
    Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk

Nr 48/październik/2016

Realizowane 
inwestycje w gminie Jedlińsk 

Wszystkich chętnych  
uzdolnionych zapraszamy!

Jak co roku w wakacje 
centrum kultury  

przygotowało wiele atrakcji

I Międzynarodowy Festiwal 
Jazzu Tradycyjnego

Zeskanuj kod. 
Pobierz elektroniczne wydanie 

naszej gazety.

str. 2-3

str. 4

str. 10

str. 23

str. 9, 14-15

ISSN 2081-4100

Inwestycje w gminie

Nabór do orkiestry

Akcja lato w GCKiKF

Cafe Jazz Festival

Elektroniczne wydanie

W Jedlińsku powstał 
Klub Honorowych Dawców 
Krwi. Wszystkich chętnych 

zapraszamy!

str. 20

Przyłącz się!

www.jedlinsk.pl

100-lecie PSP 
w Starych Zawadach

Święto Plonów
XI Turniej Sołectw str. 15 - 17

str. 18-19

Coraz bliżej awansu! str.31



2

Szanowni Państwo,

Minione miesiące to 
okres, w którym inten-
sywnie pracowaliśmy nad 
realizacją zadań inwesty-
cyjnych ujętych w budżecie  
na 2016 rok. 

Najwięcej działo się na 
drogach gminnych. Moder-
nizację przeszło kilka  
z nich. We Wsoli na ulicy 
Bursztynowej została poło-
żona nowa nawierzchnia  
i wybudowano chodnik.  
W Wielogórze ulice Północna 
i Łąkowa, a w Jedlance droga 
dojazdowa do gruntów rol-
nych – zostały wyasfalto-
wane. Niedługo zakończy 
się przebudowa dróg Klwaty 

– Wielogóra oraz Bierwiecka 
Wola – Czekajów. Obecnie 
trwa jeszcze budowa drogi 
łączącej Wierzchowiny  
z Dobieszynem. Inwestycja 
ta jest realizowana wspól-
nie z Gminą Stromiec i jako 
projekt partnerski, uzyskała 
dofinansowanie ze środków 
PROW 2014–2020. Łączna 
długość tych odcinków  
dróg to ponad 4,5 km.

W okresie wakacyjnym 
przeprowadziliśmy także 
inwestycje w placówkach 
oświatowych. Termomoder-
nizację przeszła sala gim-
nastyczna w Starych Zawa-
dach, w Wierzchowinach 
wykonany został remont sali 
gimnastycznej, a w ZSP we 

Wsoli zakończył się ostatni 
etap termomodernizacji.

Pisząc o zrealizowanej 
inwestycji w szkole w Sta-
rych Zwadach nie mogę nie 
wspomnieć o wielkim świę-
cie jakie odbyło się w tej 
placówce. Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Batalionów 
Chłopskich w Starych Zawa-
dach obchodziła we wrze-
śniu setną rocznicę powsta-
nia. Z tej okazji chciałbym 
pogratulować całej społecz-
ności szkolnej tak chlub-
nego jubileuszu i życzyć 
kolejnych lat znakomitej 
edukacji następnych poko-
leń młodych mieszkańców  
gminy Jedlińsk.

Chciałbym także serdecz-

nie podziękować wszyst-
kim dawcom krwi, którzy  
w każdą ostatnią sobotę mie-
siąca na Rynku w Jedlińsku 
oddali krew w krwiobusie 
RCKiK. Zapraszam wszyst-
kich do udziału w akcji hono-
rowego oddawania krwi.

Inwestycje

Termomodernizacja segmentu sali gimnastycznej 
w Starych Zawadach

ZAKOŃCZONA

Remont sali gimnastycznej w Wierzchowinach

ZAKOŃCZONA

Przebudowa drogi w miejscowości Jedlanka (817 m)

ZAKOŃCZONA

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

Wartość: 304.037,40 zł

Przebudowa ulic Północnej i Łąkowej 
w Wielogórze   (571 m)

Wartość: 306.408,99 zł
ZAKOŃCZONA

ul.  Północna
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Przebudowa ulicy Bursztynowej we Wsoli (104 m)
ZAKOŃCZONA

Termomodernizacja budynku ZSP we Wsoli 
ZAKOŃCZONA

Budowa drogi w miejscowości 
Bierwiecka Wola – Czekajów  (1,3 km)

Przebudowa drogi Klwaty – Wsola,  
ul. Graniczna – Wielogóra  (1,9 km)

Remont mostu w Lisowie 

Montaż wiat przystankowych (18 szt.) 

Budowa drogi 
Wierzchowiny Zielonka – Dobieszyn

W TRAKCIE REALIZACJI

Wartość: 151.999,99 zł Wartość: 550.469,07 zł

Wartość: 727.434,26 zł

Wartość: 679.190,10 zł

Wartość: 56.491,94 zł

Wartość: 71.860 zł

Dzięki porozumieniu Wójta Gminy Stromiec - Krzysztofa 
Stykowskiego i Wójta Gminy Jedlińsk - Kamila Dziewierza, 
wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków PROW 
2014–2020 został pozytywnie rozpatrzony.

