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Szanowni Państwo,

Podczas majowej sesji 
Rady Gminy, radni rozpatrzyli 
sprawozdanie z wykona-
nia budżetu gminy za 2016 
rok. Sprawozdanie zostało 
zatwierdzone, a radni podjęli 
uchwałę w sprawie udziele-
nia mi absolutorium. Dziękuję 
wszystkim, którzy wspierali 
mnie w realizacji budżetu: 
pracownikom Urzędu Gminy, 
kierownikom jednostek pod-
ległych, sołtysom, radnym, a 
przede wszystkim Pani Ilonie  
Starzyńskiej – Skarbnikowi 
Gminy.

Z wielką przyjemnością 
chciałbym Państwa poinfor-
mować, że Gmina Jedlińsk 
otrzymała dofinansowanie 

do inwestycji „Przebudowa 
drogi gminnej Nr 350423W 
Klwaty Kolonia – droga kra-
jowa nr 7 w miejscowości 
Klwaty, Wsola ul. Graniczna, 
Wielogóra”.

Dofinansowanie wyniesie 
prawie 1 mln zł, przy koszto-
rysowej wartości inwestycji 
na poziomie ponad 1,5 mln 
zł. Projekt modernizacji drogi 
zakłada przebudowę odcinka 
na długości 1,9 km.

Ponadto trwają lub wkrótce 
rozpoczną się kolejne inwe-
stycje w zakresie infrastruk-
tury drogowej – ulica Bursz-
tynowa we Wsoli, droga 
dojazdowa w Jedlance, ulice 
Północna i Łąkowa w Wie-
logórze. W trakcie realizacji 
są także remonty budynków 

szkolnych we Wsoli, Wierz-
chowinach i Starych Zawa-
dach, które będą trwały przez 
okres wakacji.

26 czerwca w Jedlińsku 
odbył się MotoPiknik Jadar 
Family Drift 2 Jedlińsk 2016. 
Tegoroczna impreza była 
połączona z akcją chary-
tatywną, z której dochód 
zostanie przeznaczony na 
leczenie i rehabilitację Kac-
pra – 8-letniego mieszkańca  
naszej gminy. 

Podczas imprezy udało 
nam się zebrać 6.500 zł, 
a z licytacji uzyskaliśmy 
4.190zł, co daje nam łączną 
kwotę: 10.690 zł za co ser-
decznie w imieniu Kacpra 
dziękuję!

W ostatnią niedzielę 

sierpnia odbędą się dożynki 
gminne połączone z XI Tur-
niejem Sołectw. 

Zapraszam wszystkich do 
uczestnictwa w obchodach 
święta plonów, a sołec-
twa zachęcam do udziału  
w Turnieju.

Inwestycje
Przebudowa ulicy Bursztynowej we Wsoli (odcinek o długości 104 m)

W TRAKCIE REALIZACJI

Modernizacja drogi dojazdowej w Jedlance (odcinek o długości 817 m)  

Przebudowa drogi gminnej Klwaty – Wsola 
ul. Graniczna – Wielogóra (odcinek o długości 1,9 km)   

Przebudowa ulic Północnej i Łąkowej w Wielogórze (odcinek o długości 816 m)

Remont sali gimnastycznej
w Wierzchowinach 

Termomodernizacja sali gimnastycznej 
w Starych Zawadach

Termomodernizacja ZSP we Wsoli

Wartość: 151.999,99 zł

Wartość: 304.037,40 zł

Zakładany koszt: 1 535 155,16 zł 
(w tym dofinansowanie PROW: 993 254,00 zł)

Wartość: 304.037,40 zł

Wartość: 127.295,71 zł Wartość: 210.039,49 zł

Wartość: 550.469,07 zł

Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej

Wizyta przedstawicieli ambasad krajów UE
7 kwietnia w gmi-

nie Jedlińsk, w ramach 
wizyty studyjnej 
AGROTRIP 2016, gości-
liśmy delegację przed-
stawicieli ambasad kra-
jów Unii Europejskiej  
w Polsce.

Celem wizyty była 
wymiana doświadczeń i 
prezentacja dobrych prak-
tyk w korzystaniu z fun-
duszy unijnych w ramach 
działalności Lokalnej 
Grupy Działania „Razem 
dla Radomki”.

Uczestnicy wizyty 
odwiedzili Muzeum 
Gombrowicza we 

Wsoli, gdzie zwiedzili 
wystawę i zapoznali się  
z doświadczeniami 
Muzeum w aspekcie korzy-
stania ze środków osi 4 
LEADER Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich. 
Delegacja spotkała się 
także w wójtem gminy 
Jedlińsk Kamilem Dziewie-
rzem. W trakcie spotkania 
przedstawiciele ambasad 
zapoznali się m.in. z pro-
jektami zrealizowanymi 
przez gminę Jedlińsk z 
wykorzystaniem środków 
pochodzących z funduszy 
unijnych.

W TRAKCIE REALIZACJI

W TRAKCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

W TRAKCIE REALIZACJI

W TRAKCIE REALIZACJI W TRAKCIE REALIZACJI

W TRAKCIE REALIZACJI

Wójt Gminy Jedlińsk, Rada Gminy Jedlińsk,  Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej
zapraszają mieszkańców na 

Święto Pieczonego Ziemniaka
Impreza odbędzie się 18 września 2016 (Niedziela) na terenie przy świetlicy w Ludwikowie

W programie między innymi: 
- konkurs na potrawę z ziemniaka, konkurs na najlepiej zatańczony taniec ludowy, konkursy dla dzieci i dorosłych tematycznie zwią-
zane z ziemniakiem, występy kapeli i zespołów ludowych, zabawa taneczna i wiele innych atrakcji.

W dniu 14 lipca 2016 roku 
w Warszawie, Kamil 

Dziewierz – Wójt Gminy Je-
dlińsk, przy kontrasygnacie 
Ilony Starzyńskiej – Skarb-
nik Gminy, podpisał umowę  
z Marszałkiem Wojewódz-
twa Mazowieckiego Adamem 
Struzikiem na wykonanie  
zadania „Przebudowa drogi 
gminnej Nr 350423W Klwaty 
Kolonia – droga krajowa nr 7 
w miejscowości Klwaty Wsola  
ul. Graniczna Wielogóra”.

Kwota w wysokości  
993 254,00 zł została przyznana 
gminie, na podstawie złożonego 
wniosku o przyznanie pomocy ze 

środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich  - EFRROW. Jest 
to 63,63% poniesionych kosz-
tów przez gminę Jedlińsk. Wkład 
własny gminy: 541 901,16 zł 
a całkowity koszt inwestycji to:  
1 535 155,16 zł.
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Partnerstwo Regionalne Cerrad Czarni Radom

Finał krajowy turnieju BRD

21 czerwca 2016 r. Pre-
zes Zarządu klubu 

WKS Czarni Radom Mariusz 
Szyszko przekazał na ręce 
wójta gminy Kamila Dzie-
wierza podziękowania dla 
Gminy Jedlińsk za wsparcie 
drużyny Cerrad Czarni Ra-
dom w ramach Partnerstwa  
Regionalnego.

W ramach współpracy ucznio-
wie szkół z terenu gminy Jedlińsk 
mieli możliwość nieodpłatnie 
wyjechać na mecze PlusLigi – 
siatkarskiej ekstraklasy, spoty-
kania się z gwiazdami, w tym 
także z zawodnikami grającymi  
w reprezentacji Polski. 

Dzięki współpracy z klubem 

Cerrad Czarni Radom zawodnicy 
odwiedzali szkoły, gdzie odby-
wały się pokazowe treningi z 
udziałem młodzieży. Po zaję-
ciach siatkarze rozdawali auto-
grafy oraz pozowali do zdjęć. Siatkarze Cerrad Czarni  Radom w gimnazjum w Jedlińsku.•

„Poszukiwacze kultury”
Stowarzyszenie Rozwo-

ju Wsi Bierwce i Oko-
lic oraz Grupa nieformal-
na Bierwieccy odkrywcy 
kultury realizują projekt  
„Poszukiwacze kultury”. 

Projekt dofinansowany jest 
ze środków Programu „Fun-
duszu Inicjatyw Obywatel-
skich – Mazowsze Lokalnie”, 
realizowanego przez Fundację 
Fundusz Współpracy, Stowa-
rzyszenie BORIS, oraz Stowa-
rzyszenie Europa i My .Okres 
realizacji od 1 czerwca 2016 r.  
do 30 września 2016 r.

Uczestnikami projektu są 
dzieci, osoby niepełnoletnie 
oraz seniorzy, którzy bezpłatnie 
biorą udział w warsztatach:
1. Animacji kultury lokalnych 
menadżerów kultur;
2. Kuchenne rewolucje – warsz-
taty kulinarne tradycyjnych 
potraw ludowych, ale i diete-
tycznych, gdzie osoby starsze 
uczą młodsze przygotowywania 
posiłków;
3. Warsztaty z nowych mediów 
i poznania Internetu – cykl 
tych działań ma na celu poka-
zanie tego, co współcześnie 
stanowi podstawę komuniko-
wania się w świecie mediów, 
co jest interesujące zarówno 
dla młodzieży jak i dla osób  

w podeszłym wieku;
4. Warsztaty muzyczne gry na 
instrumentach ludowych;
5. Warsztaty gry na instrumen-
tach afrykańskich;
6. Nordic Walking.

Realizacja projektu ma na celu 
kształtowanie wśród seniorów 
i osób młodych nawyków do 
czynnego, kreatywnego spę-
dzania czasu, rozwoju umiejęt-
ności, dostosowania realiów 
obecnego świata, a przede 
wszystkim do rozwoju i budowy 
dialogu międzypokoleniowego. 
Zajęcia warsztatowe prowa-
dzone są przez doświadczonych 
trenerów i cieszą się dużym 
zainteresowaniem. Są wspa-
niałą okazją do miłych spotkań  
i rozmów młodzieży oraz senio-
rów.

Na potrzeby organizacji pro-
jektu „Poszukiwacze kultury”, 
warsztatów, wydarzeń arty-
stycznych i zajęć promujących 
kulturę ludową nieodpłatnie 
udostępnione zostały sale 
dydaktyczne i warsztatowe w 
Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Henryka Sienkiewicza w 
Bierwcach. Zapraszamy chęt-
nych do udziału w realizowanym 
przez nas projekcie.

Ewa Ofiara

Projekt dofinansowany ze środków Programu „Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie”  realizowanego 
przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS 

oraz Stowarzyszenie Europa i MY.

1050-lecie Chrztu Polski
15 czerwca w Jedlińsku 

odbyły się gminne obchody 
1050. rocznicy Chrztu  
Polski.

Po mszy, odprawionej 
w kościele parafialnym w 
Jedlińsku przez ks. bpa Pio-
tra Turzyńskiego, odsłonięta 
została pamiątkowa tablica 
wmurowana w ścianę kościoła. 

Następnie uczniowie ze 
wszystkich szkół z terenu 
gminy Jedlińsk, przybliżyli 
dzieje Polski w akademii 
patriotyczno-religijnej. Każda 

szkoła przedstawiała krótką 
inscenizację, a wszystkie 
one złożyły się na barwną 
 lekcję historii Polski.

W obchodach udział wzięli: 
wójt gminy Kamili Dziewierz, 
przewodnicząca rady Aneta 
Żurowska wraz z radnymi, 
radna powiatowa Teodozja 
Bień, kierownik radomskiej 
delegatury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego 
Krzysztof Murawski, przed-
stawiciele szkół oraz lokalna 
społeczność.

Uczniowie Publicznego 
Gimnazjum w Jedlińsku: 

Kacper Śmiechowski, Monika 
Wójcik i Aleksandra Wolak 
wywalczyli trzecie miejsce w 
Finale Krajowym XXXIX Ogól-
nopolskiego Turnieju Bez-
pieczeństwa w Ruchu Drogo-
wym w Opolu.

Kilka dni wcześniej, w War-
szawie, okazali się najlepsi w 
zmaganiach wojewódzkich i 
uzyskali prawo reprezentowania 
Mazowsza w imprezie central-
nej. Finał krajowy zorganizo-
wano na terenie województwa 
opolskiego w miejscowościach 
Izbicko i Krośnica. Po pierwszej 
konkurencji – udzielaniu pierw-

szej przedmedycznej – trudno 
było liczyć na końcowy suk-
ces. Zdaniem sędziów, zespół 
popełnił mały błąd i był sklasy-
fikowany na ósmym miejscu w 
gronie 17-stu ekip. Z testami 
teoretycznymi z zakresu zna-
jomości przepisów ruchu dro-
gowego oraz rozwiązywaniem 
sytuacji drogowych dotyczących 
zasad pierwszeństwa prze-
jazdu, ekipa Jedlińska poradziła 
sobie znakomicie odpowiada-
jąc prawidłowo na 100 pytań 
ze 105 możliwych. Wynik ten 
dał awans na piąte miejsce. Po 
przejechaniu rowerowego toru 
przeszkód zespól przesunął się 
o kolejną lokatę. W ostatniej 

konkurencji, jeździe praktycz-
nej po miasteczku ruchu dro-
gowego, jedlińszczanie spisali 
się świetnie i wskoczyli („wje-
chali”) na trzeci stopień podium 
 w końcowej klasyfikacji.

Indywidualnie, w gronie 51 
zawodników 7. miejsce zajął 
Kacper. Tuż za nim uplasowała 
się Monika. Oli przypadła 13. 
lokata. Uczestnikom imprezy 
zapewniono szereg dodatko-
wych atrakcji: wizytę w Jura-
parku w Krasocinie, obserwację 
walk rycerskich nad Jeziorem 
Turawskim, wycieczkę na Górę 
Św. Anny oraz zwiedzanie 

Opola, w którym odbyło się pod-
sumowanie turnieju.

Warto dodać, że podopieczni 
Krystiana Kilara – nauczyciela 
WF-u z gimnazjum w Jedliń-
sku, który od 20-stu lat przy-
gotowuje uczniów do startów  
w BRD, tytuł najlepszej drużyny 
województwa wywalczyli po raz 
trzeci z rzędu, a Ola Wolak dwu-
krotnie okazała się najlepszą 
zawodniczką na Mazowszu.

Jest to najlepszy wynik  
w finałach ogólnopolskich od 
15 lat kiedy to uczniowie jedliń-
skiego gimnazjum zdobywali: 1. 
miejsce w 2001 r. i 2. w 2002 r.
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Warto przeczytać!
Nadia Hashimi – „Afgańska perła”
Historia dwóch kobiet, które podzielił czas, ale połączyły te same marzenia. Zajmująca, barwna, 
ukazująca tajemnicze życie afgańskich kobiet.

Ben Shephard – „Powrót”
Epicka opowieść o tym, jak niesiono pomoc milionom ludzi, jak udało się zaprowadzić i utrzymać pokój 
i jak ludzie pozbawieni domu znaleźli dla siebie nowe miejsca do życia.

Marek Borucki – „Wielcy zapomniani. Polacy którzy zmienili świat”
W świecie osiągnęli wiele: sławę, szacunek, uznanie, często duże pieniądze. U nas mało znani, bądź 
w ogóle zapomniani. Książka wydobywa z narodowej niepamięci ludzi, których warto poznać bliżej.

Maja Prusińska – „Atlas ryb akwariowych”
W atlasie zamieszczono opisy 150 gatunków ryb akwariowych. Charakterystyki pomogą dobrać 
odpowiednie gatunki tak, by odpowiadały one naszym możliwościom i jednocześnie spełniały 
wymagania tych delikatnych zwierząt.

Cristiana Morato – „Królowe przeklęte”
Fascynująca opowieść o życiu sześciu kobiet, które pozostawiły głęboki ślad w historii. Legendarne 
królowe: Krystyna szwedzka, Maria Antonina, cesarzowa Sissi, Eugenia de Montijo, królowa Wiktoria 
i jej wnuczka pokazane od bardziej ludzkiej strony – tej, o której czasem milczy oficjalna historia.

Marie Louise Rudolfsson – „Białek spotyka Karmel”
Seria książek dla dzieci, które właśnie uczą się czytać. Celowo dobrana wielkość liter, przejrzysta 
konstrukcja zdań, fascynujące przygody – to wszystko wzmacnia koncentrację i pozwala uniknąć 
znużenia towarzyszącego dzieciom rozpoczynającym samodzielne czytanie.

Wojciech Krupa w czasie spotkania z dziećmi.•

Wręczenie certyfikatów uczestnikom kursu komputerowego.•

Spotkanie z pisarzem
9 marca 2016 r. do najmłod-

szych czytelników, na zapro-
szenie Biblioteki, przyjechał 
Wojciech Krupa – regionalista, 
bajkopisarz i autor książek 
dla dzieci. 

Najbardziej znane z jego prac 
to: „Radomir”, „Wąż Mąż”, „Krótka 
historia Radomia dla dzieci” oraz 
„Słonik Nicponik”.

Uczestnikami spotkania były 
dzieci klasy I, II i III szkół pod-
stawowych z terenu gminy 
Jedlińsk. Spotkanie przebiegło 
w bardzo sympatycznej atmos-

ferze. Pisarz przeplatał czytanie 
fragmentów książeczek aneg-
dotami ze swojego życia oraz 
ciekawymi ćwiczeniami rucho-
wymi, w których dzieci chętnie 
brały udział.

W tym dniu można było zaku-
pić także wybrane książki Woj-
ciecha Krupy i otrzymać jego 
autograf. W podziękowaniu za 
spotkanie i wspaniałą zabawę 
pisarz został obdarowany 
kwiatami. Długie oklaski były 
dowodem, że spotkanie bardzo 
wszystkim się podobało.

Kurs komputerowy 
zakończony

Wręczeniem certyfikatów 
przez wójta gminy Kamila Dzie-
wierza i ks. kanonika Grzegorza 
Wójcika, dnia 21 marca 2016 r. 
zakończył się kurs komputerowy 
dla seniorów.

Kurs ukończyło 30 osób 
aktywnie uczestniczących w 
zajęciach. Szkolenie było bez-
płatne, prowadzone przez biblio-
tekarki GBP i przeznaczone dla 
osób rozpoczynających przygodę  
z komputerem.

Przez 7 tygodni uczestnicy 
kursu komputerowego zdoby-
wali umiejętności w zakresie 
podstawowej obsługi kompu-
tera. Zapoznali się z praktycz-

nym wykorzystaniem edytorów 
tekstu, nauczyli się zakładania 
 i korzystania z poczty elektro-
nicznej oraz komunikatorów spo-
łecznościowych, takich jak Face-
book, Nasza klasa.

Cieszy nas, że większość 
uczestników chciałoby konty-
nuować naukę i poszerzać wia-
domości z zakresu poznawania 
możliwości, jakie niesie kompu-
ter i Internet.

Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych na kolejny 
kurs komputerowy w paździer-
niku. Zapisy w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Jedlińsku  
ul. Warecka 4.

Wycieczka do Krakowa Przedstawienia dla 
dzieci w GCKiKF

Podziękowanie
Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku dziękuje Karolinie  

Krzemińskiej z Kępin oraz Bożenie Górka z Nowych Zawad  
za nieodpłatne przekazanie książek do biblioteki.

Stowarzyszenie Społecz-
no-Kulturalne Rak oraz 
Gminne Centrum Kultury  
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku 
byli organizatorami odpłat-
nej wycieczki do Krakowa 
skierowanej do wszystkich  
mieszkańców gminy.

Wyjazd miał miejsce 21 maja 
2016 r. i wzięły w nim udział 44 
osoby z terenu gminy Jedlińsk. 
Pomimo faktu, iż wyjazd był 
jednodniowy udało się odwie-
dzić wiele ciekawych miejsc. 
Wycieczkę rozpoczęliśmy od 
wizyty w Sanktuarium Jana 
Pawła II, gdzie grupa zwiedziła 
muzeum poświęcone Papieżowi 
Polakowi. Następnie uczestni-
czyliśmy w prelekcji w kościele 
górnym, podczas której można 
było zgłębić informacje doty-
czące Sanktuarium. Niewąt-
pliwie wzruszającym momen-
tem było odwiedzenie kaplicy 
kapłańskiej, gdzie znajduje 
się płyta z grobu Jana Pawła II 
pochodząca z Grot Watykań-
skich Bazyliki św. Piotra w Rzy-
mie, którą po beatyfikacji Ojca 
Świętego otrzymało w darze 
krakowskie Centrum. Mogliśmy 
tu również zobaczyć relikwiarz z 
krwią papieża.

Następnym punktem pro-
gramu było zwiedzanie krakow-
skiego Kazimierza. Rozpoczęli-
śmy od wizyty na Skałce. Tam 

poznaliśmy historię kościoła,  
a także zeszliśmy do krypt,  
w których pochowani są sławni 
Polacy. Idąc kazimierskimi ulicz-
kami odwiedziliśmy ponadto: 
bazylikę św. Katarzyny oraz 
Bazylikę Bożego Ciała. Po 
odwiedzeniu magicznych miejsc 
krakowskiego Kazimierza, 
uczestnicy wyjazdu przemieścili 
się na Rynek Główny w Krako-
wie, gdzie miało miejsce zwie-
dzanie indywidulane.

Podsumowaniem wycieczki 
była podróż do czasów wcze-
snego średniowiecza. A to za 
sprawą wizyty w podziemiach, 
bowiem pod płytą Rynku znaj-
duje się unikatowy na skalę 
europejską rezerwat archeolo-
giczny, który daje możliwość 
podziwiania odnalezionych 
skarbów i poznania burzliwych 
dziejów średniowiecznego Kra-
kowa. Podziemia Rynku były 
ostatnim punktem wycieczki.

Uczestnicy podczas tego 
intensywnego dnia mieli okazję 
zobaczyć wiele zabytków będą-
cych świadectwem historii, prze-
konać się, że Kraków obfituje w 
bogate życie artystyczne i kultu-
ralne, poczuć magiczną atmos-
ferę, która sprawia, że zabie-
gani turyści mają niezliczone 
okazje, aby zwolnić, przystanąć  
i popatrzeć.

Anna Malinowska

19 kwietnia i 10 maja 2016 
r. GCKiKF zaprosiło dzieci z pla-
cówek oświatowych z terenu 
gminy na przedstawienia 
teatralne w wykonaniu arty-
stów z Krakowa. 

Spektakle, na które cyklicznie 
zapraszamy najmłodszych cieszą 
się niesłabnącą popularnością. 
Dzieci odwiedzają nas chętnie i 
świetnie się bawią podczas inte-
raktywnych  programów.

19 kwietnia zaprezentowany 
został spektakl pt. „Zajęcza 
Chatka”. Najmłodsi mieszkańcy 
poznali opowieść o sprytnym 
lisie, który zajął chatkę zającz-
kowi. Zrozpaczony zając prosił o 
pomoc w odzyskaniu domu spo-
tkane na swej drodze zwierzęta. 
Wszystkie bardzo chciały mu 
pomóc i próbowały wpłynąć na 
zachowanie lisa. W efekcie odzy-

skanie chatki udało się. Bajka 
opowiadała o przyjaźni i chęci 
niesienia pomocy. Inscenizację 
obejrzało ponad 250 młodych 
osób z placówek oświatowych z 
terenu gminy.

Natomiast 10 maja dzieci 
obejrzały przedstawienie o Zło-
tej Rybce. Spotkanie obfitowało 
w gromkie oklaski i wybuchy 
śmiechu. Poza tym, że artyści w 
humorystyczny sposób przed-
stawili historię rybaka, jego 
żony i złotej rybki, to także nie 
mogło zabraknąć morału, który 
uczył dzieci, że zachłanność nie 
popłaca. Na zakończenie wiele 
dzieci z nutką refleksji stwier-
dziło, że dobrze byłoby spotkać 
złotą rybkę, która spełniłaby cho-
ciaż jedno marzenie.

Anna Malinowska

GMINNE CENTRUM KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ W JEDLIŃSKU
zaprasza dzieci i młodzież z terenu gminy na

Akcję Lato 2016
prowadzoną w GCKiKF w Jedlińsku oraz placówkach terenowych 

(Lisów, Bierwiecka Wola, Nowe Zawady, Piastów, Ludwików I Mokrosęk).
W przygotowanej przez nas ofercie wakacyjnej każdy znajdzie coś dla siebie. Wakacyjny czas spędzony w GCKiKF 

obfitował będzie w turnieje, quizy, zajęcia kulinarne, zajęcia plastyczne oraz sportowo-rekreacyjne. To jedynie nie-
które z propozycji. W trakcie trwania Akcji Lato odbędzie się Turniej Świetlic, Rajd Rowerowy oraz Wakacyjny Tur-
niej Piłkarski Dzikich Drużyn o Puchar Wójta Gminy. Szczegóły wkrótce na stronie internetowej www.ck.jedlinsk.

Wójt Gminy Jedlińsk, Rada Gminy Jedlińsk 
oraz Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej
zapraszają wszystkich pasjonatów malarstwa na

warsztaty mistrzowskie z uczestnikami 
III Międzynarodowego Pleneru Malarskiego,

który odbędzie się w sierpniu w Jedlińsku.
Szczegóły pojawią się wkrótce 

na stronie internetowej www.ck.jedlinsk.pl.
Informacje dostępne także pod 

nr telefonu 48 32 13 052. 
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Majówka w Bierwieckiej Woli

W niedzielę 15 maja  
w Bierwieckiej Woli odbyła się 
impreza plenerowa – Majówka. 
Organizatorami byli Wójt 
Gminy Jedlińsk, Rada Gminy 
Jedlińsk oraz Gminne Centrum 
Kultury i Kultury Fizycznej w 
Jedlińsku.

Tego dnia dopisali zarówno 
goście jak i pogoda. Na Majówkę 
przybył wójt gminy Kamil Dzie-
wierz, sekretarz gminy Andrzej 
Pawluczyk, skarbnik gminy 
Ilona Starzyńska, radna powiatu 
radomskiego Teodozja Bień 
oraz radni gminy: Ewa Ofiara, 
Robert Rędzia, Marek Janiec i 
Radosław Langierowicz. Imprezę 
rozpoczął występ miejscowego 
zespołu „Wólczanki”. Forma-
cja działa od przeszło 5 lat, a 
śpiewany repertuar to znane 
ludowe przeboje. Należy wspo-
mnieć, że panie układają także 
własne piosenki. Zespół prowa-
dzi Dorota Rędzia, natomiast  
akompaniuje Piotr Fokt.

