boisku dla naj-
lepszych,  więc liczę co najmniej 
na utrzymanie pozycji w tabeli.  
W przyszłym tygodniu zapadną 
decyzje zarządu klubu dotyczące 
wzmocnień kadrowych i osta-
tecznie zakończymy etap przy-
gotowań do rundy wiosennej - 
powiedział Norbert Panasiuk. 

Zaczęli rok w stolicy
Juniorzy ULKS Jedlińsk wrócili 

ze stolicy z Mistrzostw Warszawy 
w strzelectwie sportowym.  

W kat. juniorów młodszych  brą-
zowy medal zdobyła Klaudia Pry-
ciak w konkurencji KPN 40, a jej 
klubowy kolega Patryk Świąder  
zajął 5. miejsce.

Ze szkolnych aren
Dziewczęta  skuteczniejsze
We Wsoli i Jedlińsku odbyły 

się eliminacje powiatowe XVIII 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w tenisie stołowym. 
Cztery drużyny zakwalifikowały 
się  do eliminacji międzypowiato-
wych. Pełną pulę  zgarnęły  dziew-
częta ze szkół podstawowych 
zajmując dwa pierwsze miejsca.   
Zwyciężył zespół z Jedlińska, w 
którym  grały Wiktoria Serafin i 
Aleksandra Berlińska.  W decy-
dującej o prymacie w powiecie 
potyczce pokonały rówieśniczki  
ze Wsoli 3:1. W drużynie gospo-
darzy zawodów wystąpiły dwie 
Zuzanny: Molendowska i Piwo-
warczyk oraz Karolina Konopik.  
Obie ekipy zagrają w zawodach 
wyższego szczebla.  Wśród gim-
nazjalistek niepokonane okazały 
się Julia Serafin,   Monika Majew-
ska i  Weronika Wąsik reprezen-
tujące Jedlińsk. W półfinale zmie-
rzyły się ze Wsolą, wygrywając 
3:1. Dziewczęta ze Wsoli osta-
tecznie zajęły czwarta lokatę. 
Jedynym zespołem męskim, 
który wywalczył awans okazała 
się ekipa ze szkoły podstawo-
wej w Jedlance. Dawid Przybyś, 

Mateusz Fijołek i Jakub Klocek 
okazali się bezkonkurecyjni  
wygrywając wszystkie spotkania  
po 3:0. Chłopcy ze Wsoli zajęli 
piąte miejsce.  Na miejscach 5-6 
sklasyfikowano gimnazjalistów  
z Jedlińska i Wsoli. 

Trzecia wygrana Kacpra
Po raz dziewiąty zorganizo-

wano w Radomiu   Bieg Kazi-

ków.  To popularne uliczne biegi 
masowe, w których uczestni-
czy coraz więcej biegaczy we 
wszystkich kategoriach wieko-
wych. Miło nam poinformować, 
że w kategorii szkół podstawo-
wych zwycięzcą biegu został 
Kacper Imiołek z Jedlanki, który 
tryumfował po raz trzeci z rzędu 
w tej imprezie. W gronie gimna-
zjalistów Jarosław Kucharski zajął 
drugie miejsce, Paweł Krawczyk 
był piąty a Kacper Nowakowski 
jedenasty (wszyscy PG Jedlińsk).

Grają dalej
Reprezentantki szkoły pod-

stawowej we Wsoli  zwycię-
żyły w pierwszej rundzie pił-
karskiego turnieju dla klas 
czwartych i piątych „Tymbark 
– z podwórka  na stadiony” poko-
nując zdecydowanie rywalki  
ze Zwolenia i Modrzejowic.

Siatkarskie  „koty za płoty”
W Radomiu, z inicjatywy 

klubu Cerrad Czarni Radom,  
odbył się międzyszkolny  tur-
niej piłki siatkowej chłopców,  
w którym  wystąpiły męskie 
reprezentacje kilkunastu gmin 
i miast naszego regionu. Głów-
nym celami turnieju były pro-
mocja siatkówki w środowisku, 
możliwość spędzenia wolnego 
czasu w sposób czynny  oraz 
możliwość szukania talentów 
siatkarskich w lokalnym środo-
wisku.  Reprezentacja gminy  
Jedlińsk została złożona z 
uczniów gimnazjów z Jedlińska, 
Wsoli i Wierzchowin.   Wystą-
pili oni pod okiem Romana 
Wójcika i Pawła Kokoszy. 
Wprawdzie nie odnieśli szcze-
gólnych sukcesów ale przeżyli 
świetną sportową przygodę. 
Mają nadzieję, że to nie ostatni  
tego typu turniej.

Na pamiątkę pozostały 
pamiątkowe koszulki oraz zapro-
szenie do Radomia na ligowy  
mecz Czarnych.

Krystian Kilar

Klaudia Pryciak.•

Tenisowe zespoły ZSP we Wsoli.•

Wśród gimnazjalistek najlep-
sze okazały się pingpongistki 
z Jedlińska.

•

Drużyna tenisistów PSP Jedlanka wraz z opiekunem Ryszardem 
Dziurą (z prawej) oraz organizatorami Marzeną Okrutą – Duplą  
i dyrektorem ZSP we Wsoli Pawłem Stępnikowskim. 

•
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