W TRAKCIE REALIZACJI

W TRAKCIE REALIZACJI

ZAKOŃCZONA

ZAKOŃCZONA
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Spotkanie w Ministerstwie

24 sierpnia w Warszawie 
w Ministerstwie Infra-

struktury i Budownictwa od-
było się spotkanie samorzą-
dowców powiatu radomskie-
go, białobrzeskiego, grójec-
kiego i przysuskiego z Jerzym 
Szmitem – podsekretarzem 
stanu odpowiedzialnym w 
ministerstwie za autostrady, 
drogi i transport.

W trakcie spotkania, w któ-

rym brał także udział wójt 
gminy Kamil Dziewierz, oma-
wiane były kwestie związane z 
bezpieczeństwem na drogach 
regionu radomskiego, w tym na 
drodze krajowej nr 7, przebiega-
jącej przez teren gminy Jedlińsk  
w miejscowościach: Wielo-
góra, Wsola, Jedlińsk i Jedlanka.  
W trakcie spotkania poruszony 
został także temat budowy 
zachodniej obwodnicy Radomia.

Uczestnicy spotkania – od lewej: Marcin Kozdrach – wójt gminy Stara 
Błotnica, Kamil Dziewierz – wójt gminy Jedlińsk, Paweł Dziewit – 
wójt gminy Gózd, Jerzy Szmit – podsekretarz stanu, Elżbieta Zasada 
– wójt gminy Jastrzębia, Marian Niemirski – starosta przysuski, 
Marian Kmieciak – wójt gminy Odrzywół, Mariusz Dziuba – burmistrz 
miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

•

Światowe Dni Młodzieży w gminie
22 lipca przez gminę Je-

dlińsk przeszło prawie 
1 000 pielgrzymów, którzy 
brali udział w Światowych 
Dniach Młodzieży, odbywają-
cych się w Krakowie w dniach 
od 26 do 31 lipca 2016 r.

Przed centralnymi obcho-

dami ŚDM w Krakowie, młodzież  
z całego świata brała udział  
w różnych wydarzeniach na 
terenie Polski. W ramach takich 
wydarzeń, diecezja radom-
ska zorganizowała pieszą 
pielgrzymkę do sanktuarium  
w Starej Błotnicy. Jeden z posto-

jów na trasie pielgrzymki został 
zorganizowany w Jankowicach, 
gdzie mieszkańcy przygotowali  
dla pątników poczęstunek.

Natomiast 28 lipca młodzież 
z Jedlińska, Białobrzegów, 
Jastrzębi, Wsoli, Gozdu i Starej 
Błotnicy wyjechała na spotka-

nie z papieżem Franciszkiem  
w ramach Światowych Dni  
Młodzieży w Krakowie.

Wyjazd rozpoczął się mszą 
św. o godz. 15:30 w kościele 
w Jedlińsku, a koordynatorem 
wycieczki był ks. Karol Piłat.

Ogłoszenie
Informujemy mieszkańców gminy Jedlińsk o możliwości zaadoptowania 

psa ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Urbanowie.
Tel. kontaktowy: 605 656 727 – całodobowo.

Zdjęcia wraz z opisami psów dostępne są na stronie internetowej: www.jedlinsk.pl/adopcja
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Spotkanie wójta z dyrektorami szkół

Siatkarze oraz koszykarze w Jedlińsku 

17 października w Urzę-
dzie Gminy z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej 
odbyło się spotkanie wójta 
Kamila Dziewierza z dyrek-
torami szkół z terenu gminy 
Jedlińsk i dyrektorem Gmin-
nego Zespół Ekonomiczno
-Administracyjnego Szkół w 
Jedlińsku.

Gmina Jedlińsk jest orga-
nem prowadzącym dla dwóch 
przedszkoli (Jedlińsk, Wsola), 
siedmiu szkół podstawowych 

(Bierwce, Jedlanka, Jedlińsk, 
Ludwików, Stare Zawady, 
Wierzchowiny, Wsola) i trzech 

gimnazjów (Jedlińsk, Wierz-
chowiny, Wsola). Placówki w 
Wierzchowinach i we Wsoli 

funkcjonują w ramach zespołów 
szkół. Obsługę księgowo-admi-
nistracyjną szkół z terenu gminy 
zapewnia Gminny Zespół Eko-
nomiczno-Administracyjnego  
Szkół w Jedlińsku (GZEAS).

We wszystkich szkołach  
w gminie Jedlińsku uczy się ok. 
1500 uczniów, a do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych 
uczęszcza ponad 300 dzieci. W 
placówkach oświatowych pra-
cuje 180 nauczycieli oraz 60 pra-
cowników administracji i obsługi.

Dzięki współpracy gminy 
Jedlińsk w ramach „Part-

nerstwa Regionalnego”  
z klubem siatkarskiej ekstra-
klasy, Cerrad Czarni Radom, 
20 października 2016 r.  
w Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Jedlińsku, odbyło 
się spotkanie uczniów z siat-
karzami tego zespołu.