Następnie w przedstawie-
niu teatralnym wystąpiły dzieci 
uczęszczające do świetlicy w 
Bierwieckiej Woli. Komediowa 
inscenizacja dotyczyła zdrowia 
i higieny. Po humorystycznym i 
bardzo pouczającym przedsta-
wieniu przyszedł czas na występ 
Klaudii Bzduchy, która zachwy-
ciła wszystkich swoim wspania-
łym głosem. Klaudia zaśpiewała 
utwory z repertuaru Anny Jantar 
oraz Eleni, a akompaniował jej 
tata – Waldemar Bzducha.

Na zakończenie bloku arty-
stycznego w wykonaniu miesz-
kańców Bierwieckiej Woli wystą-
piły dziewczynki, które zapre-
zentowały układ taneczny.

Następnie dzieci rywalizowały 
ze sobą w konkurencjach spor-
towych. Każda z drużyn biorąca 
udział w tych zmaganiach otrzy-
mała nagrody zakupione przez 
Gminne Centrum Kultury i Kultury 
Fizycznej. Po zawodach wystąpił 
zespół Fama Show, który zapre-

zentował interaktywny program 
dla dzieci. Aktorzy w programie 
noszącym tytuł „Wesoło i bez-
piecznie” w ciekawy i zabawny 
sposób zapoznali młodych 
widzów z zasadami bezpiecz-
nego poruszania się na drogach. 
Dodatkową atrakcją były efekty 
specjalne, czyli tysiące baniek 
mydlanych, wietrzni tancerze, 
pokaz podświetlanego dymu 
oraz konfetti. Wszystko to stwo-
rzyło bardzo radosną atmosferę. 
Na zakończenie przedstawienia 
odbył się quiz dla dorosłych, 
który dotyczył znaków drogo-
wych. Wszyscy panowie udzielili 
poprawnych odpowiedzi, a dzieci 
zostały nagrodzone odblaskami i 
słodkim upominkiem.

Kolejną atrakcją były występy 
okolicznych zespołów ludowych: 
Kapela Wacława Imiołka, Czer-
wona Jarzębina oraz Zespół Folk 
Piaseczno. Poza licznymi wystę-
pami dodatkowymi atrakcjami na 
festynie były: dmuchana zjeż-
dżalnia, gastronomia, stoiska 
handlowe, kiermasz prac pla-
stycznych oraz loteria fantowa 
zorganizowana przez sołectwo. 

Wydarzeniem, na które 
wszyscy czekali było właśnie 
podsumowanie loterii fanto-
wej. Główną nagrodę stanowił 
rower ufundowany przez radną 
powiatu radomskiego Teodozję 
Bień.

W dalszej części rozlosowano 
kolejne atrakcyjne nagrody 
ufundowane przez sponsorów, 
którym serdeczne dziękujemy.

Majówkę zakończyła zabawa 
taneczna, którą poprowadził  
DJ. Martin.

Organizatorzy składają podzię-
kowania za pomoc przy przy-
gotowaniu festynu: radnemu 
gminy Robertowi Rędzi, sołty-
sowi Bierwieckiej Woli Bogu-
miłowi Cichockiemu, Zespołowi 
Wólczanki oraz zaangażowanym 
mieszkańcom.
Monika Skłodowska-Cichowlas

Wernisaż Bożeny Cieślak

Sukces uczestników zajęć teatralnych

Gminne Centrum Kultury 
i Kultury Fizycznej w Jedliń-
sku zorganizowało 3 czerwca 
w sali Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jedlińsku werni-
saż Bożeny Cieślak. Wystawa 
nosiła tytuł „W drodze…”.

Nie był to debiut wystawien-
niczy autorki, bowiem w 2010r. 
Gminnym Centrum Kultury 
mogliśmy obejrzeć jej wystawę 
fotograficzną pt. „Na rozstajach 
dróg…”. Bożena Cieślak pochodzi 
z gminy Stara Błotnica, ale od 20 
lat jest związana z Jedlińskiem, 
gdzie mieszka i pracuje jako 
nauczycielka plastyki w Publicz-
nej Szkole Podstawowej im. T. 
Kościuszki. Dyplom w dziedzinie 
malarstwa zdobyła w pracowni 
prof. Aleksandra Olszewskiego.

Prezentowane prace w więk-
szości wykonane są w technice 

akwareli. Obrazy malowane są 
mało znaną metodą, w której 
wykorzystuje się kawę. Przy-
ciągają one uwagę widza swoją 
ascetycznością, niemal suro-
wością. Jedynie różne odcienie 
brązu, beżu i biel. Większość 
prezentowanych prac stanowiły 
kompozycje kwiatowe przetwo-
rzone przez artystyczną wizję 
malarki, a także przydrożne 

kapliczki, w których autorka 
chce zatrzymać piękno dnia 
codziennego. Zauważyć należy 
oparte na kolorze pełne ekspre-
sji kompozycje kwiatowe malo-
wane akwarelą. W doborze barw 
wyraźną inspiracją są emocje.

Na przeciwległym biegunie 
artystycznych zainteresowań 
Bożeny Cieślak znajduje się pisa-
nie, jest ona bowiem autorką 
dwóch książek. Pierwsza to 
„Perły i perełki architektury 
Gminy Jedlińsk” (wydana w 2010 
r.), druga – „Zachować dobro”, 
poświęcona również architektu-
rze, tym razem gminy Stara Błot-
nica (wydana w 2014 r.).

Ekspozycji prac towarzy-
szył występ Jacka Szyłkow-
skiego, który utworami swojego 
autorstwa pięknie zilustrował 
muzycznie prezentowane prace 
i wypowiedzi autorki.

Reasumując, najważniejsze, 

aby znaleźć własną drogę, zna-
leźć obszar, w którym można 
się realizować w sposób naj-
pełniejszy. Bohaterce werni-
sażu udało się to w sposób 
pełny o czym świadczyły jej 
wypowiedzi, a także świadomie 
wybrany tytuł wystawy „W dro-
dze…”, który zasługuje na chwilę  
uwagi i zadumy.

Podczas wernisażu prezen-
towanych było około 90 prac, 
większość z nich nadal można 
oglądać w Centrum Kultury. 
Wernisaż cieszył się dużym 
powodzeniem, udział w nim 
wzięło około 170 osób, w tym 
władze gmin Jedlińsk i Stara 
Błotnica, radni powiatowi  
i gminni, dyrektorzy placówek 
oświatowych, księża z parafii 
Jedlińsk oraz mieszkańcy gminy 
Jedlińsk i gmin sąsiednich.

Agnieszka Gryzek

W Gminnym Centrum Kul-
tury i Kultury Fizycznej  
w Jedlińsku prowadzone są 
zajęcia teatralne dla dzieci  
i młodzieży z terenu gminy, 
w których uczestniczy ponad 
25 osób podzielonych na dwie 
grupy wiekowe. 

Zajęcia prowadzone są 
przez instruktorkę Małgorzatę  
Stanisławską-Kłosiewicz.

19 maja grupa młodsza pod 
nazwą „Co ma piernik do wiatraka”, 
wzięła udział w Ogólnopolskim 
Przeglądzie Teatrów Amatorskich 
w Szydłowcu, w ramach Zamko-

wych Spotkań Teatralnych o laur 
Złotego Gargulca, gdzie zapre-
zentowała przedstawienie pt. 
„Czerwone Kapturki”. Reprezen-
tanci naszej gminy zdobyli drugą 
nagrodę, co jest niewątpliwie 
dużym sukcesem, tym bardziej, że 
dzieci w tym składzie zaprezento-

wały się na arenie ogólnopolskiej 
po raz pierwszy. Gratulujemy suk-
cesu i życzymy równie zaszczyt-
nych nagród w przyszłości.

Skład osobowy młodszej grupy 
teatralnej: Daria Górnik, Iga Rus, 
Magdalena Żarłok, Alicja Żarłok, 
Roksana Grzybowska, Oliwia 
Barszcz, Leon Zakrzewski, Mate-
usz Gruszka, Olga Sułek, Aleksan-
dra Roguś, Filip Chudzik, Dorota 
Stolarska, Dominika Socha.

W przeglądzie w Szydłowcu 
wzięła także udział starsza grupa 
teatralna w składzie: Olga Langie-
rowicz, Aleksandra Rafalak, Maja 
Ptaszek, Ewelina Wesołowska, 
Iwona Wesołowska.

Anna Malinowska

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
oraz Parafia Rzymsko-Katolicka w Jedlińsku

zapraszają mieszkańców gminy na
Rajd Rowerowy

który odbędzie się 26 sierpnia 2016 r.
Zapisy w czasie trwania wakacji w GCKiKF, ul. Krótka 1, 

tel. 48 32 13 052. 
Trasa i godzina wyjazdu będą podawane w terminie późniejszym.

Wójt Gminy Jedlińsk, Rada Gminy Jedlińsk oraz Gminne  
Centrum Kultury i Kultury Fizycznej

zapraszają wszystkich pasjonatów malarstwa na warsztaty 
mistrzowskie z uczestnikami III Międzynarodowego Pleneru 

Malarskiego, który odbędzie się w sierpniu w Jedlińsku.
Szczegóły pojawią się wkrótce na stronie internetowej  

www.ck.jedlinsk.pl. 
Informacje dostępne także pod nr telefonu 48 32 13 052. 
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   Z prac Rady Gminy
Rada Gminy obradowała na 

sesjach w dniach 21 marca, 20 
kwietnia oraz 25 maja 2016 r.

Na sesji marcowej radni podjęli 
następujące uchwały w sprawie:
- przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwie-
rząt;
- niewyrażenia zgody na wyodręb-
nienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki;
- Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Jedlińsk na lata 2016–2019
- wprowadzenia zmian w budżecie 
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 zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę dla sołectwa 
Klwatka Szlachecka z terenu gminy 
Jedlińsk;
- zmiany uchwały Nr XIV/85/2015 
Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grud-
nia 2015 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Jedlińsk.

Sesja 20 kwietnia, podjęto 
uchwały:
- w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie gminy na 2016 rok;
- w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Radom-
skiego;
- w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia pomiędzy 
Gminą Jedlińsk a Gminą Stromiec, 
w zakresie współdziałania w spra-
wie realizacji inwestycji „Budowa 
drogi na odcinku Sułków – Olszowa 
Dąbrowa – Wierzchowiny Zielonka;
- w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia pomię-
dzy Gminą Jedlińsk a Gminą Stara 
Błotnica, w zakresie współdziała-
nia w sprawie realizacji inwestycji 
„Budowa drogi na odcinku Stare 
Żdżary – Grodzisko”;
- w sprawie zmiany uchwały Rady 
Gminy Jedlińsk Nr VII/35/2015 z 
dnia 22 maja 2015 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obsza-
rów rolniczej i leśnej przestrzeni 
produkcyjnej w granicach sołectw: 
Romanów, Urbanów, Zawady 
Nowe, Gutów, Ludwików, Mokro-

sęk, Narty, Płasków, Bierwce, 
Górna Wola, Nowa Wola i Jedlanka.

Sesja, która odbyła się 25 maja, 
była jedną z ważniejszych sesji 
w ciągu roku. Była bowiem sesją 
absolutoryjną, 9 radnych udzie-
liło wójtowi gminy absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu za 2015 
r.

Ponadto podejmowaliśmy 
uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia rocznego spra-
wozdania finansowego za 2015 r. 
instytucji kultury;
- zatwierdzenia rocznego spra-
wozdania finansowego za 2015 r. 
zakładu opieki zdrowotnej;
- wprowadzenia zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej na lata 
2016–2019;
- wprowadzenie zmian w budżecie 
gminy na 2016 r.;
- przyjęcia Regulaminu określa-
jącego wysokość i szczegółowe 
warunki przyznawania nauczy-
cielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego 
oraz niektórych innych składników 
wynagradzania, a także wysokość 
oraz szczegółowe zasady przyzna-
wania i wypłacania dodatku miesz-
kaniowego;
- nadania statutu Zakładowi Gospo-
darki Komunalnej w Jedlińsku;
- ogłoszenia tekstu jednolitego 
Statutu Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Jedlińsku;
- powołania Komisji Konkursowej 
do przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Jedlińsku.

W miesiącu kwietniu na moją 
prośbę Urząd Gminy zwrócił się 
do dyrektorów szkół z zapytaniem 
dotyczącym możliwości wprowa-
dzenia dziennika elektronicznego. 
Dziennik elektroniczny funkcjo-
nuje w bardzo dużej ilości szkół, 
jest ogromnym ułatwieniem dla 
rodziców w kontaktach szkoła 
– rodzic. Znajdują się w nim nie-
zbędne informacje dotyczące ocen 
swojego podopiecznego, prze-
glądanie nieobecności swojego 
dziecka, dostęp do wiadomości 
systemowych, dostęp do ogło-
szeń szkolnych, itp. W dziennikach 
elektronicznych rodzicowi/opie-
kunowi prawnemu udostępnia się 

za pomocą komputera wszystkie 
informacje dotyczące jego dziecka, 
z zachowaniem poufności danych 
osobowych.

W piśmie Urzędu Gminy podsu-
mowującym konsultacje w sprawie 
dziennika elektronicznego czy-
tamy:
- PSP Jedlińsk – brak zainteresowa-
nia rodziców;
- PSP Jedlanka – brak zaintereso-
wania, rodzice nie chcą ponosić 
kosztów;
- PSP Stare Zawady – brak zaintere-
sowani rodziców;
- PSP Bierwce – brak zainteresowa-
nia rodziców;
- PSP Ludwików – brak zaintereso-
wania rodziców, ograniczone moż-
liwości techniczne;
- ZSP Wierzchowiny – ograniczone 
możliwości techniczne, zaintereso-
wanie rodziców, ale bez sprawdze-
nia chęci ponoszenia opłat;
- ZSP Wsola – po rozważeniu plu-
sów i minusów dyrektor nie podjął 
decyzji o wprowadzeniu dziennika 
elektronicznego;
- PG Jedlińsk – brak zainteresowa-
nia rodziców, ograniczone możli-
wości techniczne.

Decyzja o wprowadzeniu dzien-
ników elektronicznych pozo-
stawiona została do dyspozycji 
dyrektorów szkół. Jednocześnie 
chcę podkreślić, że szkoła nie może 
pobierać opłat od rodziców za 
wdrożenie dziennika, precyzuje to 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
pisząc o tym, że nawet same próby 
pobierania opłat od rodziców są 
bezprawne.

Dużo pytań i wątpliwości budziło 
także przyjęcie przez Radę Regu-
laminu określającego wysokość 
i szczegółowe warunki przyzna-
wania nauczycielom dodatków: za 
wysługę lat, motywacyjnego, funk-
cyjnego oraz niektórych innych 
składników wynagradzania, a 
także wysokość oraz szczegółowe 
zasady przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego.

Radni nie kwestionowali zasad-
ności wprowadzenia wyżej wymie-
nionego regulaminu, lecz dopyty-
wali o wysokość kwot zapropono-
wanych w powyższym dokumen-
cie. Zadawali pytania czy przyjęcie 
regulaminu nie obciąży dodatkowo 
kosztami budżet gminy. Pytano 

również w jaki sposób była pro-
wadzona analiza. W odpowiedzi 
uzyskano, że w tym roku kwota 
jaka musi być dodatkowo przezna-
czona na wypłatę dodatków będzie 
wynosić 80 tys. zł.

Przypominam o możliwości skła-
dania wniosków o stypendium dla 
uzdolnionych dzieci i młodzieży z 
placówek oświatowych prowadzo-
nych przez gminę Jedlińsk, warunki 
jakie musi spełniać uczeń:
- osiągnął wysokie wyniki w nauce 
– w wyniku rocznej klasyfikacji 
na zakończenie roku szkolnego 
poprzedzającego stypendium osią-
gnął ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych i nieobowiązko-
wych, co najmniej 5,2 w przypadku 
ucznia szkoły podstawowej (bez 
ocen poniżej dobrej) w tym, co 
najmniej jedną ocenę celującą z 
następujących przedmiotów: język 
polski, matematyka, przyroda, 
historia, język obcy, informatyka”;
- osiąga wysokie wyniki w nauce 
– w wyniku rocznej klasyfikacji 
na zakończenie roku szkolnego 
poprzedzającego stypendium osią-
gnął ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych i nieobowiązko-
wych 5,0 w przypadku ucznia gim-
nazjum. ( bez ocen poniżej dobrej) 
w tym, co najmniej jedną ocenę 
celującą z następujących przed-
miotów: język polski, matematyka, 
fizyka, chemia, biologia, geografia, 
historia, język obcy, informatyka”;
 - osiągnął znaczące sukcesy w 
olimpiadach i konkursach wiedzy – 
zdobył tytuł finalisty lub laureata 
konkursów przedmiotowych orga-
nizowanych przez Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty;
-wyróżnił się poprzez zajęcie I–III 
miejsca w turniejach i rozgrywkach 
sportowych na szczeblu woje-
wódzkim lub I-V na szczeblu ogól-
nopolskim.

Każdy stypendysta powinien 
posiadać ocenę ze sprawowania 
wzorową lub bardzo dobrą oraz 
godnie reprezentować szkołę  
w środowisku.

Wnioski o przyznanie stypen-
diów Wójta Jedlińsk składa dyrektor 
szkoły w Gminnym Zespole Ekono-
miczno-Administracyjnym Szkół do 
10 lipca każdego roku.

Aneta Żurowska

Komisja Budżetu i Finansów
Henryk Krzak – przewodniczący komisji

Aneta Żurowska
Przewodnicząca 

Rady Gminy

Komisja Budżetu i Finansów, 
spełniając statutowy obowiązek 
zbierała się na posiedzeniach 
międzysesyjnych w celu omówie-
nia i ewentualnego skorygowa-
nia przedkładanych przez wójta 
projektów uchwał, dotyczących 
bieżącego realizowania założeń 
budżetowych. Jest to rutynowe 
działanie komisji.

Chciałbym zwrócić uwagę na 

ważniejsze problemy poruszane 
na posiedzeniach Komisji Budżetu 
i Finansów.

Na prośbę władz klubu piłkar-
skiego członkowie komisji omó-
wili problem zwiększenia środków 
finansowych dla klubu piłkar-
skiego GKS Drogowiec Jedlińsk. 
Komisja chętnie przychyliłaby się 
do zwiększenia środków dla piłka-
rzy, jednak stan budżetu i obowią-

zujące przepisy nie pozwalają na 
swobodne finansowanie sportu 
gminnego przez radnych, nie jest 
to w kompetencji komisji.

Ważne problemy związane z 
budżetem gminy omawiane były 
w związku z analizą sprawozdania 
z realizacji budżetu za rok 2015 
r. Komisja, zgodnie z sugestią 
skarbnika gminy, zwróciła uwagę 
na wysokość planowanych podat-

ków, które uchwala Rada Gminy. 
Rada Gminy może poruszać się w 
ramach określonych przez Mini-
sterstwo Finansów. Jednak tzw. 
„widełki” stwarzają możliwość 
uchwalenia wyższych bądź niż-
szych stawek podatkowych. Rada 
Gminy staje przed dylematem: czy 
obciążanie fiskalne nie będą zbyt 
uciążliwe dla mieszkańców (rolni-
ków, przedsiębiorców, właścicieli 

Piknik w Nowych Zawadach
1 maja na terenie wokół 

świetlicy w Nowych Zawa-
dach został zorganizowany 
piknik integracyjny. 

Udział w nim wzięli mieszkańcy 
wraz z rodzinami, a także przed-
stawiciele władz gminy Jedlińsk 
w osobach: wójt gminy Kamil 
Dziewierz, przewodnicząca rady 
gminy Aneta Żurowska, skarbnik 
gminy Ilona Starzyńska, radni 
powiatu radomskiego: Teodozja 
Bień i Robert Dobosz oraz radni 
gminy: Ewa Ofiara, Dariusz Lipiń-
ski, Radosław Langierowicz i 
Robert Rędzia.

Piknik rozpoczął się od czę-
ści artystycznej przygotowa-
nej przez pracownika świetlicy 
Justynę Drapała, a następnie 
wystąpił zespół „The Inferno” 
składający się z młodych miesz-
kańców gminy: Konrad Walczak, 
Kacper Wieczorek, Mateusz 
Słomka. W ich wykonaniu uczest-
nicy imprezy usłyszeli najwięk-
sze przeboje disco polo.

Następnie odbyły się konku-
rencje sprawnościowe przygo-
towane i poprowadzone przez 
Centrum Kultury dla trzech 
grup tj. dla: kobiet, mężczyzn 
i dzieci. Zmagania sportowe 
wyzwoliły w uczestnikach odro-
binę adrenaliny spowodowa-
nej rywalizacją, co przełożyło 
się na dobrą zabawę nie tylko 
samych uczestników, ale także 
widzów. W kategorii mężczyźni 

Puchar Wójta Gminy otrzymała 
drużyna w składzie: Sławomir 
Brzeziński, Marcin Muc i Michał 
Kucharczyk. Natomiast w kon-
kurencjach sprawnościowych dla 
kobiet Puchar Przewodniczącej 
Rady Gminy przypadł drużynie 
w składzie: Katarzyna Brzeziń-
ska, Renata Sroka, Magdalena 

Muc i Julita Piwowar. Drużyna 
dziecięca, która odniosła zwy-
cięstwo to następujące osoby: 
Klaudia Sroka, Anna Kwiecień, 
Jakub Glibowski i Patrycja Albi-
nowska. Osoby, które wzięły 
udział w konkurencjach mogły 
wykazać się siłą, sprytem, zręcz-
nością, ale przede wszystkim 

współdziałaniem zespołowym, 
co gwarantowało nie tylko osią-
gnięcie najlepszego wyniku, 
ale przede wszystkim dobrą 
atmosferę. Wszystkie osoby 
biorące udział w konkursach 
otrzymały nagrody zakupione 
przez Gminne Centrum Kultury, 
które wręczyli: wójt gminy Kami 
Dziewierz oraz radni: Ewa Ofiara  
i Dariusz Lipiński.

Następnie wszyscy wspólnie 
siedzieli przy ognisku i kosz-
towali przygotowane potrawy 
z grilla: kiełbaskę i kaszankę. 
Natomiast na smakoszy czekała 
tradycyjna przystawka – chleb 
ze smalcem, który, jak wiadomo, 
wyjątkowo dobrze smakuje  
w plenerze. Poczęstunek został 
przygotowany przez członków 
OSP i Koło Gospodyń Wiejskich  
z Nowych Zawad.

Nie zabrakło także pokazu 
strażackiego przygotowanego 
przez miejscowe OSP, a konku-
rencje strażackie cieszyły się 
największym powodzeniem 
u dzieci. Oprócz wielu atrakcji 
zapewnionych przez organizato-
rów wesołą atmosferę podtrzy-
mywał zespół Alfa Zbigniewa 
Kowalczyka, któremu składamy 
serdeczne podziękowania za nie-
odpłatne zapewnienie oprawy 
muzycznej. Program muzyczny 
w jego wykonaniu bawił ludzi do 
późnych godzin wieczornych.

Agnieszka Gryzek

Podsumowanie zajęć artystycznych
31 maja 2016 r. w sali OSP 

w Jedlińsku odbyło się pod-
sumowanie zajęć artystycz-
nych prowadzonych w GCKiKF  
w roku szkolnym 2015/2016. 

W wydarzeniu tym wziął 
udział wójt gminy Kamil Dzie-
wierz, rodzice i dziadkowie 
dzieci uczęszczających na 
zajęcia, a także mieszkańcy 
gminy. W bieżącym roku prowa-
dzone były zajęcia plastyczne, 
teatralne, muzyczne, wokalne, 
taneczne oraz z języka angiel-
skiego. Uczestniczyło w nich  
ponad 120 osób.

Spotkanie podsumowujące 
to wspaniała okazja aby zapre-
zentować mieszkańcom gminy 
nabyte przez uczestników umie-
jętności. Jako pierwsze prezen-
towały się dzieci z zajęć języ-
kowych, prowadzonych przez E. 
Łobodę, które wykonały wesołe 
angielskie piosenki. Następ-
nie mogliśmy podziwiać układy 
taneczne wykonywane przez 
dzieci z zajęć tanecznych, które 
prowadzi A. Kowalska. W dalszej 
kolejności publiczność wysłu-
chała kilku utworów wykona-
nych na fletach poprzecznych, 

a także piękne utwory wokalne 
wyćwiczone pod okiem Z. Krzę-
towskiej. Następnie przyszedł 
czas na prezentacje muzyczne. 
Wystąpił zespół gitarowy,  
a także uczestnik nauki gry na 
keyboardzie. Młodych muzyków 
przygotował A. Rajkowski.

Spotkanie podsumowujące 
zakończyło się prezentacją spek-
taklu pt. „Czerwone Kapturki”. 
Został on zaprezentowany przez 
grupę teatralną szlifującą warsz-
tat aktorski pod opieką M. Sta-
nisławskiej-Kłosiewicz. Należy 
wspomnieć, iż młodzi aktorzy 19 
maja wzięli udział w Ogólnopol-
skim Przeglądzie Grup Teatral-
nych w Szydłowcu, gdzie zdobyli 
drugą nagrodę.

Przez cały czas trwania podsu-
mowania zajęć uczestnicy mogli 
podziwiać wyeksponowane 
prace plastyczne, które powstały 
na zajęciach pod okiem Teresy 
Leśniewskiej.

Na zakończenie spotka-
nia wszyscy uczestnicy zajęć 
otrzymali słodki poczęstunek w 
postaci czekolady.

Anna Malinowska
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1. Inwentaryzację infrastruktury 
oświetleniowej gminy oraz punk-
tów rozliczenia energii.
2. Przygotować kalkulację kosz-
tów/wycenę ewentualnej moder-
nizacji oświetlenia ulicznego na 
terenie gminy Jedlińsk.
3. Opracować plan rozbudowy 
oświetlenia na terenie gminy 
Jedlińsk.

Radni KIRiP na ostatnim posie-
dzeniu analizowali wspólnie z 
przedstawicielami firmy CITIES 
Lighting Consultants Sp. z o.o. 
oraz władzami naszej gminy 
opracowany w/w audyt. Do opra-
cowania zakresu zamówienia z 
pkt. 1 i 2 nie wniesiono uwag. 
Dyskutowano nad możliwością 
pozyskania środków zewnętrz-
nych na modernizację oświetle-

nia. Natomiast niezmiernie zmar-
twił radnych KIRiP fakt, że firma 
nie opracowała w wyznaczonym 
terminie planu rozbudowy oświe-
tlenia na terenie gminy Jedlińsk. 
Radni pracujący w KIRiP zwrócili 
uwagę na konsekwencje braku 
opracowania powyższego zadania 
tj: brak możliwości podjęcia decy-
zji, która usystematyzowałaby 
kolejność budowy nowych odcin-
ków oświetlenia oraz brak możli-
wości budowy nowych odcinków 
oświetlenia w 2016 r. z uwagi na 
niezbędny czas dla opracowania 
projektów budowlanych (około 
4–5 miesięcy – sama dokumenta-
cja projektowa), a następnie ich 
realizacja.

Analizie zostały poddane rów-
nież prace związane z heraldyką.

Członkowie KIRiP zostali zapo-
znani z pozytywną opinią mini-
stra właściwego do spraw admi-
nistracji publicznej, pismo znak 
DAP-WZPK.75.31.2015 KH-1988 
z dnia 02.06.2015 r. Dodatkowo 
omówiono dotychczasowy zakres 
prac w sprawie nowego wyglądu: 
herbu, flagi, banneru, pieczęci, 
łańcuchów i sztandaru Gminy 
Jedlińsk zgodnie z zasadami heral-
dyki i weksylologii. 

Radni z KIRiP podczas dyskusji 
zwrócili uwagę, że obecny logo-
typ Gminy Jedlińsk (czerwony rak 
na niebieskim tle) nie ma odzwier-
ciedlenia w przedstawionych pro-
pozycjach. Zwrócono uwagę, że 
przyjęcie uchwały zatwierdzają-
cej nowe znaki zgodnie z zasa-
dami heraldyki i weksylologii spo-

woduje konieczność poniesienia 
dużych wydatków przez Gminę 
w związku z wprowadzeniem 
nowego wzoru: herbu, flagi, ban-
neru, pieczęci, łańcuchów i sztan-
daru Gminy Jedlińsk oraz kosztów 
poniesionych na kampanię infor-
macyjną. W związku z powyższym 
radni z KIRiP odłożyli w czasie 
procedowanie nad propozycją 
uchwałą regulującą wygląd herbu, 
flagi, banneru, pieczęci, łańcu-
chów i sztandaru Gminy Jedlińsk 
zgodnie z zasadami heraldyki  
i weksylologii.

Zachęcam Państwa do szcze-
gółowego zapoznania się z 
protokołami z posiedzeń KIRiP, 
które dostępne są na stronie  
bip.jedlinsk.pl.

Agata Nowakowska

Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Promocji 
Agata Nowakowska – przewodnicząca

Komisja Polityki Społecznej
Ewa Ofiara – przewodnicząca

posesji), ale również czy budżet 
gminy pozwoli na sfinansowanie 
zadań inwestycyjnych i zaspoko-
jenia potrzeb mieszkańców. Od 
wysokości stawek podatkowych 
zależy dotacja zewnętrzna i wię-
cej środków na potrzeby własne 
gminy. Komisja Budżetu i Finan-
sów w porozumieniu z wójtem i 
skarbnikiem stara się wypośrod-
kować stanowisko w wymiarze 
podatków, stanowiąc podstawę 
do planowania budżetu na kolejne 
lata. Już niedługo będziemy zaj-
mować się budżetem na 2017r., 
zobaczymy w jakim stopniu 
będziemy mogli uwzględnić zale-
cenia Ministerstwa Finansów.

Analizując sprawozdanie z reali-
zacji budżetu za 2015 r., komi-
sja zwróciła uwagę na straty w 
budżecie spowodowane niewy-
wiązywaniem się podatników ze 
swoich zobowiązań finansowych 
wobec gminy. Dotyczy to głównie 
branży transportowej, zaległości 
w tym zakresie znacznie wzrosły 

w stosunku do roku 2014, efek-
tem tego jest obniżanie wpływów 
do budżetu, a tym samym ogra-
niczają się możliwości finanso-
wania zadań przyjętych w planie 
inwestycyjnym. Komisja Budżetu 
i Finansów zwraca uwagę na 
konieczność usprawnienia ściągal-
ności zobowiązań finansowych, co 
leży w kompetencji wójta gminy, 
jako organu wykonawczego, który 
dysponuje odpowiednim apara-
tem oraz prawem do zwolnień 
bądź umorzeń podatków. Według 
oświadczenia skarbnika, urząd 
wykorzystuje wszystkie dostępne 
procedury. Nie są one jednak w 
pełni skuteczne. Komisja Budżetu 
i Finansów zleciła wójtowi wypra-
cowanie skuteczniejszych metod 
egzekwowania należności od 
podatników, ze zwróceniem uwagi 
na profilaktykę w tym zakresie. 
Komisja uznaje prawo wójta do 
stosowania ulg podatkowych, 
a także umorzeń w sytuacjach 
trudnych dla podatników, zwłasz-

cza rolników w przypadku klęsk 
żywiołowych czy innych wyda-
rzeń losowych. Od poprawy w 
tym zakresie komisja uzależnia  
poparcie dla wójta.

Korzystając z udostępnie-
nia łamów „Panoramy Gminy”, 
jako wiceprzewodniczący Rady 
Gminy pragnę poruszyć jesz-
cze jeden temat, bezpośrednio 
niezwiązany z zakresem prac  
Komisji Budżetu i Finansów.

W związku z oddaniem do 
użytku gmachu Centrum Zdro-
wia i Biblioteki Publicznej, Rada 
Gminy chciała zaprezentować 
szerszej opinii publicznej ten 
fakt, głównie przez sołtysów 
obecnych na posiedzeniach Rady, 
dlatego też jedna z sesji odbyła 
się w pięknej sali konferencyjnej 
 Biblioteki Publicznej.

Omawiając temat osiągnięć 
gminy w zakresie rozbudowy infra-
struktury w gminie, a szczególnie 
w samym Jedlińsku, stanowiącym 
siedzibę władz gminy, przedstawi-

łem koncepcję podjęcia prac zwią-
zanych z przywróceniem praw 
miejskich dla Jedlińska. Kwestia 
ta podjęta w kadencji 2006–2010 
nie dała oczekiwanych rezultatów. 
Wydaje mi się jednak, że Jedlińsk 
zasługuje na przywrócenie mu 
praw miejskich, odebranych przez 
zaborcze władze carskie. Jedlińsk  
i przyległe do niego sołectwa: Pia-
seczno, Wola Gutowska, Jedlanka 
(częściowo) osiągnęły taki poziom 
infrastruktury, że stwarza to moż-
liwości ubiegania się o te prawa. 
Dla mieszkańców tych sołectw 
praktycznie nic się nie zmieni 
w codziennym życiu, natomiast 
dla gminy byłby to wielki pre-
stiż. Moim zdaniem osiągnięciem 
historycznym, a także ambicją 
obecnego Wójta, a także Rady 
Gminy, byłoby przywrócenie utra-
conych przywilejów.

Liczę na dyskusję w tym zakre-
sie, również na łamach naszej 
„Panoramy Gminy”.

Henryk Krzak

Komisja Polityki Społecznej w 
ostatnim czasie odbyła kilka posie-
dzeń. Głównym celem spotkania z 
dyrektorami placówek oświatowych 
w kwietniu było omówienie stanu 
liczebności klas po zakończonej 
w marcu rekrutacji do oddziałów 
przedszkolnych, szkół podstawo-
wych i gimnazjum. Przedstawiona 
została tabelarycznie liczba dzieci, 
których rodzice zadecydowali o tym 
czy dziecko zostanie w oddziale 
przedszkolnym, czy rozpocznie 
naukę w klasie pierwszej. Każdy z 
zaproszonych na komisję dyrekto-
rów przedstawił sytuację w swojej 
placówce. Klasy pierwsze na przy-
szły rok szkolny w niektórych szko-
łach są bardzo małe 8- czy 9-oso-
bowe. Najtrudniejsza sytuacja była 
w Wierzchowinach, gdzie począt-
kowo chętnych było tylko 4 dzieci i 
miały być one dowożone do innych 
placówek, ponieważ władze gminy 

nie wyraziły zgody na funkcjonowa-
nie tak małego oddziału. Stanowi-
sko kilku radnych było przychylne, 
aby zadbać o dobro dzieci i pozwolić 
im kontynuować naukę w swojej 
szkole. Ostatecznie w czerwcu, po 
zapoznaniu się z kolejnym pismem 
od rodziców i spotkaniu jakie odbyło 
się w tej sprawie, więcej rodzi-
ców zadeklarowało się zapisać 
dzieci do pierwszej klasy. Zapadła  
decyzja o utworzeniu oddziału.

Kolejną ważną sprawą było 
wydanie opinii w sprawie udziele-
nia absolutorium wójtowi gminy za 
2015 rok w zakresie dotyczącym 
prac komisji .Głosowanie nad udzie-
leniem absolutorium: na 6 obecnych 
członków: 5 było za udzieleniem,  
1 – wstrzymała się od głosu.

Regulamin w sprawie określe-
nia wysokości i szczegółowych 
warunków przyznawania nauczy-
cielom dodatków za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego 
oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia, a także wysokości 
oraz szczegółowych zasad przy-
znawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego funkcjonował 
bez zmian od 2010 roku. Członko-
wie komisji czterokrotnie obrado-
wali w tym temacie. Trwały prace 
i dyskusje w komisji, uzgodnienia 
ze związkami zawodowymi nad 
jego zmianą. Na sesji w maju nowy  
regulamin został przyjęty.

Następnie przeanalizowaliśmy 
podsumowanie konsultacji przepro-
wadzonych w szkołach w sprawie 
wprowadzenia dziennika elektro-
nicznego. Z konsultacji wynika, 
że są problemy z dostępnością do 
Internetu i brak sprzętu komputero-
wego w odpowiedniej ilości i o wła-
ściwych parametrach, co jest barierą 
trudną do pokonania z uwagi na 
możliwości finansowe szkół, jak 

również brak zainteresowania ze 
strony rodziców, nie chcą ponosić 
kosztów, dlatego na razie wprowa-
dzenie dziennika elektronicznego 
nie jest możliwe.

Przed każdą sesją opiniowa-
liśmy projekty uchwał będące  
w zakresie dotyczącym prac Komisji 
Polityki Społecznej. Zapoznawali-
śmy się z wnioskami wpływającymi  
do komisji na bieżąco.

23 czerwca odbyło się wjazdowe 
posiedzenie KPS, którego celem 
było odwiedzenie wszystkich świe-
tlic podległych Gminnemu Centrum 
Kultury i Kultury Fizycznej, aby 
sprawdzić przygotowanie do „Akcji 
Lato 2016”.

Wszystkim rozpoczynają-
cym wakacje życzę, aby był to 
czas dobrego i bezpiecznego  
wypoczynku.

Ewa Ofiara

Radni z Komisji Infrastruktury, 
Rozwoju i Promocji tym razem 
skupili się na analizie możliwość 
poprawy bezpieczeństwa na 
drogach gminnych tj. poprzez 
ustawienie dodatkowych wiat 
przystankowych oraz dalszej roz-
budowie oświetlenia ulicznego. W 
tym celu odbyło się posiedzenie 
wyjazdowe do poszczególnych 
sołectw gminy Jedlińsk. Następ-
nie w dniu 17.03.2016 r. złożono 
wniosek do wójta ze wskazaniem 
lokalizacji nowych wiat przy-
stankowych oraz prośbą o pilną 
realizację niniejszego wniosku. 
Ponieważ do dnia 12.05.2016 r. 
wójt nie udzielił odpowiedzi KIRiP 
na wyżej wymieniony wniosek, 
ponownie zwrócono się z prośbą 

o udzielenie pisemnej odpowie-
dzi. W dniu 17.05.2016 r. człon-
kowie KIRiP uzyskali odpowiedź 
gdzie potwierdzono możliwości 
części lokalizacji nowych wiat 
oraz opisano ścieżkę formalności 
niezbędną do przeprowadzenia 
powyższych prac. Reszta wska-
zanych lokalizacji przez Radnych 
jest trudna do realizacji z uwagi 
na stan prawny gruntu (własność 
prywatna). Z wstępnych usta-
leń wynika, że koszt ustawie-
nia jednego nowego przystanku 
może oscylować w graniach ok. 
6.000,00 zł. Obecnie czekamy 
na projekt uchwały ze strony 
wójta oraz przeksięgowania w 
budżecie na 2016 r. związane  
z powyższym zadaniem.

Kolejną ważną sprawą jest roz-
budowa oświetlenia na terenie 
gminy Jedlińsk. Przypomnę tylko 
Państwu, że wszyscy radni już w 
ubiegłym roku określili wstępnie 
potrzeby oświetleniowe na tere-
nie swoich sołectw. Zgodnie z 
przyjętymi ustaleniami w 2015 r. 
dowieszaliśmy lampy na słupach 
już istniejących, a 2016 r. mieli-
śmy rozpocząć budowę nowych 
odcinków oświetlenia ulicznego. 
W tym celu zabezpieczono kwotę 
100.000,00 zł w budżecie na 
2016 r. oraz ustalono, że powstałe 
oszczędności z przetargu z zakup 
energii w gminie Jedlińsk będą 
przeznaczane na dalszą roz-
budowę oświetlenia. Decyzją 
wójta z początku roku inwesty-

cje polegające na modernizacji 
lub budowie nowego oświetle-
nia zostały zawieszone do dnia 
opracowania audytu efektyw-
ności wykorzystywania energii 
oświetlenia ulicznego oraz opra-
cowania planu rozbudowy oświe-
tlenia na terenie gminy Jedlińsk.  
W związku z powyższym ogło-
szono zapytanie ofertowe. Pełny 
zakres powyższego zapytania  
z dnia 03.02.2016 r. dostępny 
jest na stronie bip.jedlinsk.pl.  
W wyniku ogłoszonego poste-
powania, wybrano ofertę firmy 
CITIES Lighting Consultants  
Sp. z o.o. za kwotę 9.507,90 zł 
brutto. Firma miała wykonać 
usługę do dnia 19.05.2016 r.  
i opracować:

Zlot motocyklowy Sobótka w Lisowie

W dniach 1-2 lipca 2016 na 
terenie OSIR w Jedlińsku 

odbywał się V Zlot Motocyklowy 
The Irons Party. 

Na imprezę przyjechali moto-
cykliści z całej Polski. Wydarzeniu 
towarzyszyła doskonała atmosfera, 
a to za sprawą dobrej muzyki i pięk-
nych motocykli. Pierwszego dnia na 
scenie publiczność mogła zobaczyć 
zespól BIG CYC z liderem Krzyszto-

fem Skibą w ponad godzinnym kon-
cercie. W sobotę zlotowicze zapre-
zentowali się w paradzie motocy-
klowej, której trasa wiodła drogami 
gminy Jedlińsk a celem było dotar-
cie do  Starej Błotnicy. Po powro-
cie, na terenie ośrodka rozpoczęła 
się zabawa. Było wiele konkursów 
z atrakcyjnymi nagrodami a wie-
czorem zagrały zespoły: Alicetea,  
Also Ran oraz Zgład. 

W dniu 25 czerwca 2016 
roku w Lisowie odbyła 

się impreza plenerowa zwa-
na „ Sobótką” zorganizowa-
na przez placówkę terenową  
GCKiKF w Jedlińsku- świetlicę 
w Lisowie. 

Celem imprezy jest  integracja 
środowiska  i kontynuowanie 
wieloletniej tradycji  obchodów 
Nocy Świętojańskiej. Impreza 
rozpoczęła  się konkursami i 
zabawami  dla dzieci. Dodat-
kową atrakcją dla najmłodszych 
uczestników wydarzenia  było 
malowanie twarzy. Zgodnie  

z tradycją w godzinach wieczor-
nych było puszczanie wianków,  
szukanie kwiatu paproci  i roz-
palenie sobótkowego ogniska. 
Dla wszystkich uczestników 
przygotowane były do upie-
czenia kiełbaski sponsorowane 
przez Państwa Dabińskich. 
Imprezę uświetniło przybycie 
Wójta  Gminy Jedlińsk  Kamila 
Diewierza i Sekretarza   Andrzeja 
Pawluczyka. Całości dopełniła 
zabawa z DJ-em do późnych  
godzin nocnych.

Urszula Potera

Pielgrzymka 
Rowerowa
W dniach od 27 do 29 czerw-

ca 2016 r. odbyła się II 
Pielgrzymka Rowerowa Je-
dlińsk – Częstochowa.

Grupa prawie 30 osób wyje-
chała z Jedlińsk w poniedziałek 
27 czerwca. Pątnicy dotarli na 

Jasną Górę po 3 dniach jazdy.
Pielgrzymka została przy-

gotowana przez ks. Karola 
Piłata z parafii Jedlińsk przy 
współpracy innych parafii  
z terenu gminy oraz wójta gminy 
Kamila Dziewierza.
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Sobótka 2016 • Sobótka 2016 • Sobótka 2016 • Sobótka 2016
Tradycja to przejaw kultywo-

wania dawnych zwyczajów i 
tak też się zdarzyło 19 czerwca, 
wtedy to na Ośrodku Sportu i 
Rekreacji w Jedlińsku, odbyła się 
Gminna Sobótka. Zwyczaj ten 
wywodzi się z czasów prasło-
wiańskich znany jest także jako 
Noc Świętojańska lub Noc Kupały.  
Przypadał on na najkrótszą noc w 
roku, z 21 na 22 czerwca i obcho-
dzony był  jako  najradośniejsze   
święto słowiańskie pełne jed-
ności , połączenia ognia i wody, 
słońca i księżyca, mężczyzny i 
kobiety, urodzaju, miłości i rado-
ści, a także jako wieczór pełen 
magii i wróżb. Obecnie w naszej 
słowiańskiej kulturze Noc Święto-
jańska zachowała się jako barwne 
widowisko oprawne w pamięć  
minionych wieków i pokoleń, 
przepojone  radosną  atmosferą  i 
nocną zabawą  taneczną , którym 
towarzyszy: rozpalanie ogniska 
sobótkowego, konkurs  na  najład-
niejszy wianek,  czy poszukiwa-
nie legendarnego kwiatu paproci.  
Dlatego też scena w Sobótkową 
imprezę rozbrzmiewała śpiewem 
i tańcem, a to za sprawą barw-
nych i różnorodnych prezentacji 
artystycznych. Wystąpiły dzieci z 
przedszkola, szkół podstawowych 
i gimnazjalnych z terenu gminy.  
W ich wykonaniu zobaczyliśmy 
prezentacje teatralne, taniec, 
recytację wierszy, piosenki.  Bar-
dzo cieszy fakt, że prezentacje 
artystyczne szkół były także 
powrotem do korzeni ludowych. 
Występy młodych mieszkańców 
nawiązujące do dziedzictwa kul-
turowego, pomogły przekazać i 
ocalić od zapomnienia stare zwy-
czaje, pieśni i taniec.  Za co zostali 
nagrodzeni zasłużonymi brawami 
od publiczności. W związku z tym, 
że Sobótka jest prasłowiańskim 
świętem zakochanych nie mogło 
zabraknąć podczas niej elementu 
związanego z kojarzeniem par.  
Po  raz trzeci  zostało  bowiem 
odtworzone Wesele Jedlińskie.   
Widowisko obrazuje oczywiście 
w formie literackiej dawne zwy-
czaje weselne ziemi jedlińskiej, 
zgodne z XIX wiecznymi kano-
nami.   Fundament scenariusza 
stanowią zapiski pozostawione 
przez ks . Jana Kloczkowskiego  w 
kronice parafialnej, ale nie tylko. 
Wesele zostało bowiem wzbo-

gacone o przyśpiewki weselne i 
staropolską pieśń ,,Oj chmielu”. 
Sam spektakl prezentuje etapy 
związane z zaślubinami. Pierw-
szym z nich są  „zrękowiny”, pod-
czas których przemowę wygłasza 
Dziewosłąb. Następnie goście 
weselni wygłaszają do panny 
młodej przepiękne, cenne i bar-
dzo wartościowe porady, po któ-
rych następuje zawarcie związku 
małżeńskiego, poprzedzone bło-
gosławieństwem rodziców. Kolej-
nym elementem wesela są ocze-
piny. Przedstawieniu towarzyszy 
komentarz narratora i zabawa 
ludowa. W inscenizacji wystę-
pują mieszkańcy Jedlińska: panna 
młoda Maria Śliwowska, pan 
młody Sebastian Walczak rodzice 
pana młodego Anna i Piotr Wikło, 
rodzice panny młodej: Monika 
i Błażej Makulscy, dziewosłąb 
Wiesław Jastrzembski, narrator 
Halina Głuch, goście weselni: Bar-
bara Kucharczyk, Wanda Walczak, 
Ewa Koper, Irena Walczak, Elż-
bieta Łoboda, Diana Michalewska, 
Katarzyna Rajkowska, Bogumiła 
Płużycka, Elżbieta Ofiara, Witold 
Makulski, Radosław Langiero-
wicz- recytator oraz ksiądz Karol 
Piłat, kapela weselna Aleksandra 
Miga - skrzypce, Dariusz Religa - 
harmonia  ale także jako starszy 
drużba. Scenariusz ks. proboszcz 
Andrzej Wąsik. Prezentowany 
spektakl weselny zobrazował jak  
jeszcze  niektóre współczesne 
wesela wiele czerpią z dawnych 
tradycji. Dzięki temu, co było pre-
zentowane na scenie, tradycja 
zostanie zachowana w pamięci 
młodych. Natomiast starsi  miesz-
kańcy przypomnieli  sobie, jak 
było dawniej.   Zgodnie ze zwy-
czajem pod wieczór rozpalone 
zostało tradycyjne ognisko przez 
Wójta Gminy i odbył się konkurs 
na najładniejszy wianek.  W tym 
roku na konkurs wpłynęło ok. 20 
wianków. Komisja w składzie : 
Ilona Starzyńska - przewodni-
cząca , Izabela  Religa -Dziewierz  
i Barbara Makulska członek  komi-
sji , postanowiły  przyznać w 
trzech kategoriach następujące 
miejsca. W kategorii,, wianek tra-
dycyjny” I –m-c otrzymała  Kingi 
Ziółek, a następne : Zofia Kalbar-
czyk i Kobiety z Jedlińska . W kate-
gorii ,,wianek florystyczny” I –m-c 
otrzymał wianek wykonany przez 

uczennicę z ZSP w Wierzchowi-
nach.  Natomiast w trzeciej ,,kate-
gorii wianek na głowę” jury przy-
znało I –m-ce  wiankowi wykona-
nemu przez Darię Banaszkiewicz , 
a kolejne miejsca otrzymały : Maja 
Chojnacka i  Antonina  Katana. 
Pozostałe wianki, które wpłynęły 
na konkurs otrzymały wyróżnie-
nia.   Następnie w uroczystym 
korowodzie przy muzyce i śpie-
wie zespołu Czerwona Jarzębina 
i kapeli Henryka Giedyka wianki 
zostały puszczone z nurtem rzeki 
Radomki.   Wieczorem odbyło się 
również szukanie legendarnego 
kwiatu paproci.  Zgodnie z trady-
cją ma on przynieść szczęście zna-
lazcy.  W tym roku kwiat paproci 
znalazła Lenka Malinowska, która 
w nagrodę otrzymała grę plan-
szową ufundowaną przez  Wandę 
i Mirosława Redestowiczów  z 
Jedlińska. Tradycyjnie odbył się 
również pojedynek panny- kawa-
lerowie, którzy zmierzyli się ze 
sobą w konkurencjach sprawno-
ściowych. Prócz tego na najmłod-
szych uczestników czekały niezli-
czone antrakcie animacyjne przy-
gotowane i poprowadzone przez 
pracowników Centrum Kultury: 
jak malowanie wioski smerfów, 
klockologia, malowanie twarzy, 
wielkie bańki mydlane, skręcanie 
balonów, a także wykonanie i 
malowanie kapeluszy z papieru. 
Ponadto uczestnicy imprezy 
mogli zakupić prace dzieci z zajęć 
plastycznych , czy też przedmioty 
zgromadzone na pchlim targu, 
przygotowanym i przeprowadzo-
nym przez członków stowarzy-
szenia Społeczno – Kulturalnego 
,,Rak”. Środki finansowe zgroma-
dzone podczas imprezy przezna-
czone zostaną na organizacje 
zajęć dla dzieci. Sobótka poza ele-
mentami nawiązującymi do trady-
cji to także zabawa, a ta była za 
sprawa min zespołu LOOKA. Pro-
gram trwał trzy godziny i składa 
się z trzech części- świetnie 
zagranych i zaśpiewanych prze-
bojów na żywo. Pierwsza część 
koncertu poprowadziła słuchaczy 
przez magiczny świat polskiego i 
ukraińskiego folku, pełnego spon-
taniczności i radości.   W dalszej 
części w ich wykonaniu usłyszeli-
śmy szlagiery muzyki lat 70  i 80  
jak:  Babilon, Daddy Cool, YMCA 
czy Małgośkę, Prawy do lewego.  