Po profesjonalnej rozgrzewce 
uczniowie rozegrali mecz z 
zawodowcami z Radomia. Na 
zakończenie zawodnicy rozda-
wali wszystkim chętnym auto-
grafy oraz pozowali do zdjęć.

Natomiast 30 września  

2016 r. na zaproszenie PSP  
w Jedlińsku przybyli koszykarze 
„Rosy” Radom.

Zespół przyjechał w składzie:
Seid Hajrić (Bośnia i Herce-

gowina) – środkowy/silny skrzy-
dłowy, Karol Obarek - rzuca-
jący obrońca/niski skrzydłowy, 
Maciej Parszewski – silny 
skrzydłowy.

Zawodnicy chcąc podzielić 
się swoim talentem i umiejęt-
nościami poprowadzili zajęcia, 
a na zakończenie, dzieci  zbie-
rały autografy oraz robiły sobie 
wspólne zdjęcia.
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Warto przeczytać!
Artur Cieślar – „Listy do Małgosi. Jabłoń kwitnie zawsze”
Autor książki po śmierci Małgorzaty Braunek, z którą przyjaźnił się przez wiele lat, zaczął pisać do niej listy. 
Ich codziennym rytuałem była poranna rozmowa telefoniczna. Gdy Małgorzaty zabrakło, te listy zastąpiły 
mu codzienne dyskusje z nią. W listach tych wspomina ostatni rok jej życia, rozmowy z nią i – odejście.

Maria Czubaszek – „Nienachalna z urody”
Autorka zdradza swoje sekrety i po raz pierwszy mówi o sobie tak szczerze. Jednak tylko z pozoru jest 
to opowieść o niej samej. Satyryczka trzyma w rękach lustro, w którym możemy zobaczyć także siebie  
i wszystkie nasze wady. Niestety.

Bohdan Urbankowski – „Oparci o śmierć”
Bohaterami tej opowieści są młodzi ludzie, którzy złożyli swe życie w ofierze Ojczyźnie. To książka o poetach 
okupowanej Warszawy i ich pokoleniu. Opowieść o pięknie życia, poezji i Ojczyźnie.

Christopher Macht – „Spowiedź Hitlera. Szczera rozmowa z Żydem”
W książce zostaje ujawniony – nieznany do tej pory historykom w Polsce i na świecie – zapis z wywiadu 
rzeki, jakiego Adolf Hitler udzielił przed swoją śmiercią „szlachetnemu Żydowi”. Mocna, a zarazem szczera 
rozmowa!

Giuseppe Maffeis – „Magnez. Pierwiastek życia”
Książka zawiera praktyczne informacje na temat niezwykłego minerału jakim jest MAGNEZ. Dla-
czego magnez uważany jest za pierwiastek życia? Jak rozpoznać niedobór magnezu w organizmie?  
Jakie dolegliwości łagodzi magnez?

„Nowe fryzjerstwo. Podstawy fryzjerstwa. Techniki fryzjerskie. Kreowanie wizerunku.”
Podręcznik przeznaczony do nauki zawodu fryzjer i technik usług fryzjerskich. W książce zaprezentowano 
różne zagadnienia m.in.: orientacja w zawodzie i kształceniu fryzjera, pielęgnacja włosów i skóry głowy, 
strzyżenie włosów.

Dotacja dla Biblioteki
Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w Jedlińsku przy-
stąpiła do projektu „Zakup 
nowości wydawniczych do 
bibliotek” realizowanego 
ze środków finansowych 
Biblioteki Narodowej, wzbo-
gacając swój księgozbiór o 
kolejne poszukiwane przez 
czytelników publikacje.

W 2016 roku wysokość dota-
cji dla naszej biblioteki wyniosła 
9.000 zł. Środki te pozwoliły na 
zakup 332 woluminów.

Wśród nowości znajdują się 
powieści, biografie, literatura 
dla dzieci i młodzieży oraz lite-
ratura niebeletrystyczna.

Zapraszamy do naszej biblio-
teki po nowości książkowe!

„Quo vadis” w Bibliotece
W tym roku odbyła się V 

edycja akcji Narodowe 
Czytanie pod patronatem Pary 
Prezydenckiej Andrzeja Dudy i 
Agaty Kornhauser-Dudy.

W piątek 2 września w GBP w 
Jedlińsku można było usłyszeć 
fragmenty najbardziej znanej 
powieści świata – „Quo vadis” 
Henryka Sienkiewicza.

Wspólne czytanie rozpoczęło 
się odczytaniem fragmentu listu 
od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
który napisał: To piękna książka 
o zwycięstwie prawdy i miłości 
– historia wiary, która pozwala 
budować silne więzi kształtujące 
wspólnotę.

W czasie Narodowego Czyta-
nia swoje ulubione fragmenty 

powieści „Quo vadis” czytali 
zaproszeni goście: Przewodni-
cząca Rady Gminy Aneta Żurow-
ska, Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Henryk Krzak, Radna 
Powiatu Radomskiego Teodozja 
Bień, doradca wójta ds. oświaty  
Ewa Bartula.