Barwny i humorystyczny program 
połączył muzycznie pokolenia.    
Licznie zgromadzona publicz-
ność bawiła się do późnych 
godzin wieczornych, a to także 
za sprawą takich przebojów jak 
,,Miód malina” czy ,,Wymarzona”. 
Bowiem gwiazdą wieczoru był 
znany zespół disco –polo  MIG.  
Na tradycyjną sobótkę przybyli 
: Anna Kwiecień - Poseł na Sejm  
RP,  Wójt Gminy Jedlińsk – Kamil 
Dziewierz,  Przewodnicząca Rady 
Gminy Jedlińsk  Aneta Żurow-
ska  wraz z  radnymi: Ewą Ofiarą 
,  Danutą Kozłoską,   Radosławem 
Langierowiczem, Markiem Jańcem 
, Robertem Rędzia, Łukaszem Kur-
kiem, Maciejem  Makulskim,  Radni  
Powiatu  Radomskiego:  Teodozja 
Bień, Robert Dobosz,  Zbigniew  
Sobieraj  zastępca dyrektora   
oddziału  mazowieckiego ARiMR,  
Krzysztof Murawski kierow-
nik  Delegatura Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Rado-
miu,  ks proboszcz parafii Jedlińsk- 
Grzegorz  Wójcik,  ks prałat Henryk 
Ćwiek, Sekretarz Gminy- Andrzej 
Pawluczyk , Ilona  Starzyńska  
Skarbnik Gminy , ks proboszcz  - 
Andrzej Wąsik,  dyrektorzy  pla-
cówek oświatowych  z  terenu 
gminy:  Wanda Walczak, Barbara 
Walczak wraz z wicedyrektorem 
Agnieszką Piszak , Paweł Stęp-
nikowski, Małgorzata Sobień, 
Elżbieta Łoboda, Ryszard  Dziura,  
Jan Dupla  wraz z wicedyrektorem  
Elżbietą  Religa ,  Dorota Dobosz,   
wraz z wicedyrektorem Justyną  
Turzyńską, Barbara Deleska oraz 
Danuta Durak dyrektor GZEAS-u. 
Imprezę poprowadziła Magdalena 
Gliszczyńskaz   z Radia PLUS

Przygotowanie imprezy  sobót-
kowej wymagało zaangażowa-
nia i wsparcia wielu osób. Ser-
deczne podziękowanie kieruję 
za pomoc przy realizacji Wesela 
Jedlińskiego, wszystkim odtwór-
com ról w weselu , mieszkańcom 
za przekazanie przedmiotów na  
pchli targ ,dziękuję pani  Barbarze 
i Alicji  Makulskim  za pomoc  w 
przygotowaniu  i poprowadze-
niu  pchlego targu, a pracowni-
kom za zaangażowanie podczas 
imprezy,   dziękuje również patro-
nom  medialnym  ( Radio Plus,   
Zebrra.tv ,  OKO Kozienice, Gość 
Niedzielny, Echo Dnia , Kultura 
Ludowa .pl   Jedlinsk.TV) 
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Już po raz drugi w Jedlińsku odbył się pik-
nik motoryzacyjny Family Drift.

Główną atrakcją imprezy był taxi drift – prze-
jażdżka samochodem driftingowym w fotelu 
pasażera. Wsiadając do samochodu każdy z 
uczestników motopikniku mógł wesprzeć akcję 
charytatywną prowadzoną w trakcie imprezy, 
wrzucając datek do puszki. W tym roku fundusze 
zbierane były na leczenie i rehabilitację 8-let-
niego Kacpra, który w 2014 r. doznał poważ-
nych poparzeń ciał w pożarze swojego domu. 
Wynik zbiórki to 6.501,02 zł. Ponadto na fan-
page na Facebooku „Licytacja dla Kacpra – Jadar 
Family Drift” przeprowadzono licytacje przed-
miotów przekazywanych przez darczyńców. 
Dochód z aukcji, w wysokości 4.190 zł, również  
zasili leczenie Kacpra.

Podczas imprezy prowadzona była także kam-
pania „Stop dopalaczom”. W jej ramach przepro-
wadzono akcję edukacyjną dotyczącą szkodli-

wego wpływu dopalaczy na organizm ludzki.
Dziękujemy sponsorowi głównemu – produ-

centowi kostki brukowej firmie Jadar Sp. z o.o., 
pozostałym sponsorom: Isko Plus – Piotr Sta-
nikowski z Jedlińska, Jaspir Radom, Celkar Sp. z 
o.o. z Niepołomic, Inter Box-Promotion – Hubert 
Cichocki z Jedlińska, CUT-POL – Krzysztof Wal-
czak z Jedlińska, Michalczewski Sp. z o.o. z Rado-
mia, Moto Service – Andrzej Chojnacki z Jedlińska, 
MIXBET – Mariusz Potera z Klwat, MKM – Mikołaj 
Kundys z Jedlińska, Auto Części – Krystian Dryja 
z Wielogóry, ZBS – Robert Szczepański z Wie-
logóry, Kratki.pl – Marek Bal ze Wsoli, Piekarnia 
Expuch – Teodozja i Marek Jaworscy z Jedlińska, 
Klub Taboo w Starej Błotnicy, ManorHouse z 
Chlewisk, Cafe Serwis z Radomia, MD Macierzyń-
ski – Daniel Macierzyński z Jasieńca, SUD-CAR – 
Mariusz Sudy z Wielogóry, D&M Ubezpieczenia – 
Dariusz Rudecki z Jedlińska oraz wszystkim tym, 
którzy wspierali organizację Jadar Family Drift 2.
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Komunikaty, informacjeKlub Honorowych Dawców w Jedlińsku
20 czerwca 2016 r. w sali 

OSP w Jedlińsku odby-
ło się spotkanie wójta gminy 
Kamila Dziewierza z dyrekcją 
Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa  
w Radomiu: Józefem Wańkiem 
– dyrektorem RCKiK, Danu-
tą Adamczyk – kierownikiem 
działu w RCKiK oraz lek. med. 
Piotrem Cęgielem.

Na spotkaniu omawiano moż-

liwość organizacji cyklicznej 
zbiórki krwi na terenie gminy 
Jedlińsk. Wspólnie z zapro-
szonymi gośćmi ustalono, że  
w każdą ostatnią sobotę mie-
siąca będzie istniała możliwość 
oddawania krwi: w okresie 
wiosenno-letnim – na Rynku w 
Jedlińsku przy Urzędzie Gminy, 
w okresie jesienno-zimowym – 
w Centrum Zdrowia w Jedlińsku 
 przy ul. Wareckiej 4.

Do organizacji Klubu Krwio-
dawstwa w Jedlińsku zgłosiły 
się osoby: wójt Kamil Dziewierz, 
Kinga Chojnacka z Kruszyny, 
Mikołaj Olszewski z Jankowic 
oraz Ryszard Dziura z Wielogóry.

Zapraszamy wszystkich chęt-
nych do dołączenia do Klubu.

Kontakt: 
48 32 13 021,
 792 957 200.

Informujemy, że w sobotę 30 lipca na Rynku w Jedlińsku odbędzie się pierwsza zbiórka krwi  
w ramach Klubu. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

I Ogólnopolski Czempionat Koni Arabskich

Podsumowanie młodzieżowych rozgrywek 
w GKS Drogwiec Jedlińsk

9 i 10 lipca na terenie Lotni-
ska Sportowego w Piasto-

wie odbył się I Ogólnopolski 
Czempionat Koni Arabskich.

Do pokazu zapisano przeszło 70 
koni. Najliczniej obsadzoną klasę 
stanowiły klacze roczne. W ramach 
pokazów rozegrano kilka katego-
rii konkursów. Tytuł Najładniej-
szego Konia Czempionatu zdobyła 
roczna klacz Atakama ze stadniny 
w Janowie Podlaskim.

Organizatorem wystawy był 
Stanisław Redestowicz z firmy  
„Windoor” ze Wsoli.

W dniu 4 lipca odbyło się spo-
tkanie Zarządu z rodzica-

mi i piłkarzami młodzieżowych 
grup trenującymi w Gminny 
Klubie Sportowym "DROGO-
WIEC JEDLIŃSK", na którym 
omówione zostały minione roz-
grywki i przedstawione plany 
na przyszłość.

Na zakończenie spotkania,  
w którym wzięło udział ok. 100 
osób, uczestników poczęstowano 
kiełbaskami z grilla. 

Zwrot podatku akcyzowego

Dofinansowanie do Odnawialnych Źródeł Energii

Nowy zarząd OSP

Wójt Gminy Jedlińsk przy-
pomina o możliwości 

odzyskania przez rolników 
części podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju na-
pędowego wykorzystywane-
go do produkcji rolnej. 

Aby otrzymać zwrot podatku 
należy złożyć wniosek w termi-
nie od 1 do 31 sierpnia 2016 
r. Do wniosku należy załączyć 
faktury VAT (lub ich kopie) stano-
wiące dowód zakupu oleju napę-
dowego w okresie od 1 lutego 
2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Za producenta rolnego uznaje 
się osobę fizyczną, osobę 
prawną lub jednostkę organi-
zacyjną nie posiadającą osobo-
wości prawnej, będącą posiada-
czem gospodarstwa rolnego w 
rozumieniu przepisów o podatku 
rolnym. Za gospodarstwo rolne 
w rozumieniu przepisów ustawy 
o podatku rolnym uważa się 
obszar gruntów sklasyfiko-
wanych w ewidencji gruntów 
i budynków jako użytki rolne 
lub jako grunty zadrzewione 
lub zakrzewione na użytkach 
rolnych o powierzchni przekra-

czającej 1 ha lub 1 ha przeli-
czeniowy, z wyjątkiem gruntów 
zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej innej niż 
działalność rolnicza.

W przypadku, gdy grunty 
gospodarstwa rolnego stano-
wią przedmiot współposiada-
nia, zwrot podatku akcyzowego 
przysługuje temu współposia-
daczowi, co do którego pozo-
stali współposiadacze wyrazili 
pisemną zgodę (zgoda będzie 
wyrażana we wniosku i nie 
dotyczy współmałżonków). W 
przypadku, gdy producent rolny 
podlega wpisowi do Krajowego 
Rejestru Sądowego, we wniosku 
o zwrot podatku akcyzowego, 
podaje numer z tego rejestru.

Kwotę zwrotu podatku 
akcyzowego ustala się jako 
iloczyn ilości oleju napędowego 
zakupionego do produkcji rolnej, 
wynikającej z faktur VAT oraz 
stawki zwrotu do 1 litra określo-
nej w rozporządzeniu Rady Mini-
strów z dnia 1 grudnia 2015 r. w 
sprawie stawki zwrotu podatku 
akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzy-

stywanego do produkcji rolnej 
na 1 litr oleju w 2016 r. (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 2042), z tym, że 
kwota zwrotu podatku nie może 
być wyższa niż kwota stano-
wiąca iloczyn stawki zwrotu 
na 1 litr oleju napędowego (w 
2016 r. uległa podwyższeniu 
i wynosi 1,00 zł/l), liczby 86 
oraz powierzchni użytków rol-
nych będących w posiadaniu lub 
współposiadaniu producenta 
rolnego, wskazanej w ewidencji 

gruntów i budynków jako użytki 
rolne według stanu na dzień  
1 lutego danego roku. Przy usta-
laniu ww. limitu nie uwzględnia 
się gruntów gospodarstw rol-
nych, na których zaprzestano 
produkcji rolnej oraz gruntów 
zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej innej niż 
działalność rolnicza w rozumie-
niu przepisów o podatku rolnym.

Więcej informacji w Urzędzie 
Gminy w Jedlińsku, pok. nr 11.

7 lipca w Jedlińsku odbyło 
się spotkanie informacyjne dla 
mieszkańców gminy Jedlińsk 
dotyczące możliwości dofinan-
sowania w wysokości 80% kosz-
tów zakupu i montażu urządzeń 
Odnawialnych Źródeł Energii 
(OZE) – paneli fotowoltaicznych, 
kolektorów słonecznych, pieców 
na biomasę, pomp ciepła.

W trakcie spotkania miesz-
kańcy zostali zapoznani 
z założeniami projektu, 

który będzie realizowany  
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego na 
lata 2014–2020 (Oś prio-
rytetowa IV – Działanie 4.1,  
„Odnawialne Źródła Energii”).

Więcej informacji o realiza-
cji projektu można uzyskać w 
Referacie Rolnictwa, Środowiska 
i Gospodarki Gruntami Urzędu 
Gminy (pok. nr 11) lub na stronie 
internetowej www.jedlinsk.pl.

25 czerwca 2016 r. w Je-
dlińsku odbył się XI 

Zjazd Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej. Podczas zjazdu, de-
legaci jednostek OSP z terenu 
gminy, dokonali m.in. wyboru 
władz oddziału na kadencję 
2016–2020.

Skład zarządu:
- Wojciech Walczak – prezes

- Kamil Dziewierz – wicepre-
zes

- Marcin Łukomski – wicepre-
zes

- Jerzy Przybyłowski – komen-
dant

- Genowefa Szpotowicz – 
sekretarz

- Wojciech Bednarek – skarb-
nik

- Szymon Płaskociński – czło-
nek prezydium

- Andrzej Bieniek – członek
- Sławomir Brzeziński – czło-

nek
- Cezary Imiełowski – członek
- Janusz Mazan – członek
- Karol Michalec – członek
- Tomasz Michalec – członek
- Konrad Mirosz – członek
- Kamil Mularski – członek
- Marcin Nowakowski – czło-

nek
- Janusz Paluch – członek

- Edward Płużycki – członek
- Marcin Sałyga – członek
- Jacek Wędzonka – członek
- Grzegorz Wójcik – członek
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Z życia szkół
PSP w Bierwcach

Bierwieckie echa…
Dla Publicznej Szkoły Podsta-

wowej w Bierwcach rok szkolny 
2015/2016 był wyjątkowy. We 
wrześniu naszej placówce nadano 
imię Henryka Sienkiewicza, z czego 
jesteśmy bardzo dumni.

Przez cały rok organizowaliśmy 
wiele uroczystości. Nie zapomnie-
liśmy o świętach państwowych, 
takich jak 11 Listopada, czy rocz-
nica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Zorganizowaliśmy wiele imprez oko-
licznościowych, np. Dzień Dziadka 
i Dzień Babci, Dzień Mamy i Dzień 
Taty czy Dzień Dziecka.

Sukcesy na sprawdzianie szó-
stoklasisty i w konkursach przed-
miotowych

W mijającym roku szkolnym 
możemy pochwalić się wspaniałym 
wynikiem na sprawdzianie szósto-
klasisty. Noty naszych uczniów były 
wyższe od średnich not uczniów  
z terenu gminy, powiatu i niewiele 
niższe od uczniów z terenu woje-
wództwa mazowieckiego.

Najlepsze lokaty w konkursach 
powiatowych i międzypowiatowych 
uzyskali: 
- Adam Kalbarczyk laureat II stop-
nia, a także Paweł Kolasa i Milena 
Rudecka to laureaci III stopnia Rejo-
nowego Konkursu Języka Angiel-
skiego Teddy;
- Jakub Bzducha – I miejsce indywi-
dualnie i I miejsce drużynowo wraz z 
Patrykiem Jurkiem i Michałem Zegar-
kiem w Powiatowym Konkursie 
Przyrodniczym Wspaniałości Przy-
rodnicze Europy – Nasze Mazowsze;
- Karolina Zabielska i Michał Zega-
rek – I miejsce drużynowo, a także 
Jakub Bzducha i Adrian Szczepaniak 
– IV miejsce w Powiatowym Kon-
kursie Historycznym Patron szkoły 
– naszym bohaterem;
- Jakub Sadowski – II miejsce w Mię-
dzypowiatowym Konkursie Foto-
graficznym Rośliny chronione nad 
Radomką;
- Jakub Prygiel i Karolina Zabielska 
wzięli udział w finale Międzypowia-
towego Konkursu Matematycznego 
„Z Matematyką do Europy”;
- Aleksandra Kwiecień, Zofia 
Rudecka i Kacper Sumiński repre-
zentowali naszą szkołę w ogólno-
krajowym Konkursie Matematycz-

nym PANGEA – Pitagorasek dla szkół 
Podstawowych;
- Ponadto dwóch naszych uczniów 

– Jakub Prygiel i Patryk Jurek zna-
leźli się w dziesiątce najlepszych 
uczniów z powiatu radomskiego i 
miasta Radom w Konkursie Polscy 
Nobliści.

Z kolei w konkursach gminnych 
najlepiej spisali się:
- Daniel Bolesta i Kornelia Imiołek – 
wyróżnienie w Konkursie Plastycz-
nym na Symbol Świąt Wielkanoc-
nych;
- Amelia Bartkiewicz zdobyła wyróż-
nienie w XV Gminnym Konkursie 
Plastycznym „Piękna nasza okolica”;
- Jan Kruk i Julia Drewnowska – ex 
aequo I miejsce w I Gminnym Kon-
kursie o Życiu i Twórczości Henryka 
Sienkiewicza (część plastyczna); w 
tym samym konkursie Jakub Bolek 
zdobył II miejsce, a Paweł Bzducha 
i Krystian Kozłowski – wyróżnienie;
- Patryk Jurek i Jakub Sadowski – ex 
aequo I miejsce w I Gminnym Kon-
kursie o Życiu i Twórczości Henryka 
Sienkiewicza (część literacka); II 
miejsce ex aequo Anna Zbrożyna i 
Michał Zegarek i III miejsce Kacper 
Jurek;
- Michał Zegarek – III miejsce w I 
Gminnym Konkursie Ortograficznym 
o Pióro Wójta Gminy Jedlińsk;
- Jakub Bzducha, Patryk Jurek, Jakub 
Prygiel i Karolina Zabielska – III miej-
sce drużynowo w Gminnym Kon-
kursie Matematycznym o treściach 
ekologicznych;
- Sylwia Kruk, Kacper Sumiński – 
wyróżnienie w Konkursie Plastycz-
nym na Symbol Świąt Wielkanoc-
nych;
- Patryk Jurek, Sylwia Kruk i Zofia 
Rudecka – wyróżnienie w XV Gmin-
nym Konkursie Plastycznym „Piękna 
nasza okolica”;
- Aleksandra Kwiecień, Karolina 
Zabielska i Zofia Rudecka – I miejsce 
zespołowo w Konkursie Piosenki 
Anglojęzycznej.

Nasza szkoła uzyskała też II miej-
sce w Gminnym Konkursie Profilak-
tycznym organizowanym przez PSP 
w Ludwikowie.

Kolejne projekty dofinansowane
Od kilku lat w naszej szkole wdra-

żane są projekty dofinansowane ze 
środków unijnych. Właśnie rozpoczę-

liśmy realizację zadań z kolejnego 
projektu – „Przygoda z teatrem”, 
który uzyskał dofinansowanie z 
środków Programu „FIO – Mazow-
sze Lokalnie” realizowanego przez 
Fundację Fundusz Współpracy, 
Stowarzyszenie BORIS oraz Sto-
warzyszenie Europa i My. Projekt 
jest kontynuacją ubiegłorocznych 
działań związanych z powołaniem 
grupy teatralnej „Niezapominajka”. 
W tegorocznej edycji zakupimy i 
zamontujemy kurtynę do naszej 
Sali Kameralnej, uszyjemy stroje 
i wystawimy dwa spektakle. Pre-
miera pierwszego z nich pt. „Jak 
bierwinka niezapominajką się stała” 
już za nami. Obejrzeliśmy również 
przedstawienie przygotowane 
przez rodziców, z udziałem dyrektor 

Elżbiety Łobody i nauczycielki Beaty 
Komorowskiej „Książę suka żony”. 
Dopełnieniem działań projekto-
wych będzie wycieczka do Muzeum 
Teatru w Warszawie.

W lipcu rozpoczną się zajęcia 
z drugiego projektu pt. „Poszuki-
wacze kultury” przygotowanego 
przez grupę nieformalną Bierwieccy 
odkrywcy kultury.

Kolejny nasz projekt, tym razem 
z dziedziny ekologii – Razem dla 
klimatu, przeszedł już wstępną 
kwalifikację i oczekuje na środki do 
realizacji. Nasza grupa nieformalna 
Prząśniczki przygotowuje właśnie 
wniosek do kolejnego projektu – tym 
razem z dofinansowaniem z Arki.

Monika Skwirowska, 
Bożena Zbrożyna

Mistrzowie Międzypowiato-
wych rozgrywek w tenisie stoło-
wym

22 marca Jakub Klocek, Dawid 
Przybyś i Mateusz Fijołek zdobyli 
złoty medal w finałach międzypo-
wiatowych rozgrywek w tenisie 
stołowym. Od początku byli niepoko-
nanym zespołem i będą reprezento-
wali region radomski w Ciechanowie. 
Gratulujemy!

Czytamy z... Katarzyną Żak
Na zaproszenie dyrektora 

Ryszarda Dziury i Agnieszki Szy-
mańskiej, szkołę odwiedziła aktorka 
Katarzyna Żak, która jest ambasa-
dorką Fundacji ABCXXI Cała Polska 
czyta dzieciom. To było niesamowite 
spotkanie. Wszyscy chętni zadawali 
pytania i uzyskali na nie wyczerpu-
jące odpowiedzi. Gość zaprezento-
wał dzieciom wiersze Jana Brzechwy 
wspaniale je interpretując.

Spotkanie odbyło się w ramach XV 
Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania 
Dzieciom. Główne hasło tegorocznej 
akcji to „Czytanie uskrzydla”.

Finał Pucharu Orange
5 marca nasi uczniowie na zapro-

szenie firmy Orange wzięli udział w 
imprezie – Finale Pucharu Orange, 
który odbył się w Warszawie, w hali 
sportowej OSiR Włochy. UKS Jedlanka 
został zaproszony na to wydarzenie, 
aby kibicować najlepszym 10 klu-
bom w Polsce. Dzieci zostały wypo-

sażone w gadżety kibica, transpa-
renty, trąbki i inne akcesoria. Między 
konkurencjami spróbowały swoich 
sił w warsztatach trick boardowych, 
a w porze lunchu na dzieci czekał 
poczęstunek. Największą atrakcją 
była możliwość zdobycia autografu i 
przybicia „piątki” z Jurkiem Dudkiem 
i innymi ambasadorami programu, 
którzy byli cały czas do dyspozycji 
dzieciaków.

Wyjazd był okazją do spotkania 
prezesa Orange, Bruno Duthoit, który 
gościł w naszej szkole na inauguracji 
programu Kluby Sportowe Orange. 
Za rok postaramy się uczestniczyć 
w zmaganiach finałowych! Uczniami 
opiekowali się Katarzyna Paduszek i 
Tomasz Ostrek.

Gala Mistrzów Sportu
11 marca licznie zgromadzeni 

goście w Sali Koncertowej Zespołu 
Szkół Muzycznych w Radomiu, już 
po raz siódmy, byli świadkami wyróż-
nienia najlepszych sportowców, 
trenerów i działaczy sportowych 
z powiatu radomskiego. Honory 
gospodarza tradycyjnie pełnił staro-
sta Mirosław Ślifirczyk. Wśród spor-
towych talentów był nasz uczeń 
Kacper Imiołek z kl. VI. Wszyscy 
nominowani do konkursu sportowcy 
dostali ufundowany przez starostę 
sprzęt sportowy.

Olimpiada sportowa klas I-III
7 kwietnia w szkole odbyła się I 

Gminna Olimpiada Sportowa dla klas 
I–III pod hasłem: „Sport to zdrowie – 
mały olimpijczyk”. Honorowy patro-
nat nad imprezą objął Wójt Gminy 
Jedlińsk Kamil Dziewierz. Brały w 
niej udział reprezentacje ze szkół 
z terenu gminy. Oprócz integracji 
dzieci podczas gier i zabaw rozwijały 
umiejętności współdziałania w gru-
pie. Głównym celem było wpajanie 
zasad zdrowej rywalizacji sportowej 
i wdrożenie dzieci do aktywnego i 
zdrowego spędzania wolnego czasu. 
W czasie sportowych rozgrywek 
dzieci zostały zapoznane z olimpij-
skim ceremoniałem. Dzięki współ-
pracy i pomocy Gminnej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych mali sportowcy otrzymali 
maskotki, słodycze i dyplomy. Najlep-
sze trzy drużyny otrzymały puchary. 
Nagrody wręczali sekretarz gminy 
Andrzej Pawluczyk i doradca wójta 
ds. oświaty Ewa Bartula. Zawody 
stały na bardzo wysokim poziomie 
i była to świetna sportowa zabawa.

Klasyfikacja końcowa: 1 miejsce – 

PSP w Jedlińsku, 2 miejsce – PSP w 
Jedlance, 3 miejsce – PSP we Wsoli.

Głazy Pamięci
13 kwietnia, w Dzień Pamięci Ofiar 

Zbrodni Katyńskiej, dokonaliśmy uro-
czystego odsłonięcia pomnika „Głazy 
Pamięci”, poświęconego poległym w 
obronie Ojczyzny. Uroczystość roz-
poczęła się mszą świętą za Ojczyznę, 
odprawioną przez ks. kan. Grzegorza 
Wójcika – proboszcza parafii Jedlińsk. 
Po modlitwie zebrani przeszli na 
plac przed szkołą, gdzie wybudo-
wano pomnik. Wartę honorową 
przy głazach zaciągnęli uczniowie 
klasy mundurowej Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Chwałowicach. Przy dźwiękach 
hymnu narodowego flagę na maszt 
wciągnął najlepszy sportowiec 
szkoły, uczeń kl. VI – Kacper Imio-
łek. Następnie głos zabrał dyrektor 
szkoły Ryszard Dziura, który po powi-
taniu wszystkich gości opowiedział 
wstrząsającą historię życia młodego 
polskiego żołnierza Stefana.