Do wspólnego czytania 
włączyli się również ucznio-
wie wszystkich szkół gminy 
Jedlińsk, czytelnicy i sympatycy  
GBP w Jedlińsku.

Barwne stroje i rekwizyty 
uświęciły ten szczególny dzień, 
w którym Polacy z wielką 
czcią i szacunkiem czytali  
tę piękną powieść.

Na zakończenie spotkania 
uczniom szkół biorących udział  

w Narodowym Czytaniu zostały 
wręczone książki i dyplomy.

Każdy uczestnik akcji otrzymał 
kartę z okolicznościową pieczę-
cią, a tym którzy przynieśli wła-
sne egzemplarze „Quo vadis”, sam 
Henryk Sienkiewicz, w postać 
którego wcielił się uczeń PSP  
w Bierwcach Kacper Jurek,  

złożył pamiątkowy stempel.
Wspólne czytanie zakoń-

czyło się obejrzeniem frag-
mentu filmu Jerzego Kawalero-
wicza „Quo vadis” oraz słodkim  
poczęstunkiem.

Więcej zdjęć na stronie inter-
netowej Biblioteki.

Podziękowanie
Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku dziękuje Aleksandrze 

Wziątek ze Wsoli oraz Monice Bieleckiej z Jedlińska  
za nieodpłatne przekazanie książek do biblioteki.
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Bezpłatny dostęp 
do czytelni on-line
Wójt Gminy Kamil Dzie-

wierz oraz Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Jedliń-
sku zaprasza wszystkich 
zainteresowanych do korzy-
stania z IBUK Libra!

Z wybranych zasobów może-
cie korzystać 24/7 z dowolnego 
miejsca (w bibliotece, w domu, 
w podróży) na komputerze, lap-
topie, tablecie lub smartfonie!

Zapraszamy do naszej biblio-
teki po odbiór kodów niezbęd-
nych do rejestracji i bezpłatnego 
korzystania z platformy.

Aby skorzystać z wykupio-
nych przez bibliotekę pozycji w 
platformie IBUK Libra w pierw-
szej kolejności rejestrujemy się 
na stronie www.libra.ibuk.
pl podając adres e-mail i hasło. 
Rejestracja jest całkowicie dar-
mowa. Po założeniu konta na 
podany adres e-mail wysyłany 

jest mail z linkiem aktywacyj-
nym, w który należy kliknąć. 
Następnie należy zalogować się 
na swoje konto.

Czytelnicy Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Jedlińsku mogą 
otrzymać  kody aktywacyjne 
PIN, które należy wpisać już po 
zalogowaniu się na swoje konto. 
Kod PIN daje darmowy dostęp 
do pozycji zakupionych przez 
bibliotekę. Wpisuje się go jedno-
razowo i zostaje przypisany do 
danego konta użytkownika.

Każdy, kto chciałby sko-
rzystać z powyższej usługi 
a nie jest Czytelnikiem GBP, 
powinien dokonać zapisu w 
naszej bibliotece, a następie  
pobrać KOD PIN.

Wszelkich informacji na temat 
korzystania z serwisu potrzebne 
informacji można także znaleźć 
na stronie www.libra.ibuk.pl.

ZAPRASZAMY DO 
POBIERANIA KODÓW !

Mapa Zagrożeń 
Chcesz wiedzieć czy w Twojej oko-

licy jest bezpiecznie? Możesz 
mieć na to wpływ! Reaguj na za-
grożenia!

Wójt Gminy Jedlińsk zachęca do 
wzięcia czynnego udziału w two-
rzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa!

Za pomocą KRAJOWEJ MAPY 
ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA można 
przekazywać informacje o zagrożeniach 
występujących w okolicy.

MAPA zawiera również informacje pochodzące z baz policyjnych 
dotyczące zagrożeń najbardziej uciążliwych społecznie.

Zgłoszenia do MAPY można dokonać za pośrednictwem interak-
tywnej strony internetowej. Naniesione na MAPĘ zagrożenia ukie-
runkują działania Policji.

Mapa dostępna jest na stronie www.policja.pl.
Na pytania w sprawie MAPY odpowie Twój dzielnicowy.

MAPA nie służy do zgłaszania potrzeby pil-
nej interwencji Policji bądź zawiadomienia 
 o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. 
W tego typu przypadkach należy skontaktować 
się z najbliższą jednostką Policji lub korzystać  
z numerów alarmowych: 997 lub 112.

UWAGA!

Piknik Strzelecki w Piastowie
25 września w Piastowie na strzelnicy sportowej odbył się 

piknik strzelecki organizowany przez Gminę Jedlińsk 
oraz Akademię Strzelecką RAGUN z Radomia. Patronat hono-
rowy imprezy objął Wojciech Skurkiewicz – poseł na Sejm RP, 
wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej.
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   Z prac Rady Gminy
Sesje Rady Gminy Jedlińsk 

zwołałam na dzień 30 czerwca, 
31 sierpnia, 7 września, 29 
września 2016 roku.

Rada Gminy Jedlińsk  na XX 
sesji w kadencji 2014-2018 w 
dniu 30 czerwca,  podjęła nastę-
pujące uchwały w sprawie:
• wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy oraz 
na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia tej umowy
•  przedłużenia czasu obowiązy-
wania dotychczasowych taryf 
stanowiących zestawienie cen i 
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków przez Wodociągi Miejskie 
w Radomiu Sp. z o.o. dla miesz-
kańców miejscowości Klwatka 
Szlachecka 
•  zatwierdzenia taryfy za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę dla 
sołectwa Klwatka Szlachecka z 
terenu gminy Jedlińsk 
•  uchwalenia Statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Jedlińsku 
• ustalenia wynagrodzenia Wójta 
Gminy Jedlińsk (uchwała nie 
została przyjęta)
•  zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2016–2019 
•  wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2016 rok 
•  określenia zasad zbywania, 
oddania w dzierżawę, najem, 
użytkowanie oraz użyczenie 
aktywów trwałych Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Jedlińsku
•  wyrażenia zgody na utworze-

nie stowarzyszenia pod nazwą 
Stowarzyszenie Radomskiego  
Obszaru Funkcjonalnego 

XXI sesja 31 sierpnia 2016r., 
uchwały podjęte w sprawie:
• likwidacji Gminnego Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego 
Szkół w Jedlińsku, utworzenia 
Centrum Usług Wspólnych w 
Jedlińsku oraz nadania statutu.

 Z dniem 31 grudnia 2016 roku 
zostanie zlikwidowany  Gminny 
Zespół Ekonomiczno Administra-
cyjny Szkół w Jedlińsku. Z dniem 
1 stycznia 2017 roku zostanie 
utworzona  samorządowa jed-
nostka organizacyjna: Centrum 
Usług     Wspólnych w Jedliń-
sku. Centrum, będzie jednostką  
obsługującą w rozumieniu art. 
10b ust. 2 pkt. 1 ustawy o samo-
rządzie gminnym. 
• wprowadzenia zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej na lata 
2016–2019 
•  wprowadzenie zmian w budże-
cie gminy na 2016 r. 

XXII sesja, która odbyła się 7 
września 2016 była sesją nad-
zwyczajną .

Uchwały w sprawie:
• wprowadzenia zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej na lata 
2016–2019 
• wprowadzenie zmian w budże-
cie gminy na 2016 r. 

Na sesji, wprowadzono do 
budżetu gminy, środki w wyso-
kości 12.400 zł pochodzące z 

wpłat od mieszkańców. Wydatki 
inwestycyjne jednostek budże-
towych zwiększono także o  
kwotę 23.370,00 zł na nowe 
zadanie inwestycyjne pn.: „Odna-
wialne źródła energii na terenie 
Gminy Jedlińsk”. Skarbnik gminy 
Ilona Starzyńska wyjaśniła, że 
w związku z wprowadzeniem 
nowego zadania inwestycyjnego, 
związanego z budową odnawial-
nych źródeł energii konieczna jest 
zmiana w budżecie. Radna  Agata 
Nowakowska zapytała czy gmina 
otrzyma dofinansowanie i czy 
będzie miała maksymalną liczbę 
punktów w projekcie, ponieważ 
są dodatkowe punkty za partner-
stwo. Skarbnik Gminy wyjaśniła, 
że jeżeli projekt zostanie odrzu-
cony, to zarówno wkład  gminy 
jak i wkład własny mieszkańców 
przepadają.

29 września 2016, sesja XXIII, 
uchwały podjęte w sprawie :
• wprowadzenia zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej na lata 
2016–2019 
• wprowadzenie zmian w budże-
cie gminy na 2016 rok 
•  wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy oraz 
na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia tej umowy.

Na  sesji obecny był Staro-
sta Powiatu Radomskiego, Pan  
Mirosław Ślifirczyk oraz dyrek-
tor Powiatowego Zarządu  Dróg 
Publicznych, Pani  Joanna Choj-
nacka. Radni Gminy zgłosili swoje 

uwagi dotyczące dróg , poboczy, 
zjazdów, parkingów, chodni-
ków przy drogach powiatowych. 
Zostały wstępnie omówione, 
nowe inwestycje do zrealizowa-
nia w 2017 przez powiat.

Na prośbę mieszkańców, od 
miesiąca października powró-
ciłam do wtorkowych dyżu-
rów  w urzędzie gminy w godz.  
9.00-12.00. Istnieje możliwość 
umówienia spotkania w innym 
terminie, po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym.