PSP w Jedlance

Stawiamy na profilaktykę…
W dniu 3 czerwca w PSP im. Jana 

Pawła II w Ludwikowie odbył się I 
Gminny Konkurs Profilaktyczny „W 
Zdrowym Ciele – Zdrowy Duch”. Na 
zaproszenie organizatorów przybyły 
drużyny reprezentujące szkoły pod-
stawowe z terenu gminy Jedlińsk. 
Uczniowie rywalizowali w dwóch 
kategoriach: klasy I–III oraz IV–VI. 
Konkurs składał się z trzech konku-

rencji dla każdej kategorii: prezen-
tacja wiersza „Dziękuję, ja się nie 
truję”, tor przeszkód oraz przygo-
towanie zdrowego drugiego śnia-
dania. Wszystkie drużyny świetnie 
poradziły sobie z zadaniami konkur-
sowymi, choć nie należały one do 
najłatwiejszych.

Zmagania uczniów oceniało jury 
w składzie: dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej Bożena Starzyńska, 

przedstawiciel Gminnej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych Urszula Romanowska, 
pielęgniarka środowiskowa Izabela 
Olszewska, wiceprzewodniczący 
rady gminy Zbigniew Dobosz oraz 
radny gminy Łukasz Kurek.

Serdecznie dziękujemy za przy-
jęcie zaproszenia do prac w komisji 
konkursowej. Na rozstrzygnięcie 
konkursu przybyli również sekre-
tarz gminy Andrzej Pawluczyk, 
radni powiatu radomskiego Teodo-
zja Bień i Robert Dobosz. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy oraz 

nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Gminną Komisję ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
w Jedlińsku. Dzięki zaangażowaniu 
Rady Rodziców PSP im. Jana Pawła 
II w Ludwikowie, sołtysów wsi z 
obwodu szkoły oraz sponsorów, w 
przerwie konkursu dzieci obejrzały 
występ magika. Dla wszystkich 
uczestników przygotowano również 
poczęstunek.

Dbamy o bezpieczeństwo…
W dniu 30 maja dzieci z oddziału 

przedszkolnego oraz uczniowie  

PSP w Ludwikowie

edukacji wczesnoszkolnej PSP im. 
Jana Pawła II w Ludwikowie uczest-
niczyli w wycieczce do I Komisa-
riatu Policji przy ul. Traugutta 57 w 
Radomiu oraz Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Rado-
miu. Wyjazd z Okazji Dnia Dziecka 
zorganizowany został przez radnego 
powiatu radomskiego Roberta Dobo-
sza, który jest absolwentem PSP w 
Ludwikowie.

W dniu 6 czerwca Komendę Miej-
ską Państwowej Straży Pożarnej 
odwiedzili również uczniowie klas 
III–VI. Strażacy zapoznali dzieci  
z zasadami bezpiecznego zacho-
wania się w czasie pożaru budynku 
mieszkalnego w ramach programu 
„Bezpieczny dom”. Dodatkowo 
uczestnicy wycieczki obejrzeli nowo-
czesny sprzęt gaśniczy, poznali 
tajemnice strażackiego wozu, zapo-
znali się z pracą dyspozytorów Euro-
pejskiego Numeru Alarmowego 112.

Czas podróży…
„Podróżować to żyć” napisał H. 

Ch. Andersem, wycieczka uatrakcyj-
nia i urozmaica proces nauczania  
i wychowania oraz umożliwia doko-
nanie korelacji wiedzy z różnych 
przedmiotów. Dlatego też staramy 
się, aby uczniowie PSP im. Jana Pawła 
II w Ludwikowie każdego roku pozna-
wali nowe zakątki naszego kraju.

W dniu 25 maja uczniowie klas III–
VI udali się na wycieczkę do Ujazdu 
i Sandomierza. W Ujeździe dzieci 
zwiedziły zabytek klasy międzyna-
rodowej – zamek Krzyżtopór. Ten 
palazzo in fortezza – pałac i forteca 
w stylu włoskim – został wybudo-

wany w I połowie XVII wieku przez 
Krzysztofa Ossolińskiego herbu 
Topór. Kolejnym przystankiem na tra-
sie wycieczki był Sandomierz – jedno 

z najstarszych i najpiękniejszych 
polskich miast. O jego znaczeniu w 
dawnej Polsce świadczy wzmianka w 
kronice Galla Anonima, który zaliczył 

Sandomierz do „głównych stolic Kró-
lestwa”. W Sandomierzu uczniowie 
poznali historię Katedry pw. Naro-
dzenia Marii Panny i bł. Wincentego 
Kadłubka. Podczas pobytu w sando-
mierskich podziemiach, uczniowie  
z uwagą wysłuchali legendy o Halinie 
Krępiance, która uratowała sando-
mierzan w czasie drugiego najazdu 
tatarskiego. Następnie dzieci zeszły 
do Wąwozu Królowej Jadwigi. Jest to 
jedna z największych atrakcji przy-
rodniczych miasta.

Osiągnięcia uczniów…
Uczniowie PSP w Ludwikowie 

licznie reprezentowali naszą szkołę 
w konkursach na szczeblu gminnym, 
powiatowym i ogólnopolskim.

W Ogólnopolskim Konkursie 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
„Mój Patron” III miejsce zajął uczeń 
klasy V Jakub Chojnacki. Również III 
miejsce w konkursie historycznym 
MODN w Iłży „Nasz Patron – Naszym 
Bohaterem” na szczeblu powiato-
wym zajęły ex aequo drużyny PSP  
w Ludwikowie: Klaudia Durak i Karo-
lina Jastrzębska oraz Natalia Tkaczyk 
i Aleksandra Szubińska.

W I Gminnym Konkursie „Życie 
i Twórczość Henryka Sienkiewicza” III 
miejsce zajął uczeń klasy VI Damian 
Szczęsny. Wyróżnienie w Między-
narodowym Konkursie „Kangur 
Matematyczny” otrzymała Natalia  
Tkaczyk z klasy V. 

Czytelnikom „Panoramy Gminy” 
społeczność szkolna PSP im. Jana 
Pawła II w Ludwikowie życzy uda-
nych i bezpiecznych wakacji.

Dorota Molenda-Mokosa
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Pasowanie na czytelnika biblioteki
W piątek 19 marca 2016 r. ucznio-

wie klas IA i IB zostali uroczyście przy-
jęci w poczet czytelników biblioteki 
szkolnej.

Głównym celem pasowania na czy-
telnika jest zachęcenie najmłodszych 
uczniów do korzystania ze zbiorów 
biblioteki szkolnej, a także stworze-
nie przyjaznej i serdecznej atmosfery 
podczas pierwszych kontaktów dzieci 
z biblioteką.

Uroczystość uświetniło przedsta-
wienie pt. „Królewna się nudzi” przy-
gotowane przez uczniów z klasy IIIA 
pod kierunkiem Beaty Bilskiej, wycho-
wawczyni klasy oraz nauczyciela 
biblioteki szkolnej Anety Kacprzak.

Sprawdzian kompetencji
5 kwietnia odbył się sprawdzian 

kompetencji uczniów klas szóstych. 
Decyzją władz oświatowych tego 
rodzaju egzamin na zakończenie II 

etapu edukacji, szóstoklasiści pisali 
po raz ostatni. Do sprawdzianu przy-
stąpiło 38 uczniów z klasy VIA i VIB. 
Sprawdzian kompetencji obejmował 
wiedzę i umiejętności z języka pol-
skiego, matematyki oraz języka nowo-
żytnego.

„Paczka dla Bohatera”
Ważnym wydarzeniem dla naszej 

szkoły była akcja „Paczka dla Boha-
tera”. W dniu 22 marca 2016 r. w 
Zespole Szkół Zawodowych im. mjra 
H. Dobrzańskiego w Radomiu odbyło 
się podsumowanie tej akcji. Przygo-
towano 36 paczek. W każdej znalazło 
się około 30 kilogramów żywności. To 
efekt zbiórki prowadzonej przez kilka-
naście dni w Radomiu w ramach akcji 
„Wielkanocna Paczka dla Bohatera”. 
Nasza szkoła również się w nią włą-
czyła, a koordynatorkami projektu były 
nauczycielki: Justyną Bujek i Urszula 
Chudzik.

Efekty przerosły oczekiwania orga-
nizatorów, którzy początkowo chcieli 
zorganizować tylko 12 paczek. Taka 
forma pomocy jest przede wszyst-
kim podziękowaniem dla tych, któ-
rzy walczyli o naszą wolność. Paczki 

zostały przygotowane dla komba-
tantów Armii Krajowej z Radomia i 
okolic. Obecny na podsumowaniu 
akcji prezes Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej mówił, że to 
duże wsparcie. Ale najważniejsza jest 

Z okazji Światowego Dnia Ziemi 
uczniowie klas O–I pod opieką wycho-
wawców przygotowali przedstawie-
nie „Leśne zgromadzenie“.

22 kwietnia przeprowadzono w 
szkole warsztaty profilaktyczne pod 
hasłem „Dopalacze – zakamuflowana 
śmierć“, zorganizowane przez Gminną 
Komisję ds Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. Zajęcia uświa-
domiły uczniom szkodliwe działanie 
tego typu środków i nauczyły zacho-
wań asertywnych.

Z okazji rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja klasa V przygotowała 
akademię, która przybliżyła uczniom 
okoliczności uchwalenia tego donio-
słego dokumentu.

W maju odbył się apel o bezpiecz-
nym poruszaniu się uczniów podczas 
drogi do i ze szkoły pod hasłem „Bez-
pieczny, bo widoczny“. Krótkie scenki 
uświadomiły uczniom konieczność 
posiadania odblasków.

22 maja Związek Gmin Radomka 
zorganizował Festyn „Światowy 
Dzień Bioróżnorodności“ przy ZSO 
w Wieniawie, którego celem było 
budowanie postaw proekologicznych. 
Organizator przygotował konkursy, 
w których uział wzięli uczniowie 
naszej szkoły. Jury doceniło A. Brze-
zińską, która wystąpiła w pokazie 
mody (nagroda: radiomagnetofo)
n oraz A. Stachowiak, która wyko-
nała pracę plastyczną na temat 
gatunków zagrożonych wyginięciem  
(nagroda: aparat cyfrowy).

Konkursy
II semestr roku szkolnego 

2015/2016 obfitował w liczne kon-
kursy szkolne i gminne, w których 
brali udział uczniowie naszej szkoły.

W marcu rozstrzygnięto Konkurs 
Plastyczny pt. „Palma wielkanocna, 
serwetka oraz tradycyjna pisanka“, 
którego finał odbył się w GCKiKF 
w Jedlińsku. Nagrodzeni zostali: K. 
Michalak, Sz. Górski, W. Janus, D. Brze-
ziński, P. Rędzia oraz A. Brzezińska.

Sukces odnotowano również na  
I Gminnym Konkursie o Życiu i Twór-

czości Henryka Sienkiewicza, który 
odbył się w PSP w Bierwcach. Laure-
atkami w kategorii klas III zostały D. 
Puk (I miejsce) oraz E. Kołątaj (III miej-
sce), natomiast w kategorii klas IV – 
W. Janus (II miejsce) oraz N. Frączyk 
(IV miejsce).

Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny w 
szkole zorganizowano Dzień Talentu. 
Występy uczestników nagradzano 
brawami oraz drobnymi upominkami.

W piatek 1 kwietnia w Kuźni Arty-
stycznej Amfiteatru w Radomiu 
odbyły się eliminacje powiatowe 33. 
Małego Konkursu Recytatorskiego 
oraz 39. Konkursu Recytatorskiego 
„Warszawska Syrenka“. Decyzją jury 
wyróżnione zostały A. Brzezińska 
oraz W. Konopka. Finał XIV Konkursu 
Historycznego MODN pt. „Patron 
szkoły – naszym bohaterem“ przy-
niósł szkole kolejny sukces, bowiem 

J. Kowalczyk oraz A. Popiel z klasy V 
zdobyli wyróżnienie.

Sport
Aktywna forma spędzania czasu 

stanowi dla dzieci nie lada gratkę. 
Najmłodsi chętnie uczestniczą w 
zawodach, odnosząc niejednokrotnie 
sukces na arenie gminy i powiatu. 
Tak też było w przypadku IX Biegu 
Kazików o Puchar Prezydenta Miasta 
Radomia. Najlepszy wynik uzyskała 
W. Szot z klasy IV (IV miejsce) oraz W. 
Słomka z klasy VI (VI miejsce). Uczen-
nice naszej szkoły wzięły udział w 
XVIII Mazowieckich Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej w Indywidualnych 
Biegach Przełajowych. Do Finału 
Mazowsza mogło zakwalifikować się 
tylko 12 osób. W. Słomka uplasowała 
się na piątej pozycji, a N. Firlej na 
jedenastej. Będąc w gronie 120 naj-
lepszych sportowców z wojewódz-
twa, osiągnęły doskonałe wyniki – 40 
i 70 miejsce.

Najmłodsi uczniowie szkoły wzięli 
udział w Gminnej Olimpiadzie Spor-
towej dla klas I–III o Puchar Wójta 
Gminy Jedlińsk, który odbył się w PSP 
w Jedlance. Ostatecznie szkoła zajęła 
VI miejsce.

Wysokim – IV miejscem – zakończył 
się udział dziewcząt w Międzypo-
wiatowych Biegach Sztafetowych w 
ramach XVIII Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej.

Ważnym wydarzeniem był również 
udział naszej szkoły w XIII Między-
narodowym Biegu Przełajowym I. 
Szewińskiej. Indywidualnie najlepszy 
wynik uzyskali: W. Słomka (V miejsce) 
oraz M. Kołodziejczyk (VI miejsce). 
Na 70 drużyn startujących w finale 
szkoła sklasyfikowana została na bar-
dzo wysokiej – 9 pozycji.

9 maja odbył się I Uliczny Bieg 
Kościuszkowski w Jedlińsku. W biegu 
sztafetowym dziewcząt z klas I–III 
zajęliśmy IV miejsce, zaś w biegu 
chłopców – VI miejsce. W biegu szta-
fetowym klas IV–VI dziewczęta uzy-
skały III lokatę, natomiast chłopcy 
– IV. Bardzo dobrze spisały się nasze 
przedszkolaki w II Gminnej Olimpia-
dzie Przedszkolaka, która odbyła się 5 
czerwca we Wsoli, zajmując II miejsce.

Ewa Murdza

PSP w Starych Zawadach

PSP w Jedlińsku

Odsłonięcia pomnika doko-
nali: Kamil Dziewierz – wójt gminy 
Jedlińsk, Aneta Żurowska – przewod-
nicząca rady gminy Jedlińsk, Ryszard 
Dziura – gospodarz i dyrektor PSP 
w Jedlance oraz uczennica kl. V 
Natalia Skałbania. Złożono wieńce 
i zapalono znicze. Uczniowie szkoły 
zaprezentowali program artystyczny 
o tematyce patriotycznej. Na zakoń-
czenie uroczystości uczniowie klasy 
VI Nikola Dadacz i Mateusz Fijołek 
wypuścili gołębie w geście pokoju.

Zebranych poprosiliśmy o wpis 
do kroniki szkoły oraz obejrzenie 
wystawy o Zbrodni w Katyniu. W 
obchodach wzięli również udział: 
Andrzej Pawluczyk – sekretarz gminy 
Jedlińsk, radni powiatowi: Teodozja 
Bień i Robert Dobosz, dyrektorzy 
szkół z gminy Jedlińsk wraz z pocz-
tami sztandarowymi oraz miesz-
kańcy Jedlanki i społeczność PSP w 
Jedlance.

Wizyta Wicewojewody Mazo-
wieckiego

14 kwietnia 2016 r. gościliśmy 
wicewojewodę mazowieckiego 
Artura Standowicza, kierownika 
Delegatury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Radomiu Krzysz-
tofa Murawskiego oraz sekretarza 
gminy Jedlińsk Andrzeja Pawluczyka.

W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele rodziców, delegacja 
mieszkańców wsi Jedlanka i pra-
cownicy szkoły. Poruszane były pro-
blemy dotyczące życia codziennego. 
Rozmawialiśmy na temat możliwości 
rozwoju naszej szkoły. Na koniec 
goście zwiedzili naszą placówkę. 
Rozmawialiśmy również na temat 
możliwości rozwoju naszej szkoły.

Finał Biegów Przełajowych
14 kwietnia w Jedlińsku odbyły 

się finały międzypowiatowe w 
indywidualnych biegach przełajo-
wych dziewcząt i chłopców: Kacper 
Imiołek – I miejsce, Adrian Kobza – II 
miejsce, Karolina Majak – VIII miejsce. 
Cała trójka wywalczyła awans do 
finałów XVIII Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawo-
wych i Gimnazjów w Indywidualnych 
Biegach Przełajowych w Ostrołęce. 
Naszą szkołę w finałach międzypo-
wiatowych reprezentowali również 
Milena Żarłok, Magdalena Bolek i 
Jakub Klocek. Młodych sportowców 
przygotowywali Ryszard Dziura i 
Anna Binkowska.

Żonkile 2016
19 kwietnia włączyliśmy się w 

obchody 73. Rocznicy Wybuchu 
Powstania w Getcie Warszawskim. 
Uczniowie klas IV–VI pod opieką 
Anny Paszkiewicz uczestniczyli 
w lekcjach przygotowanych przez 
Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN w ramach akcji społeczno
-edukacyjnej „Żonkile 2016”. Tego 
dnia wspólnie robiliśmy papierowe 
żonkile dla wszystkich uczniów 
w szkole, wspólnie tworzyliśmy 
wystawę tematyczną upamiętnia-
jącą wydarzenia z 1943 roku oraz, 
włączając najmłodszych uczniów, 
malowaliśmy plakat z patriotycznymi 
hasłami. Następnie udaliśmy się w 
Marszu Pamięci po okolicach Jedlanki 
rozdając żywe żonkile mieszkańcom. 
Kolejnym elementem obchodów było 

obejrzenie na stronie muzeum inter-
netowej premiery filmu o Powstaniu 
w Getcie Warszawskim pt. „Nie było 
żadnej nadziei. Powstanie w getcie 
warszawskim 1943”. Następnie zło-
żyliśmy żonkile i zapaliliśmy znicz 
przy „Głazach Pamięci” na terenie 
szkoły.

Brązowy medal w piłce nożnej
Gdy we wrześniu 2015 r. zaczy-

naliśmy eliminacje, nikomu z nas 
nie przyszło do głowy, że możemy 
awansować do finałów między-
powiatowych w piłce nożnej. Nasi 
wspaniali chłopcy wygrali turniej 
gminny, następnie międzygminny. 
Dużym marzeniem było zdobyć 
medal w finale powiatowym. Po cięż-
kich meczach udało się. W półfinale 
międzypowiatowym również wygrali 
turniej. Skład drużyny: Kacper Imio-
łek, Adrian Kobza, Mateusz Fijołek, 
Kuba Klocek, Krystian Kosecki, Bar-
tek Kowalczyk, Filip Chojnacki, Piotr 
Cielniak, Adrian Kaszuba.

Chłopcy osiągali ten sukces krok 
po kroku pod czujnym trenerskim 
okiem Ryszarda Dziury.

Mazowieckie Igrzyska Mło-
dzieży Szkolnej

22 kwietnia w Ostrołęce odbył 
się finał XVIII Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w indywidual-
nych biegach przełajowych. Zawody 
rozegrano na błoniach nad Narwią. 
Kacper Imiołek wygrał zawody. 
Został mistrzem Mazowsza. Na bar-
dzo wysokim, 20. miejscu, zawody 
ukończył Adrian Kobza. Karolina 
Majak przybiegła do mety na 50. 
miejscu. Drużynowo w biegach prze-
łajowych w kategorii chłopców szkół 
podstawowych zajęliśmy IV miejsce 
na Mazowszu.

4. Pieszy Rajd poświęcony mjr. 
cc. Hieronimowi Dekutowskiemu

Na zaproszenie Burmistrza 
Bełżyc Ryszarda Góry, w dniach 
23–24.04.2016 r. wzięliśmy udział 
w 4. Pieszym Rajdzie poświęco-
nym mjr. cc. Hieronimowi Dekutow-
skiemu, pseud.”Zapora”.

Odbył się on w ramach rozwijania 
edukacji historycznej. Na trasie rajdu 
odbyły się konkursy, ognisko, msza 
polowa, spotkania z weteranami, 
strzelnica, pokazy spadochronowe, 
spotkania z grupą komandosów; spo-
tkanie z wnuczką ”Zapory”, wręcza-
nie nagród i dyplomów.

Drugiego dnia rajdu uczniowie 
brali udział we mszy św. za Ojczy-
znę w kościele w Bełżycach z pocz-
tami sztandarowymi, żołnierzami i 

harcerzami, miało miejsce również 
historyczne odnowienie przysięgi 
przez „Zaporę”. Kolejnym punktem 
wyjazdu był udział w inscenizacji 
historycznej bitwy pod Krężnicą 
Okrągłą z 24.05.1944 r., która miała 
miejsce na rynku w Bełżycach i była 
rekonstruowana przez Grupę Histo-
ryczną „Zgrupowanie Radosław”.

Festyn Rodzinny w Jedlance
8 maja odbył się Festyn Rodzinny 

„Za jeden uśmiech, czyli rodzinnie ze 
szkołą”. Impreza została zorganizo-
wana przez szkołę, Radę Rodziców 
oraz Klub Seniora „Młodzi Duchem”.

Na festynowej scenie wciąż 
się coś działo: występy taneczne, 
wokalne, kabaretowe, wręczania 
nagród w licznych konkursach i 
loterii. Na boisku do piłki plażowej 
toczyły się rozgrywki piłkarskie. 
Dzieci chętnie korzystały też z prze-
jażdżek na kucykach, zjeżdżalni, 
zamków dmuchanych i basenów kul-
kowych, siadały za kierownicą wozu 
strażackiego oraz podziwiały ekspo-
zycję motocykli. Wśród atrakcji była 
ścianka wspinaczkowa oraz pokaz 
akcji gaśniczej. Zgłodniali uczestnicy 
festynu smakowali kiełbaski z grilla, 
grochówkę ugotowaną przez senio-
rów oraz ciasta w kawiarence przy-
gotowane przez rodziców i nauczy-
cieli. Podczas festynu można było 
oddać krew w Mobilnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z 
Radomia oraz przeprowadzić bada-
nia ciśnienia krwi, poziomu cukru 
i spirometrię. Oprawę muzyczną 
festynu zapewnił DJ Martin.

IX Powiatowy Rajd Spódnicowy 
Śladami Witolda Gombrowicza

W dniu 13.05.2016 r. ucznio-
wie pod opieką Anny Bińkowskiej 
uczestniczyli w rajdzie pieszym, 
który rozpoczął się o godzinie 8:00 
na stacji PKP w Bartodziejach.

Uroczyste zakończenie odbyło się 
w Muzeum Witolda Gombrowicza we 
Wsoli, gdzie został zorganizowany 
konkurs „Spódnica IX rajdu Śladami 
W. Gombrowicza”. Każdy uczestnik 
dostał pamiątkowy znaczek raj-
dowy oraz posiłek na mecie. Był to 
piękny czas spędzony na łonie przy-
rody, gdzie poznawaliśmy zabytki i 
pomniki przyrody gminy Jedlińsk.

Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
w Jeżewie

18 kwietnia nasi chłopcy repre-
zentowali region radomski w XVIII 
Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej w Jeżewie. Udział w tak 
doborowym gronie był możliwy 

dzięki zwycięstwu w zawodach 
gminnych, międzygminnych, powia-
towych i międzypowiatowych. Nasza 
reprezentacja została sklasyfiko-
wana na 13. miejscu na Mazowszu. 
Dla naszej szkoły jest to bardzo duże 
wyróżnienie, które będzie bardzo 
trudno powtórzyć w przyszłości.

Gratulacje dla wspaniałej trójki: 
Dawida Przybysia, Mateusza Fijołka 
i Kuby Klocka. Do tego sukcesu przy-
czyniła się ogromna praca trenera 
Ryszarda Dziury.

Byliśmy w teatrze…
24 maja byliśmy w Teatrze im. 

Jana Kochanowskiego w Radomiu 
na wzruszającej, pełnej ciepła opo-
wieści o przyjaźni, która potrafi 
odmienić smutną rzeczywistość i 
przywrócić radość życia. „Tajemni-
czy ogród” to mądre i barwne wido-
wisko muzyczne dla wszystkich, 
urzekające plastyczną urodą, świet-
nym aktorstwem i pięknymi piosen-
kami. Wyjazd został zrealizowany w 
ramach lekcji języka polskiego i edu-
kacji teatralnej przez Annę Paszkie-
wicz. Uczestniczyli w nim uczniowie 
kl. V. Opiekę nad uczniami sprawo-
wała również Angelika Lipiec.

Zielona Szkoła Sztutowo 2016
W dniach o d30 maja do 5 czerwca 

uczniowie naszej szkoły przebywali 
na Zielonej Szkole w Sztutowie nad 
morzem. Celem pobytu była inte-
gracja społeczności szkolnej oraz 
edukacja przyrodniczo-ekologiczna, 
historyczna, plastyczna oraz podnie-
sienie ogólnej sprawności fizycznej.

Program pobytu był bardzo 
bogaty i interesujący. Dzieci oprócz 
plażowania nad morzem zwiedziły 
Muzeum Stutthof, Gdańsk, Gdynię, 
Sopot. Były również na zamku w 
Malborku. Bawiły się w parku lino-
wym w Stegnie, płynęły również 
statkiem. Kierownikiem pobytu była 
Agnieszka Szymańska, a opiekunem  
Anna Paszkiewicz.

„Jak nie czytam, jak czytam”
10 czerwca uczniowie oraz grono 

pedagogiczne, wzięli udział w ogól-
nopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak 
czytam”! O godz. 10:00 uczniowie 
z całej Polski zebrali się w swoich 
szkołach i wspólnie czytali – każdy 
to, na co miał ochotę. Stworzyliśmy 
razem niespotykane dotąd ogólno-
polskie przedsięwzięcie, ustana-
wiając rekord czytania w jednym 
momencie. Promujemy czytanie 
książek wśród uczniów, inicjujemy 
modę na czytanie, pokazujemy nie-
czytającym uczniom, że czytanie 
to powszechne zjawisko wśród ich 
rówieśników. Przy okazji zapropo-
nowaliśmy różnorodne aktywności 
promujące czytanie. Organizatorem 
akcji jest „Biblioteka w Szkole”. Koor-
dynatorem z ramienia naszej szkoły 
była Anna Paszkiewicz. 