27 października 2016r, odbyła 
się XXIV sesja, na której radni 
zapoznanali się z informacją o 
stanie zadań oświatowych za rok 
szkolny 2015/2016.  Informa-
cja przygotowana przez GZEAS, 
zawiera dane o liczbie uczniów, 
nauczycieli, pracowników admini-
stracyjnych, wydatkach na przed-
szkola prowadzone przez gminę 
Jedlińsk, a także wysokość dotacji 
przekazanych dla 1  niepublicz-
nego  przedszkola, 1 punktu 
przedszkolnego niepublicznego 
prowadzonego na terenie gminy 
Jedlińsk. Zestawienie przedsta-
wia też wyniki sprawdzianów, 
egzaminów, normy staninowe, 
osiągnięcia uczniów itp. Projekt 
budżetu na oświatę w 2016 
wynosił przeszło 18 mln zł.

Podczas obrad sesji, przyjmo-
wana była informacja o prze-
biegu wykonania budżetu gminy 
Jedlińsk za I półrocze 2016 roku. 

Sprawozdania, informacje będą 
dostępne na stronie BIP urzędu. 

Aneta Żurowska

Aneta Żurowska
Przewodnicząca 

Rady Gminy

Komisja Polityki Społecznej
Ewa Ofiara – przewodnicząca

Radni z Komisji Polityki Spo-
łecznej tuż przed wakacjami 
23.06.2016r. odbyli posiedzenie 
wyjazdowe do wszystkich świe-
tlic środowiskowych podległych 
Gminnemu Centrum Kultury i Kul-
tury Fizycznej w Jedlińsku. Spraw-
dzone zostały wszystkie świetlice 
w: Jedlance, Mokrosęku, Ludwi-
kowie, Piastowie, Lisowie, Bier-
wieckiej Woli, Zawadach Nowych 
i Jedlińsku. Głównym celem  było 
zapoznanie się z przygotowaniem 
placówek do „Akcji Lato 2016”. 
Podczas odwiedzin każdy z pra-
cowników przedstawił własny pro-
gram zajęć dla dzieci i młodzieży 
na okres wakacyjny .Radnym zale-
żało ,aby w trakcie prac Komisji 
zapoznać się również z potrzebami 
wynikającymi z funkcjonowania 
placówek, wyznaczyć priorytety 
do realizacji , zadbać o bezpie-
czeństwo . Natomiast dalsze 
mniej pilne zadania  przedłożyć na 
najbliższy konstruowany budżet 
nad ,którym Komisja Polityki  

Społecznej będzie obradowała.
Przedstawiam najważniejsze 

wnioski i spostrzeżenia jakie 
członkowie Komisji przyjęli: 
Lisów- priorytetowa budowa 
ogrodzenia całej działki wokół 
budynku świetlicy ze względów 
bezpieczeństwa i otoczenia. W 
Jedlance Radni  zostali poinfor-
mowani, że od września 2016 
roku zostanie zlikwidowana świe-
tlica  aż do czasu kiedy  zostanie 
zaadoptowane inne wyremonto-
wane pomieszczenie. Na chwilę 
obecną w pomieszczeniach świe-
tlicy mieści się oddział przed-
szkolny, który ze względu na 
zalecenia został przeniesiony z 
kondygnacji dolnej .W Zawadach 
Nowych  świetlica  wyremonto-
wana jest ze środków unijnych 
co oznacza siedem lat ciągłości 
projektu- karencja.  GCK i KF po 
negocjacjach z Ochotniczą Strażą 
Pożarną  zawarło umowę o współ-
pracy w administrowaniu nieru-
chomością. Komisja posiedzenie 

wyjazdowe zakończyła w Jedliń-
sku. Został przedstawiony termi-
narz stałych imprez dla wszyst-
kich mieszkańców oraz zajęć 
dotyczących Akcji Lato 2016. W 
podsumowaniu Komisji  wyjaz-
dowej Radni stwierdzili, że świe-
tlice są prawidłowo prowadzone 
i przedstawiają bogatą ofertę 
zarówno dla dzieci ,młodzieży jak 
i dorosłych. Szczegółowy  protokół 
z wyjazdowej Komisji znajduję się 
na stronie BIP. 

Chciałabym zwrócić uwagę ,że 
w dniu 15 lipca 2016r. zebrała się 
Komisja Stypendialna w sprawie 
przyznania Stypendium Wójta 
Gminy Jedlińsk dla  uzdolnionych 
dzieci i młodzieży z placówek 
oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Jedlińsk.  Wnioski o 
przyznanie stypendium składa 
dyrektor szkoły do Gminnego 
Zespołu Ekonomiczno Admini-
stracyjnego Szkół. Na podstawie 
prawidłowo złożonych wniosków 
Komisja w składzie ;  Ewa Ofiara 

–Przewodnicząca komisji ,oraz 
członkowie –skarbnik Gminy Ilona 
Starzyńska,  sekretarz Gminy 
Andrzej Pawluczyk  przyznała 
łącznie 109  stypendiów na 
ogólną kwotę 21.800 zł: w tym 
55 dla uczniów gimnazjów i 54 
dla uczniów szkół podstawowych. 
Za wyniki w nauce stypendium 
otrzymało  67 uczniów , w sporcie 
39 a w nauce i sporcie 3. Każdy 
ze stypendystów  otrzymał po 
200zł. Gratulujemy stypendystom 
osiągnięcia wspaniałych wyników  
w nauce, wysokich miejsc w tur-
niejach i rozgrywkach sportowych 
na szczeblu wojewódzkim i ogól-
nopolskim, a także osiągniętych 
sukcesów w olimpiadach i kon-
kursach wiedzy , w których zdo-
bywali tytuł finalisty lub laureata 
konkursów przedmiotowych orga-
nizowanych przez Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty. Wszystkim 
życzymy powodzenia i dalszych 
sukcesów.

Ewa  Ofiara
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Jubileusze Małżeńskie
12 października 2016 r. 

w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Jedlińsku odbyła 
się uroczystość z okazji na-
dania Medali za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie.

Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej postanowieniem  
z dnia 6 września 2016 r. nadał 
odznaczenia sześciu parom  
z terenu gminy Jedlińsk, któ-
rych związki małżeńskie 
trwają 50 lat lub dłużej.

Medale otrzymali:
• Marianna i Ryszard Biał-
kowscy - 51 lat
• Krystyna i Kazimierz 
Janusz Brożyna - 50 lat
• Janina i Janusz Marian 
Kaczmarek - 52 lata
• Bogumiła Teresa i Czesław 
Kaniewscy - 61 lat
• Longina Olimpia i Leopold 
Walenty Skoneczni - 54 lata
• Teresa Krystyna i Jan 
Marian Słomka - 64 lata

Uroczystość została poprze-
dzona mszą świętą w kościele 
parafialnym w Jedlińsku odpra-
wioną w intencji Jubilatów.

W imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
odznaczenia parom małżeń-
skim, składając gratulacje i 
życzenia, wręczyli: Zbigniew 
Gurtat – kierownik Wydziału 
Spraw Obywatelskich radom-
skiej delegatury Mazowiec-
kiego Urzędu Wojewódzkiego, 
Kamil Dziewierz – wójt gminy 
Jedlińsk oraz Paweł Sagan – 
pracownik Biura Wojewody. 
W uroczystości wzięli udział 
także: radni powiatu radom-

skiego: Teodozja Bień i Robert 
Dobosz, radny gminy Jedlińsk 
Marek Janiec, sekretarz gminy 
Andrzej Pawluczyk, skarbnik 
gminy Ilona Starzyńska oraz 
Ewa Koper – kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Jedlińsku.

Po części oficjalnej odbyło 
się spotkanie okoliczno-
ściowe, w trakcie którego 
uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Jedlińsku, 
pod kierunkiem Anny Kra-
ska, przedstawili program 
artystyczny. Następnie uro-
czysty moment uczczono, 
wznosząc toast symboliczną  
lampką szampana.

Przez całe spotkanie, 
muzyczne trio w składzie: 
Wacław Imiołek z Jedlanki, 
Stanisław Kujawiak ze 
Starych Żdżar i Sławomir 
Wasilewski z Płaskowa,  
przygrywało Jubilatom.

Przed ceremonią wójt 
gminy Kamil Dziewierz, wraz 
z zastępcą kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego Teodozją 
Bień, odwiedził Teresę i Jana 
Słomka z Lisowa, wręczając 
im odznaczenia nadane przez 
Prezydenta RP. Państwo 
Słomka nie mogli wziąć udziału 
w obchodach ze względu  
na ich stan zdrowia.

Poświęcenie Centrum Zdrowia
18 października, w dzień 

św. Łukasza – patro-
na służby zdrowia, odbyło 
się uroczyste poświęcenie 
nowej siedziby Samodziel-
nego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Jedliń-
sku, mieszczącej się przy  
ul. Wareckiej 4.

Uroczystość rozpoczęła 
Dyrektor SPZOZ Alicja Majcher, 
dziękując gościom za przybycie, 
a pracownikom za zaangażowa-
nie w pracy. Dyrektor zaprosiła 
także do korzystania z nowej 
oferty zabiegów rehabilitacyj-
nych oferowanych przez Ośro-

dek Zdrowia. Poradnia Reha-
bilitacji została wyposażona 
w nowoczesny sprzęt m.in. do 
laseroterapii, magnetoterapii,  
czy krioterapii.

W uroczystości wzięli udział 
m.in.: wójt gminy Jedlińsk Kamil 
Dziewierz, radna powiatu 
radomskiego Teodozja Bień 
oraz radni gminy Jedlińsk  
i zaproszeni goście.

Budowa Centrum Zdro-
wia trwała od 2013 r. do 
2016 r. Wcześniej lecznica 
mieściła się w budynku przy  
ul. Konopnickiej 11.
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Akcja LATO w GCKiKF
W okresie wakacyjnym 

w GCKiKF w Jedliń-
sku oraz placówkach tere-
nowych prowadzona była  
Akcja Lato 2016. 

Były to zajęcia zorganizo-
wane dla dzieci i młodzieży z 
terenu gminy, w szczególności 
dla osób, które podczas wakacji 
pozostają w domu bez możli-
wości wyjazdu na letni wypo-
czynek. Zajęcia dopasowane 
zostały do wieku i zaintere-
sowań uczestników, a były to 
różnego rodzaju turnieje, quizy, 
zajęcia plastyczne, zajęcia kuli-
narne oraz zajęcia sportowe.