Konkurs na dyrektora szkoły
10 czerwca odbył się konkurs na 

stanowisko dyrektora naszej pla-
cówki. Pragniemy poinformować 
z wielką przyjemnością, że został 
nim pełniący do tej pory obowiązki 
dyrektora Ryszard Dziura. Serdecz-
nie gratulujemy!

Anna Paszkiewicz
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pamięć. Bo tych, którzy kiedyś prze-
lali krew będzie coraz mniej. Ważne, 
żeby przybywało tych, którzy będą 
 o nich pamiętali.

Tak witaliśmy wiosnę!
23 marca nasza szkoła była organi-

zatorem Wiosennej Parady. Uczniowie 
przygotowali się do niej nader sta-
rannie. Każda z klas (w tym również 
oddziały przedszkolne) przygotowała 
marzanny i zaprojektowała na tę oka-
zję barwne stroje. Kolorowy korowód 
wyruszył sprzed szkoły tuż przed 
godziną 10:00. Przemarsz otwierał 
jedliński rak, tuż za nim kroczyła Pani 
Wiosna z naręczem kwiatów. Barwny 
orszak przeszedł ulicą Warecką, War-
szawską, aż do stadionu OSiR, przy 
którym każda klasa mogła zrobić zdję-
cie z Panią Wiosną i Rakiem. Pogoda 
dopisała, wszyscy z uśmiechem na 
twarzach wrócili do szkoły na ciepłe 
kiełbaski i podsumowanie konkur-
sów z profilaktyki oraz uroczyste  
wręczenie dyplomów.

Na wędrówkę już wyruszyć przy-
szła pora…

W dniu 22 kwietnia 2016 r. ucznio-
wie ze Szkolnego Koła Turystycznego 
uczestniczyli w XIII Rajdzie Europej-
skim organizowanym przez Publiczne 
Gimnazjum w Parznicach. Trasa rajdu 
wiodła od Pelagowa przez Trablice, 
Kowalę aż do Parznic. Pierwsza część 
rajdu to zwiedzanie Domu Pamięci 
ks. Romana Kotlarza, przeplatane ze 
zmaganiami sportowymi: strzelaniem 
z łuku, przeciąganiem liny, biegiem na 
czas. Następnie uczestnicy ruszyli w 
5 kilometrową trasę, która prowadziła 
do szkoły w Parznicach. W czasie rajdu 
uczniowie rozwiązywali test wiedzy o 
ks. Romanie Kotlarzu, Chorwacji, PTS-
M-ie i gminie Kowala. Na miejscu obył 
się konkurs plastyczny – wykonanie 
plakatu reklamującego Dzień Ziemi 
w roku 2017. Dzięki pomysłowości i 
zaangażowaniu uczniów nasza szkoła 
zajęła III miejsce. Do szkoły uczniowie 
z opiekunami A. Miga i K. Kapusta przy-
wieźli puchar i nagrody rzeczowe.

Kolejny rajd odbył się 13 maja 2016 
r. Uczniowie klas IV–VI z, wraz z opie-
kunkami – Krystyną Kapustą oraz Beatą 
Bilską, uczestniczyli w IX Powiatowym 
Rajdzie Śladami Witolda Gombrowicza, 
tzw. „Rajdzie Spódnicowym”.

Celem rajdu było rozpowszechnie-
nie wiedzy o zabytkach i pomnikach 
przyrody gminy Jedlińsk oraz popu-
laryzacja turystyki pieszej i krajo-
znawstwa wśród młodzieży. Trasa 
rajdu przebiegała przez okoliczne łąki 
i lasy, przez które przewodnikiem był 
pracownik Lasów Państwowych w 
Radomiu Grzegorz Rokiciński. Pod-
czas rajdu młodzież wysłuchała histo-
rii kościoła parafialnego w Lisowie, 

przedstawionej przez Bożenę Cie-
ślak, jak również zwiedziła Muzeum 
 Witolda Gombrowicza we Wsoli.

Organizator rajdu – Szkolne Koło 
Turystyczne przy PSP w Jedlińsku – 
zadbał o liczne atrakcje. Młodzi turyści 
po pieszej wędrówce na trasie Lisów 
– Wsola, brali udział w zmaganiach kon-
kursowych, które polegały na wykaza-
niu się wiedzą przyrodniczą, historycz-
no-literacką dotyczącą życia i twór-
czości Witolda Gombrowicza, kościoła 
w Lisowie oraz na zaprezentowaniu 
najbardziej pomysłowej i ciekawej 
spódnicy. Nagrodzono trzy spośród 16 
drużyn. W konkursie wiedzy i spostrze-
gawczości na trasie nasza szkoła zajęła 
III miejsce, a w konkursie na najciekaw-
szą spódnicę – I miejsce. W wędrówce 
uczestniczyło 231 uczniów z 25 opie-
kunami. Pogoda była wspaniała, świe-
ciło słońce, wiał lekki wiatr. Wspólne 
spędzanie czasu z uczestnikami innych 
szkół dało nam niebywałą okazję inte-
growania się z nowo poznanymi kole-
gami. Nad całością organizacyjną czu-
wała przewodnicząca Szkolnego Koła 
Turystycznego przy PSP w Jedlińsku 
Agnieszka Miga.

„Cała Polska czyta dzieciom”
Pragnąc rozbudzić w naszych dzie-

ciach nawyk czytania i zapał do książek, 
w dniu 19 maja zorganizowaliśmy w 
szkole akcję „Cała Polska czyta dzie-
ciom” pod hasłem „Czytanie uskrzydla!” 
Z tej okazji przybyli do nas zaproszeni 
gości, którzy wspólnie czytali dzieciom: 
ks. kan. Grzegorz Wójcik, Kamil Dzie-
wierz – wójt gminy Jedlińsk, Andrzej 
Pawluczyk – sekretarz gminy Jedlińsk, 
Robert Dobosz – radny powiatu, ks. 
Karol Piłat, Wanda Walczak – dyrektor 
Publicznego Przedszkola w Jedlińsku, 
Bożena Starzyńska – dyrektor GBP w 
Jedlińsku, Edyta Biernacka z GBP w 
Jedlińsku, Agnieszka Gryzek – dyrektor 
GCKiKF w Jedlińsku, Agata Bilska – radca 
prawny, Irena Olszewska – pielęgniarka 
z Ośrodka Zdrowia, sierż. sztab. Seba-
stian Marciniak z Komisariatu Policji w 
Jedlińsku, Magdalena Markiel – przewod-
nicząca Rady Rodziców.

Na sportowo
Za nami I Gminna Olimpiada Spor-

towa dla klas I–III o Puchar Wójta 
Gminy Jedlińsk odbywająca się pod 
hasłem: „SPORT TO ZDROWIE –  
MAŁY OLIMPIJCZYK”.

Nasi uczniowie 8 kwietnia 2016 r. 
pojechali do Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Jedlance i uczestniczyli 
w zawodach. Szkołę reprezentowali: 
Patrycja Kołacka z kl. IA, Adam Piwo-
warczyk z kl. IB, Karina Kalbarczyk  
z kl. IIA, Iga Molenda z kl. IIB, Bartłomiej 
Korzeniowski z kl. IIC, Karolina Gołda z 
kl. IIIA i Wiktor Stompór z kl. IIIB wraz z 
opiekunami: Beatą Bilską (wychowaw-

czynią klasy IIIA) i Krystyną Żuchowską 
(wychowawczynią klasy IA). Uczniowie 
naszej szkoły wywalczyli I miejsce i 
otrzymali Puchar Wójta Gminy Jedlińsk 
oraz pamiątkowy dyplom.

I Uliczny Bieg Kościuszkowski 
Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Jedlińsku chcąc uczcić święto Patrona 
w dniu 9 maja zorganizowała I Uliczny 
Bieg Kościuszkowski, którego trasę 
wyznaczono ulicami Jedlińska. Na 
imprezę przybyli: Kamil Dziewierz - 
wójt gminy, Aneta Żurowska – prze-
wodnicząca rady, Andrzej Pawlu-
czyk – sekretarz gminy, radni gminy i 
powiatu, dyrektorzy szkół, uczniowie 
ze szkół oraz dzieci z przedszkoli. W 
zawodach wzięły udział wszystkie 
szkoły z terenu gminy Jedlińsk oraz  
z gmin sąsiednich.

Konkursy
W tym roku szkolnym odbył osię 

wiele konkursów szkolnych, gminnych 
i międzypowiatowych oraz wojewódz-
kich z dziedzin: matematyki, przyrody, 
plastyki, języka angielskiego, muzyki, 
religii. Nasi uczniowie chętnie biorą w 
nich udział, zajmując wysokie miejsca. 
Otrzymują wyróżnienia i nagrody rze-
czowe.

Za nami uroczyste podsumowanie 
gminnych konkursów, które miało miej-
sce w naszej szkole w dniu 7 czerwca: 
XVI edycji Konkursu Matematycznego 
o treściach ekologicznych, którego 
koordynatorem jest Magda Poneta, XV 
edycji Konkursu plastycznego „Piękna 
nasza Polska cała” – koordynatorem jest 
Bożena Cieślak, XIV edycji Konkursu 
Wiedzy o Regionie z cyklu „Czy znasz 
swoją gminę?” – koordynatorem jest 
Elżbieta Religa, VIII edycji Konkursu 
Języka Angielskiego „ENGLISH FIVE” 
– koordynatorzy to Aneta Krawczyk i 
Aleksandra Zielińska, a także I edycji 
Konkursu Ortograficznego „O Pióro 
Wójta Gminy Jedlińsk”, którego koor-
dynatorami są: Aneta Kacprzak, Anna 
Kraska i Sylwia Dąbrowska. Oprócz 
władz gminy i innych znakomitych 

gości i dyrekcji poszczególnych szkół, 
gościliśmy przewodniczącą Krajowego 
Stowarzyszenia Pomocy Szkole z War-
szawy Zofię Grzebisz-Nowicką, która 
od wielu już lat związała się z naszą 
szkołą i wspiera naszych uczniów, orga-
nizując im wypoczynek zimowy i letni, 
a także przywożąc im różne nagrody 
rzeczowe. Nagrody dla wszystkich 
uczniów zostały zakupione ze środków 
budżetu gminy Jedlińsk. Gościliśmy 
uczniów i ich opiekunów ze wszystkich 
szkół podstawowych z terenu gminy. 
Podsumowanie konkursów uatrakcyj-
niał program artystyczny w wykonaniu  
uczniów z PSP w Jedlińsku.

Sport
Za nami już:

- Finał MIMSz w Ostrołęce. Wśród dziew-
cząt najlepsze miejsce (18) wywalczyła 
Amelia Jakubowska, a wśród chłopców, 
bardzo dobre (8) – Mateusz Adamczyk. 
W klasyfikacji drużynowej wg nieofi-
cjalnych jeszcze wyników chłopcy zajęli 
II miejsce.
- Finał sztafetowych biegów przełajo-
wych w Ciechanowie przyniósł nam III 
miejsce, wywalczone przez drużynę 
chłopców w składzie: Mateusz Adam-
czyk, Łukasz Barszcz, Filip Wojcie-
chowski, Adrian Kupis, Piotr Śliwowski, 
Norbert Dujka, Kacper Mularski, Patryk 
Kucharski, Maciej Makulski, Kacper 
Lipiec i Kacper Czyż. Opiekun: Sławomir 
Słomka.
- Eliminacje w czwórboju L.A; nasza 
szkoła gościła zespoły z powiatu radom-
skiego; uczniowie naszej szkoły uzy-
skali awans do kolejnych eliminacji.
- Finał w tenisie stołowym w Jeżewie; 
drużyna dziewcząt w składzie: Aleksan-
dra Berlińska i Wiktoria Serafin zasłu-
żyła na ten awans w pełni.
- Eliminacje międzypowiatowe  
w czwórboju L.A.; na stadionie MOSiR 
w Radomiu odbyły się ostatnie w tym 
roku szkolnym eliminacje do MIMSz. 
Dziewczęta i chłopcy wywalczyli II miej-
sca i tym samym awans na igrzyska.

Elżbieta Religa, Anna Kraska

Kalendarium Uroczystości
25 kwietnia odbyła się szkolna uro-

czystość promująca Światowy Dzień 
Ziemi. Uczniowie przedstawili insceni-
zację pt. „Czerwony Kapturek”, zawiera-
jącą ważne treści ekologiczne.

Po uroczystości nastąpiło podsu-
mowanie Gminnego Konkursu Szkół 
Podstawowych pt. „Las jest naszym 
przyjacielem”. Wśród laureatów i osób 
wyróżnionych są uczennice naszej 
szkoły: Angelika Kowalczyk, Oliwia 

Boryczka i Kinga Rychel. Uroczystość i 
konkurs przygotowały: M. Brudnicka, J. 
Sadowska, K. Filipiak.

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja 
uczciliśmy w sposób wyjątkowy. Pod 
czujnym okiem nauczyciela historii 
M. Turka została przygotowana pre-
zentacja multimedialna poświęcona 
wydarzeniom sprzed 225 lat. Całość 
oprawiona została pięknymi pieśniami 
patriotycznymi, śpiewanymi przy akom-
paniamencie gitar pod kierunkiem 

Justyny Turzyńskiej.
Najmłodsza społeczność naszej 

szkoły w dniu 25 maja wystąpiła z pro-
gramem artystycznym dedykowanym 
swoim rodzicom. Dzieci recytowały 
wiersze i śpiewały znane piosenki. 
Rodzice byli pod wrażeniem występu 
najmłodszych artystów. Uroczystość 
przygotowały: A. Adamczyk, K. Krekora, 
A. Maj-Imiołek, B. Rozborska.

W dniu 30 maja 2016 r. odbyła się 
uroczystość poświęcona Wielkiemu 

Polakowi – Kardynałowi Tysiąclecia 
– Stefanowi Wyszyńskiemu. To wyjąt-
kowe spotkanie rozpoczęła dyrektor 
szkoły Dorota Dobosz. Uczniowie 
naszej szkoły wystąpili w montażu 
słowno-muzycznym pt. „Wspomnienie 
o Patronie Szkoły Kardynale Stefanie 
Wyszyńskim”, opracowanym przez E. 
Lao i B. Czwarno. Oprawę muzyczną 
przygotowała Justyna Turzyńska.

Międzynarodowy Dzień Dziecka 
przebiegał w sportowej atmosfe-
rze. Uczniowie z poszczególnych 
klas brali udział w różnych konkuren-
cjach sportowych. Najwięcej emocji 
wzbudził mecz piłki nożnej rodzice 
kontra nauczyciele, który zakończył  

ZSP w Wierzchowinach

się zwycięstwem rodziców 5:2. Po 
zakończeniu rozgrywek sportowych na 
dzieci czekały niespodzianki przygoto-
wane przez Radę Rodziców. 

W dniach od 6 do 10 czerwca 
odbył się Szkolny Tydzień Profilak-
tyki pod hasłem „ Pełnia życia, to 
trzeźwość, to wolność od papiero-
sów i picia”. W ramach tych działań 
zostały zorganizowane konkursy o 
tematyce profilaktycznej, warsztaty, 
prezentacje, spotkania pielęgniarką 
oraz rozgrywki sportowe promujące  
aktywny styl życia.

Z życia szkoły
Wiosna to czas wytężonej pracy 

nauczycieli i uczniów. W kwietniu 
nasze  myśli i działania skupiły się 
wokół sprawdzianu szóstoklasistów 
oraz egzaminu gimnazjalnego klas 
trzecich.

Dnia 23 maja odbyło się spotkanie 
z pisarzem z naszego regionu Wojcie-
chem Krupą. Uczniowie z zaintereso-
waniem słuchali ciekawostek dotyczą-

cych pracy pisarza oraz poznawali jego 
twórczość.

Sukcesy naszych uczniów
Ostatnie miesiące obfitowały w kon-

kursy gminne i powiatowe. Uczniowie 
z klasy IIA: Paulina Prygiel, Aleksandra 
Sumińska oraz Bartosz Zbrożyna zwy-
ciężyli w konkursie pt. „Włącz integra-
cję” organizowanym przez LO im. Stani-
sława Konarskiego w Radomiu.

19 maja podczas obchodów Radom-
skich Dni Godności uczniowie wzięli 
udział w konkursie wiedzy dotyczącej 
sławnych osób niepełnosprawnych. 
Nad pracą zespołu czuwała M. Machnio.

Cztery uczennice klasy VI uczestni-
czyły w konkursie literackim zorgani-
zowanym przez PSP nr 31 w Radomiu, 
pod patronatem Ordynariusza Diecezji 
Radomskiej Biskupa Henryka Tomasika 
oraz Prezydenta Miasta Radomia Rado-
sława Witkowskiego.

Uczestnicy III edycji konkursu zmie-
rzyli się z tematem „Człowiek lub dzień, 
który zmienił moje życie”. Kinga Rychel 

zdobyła I miejsce w kategorii opowia-
danie, a Oliwia Boryczka – wyróżnie-
nie w kategorii kartka z pamiętnika. 
Do konkursu uczennice przygotowała  
M. Zegarek.

Uczniowie gimnazjum zwyciężyli w 
konkursie fotograficznym pt. „Rośliny 
chronione nad Radomką” zorganizo-
wanym przez Związek Gmin Radomka. 
Karolina Tarnowska zajęła I miejsce, 
a Damian Dąbrowski – III. Jako szkoła 
zajęliśmy II miejsce, za nadesłanie naj-
ładniejszych zdjęć.

7 czerwca uczniowie naszej szkoły 
uczestniczyli w uroczystości podsumo-
wania konkursów gminnych w PSP w 
Jedlińsku.

Uczeń klasy V Adrian Trynkos zajął III 
miejsce w I edycji Gminnego Konkursu 
Ortograficznego „O Pióro Wójta Gminy 
Jedlińsk”.

W konkursie plastycznym „Piękna 
nasza okolica” wyróżnienie otrzymali 
Angelika Kowalczyk i Adrian Trynkos.

Zespół w składzie: Oliwia Boryczka, 
Wiktoria Puk, Angelika Kowalczyk i 
Kacper Maj uplasował się na III miej-
scu w XIV edycji  konkursu „Czy 

znasz swoją gminę?”. Uczniów przy-
gotowali: M. Zegarek, P. Wieczorek,  
M. Brudnicka i M. Turek.

Wycieczki i rajdy
Podczas wiosennych miesięcy odbyły 
się wycieczki i rajdy:
- uczniowie klas IV–VI z wychowaw-
cami udali się w Góry Świętokrzyskie,
- młodzież gimnazjalna zwiedzała: San-
domierz i Jurę Krakowsko-Częstochow-
ską,
- uczniowie klasy VI i II gimnazjum 
zwiedzali ruiny zamku w Czersku i 
podziwiali Ogród Botaniczny w Powsi-
nie,
- uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w Pieszym Rajdzie Spódnicowym 
(zajęli II miejsce w konkursie na najcie-
kawszą spódnicę),
- dzieci z klas 0–3 obejrzały wystawę 
pt.: „Śladami smoka wawelskiego” 
w Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu i uczestniczyły w warsz-
tatach kulinarnych w restauracji  
„Mamma Leo”.

ZSP Wierzchowiny

Sukcesy naszych uczniów
17 marca w Szkole Podstawowej 

w Bierwcach odbyła się niecodzienna 
uroczystość wręczenia nagród lau-
reatom Gminnego Konkursu o Życiu 
i Twórczości Henryka Sienkiewicza. 
Uczniowie z naszej szkoły osiągnęli 
wiele sukcesów, toteż stawili się na 
gali w komplecie zwycięzców. Naj-
pierw zostali powitani przez dyrektor 
Elżbietę Łobodę, później obejrzeli koro-
wód sienkiewiczowskich bohaterów, 
w rolę których wcielili się miejscowi 
uczniowie, a następnie wysłuchali pre-
lekcji pisarza Henryka Morawskiego, 
który raczył słuchaczy ciekawostkami 
z życia autora „Trylogii”.

Wreszcie nadszedł moment wrę-
czenia nagród. Wśród nagrodzonych 
znaleźli się uczniowie naszej szkoły: 
Damian Pysiak (kl. VA) – I miejsce w 
kategorii szkoła podstawowa, Bar-
tłomiej Młynarski (kl. IIIA) – I miejsce 
i Mikołaj Tuzimek (kl. IIB) – III miejsce 
w kategorii gimnazjum, Robert Siurnik 
(kl. VA) – nagroda specjalna od dyrek-
tora Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Jedlińsku. Wymienieni uczniowie napi-
sali prace na temat: „Moje spotkanie 
z jednym z bohaterów utworów Hen-
ryka Sinkiewicza”. Magdalena Hojda 
(kl. IIB) zdobyła I miejsce w kategorii 
gimnazjum za pracę „Twórczość Hen-
ryka Sienkiewicza doskonałą szkołą 
patriotyzmu dla współczesnych Pola-
ków”. Wyróżnienie zdobyła także 
Weronika Starzyńska (kl. IVA) za pro-
jekt okładki do wybranego utworu 
Henryka Sienkiewicza.

Pamiątkowe dyplomy z podzięko-

waniami dostały również opiekunki 
laureatów, w gimnazjum – Anna 
Skrzynecka i Małgorzata Borowiec, 
a w szkole podstawowej – Mirosława 
Kalinowska.

Szymon Sułkowski z klasy IB szkoły 
podstawowej zajął trzecie miejsce 
w religijnym konkursie zorganizowa-
nym dla klas I–III ze szkół podstawo-
wych. Rozstrzygnięcie i wręczenie 
nagród odbyło się 8 kwietnia 2016 
r. w Wydziale Katechetycznym Die-
cezji Radomskiej. W konkursie wzięło 
udział około 230 prac z diecezji 
radomskiej, więc tym bardziej cieszy 
sukces Szymona.

Trzy uczennice naszej szkoły 
zostały nagrodzone w konkursie 
„Życie jest bezcenne” zorganizowa-
nym przez Duszpasterstwo Rodzin 
Diecezji Radomskiej. Nagrody zostały 
wręczone w czasie Radomskiego Mar-
szu dla Życia i Rodziny 15 maja 2016 
r., w którym dziewczynki uczestni-
czyły z rodzinami. W kategorii klas 
0–I: I miejsce – Patrycja Bednarek z kl. 
IB, III miejsce – Zuzanna Wrońska z kl. 
IA. W kategorii klasy I–III gimnazjum: I 
miejsce – Wiktoria Pietrzyk z kl. IIA. Do 
obydwu konkursów uczniów przygo-
towała J. Guzińska.

7 i 8 kwietnia miał miejsce w Rado-
miu konkurs historyczny ,,Patron 
Szkoły naszym bohaterem", w którym 
uczestniczyły 4 grupy uczniów z ZSP 
we Wsoli. Zespół ze szkoły podstawo-
wej otrzymał wyróżnienie (5 miejsce 
na 16 grup), natomiast zespół z gim-
nazjum zajął II miejsce. Zespół ten 
składał się z uczennic z klasy IIA – Wik-

torii Pietrzyk i Julii Suwalskiej. Opie-
kunami uczniów były: A. Tomalska i B. 
Ciołczyk-Wlazło.

7 kwietnia 2016 r. uczniowie klas 
I–III szkoły podstawowej wzięli udział 
w olimpiadzie sportowej, która odbyła 
się w Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Jedlance. W imprezie uczestni-
czyło 7 szkół z terenu gminy Jedlińsk. 
Naszej 6-cio osobowej drużynie, która 
musiała się zmierzyć z dziesięcioma 
konkurencjami udało się wywalczyć III 
miejsce. Drużynę tworzyli: Małgorzata 
Kucharczyk z kl. IC, Szymon Żałoba z 
kl. IB, Maja Bujak z kl. IIC, Igor Wieteska 
z kl. IIC, Arkadiusz Simlat kl. IIIB oraz 
Wiktoria Bińkowska z kl. IIIA.

17 marca 2016 r. uczniowie 
Zespołu Szkół Publicznych we Wsoli 
wzięli udział w międzynarodowym 
konkursie Kangur Matematyczny. Naj-
lepszymi matematykami, którzy otrzy-
mali oceny bardzo dobre są: Kacper 
Pietrzyk, uczeń klasy VB oraz Maciej 
Gryz, uczeń klasy VIA. Ponadto Robert 
Siurnik, uczeń klasy VA i Karolna Pło-
wiec, uczennica klasy VA, otrzymali 
wyróżnienia.

5 maja 2016 r. odbył się finał Mię-
dzypowiatowego Konkursu Matema-
tycznego ,,Z matematyką do Europy”. 
2 czerwca miało miejsce rozstrzygnię-
cie konkursu w Starostwie Powiato-
wym w Radomiu. Finalistami konkursu 
zostali: Maciej Gryz z kl. VIB, Kacper 
Pietrzyk z kl. VA, Katarzyna Guzińska 
z kl. VI oraz Kacper Kobza z kl. VB.

24 maja w Jaśle miał miejsce finał 
XXI Ogólnopolskiego Konkursu Lite-
rackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży 
„Liryczne Jasło”. Miło nam zakomuniko-
wać, że Julia Suwalska – podopieczna 
nauczycielki języka polskiego Mał-
gorzaty Borowiec, uczennica klasy 
IIA Publicznego Gimnazjum uzyskała 

wyróżnienie. Uczennica zgłosiła do 
konkursu trzy bardzo dojrzałe prace. 
W biuletynie konkursowym została 
opublikowana jedna z nich.

Uczniowie naszego gimnazjum od 
kilku już lat biorą udział w Stypen-
diadzie Polonistycznej. W tym roku 
odnieśli oni wyjątkowo duży sukces. 
W konkursie czytelniczym „Kreator” 
zdobyliśmy dwa I miejsca (Grzegorz 
Kapusta i Andrzej Jaskulski, kl. IIIA), 
jedno II miejsce (Bartłomiej Maciejew-
ski, kl. IIIA) oraz aż 7 wyróżnień (Pau-
lina Wędzonka, kl. IB, Julia Suwalska, 
Magdalena Tatar, Wiktoria Pietrzyk, 
kl. IIA oraz Jakub Wieteska, Bartłomiej 
Młynarski i Martyna Kiepiela, kl. IIIA). 
Z kolei w konkursie ortograficznym 
„Ortograf” otrzymaliśmy trzy wyróż-
nienia (Zuzanna Nowak, kl. IA, Julia 
Suwalska, kl. IIA i Katarzyna Karaś, kl. 
IIIA).

Dzień Bezpiecznego Internetu 
2016

W tym roku DBI przebiegał pod 
hasłem „Lepszy Internet zależy od 
Ciebie”. Przez cały luty w naszej 
szkole odbywało się wiele inicjatyw:  
spotkania szkoleniowe dla rodziców 
przedszkolaków „Mama, tata, tablet” 
i uczniów klas IV „Internet bez prze-
sady”, kurs internetowy „Bezpiecznie 
tu i tam”, sprawdzenie swojej wiedzy 
ze znajomości terminologii infor-
matycznej i zasad bezpieczeństwa 
w sieci w formie testu, konkurs na 
plakat i prezentację multimedialną 
promującą hasło tegorocznego DBI, 
zajęcia edukacyjne w każdej klasie, 
filmy i prezentacje multimedialne, 
aktywny udział przedstawicieli klas III 
gimnazjalnych Klaudii Mazurek, Bar-
tłomieja Młynarskiego, Patrycji Dryi i 
Kamili Kwietniewskiej w V Kongresie 
Młodych Internautów Gminy Jedlińsk.

ZSP we Wsoli
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Laureaci konkursów z okazji Dnia 
Bezpiecznego Internetu 2016

Test Wiedzy: PSP – Maciej Gryz, 
kl. VIB, Maja Wojciechowska, kl. VIB, 
Mateusz Isio, kl. VB, PG – Jakub Wiete-
ska, kl. IIIA, Grzegorz Kapusta, kl. IIIA, 
Klaudia Wiśniewska, kl. IIIB. Wyróż-
niony Plakat: Iga Dryja, kl. IVB. Wyróż-
niona prezentacja multimedialna: 
Magdalena Górka, kl. IIIB.

Udział w festynie charytatywnym
24 kwietnia grupa najmłodszych 

dzieci z naszej szkoły wzięła udział 
w festynie charytatywnym. Uroczy-
stość odbyła się w muszli koncer-
towej w parku Kościuszki w Rado-
miu. Festyn zorganizowany był dla 
11-letniego, chorego na raka Kuby, 
który miał amputowaną rączkę. 
Naszą szkołę reprezentowali: Oliwia 
Wasiak – wiersz Joanny Białobrzeskiej 
„Moja mała ojczyzna”, Lilianna Wójcik, 
Zuzanna Maślak, Lena Pysiak – pio-
senka „Owocowy blues”, Iga Szcze-
pańska, Piotr Szczepański – piosenka 
„Spacer to przygoda”, Gabriela Kozieł, 
Nikola Kamienik – piosenka „Sałatka 
jarzynowa”, Nadia Kowalik, Dominik 
Kamienik – piosenka „Gruszka”, Pau-
lina Wiśniewska, Maja Marzec, Nikola 
Stachowiak, Amelia Hernik, Łucja Kor-
czak – piosenka „Mydło lubi zabawę”. 
Cieszymy się, że mogliśmy okazać 
dobre serce poprzez uczestnictwo w 
festynie dla Kuby.

Spektakl „zajęcza chatka”
19 kwietnia 2016 roku przedszko-

laki i uczniowie klas III PSP obejrzeli 
przedstawienie w wykonaniu akto-
rów Teatru Krakowskiego pt. „Zajęcza 
chatka” w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku. Dzieci 
z zaciekawieniem oglądały przygody 
dwóch sąsiadów: szarego zajączka i 
rudego liska, który jak zawsze okazał 
się sprytniejszy i zajął chatkę zająca. 
W odzyskaniu domu pomagały sza-
rakowi różne duże i silne zwierzęta, 
ale nie potrafiły pokonać cwanego 
lisa. Pomysłowością i sprytem chatkę 
odzyskał mały kogut. Podsumowując 
przedstawienie, dzieci stwierdziły, 
że wielkość i siła nie zawsze potrafią 
zwyciężyć zło, ale sprytem i pomy-
słowość mogą osiągnąć właściwy 
cel oraz, że prawdziwych przyjaciół 
poznaje się w biedzie.

255. rocznica uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja

4 maja w naszej szkole odbyła się 
uroczysta akademia z okazji 225. 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. Uczennice klasy VIB: Natalia 
Michalik, Klaudia Potera i Maja Woj-
ciechowska przedstawiły zabawną 
scenkę rodzajową łączącą czasy 
współczesne i odległą historię Polski. 
Ku zaskoczeniu widzów wskazówki 
starego zegara zaczęły obracać się w 
przeciwną stronę i to właśnie wywo-
łało pewne zamieszanie… Na scenie 
pojawił się bowiem sam Stanisław 
August Poniatowski. Rozmowa uczen-
nic z ostatnim władcą Rzeczypospoli-
tej obfitowała w liczne retrospekcje, 
wspomnienia i refleksje dotyczące 
wydarzeń drugiej połowy XVIII wieku. 
W centrum zainteresowania rozmów-
ców była oczywiście Konstytucja 3 
Maja – atmosfera jej powstawania i 
skutki dla społeczeństwa ówczesnej 
Rzeczypospolitej. Występ wzbogacił 
pokaz slajdów, które dotyczyły życia 
i dokonań wspomnianego wyżej Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego. 

Tło muzyczne to dwa utwory Marka 
Grechuty: „Dni, których nie znamy” 
(w wykonaniu Kamila Bednarka), 
„Wolność” (wykonanie oryginalne) 
oraz utwór „Witaj, Majowa Jutrzenko”. 
Prace nad przygotowaniem insceniza-
cji nadzorowała A. Tomalska, oprawę 
techniczną zapewniła D. Jędrasiewicz, 
natomiast oprawę muzyczną zrealizo-
wała K. Sadowska.

„Karetka przyjazna dziecku”
6 maja do naszej szkoły przyjechała 

karetka z firmy Delta Med Transport i 
Ratownictwo Medyczne z Radomia w 
ramach programu: ,,Karetka przyjazna 
dziecku”. Dzieci z klas młodszych z 
wielkim zainteresowaniem słuchały 
ratowników medycznych demonstru-
jących urządzenia medyczne znaj-
dujące się w wyposażeniu karetki. 
Można było wcielić się zarówno w rolę 
chorego, jak i doktora czy pielęgniarki. 
Każdy, kto miał ochotę mógł wejść do 
środka karetki i dokładnie obejrzeć jej 
wyposażenie.

Rajd Śladami Witolda Gombrowicza
13 maja wczesnym rankiem grupa 

35 uczniów pod opieką A. Tomalskiej, 
D. Jędrasiewicz i L. Kutkiewicz, wyru-
szyła na trasę IX Powiatowego Rajdu 
Śladami Witolda Gombrowicza. Pod 
kierownictwem leśniczego Grzego-
rza Rokicińskiego, przebyliśmy trasę 
od stacji PKP w Bartodziejach przez 
Lisów, Józefówek do Wsoli. Po drodze 
wysłuchaliśmy opowieści leśniczego 
na temat elektrowni wiatrowych w 
Lisowie, sposobach rozpoznawania 
kierunków w lesie oraz zagrożeń, jakie 
niosą ze sobą kleszcze. Poznaliśmy 
też historię kościoła w Lisowie i zwie-
dziliśmy Muzeum Witolda Gombro-
wicza we Wsoli. Następnie zdobyte 
podczas wędrówki informacje wyko-
rzystaliśmy podczas rozwiązywania 
testu. Nasza szkoła była w nim naj-
lepsza – zdobyliśmy I miejsce, puchar 
i nagrodę! Najmłodszym uczestnikiem 
rajdu okazała się nasza Zuzia Licbar-
ska, która z rąk dyrektora PSP Jedlińsk 
otrzymała piłkę. Na zakończenie rajdu 
na zmęczonych piechurów czekała 
kiełbasa z grilla i gorąca herbata.

II Ogólnopolski Maraton Przed-
szkolaków „Sprintem do maratonu”

19 maja piękna majowa pogoda 
zachęciła przedszkolaki i oddziały 
zerowe do uczestnictwa w biegu 
„Sprintem do Maratonu”. Po roz-
grzewce wszyscy uczestnicy II 
Ogólnopolskiego Maratonu Przed-
szkolaków wystartowali na dystans 
60 metrów. W sumie pokonaliśmy 
dystans 4800 metrów. Dla wszyst-
kich biegaczy czekały medale  
i dyplomy za przynależność do grona 
małych maratończyków.

XX Piknik Naukowy W Warszawie
7 maja uczniowie z naszej szkoły 

wraz z opiekunami D. Jędrasiewicz, B. 
Ciołczyk-Wlazło i M. Pietrzyk uczest-
niczyli w 20 Pikniku Naukowym 
organizowanym przez Polskie Radio 
i Centrum Nauki Kopernik na Sta-
dionie Narodowym. Jego celem jest 
upowszechnianie wiedzy z różnych 
dyscyplin naukowych poprzez prezen-
towanie ciekawych eksperymentów i 
doświadczeń – zarówno prostych, 
związanych z archeologią czy fizyką 
jak i najnowszych dokonań współcze-
snych uczonych. Tegoroczny XX Pik-
nik Naukowy przybliżył nam związki 
nauki z naszym zdrowiem.

Dzień Dziecka w klasach I szkoły 
podstawowej

2 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, 
rodzice dzieci z klasy IB szkoły pod-
stawowej wystawili sztukę w oparciu 
o wiersz Jana Brzechwy pt. „Rzepka”, 
na którą zaprosili uczniów pozosta-
łych klas pierwszych, nauczycieli i 
dyrekcję szkoły. Pomysłodawcą i reży-
serem była Agata Sułkowska. Panie 
wystąpiły w przygotowanych przez 
siebie pięknych, kolorowych strojach. 
Dzieci były zachwycone występem i 
nagrodziły je gromkimi brawami. Naj-
większą radością dla aktorów był sze-
roki uśmiech na ustach dzieci i dobra 
zabawa.

Wszystkim uczniom i uczennicom 
życzymy udanych, wesołych i bez-
piecznych wakacji.

mgr Dorota Jędrasiewicz

Festyn Rodzinny
Tradycją naszej szkoły staje się 

organizacja Festynu Rodzinnego. 5 
czerwca odbył się on już po raz trzeci. 
To wyjątkowe niedzielne spotkanie 
rozpoczęło się od rywalizacji sporto-
wej w ramach Olimpiady Przedszko-
laka. Pokaz siły i sprawności fizycz-
nej dopełniły występy artystyczne 
najmłodszych. Dla starszych uczniów 
nauczyciele wychowania fizycznego 
przygotowali kącik sportowy, gdzie 
najsilniejsi mogli „wyciskać sztangę”. 
Opiekunki wolontariatu zajęły się 
upiększaniem naszych podopiecz-
nych. Malowanie twarzy cieszyło 
się jak zwykle olbrzymim zaintere-
sowaniem. Jednak nie tak wielkim 
jak… „Niespodzianka z okienka”, która 

przed swoim stanowiskiem zgroma-
dziła prawdziwe tłumy. Wspaniałe 
nagrody ufundowali szczodrzy spon-
sorzy, m.in.: Paweł Faliński „Falko”, 
Józef Ofat – Dystrybucja mleka, Cera-
mika Primus, Marek i Alicja Bal, Anna 
Falińska, Beata Rucikowska, Ośro-
dek Wczasowy Daglezja z Krynicy 
Zdroju, Teodozja i Marek Jaworscy –  
Expuch i inni.

W ramach atrakcji kulinarnych 
należy jeszcze wymienić: degustacje 
ciast (zorganizowaną przez rodziców), 
stanowisko z grillowaną kiełbaską 
i pierogami (w ramach programu 
Trzymaj Formę) oraz poczęstunek  
strażackiej grochówki.

Obok kulinarnych smakołyków 
i atrakcji sportowych nie zabrakło 
też czegoś dla ducha. Program arty-
styczny i występy naszych uczniów 
dopełniły zajęcia plastyczne zapro-
ponowane przez Izbę Regionalną i jej 
opiekunki. Dodatkową atrakcję stano-
wił Kącik Języka Angielskiego, gdzie 
odważni mogli podjąć konwersację 
w języku angielskim. Strażacy zapra-
szali najmłodszych do zapoznania się 
z wyposażeniem wozów strażackich. I 
tutaj chętnych nie brakowało.

Atrakcją festynu był występ radom-
skiej kapeli podwórkowej „Halniacy”. 
Do tańca przygrywał zespół muzyczny 
„Dario”. Liczba przybyłych gości, po 
raz kolejny, utwierdza nas w prze-
konaniu, że organizowana impreza 
zdobywa coraz większą popular-
ność i uznanie w oczach lokalnej  
społeczności naszej gminy.

mgr Paweł Stępnikowski

Sukcesy naszych uczniów
W dniu 29 stycznia odbył się w 

Zespole Szkół Samochodowych w 
Radomiu I Międzyszkolny Konkurs 
Wiedzy Lotniczej. Uczniowie klas gim-
nazjalnych mieli do rozwiązania test 
składający się z 35 pytań zamknię-
tych. Pytania dotyczyły wiedzy ogól-
nolotniczej i historii lotnictwa. Miło 
nam poinformować, że nasi uczniowie 
przygotowywani przez nauczyciela 
informatyki Mariusz Kilara uzyskali 
najwyższe miejsca, i tak: I miejsce 
zdobył Bartosz Kwiecień (kl. 1A), II 
miejsce Bartłomiej Eleryk (kl. 3D) i 
Kacper Królikowski (1A) – III miejsce.

Uczniowie otrzymali pamiątkowe 
albumy o tematyce lotnictwa, a 
dodatkowo zwycięzca lot samolotem 
Cessna. Po zmaganiach intelektu-
alnych uczniowie spotkali się min. z 
szefem wyszkolenia lotniczego Aero-
klubu Radomskiego instruktorem 
Rafałem Siankowskim, który opowie-
dział o tajnikach latania szybowco-
wego, a wszyscy chętni mogli zasiąść 
w kabinie wyczynowego Jantara.

,,Twórczość Henryka Sienkiewicza 
doskonałą szkołą patriotyzmu dla 
współczesnych Polaków” – tak brzmiał 
jeden z tematów w I Gminnym Kon-
kursie o życiu i twórczości Henryka 
Sienkiewicza organizowanym przez 
PSP w Bierwcach.

Gimnazjaliści i tym razem udowod-
nili, że rozumieją słowo patriotyzm, 
czego dowodem było docenienie 
przez jury konkursu wysiłku uczniów 
i przyznanie nagród: Angelika Gór-
nik z kl. 1C otrzymała II miejsce, a 
III miejsce Sebastian Walczak (kl. 
3C). Nauczycielom języka polskiego 
Annie Malinowskiej i Katarzynie Wal-
czak dziękujemy za przygotowanie 
uczniów.

W marcu 22 uczniów z klas I-III 
wzięło udział w kolejnej edycji kon-
kursu, którego inicjatorem jest sto-
warzyszenie „Kangourou Sans Fron-
tieres” z siedzibą w Paryżu. Konkurs 
przeprowadzany jest jeden raz w roku 
jednocześnie we wszystkich uczest-
niczących w nim krajach. W Polsce 
głównym organizatorem konkursu 
jest Towarzystwo Upowszechnia-
nia Wiedzy i Nauk Matematycznych 
z siedzibą w Toruniu. Cieszymy się, 
że wśród nagrodzonych są ucznio-
wie naszej szkoły. W kategorii Kadet 
– klasa II gimnazjum -– Tomasz Fijał-
kowski z klasy 2D uzyskał wynik 
bardzo dobry. (nauczyciel matema-
tyki Renata Walerczak). W tej samej 
kategorii uczeń kl. 2C Filip Przybylski 
otrzymał wyróżnienie. (nauczyciel 
matematyki Monika Krawczyk).

Dnia 03.03.2016 r odbył się etap 
szkolny Konkursu Matematycznego 
Pangea, którego organizatorami są 
Międzynarodowe Szkoły Meridian i 
Uczelnia Vistula. Konkurs ma zasięg 
ogólnokrajowy.

W etapie szkolnym w konkursie 
wzięło udział 29 uczniów, maksy-
malnie mogli uzyskać 60 punktów. 
Cieszymy się, że w etapie finałowym 
w Warszawie reprezentowało nas 
dwóch uczniów: Tomasz Fijałkowski 
uczeń klasy 2D (nauczyciel mate-
matyki Renata Walerczak) i Klaudia 
Sroka uczennica klasy 3B (nauczyciel 
matematyki Monika Krawczyk).

15.03.2016 r. w Resursie Obywa-
telskiej w Radomiu odbyło się uroczy-

ste wręczenie nagród w Międzyszkol-
nym Konkursie na artykuł w języku 
niemieckim pt. ,,Mein Lehrmeister” 
organizowanym przez I Liceum Ogól-
nokształcące im. Mikołaj Kopernika 
w Radomiu. Z radością informujemy, 
że nasza uczennica Wiktoria Rafa-
lak z klasy 3C  zajęła w nim II miej-
sce (nauczyciel jęz. niemieckiego  
Milena Machnio).

Nasz młodzież ma szeroki wachlarz 
zainteresowań, czego dowodem jest 
zdobycie III miejsca przez uczennicę 
Beatę Rdzanek (kl. 3C) w Elimina-
cjach Powiatowych XXXIX Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież zapobiega pożarom” 
(nauczyciel informatyki i techniki 
Mariusz Kilar).

Pod opieką nauczycielki historii 
Marii Muchy uczniowie zdobyli: III 
miejsce – Sebastian Walczak (3C) 
w II edycji konkursu ,,Jan Sobieski 
i jego epoka”; III miejsce dla gim-
nazjum w XIV Międzypowiatowym 
Konkursie „Patron Szkoły Naszym 
Bohaterem”, organizowanym przez 
MODN wywalczyli Sebastian Wal-
czak (3C) i Magdalena Nogalska (3C), 
w tym samym konkursie uczniowie  
zostali laureatami.

Marta Krupa (kl. 1A) zdobyła II 
miejsce w konkursie „Las wokół nas” 
zorganizowanym przez Centrum Edu-
kacji Przyrodniczej w Nadleśnictwie 
Marcule (nauczyciel plastyki Teresa 
Leśniewska).

20 maja w Publicznym Gimnazjum 
im. Jana Kochanowskiego w Przytyku 
odbył się XI Międzypowiatowy Kon-
kurs Językowy. Naszą szkołę repre-
zentowało 6 uczniów z klas trzecich. 
Zadaniem uczestników konkursu 
było rozwiązanie testu sprawdzają-
cego znajomość różnych sprawności 
językowych z angielskiego i niemiec-
kiego. Dwóch uczniów stanęło na 
podium: I miejsce – Maria Partyga i II 
miejsce – Weronika Wąsik w kategorii 
jęz. angielski; dwoje uczniów zostało 
wyróżnionych: Sebastian Walczak i 
Ewelina Jurczak. W kategorii jęz. nie-
miecki czworo uczniów otrzymało 
wyróżnienie: Sebastian Walczak, 
Wiktoria Rafalak, Weronika Wasik i 
Magdalena Nogalska. Gratulujemy i 
dziękujemy nauczycielom jęz. angiel-
skiego – Marcie Powęskiej-Okoń, Grze-
gorzowi Okoniowi i języka niemiec-
kiego – Marcie Zielińskiej i Milenie 
Machnio za przygotowanie uczniów.

W dniu 18 maja czterech uczniów 
pod opieką Agnieszki Bieniek-Stężal-
skiej wzięło udział w II Turnieju Sza-
chowym o Puchar Dyrektora Szkoły 
Zespołu Szkół Technicznych w Rado-
miu. Nasi gimnazjaliści walczyli z 
uczniami z terenu Radomia i powiatu 
radomskiego. Cieszymy się, że mimo 

dużej konkurencji zajęli wysokie 
lokaty w turnieju: Rafał Rokiciński (kl. 
3D) – II miejsce, Aleksander Dobrasie-
wicz (kl. 2A) – III miejsce, Kacper Jędra-
siewicz (kl. 3D) – IV miejsce, Tomasz 
Fijałkowski (kl. 2D) – V miejsce. Za 
II i III miejsce uczniowie otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i nagrody książ-
kowe. Natomiast wszyscy od I do V 
miejsca dostali zaproszenia na XIX 
Królewski Gambit Radomia im. Jacka 
Żemantowskiego

Zespół „Jedlińskie raczki” na 
deskach Teatru Powszechnego w 
Radomiu

25.04.2016 r. zespół młodzie-
żowy „Jedlińskie raczki” działający w 
gimnazjum miał okazję kolejny raz 
zaprezentować się szerszej publicz-
ności. Nasza młodzież wystąpiła w 
radomskim Teatrze Powszechnym 
podczas Gali XVII Radomskiej Edycji 
Samorządowego Konkursu Nastolat-
ków „Ośmiu Wspaniałych”.

Uczniowie zaprezentowali piosenki 
z repertuaru ludowego: „Czerwone 
jagody”, „Kareta”, „Wysokie płoty”, „W 
moim ogródeczku”, a w części II pio-
senki: „Poszła Karolinka do Gogolina”, 
„Z tamtej strony jeziora” oraz taniec 
„Przepióreczka”.

Digital Youth Forum (DYF)
Digital Youth Forum (DYF) to 

pierwszy taki event w Polsce – jedno-
dniowe forum dla młodzieży na temat 
kreatywnego wykorzystania nowych 
technologii i bezpieczeństwa online. 
My też tam byliśmy. „Cyfrowe dziew-
czyny, cyfrowe chłopaki należą do tej 
samej paki. Łączy nas wiele; zaintere-
sowania, potrzeby, nowe technologie, 
chęć budowania lepszej przestrzeni 
wirtualnej i tej realnej. Co nas dzieli? 
– odległość, miejsce zamieszkania?. 
Takie trudności w dobie nowych 
technologii nie dzielą a łączą. Dla-
tego tak łatwo komunikujemy się z 
sobą, wymieniamy się informacjami, 
dzielimy się swoimi pasjami, zaintere-
sowaniami i będziemy uczestnikami 
Digital Youth Forum.” Takimi argu-
mentami nasi uczniowie przekonali 
organizatorów i zakwalifikowali się 

na Digital Youth Forum, które odbyło 
się 12 maja 2016 r. w Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie. Podczas 
eventu młodzież mogła porozmawiać 
z inżynierami z Przemysłowego Insty-
tutu Automatyki i Pomiarów – PIAP, 
zajmującego się technologią 3D, 
poznać Fab – Lab cyfrowy warsztat 
wyposażony w narzędzia do zbudo-
wania prawie wszystkiego, zobaczyć 
najnowszy sprzęt wyposażony w sys-
tem Windows 10.

Nasi młodzi informatycy, organi-
zatorzy Dnia Bezpiecznego Inter-
netu, Kongresu Młodych Internautów 
Gminy Jedlińsk na ekspozycji Nauko-
wej i Akademickiej Sieci Kompute-
rowej (NASK) opowiadali o naszych 
przedsięwzięciach dotyczących 
bezpieczeństwa on-line. Uczniowie 
wzięli także udział w konkursie na 
temat tego wydarzenia. Przesłane 
na konkurs filmiki są dostępne na 
You Tube. Organizatorami i opieku-
nami wyjazdu byli Jolanta Politowska  
i Roman Wójcik.

Dopalacze ofertą śmierci…
Podczas dwugodzinnych warsz-

tatów młodzież aktywnie pracowała 
nad zagadnieniami dotyczącymi uza-
leżnień, szkodliwości narkotyków 
jak i nowych substancji psychoak-
tywnych – popularnych „dopalaczy”. 
Uczniowie dowiedzieli się jak zagad-
kowy może być skład chemiczny 
substancji psychoaktywnych oraz 
jakie spustoszenie może wywołać  
w ludzkim organizmie.

Prace w grupach uświadomiły 
uczniom dlaczego młody człowiek 
sięga po „dopalacze”, jak i też dla-
czego tego nie czyni. Warsztaty te 
z pewnością będą miały wpływ na 
podejmowanie właściwych wyborów 
w tym niełatwym dla młodego czło-
wieka świecie.

„Ksiądz od biedronki”
6 maja 2016 r. w piątkowy wie-

czór nasza szkoła po raz piąty gościła 
mieszkańców Jedlińska i gminy w swej 
dorocznej „Kawiarence poetyckiej”. 
Okazją do tegorocznego spotkania z 
poezją była twórczość księdza Jana 
Twardowskiego znanego jako „ksiądz 
od biedronki”. W tym roku szkolnym 
przypada bowiem setna rocznica jego 
urodzin i dziesiąta rocznica śmierci.

Uczniowie realizujący projekt edu-
kacyjny pod kierunkiem nauczycieli 
języka polskiego Moniki Makulskiej i 
Anny Malinowskiej, zaprezentowali 
sylwetkę tego niezwykłego kapłana 
oraz jego wiersze. Jak co roku na 
gości kawiarenki czekał też słodki 
poczęstunek oraz poetyckie upominki 
– listki ze złotymi myślami księdza 
Jana Twardowskiego.

Justyna Salak

PG w Jedlińsku
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Po medale biegali…
Sztafeta chłopców gimna-

zjum w Jedlińsku w międzyna-
rodowych zawodach, będących 
jednocześnie Finałem Ogólno-
polskiej Gimnazjady w sztafe-
towych biegach przełajowych 
Vena - Cross, wywalczyła brą-
zowy  medal.  Na dystansie 
8x800 m podopieczni Rado-
sława Ofiary pobiegli znakomi-
cie. Od pierwszej zmiany jedliń-
szczanie utrzymywali się w czo-
łówce biegu. Przez pięć zmian 
prowadzili stawkę startujących. 
Ostatecznie do pierwszego miej-
sca, które zajęło gimnazjum Nr 
1 z Rumii (pomorskie) zabrakło 
zaledwie 8 sek. W walce o srebro 
ulegli mistrzom woj. łódzkiego 
z Prymusowej Woli. W drużynie 
pobiegli Konrad Słomka, Jarosław 
Kucharski, Paweł Flis,  Kacper 
Nowakowski, Arkadiusz Kobza,  
Cezary Romanowski,  Karol 
Kucharski, Paweł Krawczyk i Szy-
mon Paluch.  Sztafeta dziewcząt 
uplasowała się na 15. miejscu. 

…strzelali…
Kilka znaczących sukcesów 

odnieśli, prowadzeni przez 
Mariusza Kilara, zawodnicy ULKS 
Jedlińsk w zawodach w strzelec-
twie sportowym. W Ogólnopol-
skich Otwartych Mistrzostwach 
Ligi Obrony Kraju w Tarnowie 
Piotr Świąder   zdobył srebrny 
medal w konkurencji   kpn.- 40. 
a klubowy kolega Adam Rędzia 
zajął 6. miejsce. We Wrocławiu 
podczas eliminacji do Finału 
Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży w sportach letnich awans 
do zawodów finałowych, które 
odbędą się w lipcu, także we 
Wrocławiu, uzyskali Klaudia Pry-
ciak i Patryk Świąder. W finale  

VIII Ogólnopolskiej Gimnazjady 
Strzeleckiej w Białymstoku dru-
żyna chłopców w składzie: Piotr 
Swiąder, Mateusz Jurczak, Adam 
Rędzia zajęła 5. miejsce. W kla-
syfikacji indywidualnej Piotrek 
powtórzył osiągnięcie drużyny. 
Do swoich wyczynów Piotrek 
dorzucił jeszcze zwycięstwo 
w ogólnopolskich zawodach  
„Strzelanie w Sieci” w  Siedlcach.

…walczyły…  

W Międzynarodowym Turnieju 
Karate Kyokushin "One World, 
One Kyokushin" w Limanowej 
wystąpiły mieszkanki naszej 
gminy, reprezentujące Dragon 
Fight Club Radom, siostry Klau-
dia i Julia Deleska W zawodach 
startowało około 450 zawodni-
ków z 50 klubów z Polski, Bia-
łorusi, Estonii, Wielkiej Brytanii 
oraz Ukrainy. Julia, po dwóch 
wygranych walkach, zajęła 
pierwsze miejsce w kategorii 
kumite dziewcząt 12-13 lat, +60                       
kg. Klaudia  uplasowała się na 

drugim stopniu podium.  Sto-
czyła trzy walki w kategorii 
kumite dziewcząt 16-17 lat,+65 
kg. Dwa boje  wygrała, w trzecim 
- finałowym musiała uznać wyż-
szość przeciwniczki.

…odbijały małą  piłeczkę
Uczennica PSP Jedlińsk Wik-

toria Serafin, reprezentująca 
IKTS Broń Radom, zwyciężyła 
w Mistrzostwach Mazowsza 
Żaczek (rocznik 2005-2006) w 
tenisie stołowym w Warszawie. 
Tym samym, zakwalifikowała się 
do Mistrzostw Polski w Między-
zdrojach. Tam, w rywalizacji 64. 
zawodniczek  w  turnieju indywi-
dualnym  została sklasyfikowana   
na miejscach 13-16. W deblu, 

grając w parze z Dorotą Sass  
z Nadarzyna, zajęła miejsca 5-8.

Dobry sezon seniorów
W cieniu rozgrywanych we 

Francji Mistrzostw Europy w 
piłce nożnej zakończyły się roz-
grywki piłkarskie w Campeon 
Lidze Okręgowej. Drużyna GKS 
Drogowiec Jedlińsk w ostatnim 
spotkaniu pokonała w Nowym 
Mieście miejscową Pilicę 1:0 i 
awansowała na 5. miejsce w 
końcowej tabeli. To poprawa o 
dwa miejsca, które GKS zajmo-

wał po rundzie  jesiennej. Bez-
konkurencyjny okazał się Proch 
Pionki, z którym Drogowiec 
tydzień wcześniej zremisował 
2:2. W barażach o awans zagra 
drugi zespół, którym okazał się 
LKS Promna. Drogowiec uzbie-
rał tylko 4 pkt. mniej od piłkarzy 
z Promnej. Dorobek 50 pkt. to 
wynik 15 wygranych spotkań i 
5 zremisowanych. W 10 potycz-
kach GKS schodził z boiska poko-
nany. Bilans bramkowy 59:32  
wystawia  podopiecznym Pawła 
Lewandowskiego bardzo dobrą 
ocenę. Silnym punktem  okazała 
się obrona. Pod względem jak 
najmniejszej ilości straconych 
bramek defensywa Jedlińska  
uplasowała  się na drugim miej-
scu. W ataku również  dobrze, 
chociaż kilka drużyn strzeliło  
więcej goli. Malkontenci pewnie 
trochę ponarzekają, że gdyby 
było mniej porażek to… Pamię-
tajmy jednak,  że Drogowiec w 
lidze okręgowej dopiero nabiera 
doświadczenia, a tegoroczny 
sezon zalicza do bardzo uda-
nych.  W nowym sezonie piłkarze 
zagrają pod wodzą nowego tre-
nera - Pawła Góraka. 

W grupie 1 klasy A sprawdziły 
się założenia trenera  Strażaka 
Wielogóra  Norberta  Panasiuka. 
Zespół poprawił swoją pozy-
cję, ostatecznie plasując się 
na 6. miejscu. Wielogórzanie  
14 spotkań wygrali, 2 zremi-
sowali , w 11 ponieśli porażki. 
Ujemny stosunek bramkowy 
55:64 nie wystawia najlep-
szego świadectwa defensorom 
i bramkarzowi drużyny, która 
zajęła miejsce w górnej połówce 
ligowej tabeli. Grupę wygrały 
zespoły z Radomia –Zamłynie o 
3pkt. przed Centrum. Dystans 
Strażaka do tych zespołów to 
aż 20 pkt. Mimo to, oceniamy 
występy piłkarzy z Wielogóry 
za udane. W rozgrywkach mło-
dzieżowych występujący w lidze 
wojewódzkiej trampkarze GKS 
rundę zakończyli  na ostatnim 

Brązowy medal sztafety chłopców w finale 
krajowym, srebro Piotra Świądra w mistrzostwach 
LOK, podsumowanie sezonu lokalnych zespołów 

w piłce nożnej oraz finałów XVIII Mazowieckich  
Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

miejscu, Mimo ambitnej walki, 
dorobek 12 pkt nie  wystarczył 
do utrzymania na tym poziomie 
rozgrywek. Na pociechę pozo-
stało kolejne powołanie Kacpra 
Imiołka do kadry Mazowsza.   
Z kolei młodzicy Drogowca 
wywalczyli awans do I ligi okrę-
gowej, najmłodsi orlicy zajęli 
3. miejsce w II lidze okręgowej. 
Jagoda Broda otrzymała zapro-
szenie, na konsultację piłkarek 
kadry ROZPN.  Młodzicy Strażaka 
zajęli 2. miejsce w II lidze okrę-
gowej. Trampkarze z Wielogóry, 
zajmując 8. lokatę, nie zdołali 
utrzymać się w I lidze okręgowej. 

Puchar Ministra Sportu
i Turystyki dla Jedlińska

W Bielicach koło Sochaczewa 
odbyły się XXIV Europejskie 
Biegi Młodych Olimpijczyków.  
W gronie gimnazjów nasi lekko-
atleci okazali się bezkonkuren-
cyjni zwyciężając z przewagą 
ponad 40 punktów nad kolejną 
placówką. Za wygraną odebrali 
Puchar Ministra Sportu i Tury-
styki. Na trasie o długości 1km 
24-osobowa ekipa zaprezento-
wała się znakomicie a punkty do 
klasyfikacji zespołowej zdoby-
wał niemal każdy nasz reprezen-
tant. Indywidualnie na podium 
stanęli: Paweł  Krawczyk – 1. m., 
Jarosław Kucharski – 2m  w biegu 
klas trzecich, Dominik Woźniak 
– 3m. wśród pierwszoklasistów 
oraz Anna Religa – 3m. w kate-
gorii drugoklasistek. Nagrody 
indywidualne odebrali jeszcze: 
Agata Ziółek – 4 m. – w klasach 
pierwszych i trzecioklasiści Wik-
toria Łobodzin i Paweł Flis za 
zajęcie miejsca piątego. Cenne 
punkty dla drużyny dołożyli: 
Martyna Bieniek, Magda Szot, 
Anna Borowska, Jakub Gryza, 
Paweł Markiewicz, Dawid Król z 
klas pierwszych, Joanna  Durok, 
Ela Reszke, Paulina Trojanow-
ska, Konrad Słomka, Kacper 
Nowakowski z klas drugich oraz 
trzecioklasiści Natalia Kacprzak, 
Monika Kapusta, Ola Kowalczyk  
i Arkadiusz Kobza.  Uczniowie 
Radosława Ofiary, Romana Wój-
cika  i Krystiana Kilara zwyciężyli 
po raz piąty z rzędu.

Z AREN IGRZYSK  
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Organizacja XVIII Mazowiec-
kich Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej spotkała się z dużymi kło-
potami. Mazowiecki Szkolny 
Związek Sportowy, ze względu 
na zmniejszoną dotacje celową  
z Ministerstwa  Sportu  i Tury-
styki, odwołał rywalizację szkół 
w kilku dyscyplinach m.in. w 
lekkiej atletyce i pływaniu. Rezy-
gnacja z zawodów lekkoatletycz-
nych to dla  naszych placówek 
decyzja bolesna, bowiem był to 
brak możliwości sprawdzenia 
swoich umiejętności w konfron-
tacji z rówieśnikami i jednocze-

śnie utrata szans na zdobycze 
medalowe i punktowe w łącznym 
współzawodnictwie. Ostatecz-
nie większość dyscyplin przewi-
dzianych programem igrzysk się 
odbyła, a nasi uczniowie mocno 
zaznaczyli swój udział w zawo-
dach wojewódzkich i międzypo-
wiatowych. 

Super w przełajach 
Jako pierwsi rywalizowali 

przełajowcy w indywidualnych 
i drużynowych biegach przeła-
jowych. Z zawodów międzypo-
wiatowych, które odbyły się w 
Jedlińsku, do finałów w Ostro-
łęce  awansowała liczna grupa 
naszych biegaczy. Ze szkół 
podstawowych byli to: Mateusz 
Adamczyk, Filip Wojciechowski, 

Maciej Makulski, Kacper Mular-
ski, Adrian Kupis, Amelia Jaku-
bowska, Olga  Langierowicz i 
Maja Ptaszek z Jedlińska, Kacper 
Imiołek, Adrian Kobza i Karolina 
Majak z Jedlanki  oraz Weronika  
Słomka i Natalia Firlej ze Starych 
Zawad.  Po złoty medal pobiegł 
Kacper Imiołek, który poprawił 
swoje osiągnięcie sprzed roku 
(był drugi). Mateusz Adamczyk 
zajął 8. miejsce, 20. był Adrian 
Kobza , wśród dziewcząt Ame-
lia Jakubowska wywalczyła 
18. lokatę. Pozostali przybiegli 
poza pierwszą trzydziestką, ale 
zdobyli punkty do klasyfika-
cji drużynowej. W niej chłopcy 
z Jedlińska  zajęli 2. miejsce  a 
4. uczniowie z Jedlanki .  Aż 19 
uczniów zakwalifikowało się do 
biegów wojewódzkich w kate-
gorii gimnazjów.  Wszyscy to 
reprezentanci Jedlińska.  Opieku-
nowie obawiali  się tego startu 
ze względu na częstotliwość 
biegania wynikającą z kalenda-
rzy imprez (zawody szkolne i 
klubowe). Faktycznie, miało to 
wpływ na wyniki indywidualne. 
Najlepiej zaprezentował się 
Dominik Woźniak zajmując 11. 
miejsce wśród pierwszoklasi-
stów. W gronie trzecioklasistów 
Jarosław Kucharski przybiegł 12. 
a Paweł Krawczyk 17. Z dziew-
cząt najlepiej wypadła pierw-

szoklasistka Agata Ziółek, która 
była 13., Anna Religa zajęła 22. 
lokatę w rywalizacji klas dru-
gich.  Drużynowo dziewczęta na 
pierwszym miejscu, chłopcom 
przypadło drugie miejsce, za PG 
4 Pruszków, które zgromadziło o 
1pkt więcej.  

Trzy medale sztafet
W eliminacjach międzypowia-

towych w sztafetowych biegach 
przełajowych wystąpiło 5 sztafet 
naszej gminy.  Z tych zawodów, do 
finału wojewódzkiego nie zdołały 
awansować uczennice  ze Starych 
Zawad. Po ambitnym biegu, pod-
opieczne Iwony Śmiechowskiej 
zajęły czwarte miejsce. Pozostałe  
4 ekipy, wszystkie z Jedlińska, 
zdobyły medale. Złote dla sztafet 
dziewcząt i chłopców  z gimna-
zjum oraz dziewcząt z podsta-
wówki, srebrne  dla ich szkolnych 
kolegów, którzy ulegli reprezen-
tantom PSP 4 Radom. W finale 
wojewódzkim w Ciechanowie 
Jedlińsk zaprezentował się zna-
komicie. Mistrzostwo Mazowsza  
zdobyły obie sztafety z gimna-
zjum. Chłopcy, będąc faworytami,  
powtórzyli ubiegłoroczny sukces. 
Wygrana nie przyszła jednak tak 
łatwo, jak się spodziewali opie-
kunowie. Rywale z gimnazjum w 
Jednorożcu prowadzili do szóstej 
zmiany, później jednak oddali 
przodownictwo naszej ekipie, 
która pozycję lidera obroniła do 
mety. Dziewczęta zasłużenie, 
choć niespodziewanie, okazały się 
najlepsze w rywalizacji z fawory-
zowanymi sztafetami z Siedlec, 
Bulkowa i Olszewa. Na drugiej 
zmianie wyszły na pierwsze miej-
sce,  którego   już nie oddały  do 
końca biegu.  W biegach szkół pod-
stawowych na ostateczne wyniki 
w rywalizacji chłopców  trzeba 
było poczekać kilka dni. Protest, 
złożony przez opiekuna PSP w 
Jedlińsku Sławomira Słomkę, ze 
względu   na start w ekipie rywali 
zawodnika nieuprawnionego, 
został uznany. W efekcie drużyna 
chłopaków z podstawówki została 
sklasyfikowana na 3.miejscu. 

Brązowi medaliści Ogólnopolskiej Gimnazjady w sztafetowych  
biegach przełajowych.•

Coraz więcej dziewcząt próbuje swoich sił w piłce nożnej. 
Na zdjęciu Amelka Malinowska z akcji „Piłkarski Przedszkolak”.•

Klaudia i Julia Deleska z mamą Magdaleną.•

Kacper Imiołek na pierwszym stopniu podium w Ostrołęce.•

Mistrzynie Mazowsza z PG Jedlińsk w sztafetowych biegach przeła-
jowch w Ciechanowie. Od lewej: Martyna Bieniek, Magda Szot, Anna 
Religa, Jesica Barszcz, Iza Górka, Julia Stompór, Krystian Kilar (opiekun),  
Agata Ziółek, Kamila Walczak, Anna Borowska, Alicja Warda.  
Siedzą: Natalia Kacprzak i Wiktoria Łobodzin.

•

Sztafeta chłopców PSP Jedlińsk zdobyła brązowy medal MIMS.•
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Sztafeta dziewcząt, po dobrym 
biegu przez cztery zmiany utrzy-
mywała się w czołówce.  Ostatecz-
nie   zajęła 7.lokatę. w stawce 13. 
zespołów.

Niespodzianka nr1
W eliminacjach międzypo-

wiatowych w tenisie stołowym 
wystąpiły 4 drużyny. Zagrały z 
dużą skutecznością, bowiem aż 3 
wygrały eliminacje i awansowały 
do finałów igrzysk. Szczególną 
niespodziankę sprawili chłopcy 
z Jedlanki. Dawid Przybyś, Jakub 
Klocek i Mateusz Fijołek pod kie-
runkiem  Ryszarda Dziury okazali 
się najlepsi pokonując zespoły 
z ośrodków o dużych tradycjach 
w tej dyscyplinie. Nie zawiodły 
drużyny dziewcząt z obu szkół 
w Jedlińsku. Tu prym wiodły 
siostry Serafin, które nie prze-
grały żadnej gry singlowej. W 
podstawówce młodszej Wiktorii 
partnerowała Ola Berlińska. W 
gimnazjum starszą Julię  dzielnie 
wspomagały Monika Majewska 
i Weronika Wąsik. Nie powiodło 
się jedynie zespołowi dziewcząt 
z podstawówki we Wsoli, który 
odpadł z dalszej rywalizacji. W 

finale wojewódzkim w Nadarzy-
nie ekipa gimnazjum  zajęła 7. 
miejsce. Zawody podstawówek 
odbyły się w Jeżewie. Wiktoria i 
Ola, zajmując 7. lokatę,  powtó-
rzyły wynik  gimnazjalistek.  Na 
13. miejscu sklasyfikowano dru-
żynę chłopców z Jedlanki.

Biegali, skakali, rzucali…
Do finału wojewódzkiego w 

czwórboju lekkoatletyczym, 
zdobywając srebrne medale w 
zawodach międzypowiatowych w 
Radomiu,  awansowały drużyny 
PSP w Jedlińsku. W finale w Puł-
tusku,  podopieczne Aliny Cielniak 
skutecznie zrewanżowały się zło-
tym medalistkom z rejonu - ekipie 
PSP 1 Radomia  - pokonując ich 
wyraźnie.  Jednak inne zespoły 
były silniejsze. Dorobek 1087 
pkt. wystarczył na zajęcie 9. miej-
sca.  Indywidualnie, w gronie 94 
zawodniczek, Karolina Molenda 
zajęła 10. miejsce, bezpośred-
nio za nią uplasowała się Amelia 
Jakubowska. W drużynie wystą-
piły jeszcze Wiktoria Grzywacz, 
Wiktoria Wąsik, Klaudia Struzik 
i Maja Ptaszek.  Czwórboistom 
Jedlińska przypadła 12.lokata. 

Indywidualnie, na 17.miejscu  
Piotr Śliwowski.

Pozostali Łukasz Barszcz, 
Adrian Kupis, Patryk Kuchar-
ski, Mateusz Adamczyk i Kacper 
Lipiec zajęli dalsze miejsca.

Niespodzianka nr 2
Kolejny duży sukces odnieśli 

uczniowie z PSP z Jedlanki.  Dru-
żyna chłopców w turnieju piłkar-
skich „szóstek” , zwyciężyła w 
czterech kolejnych szczeblach eli-
minacji docierając  aż do  elimina-
cji międzypowiatowych. W  nich  
zajęła trzecie miejsce i zdobyła 
brązowy medal. Zespół wystąpił 
w składzie Kacper Imiołek, Adrian 
Kobza, Jakub Klocek, Mateusz 
Fijołek, Krystian Kostecki, Bartek 
Kowalczyk,  Piotr Cielniak, Adrian 
Kaszuba i Filip Chojnacki. 

Reasumując, sportowcy 
naszych szkół, w finałach woje-
wódzkich XVIII MIMS – Ciecha-
nów –Ostrołęka 2016 siedmio-
krotnie zajmowali miejsca na 
podium zdobywając 4-krotnie 
pierwsze miejsca (3-PG Jedliń-
sk,1-PSP Jedlanka,), dwukrotnie 
drugie miejsca (PSP Jedlińsk, PG 

Jedlińsk) i jedno miejsce trzecie 
(PSP Jedlińsk). W eliminacjach 
międzypowiatowych (szczebel 
dawnego województwa radom-
skiego) medalowych miejsc  było 
trzykrotnie  więcej.  Reprezen-
tanci gimnazjum w Jedlińsku sta-
wali na podium 9 razy ( 6 złotych, 
2 srebrne,1 brązowy), PSP w 
Jedlińsku 8 razy (4-4-0), PSP w 
Jedlance 4 razy – (2-1-1).  Gdyby 
odbyły się zawody w lekkiej atle-
tyce dorobek z pewnością byłby 
znacznie bogatszy.

Pamiętają o Patronie
Z inicjatywy Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Jedlińsku, po 
raz pierwszy zorganizowano 
Uliczny Bieg Kościuszkowski. W 
biegu głównym w kategorii OPEN 
wśród kobiet na podium stanęły 
uczennice miejscowego gimna-
zjum: Anna Religa, Izabela Górka 
i Wiktoria Łobodzin. Rywalizację 
mężczyzn zwycięsko rozstrzy-
gnął Łukasz Krawczyk z Lisowa 
(ZTE Radom) przed Jarosławem 
Kucharskim (PG Jedlińsk.) i Jaku-
bem Bednarkiem z Przytyka. Zor-
ganizowano także biegi sztafe-
towe dla szkół w kategoriach klas 
I-III, IV-VI oraz klas gimnazjalnych. 
Wzięły w nich udział wszystkie 
szkoły  z terenu gminy oraz szkoły 
z Wrzeszczowa, Starego Gozdu, 
Przytyka i Goszczyna. 

Sukces piłkarek ze Wsoli
W Miętnem odbyły się elimina-

cje wojewódzkie piłkarskiego tur-
nieju „Z podwórka na stadiony” o 
Puchar Tymbarku.

Drużyna dziewcząt ze szkoły 
podstawowej we Wsoli dotarła do 
zmagań wojewódzkich pokonując 
wcześniej rówieśniczki na dwóch 
kolejnych szczeblach eliminacji. 

Po zajęciu drugiego miejsca 
w grupie o wejście do półfinału 
spotkały się z ekipą Warszawy. 
Spotkanie zakończyło się remi-
sem 2:2 a o zakwalifikowaniu się 
do półfinału imprezy decydowały 
rzuty karne. W nich przeciwniczki 
okazały się lepsze. Tym niemniej 
V miejsce to ogromny sukces.

Krystian Kilar

Największe emocje podczas I Ulicznych Biegów Kościuszkowskich
 były w biegach najmłodszych.
• Drużyna piłkarek ze Wsoli w składzie: Ewa Kuraś, Julia Banasie-

wicz, Wioletta Koniuszy, Zuzanna Piwowarczyk, Roksana 
Hernik, Karolina Karaś, Kinga Gasek, Ewa Kobza, Karolina 
Bączkowska i Kinga Wójcik.

•

Bardzo udany występ zano-
towała Wiktoria Serafin, 

zawodniczka IKTS Broni Ra-
dom i mieszkanka Piasecz-
na naszej gminy w Mistrzo-
stwach Polski Żaków.

Po wygranych z Zuzią Pawelec 
z Sygnału Lublin i Natalią Kobus 
z Obornik po 3:0 oraz porażce z 
Julią Furman z Wrocławia zajęła 
2 miejsce w grupie i awansowała  

do turnieju głównego.
W turnieju głównym po pierw-

szej przegranym pojedynku 
nasza zawodniczka wygrała 
dwie kolejne gry z Olą Jezik 3:1 
oraz po bardzo zaciętym poje-
dynku 3:2 z Zofią Sliwką.

Niestety pojedynek o miejsca 
9-12 zakończył się troszkę nie-
szczęśliwie - porażką Wiktorii 
z Kamilą Kliszek finalnie więc 
tenisistka uplasowała się na 
miejscach 9-12.

W turnieju deblowym, Wiktoria 
wraz z Dorotą Sass, po wygraniu 
pierwszego pojedynku pokonały 
w pięciu setach nr 2 turnieju - 
parę Hebda/Krakowiak!

Niestety, kolejny pojedynek 
o medal zakończył się porażką 
i ostatecznie dziewczynki  
zajęły miejsca 5-8.

Turniej jednoznacznie uwa-
żamy za udany dla Wiktorii. 
Pierwsza 16-stka Polski indywi-
dualnie oraz pierwsza 8-mka w 
grze deblowej to niewątpliwie 
świetny wynik.

IKTS Broń Radom

Sukces Wiktorii I miejsce Karoliny

Wykonawcy:
Dixie Company, The Harpiano Show, Leliwa Jazz 

Band, Iwona Skwarek, Jam Session, Sergiej Wowko-
trub Gipsy Swing Quartet, 

Swing Workshop Wojtka Kamińskiego,  
Five O’Clock Orchestra.

W trakcie Festiwalu także:
wystawy producentów kawy, pokazy alternatyw-
nego parzenia kawy w wykonaniu Mistrza Polski 

Baristów Marcina Rusnarczyka,  
młoda scena jazzowa 

(soliści i zespoły jazzu tradycyjnego).

www.cafejazz.eu

W Radomiu w Hali Sporto-
wej Aga odbył się Ogól-

nopolski Turniej Tenis 10 o 
Puchar Prezydenta Miasta 
Radomia.

Organizatorem turnieju 
był RKT Return. W zawodach 
wystartowało prawie 60  uczest-
ników z takich miast jak: War-
szawa, Kielce, Rzeszów, Lublin, 
Tarnobrzeg, Ożarów, Sando-
mierz, Skarżysko Kam., Dzierzko-
wice- Kraśnik, Puławy, Otwock,  

Świdnik, Kozienice, Brwinów. 
Karolina Gołda z Jedlińska 

zajęła pierwsze miejsce w 
kategorii do 9 lat. 

Wszyscy świetnie się bawili, 
walczyli bardzo ambitnie i mimo 
młodego wieku już na dość 
wysokim poziomie. Było dużo 
radości z wygranych pojedyn-
ków, były  łzy radości i  łzy, ale 
bardzo krótkie  z poniesionych 
porażek, bowiem  wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy.
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