Każdy uczestnik mógł wybrać 
spośród wielu propozycji te, 
które najbardziej odpowia-
dały jego zainteresowaniom. 
Należy wspomnieć, iż dużym 
powodzeniem cieszyła się gra 
na PlayStation. Uczestnicy 
chętnie grali we wspinaczkę, 
ścigali się w oceanicznych prze-
stworzach, czy też rozgrywali  
mecze w piłkę nożną.

W trakcie wakacji prowadzone 
były także zajęcia w ramach 
programu profilaktycznego, 
mającego na celu zapobieganie 
nałogom oraz promowanie zdro-
wego stylu życia. Program pro-
filaktyczny pod nazwą: „Bądź 
wolny od nałogów” skierowany 
był do dzieci i młodzieży uczęsz-
czających do placówek GCKiKF. 
Był on odpowiedzią na realne 
zagrożenia i problemy wystę-
pujące lub mogące wystąpić w 
naszym otoczeniu i został opra-
cowany na podstawie wyników 
obserwacji i rozmów prowadzo-
nych z uczestnikami zajęć.

Efektem realizacji programu 
było uzyskanie przez uczestni-
ków niezbędnej wiedzy, umie-
jętności i kompetencji w zakre-
sie myślenia, komunikowania 
się, współpracy i działania oraz 
poznanie sposobów cieka-
wego, aktywnego spędzania 
czasu wolnego. W placówkach 
odbyły się spotkania profi-
laktyczne, które prowadzone  

były metodami aktywizującymi.
Ponadto w ramach programu 

zorganizowany został Turniej 
Świetlic, którego celem była 
integracja dzieci i młodzieży  
z terenu gminy, a także ukaza-
nie aktywnych form spędzania 
czasu wolnego i zasad zdrowej 
rywalizacji. W Turnieju wzięło 
udział ponad 50 osób, które 
reprezentowały poszczególne 
świetlice. Najlepszą drużyną  
w tym roku okazała się grupa  
z Ludwikowa.

W ramach programu zorgani-
zowany został także, we współ-
pracy z Parafią w Jedlińsku, mię-
dzypokoleniowy rajd rowerowy, 
mający na celu integrację spo-
łeczności lokalnej i prezentujący 
możliwość aktywnego spędza-
nia czasu wolnego w grupie. 
Podczas rajdu uczestnicy zwie-
dzili kościoły w Dobieszynie 
oraz w Stromcu. Pokonali ponad 
50 km, zwiedzając po drodze 
ciekawą przyrodniczo okolicę.

Pogoda tradycyjnie dopisała. 
Rajd zakończył się na OSiR 
w Jedlińsku poczęstunkiem z 
grilla. Należy nadmienić, iż pro-
gram profilaktyczny przepro-
wadzony został przy wsparciu 
finansowym Gminnej Komisji 
ds. Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych w Jedlińsku.

Działania wakacyjne prowa-

dzone przez naszą instytucję 
zakończone zostały wyjaz-
dem 30 sierpnia do Multikina 
w Radomiu. Wyjazd ten był 
nagrodą dla najbardziej aktyw-
nych uczestników zajęć.

Wakacje niestety już się skoń-
czyły, a my zrobiliśmy wszystko, 
aby czas spędzony w naszych 
placówkach pozostał miłym 
wspomnieniem.

Anna Malinowska

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej 
w Jedlińsku

zaprasza dzieci na przedstawienie:

„Bocian i żaba”

15 listopada 2016 r. o godz. 10:00
w wykonaniu artystów z Krakowa

Przedstawienie odbędzie się w sali OSP w Jedlińsku. 
Ilość miejsc ograniczona, 

obowiązują wcześniejsze zapisy.

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej 
w Jedlińsku

zaprasza młodzież i dorosłych na warsztaty 
z rękodzieła artystycznego

Temat: ozdoby bożonarodzeniowe
• kartki okolicznościowe metodą scrabookingu - 1 grud-
nia o godz. 17:30 (koszt: 10 zł)
• ozdoby z piernika - 3 grudnia w godzinach od 9:00 do 
15:00 (koszt 8 zł). Ilość miejsc ograniczona. Szczegóły, 
zgłoszenia i odpłatność w GCKiKF, tel. 48 32 13 052

www.ck.jedlinsk.pl
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Plener malarski
Gmina Jedlińsk w dniach od 12 

do 21 sierpnia była organizato-
rem III Międzynarodowego Ple-
neru Malarskiego, który odbywa 
się cyklicznie, co dwa lata.

W tegorocznym plenerze 
wzięło udział 10 artystów z 
zagranicy i z Polski. Podczas 
pleneru odbyły się także warsz-
taty dla mieszkańców, w któ-
rych wzięło udział 10 młodych 
adeptów sztuki malarskiej. Była 
to dla nich doskonała okazja do 
poznania i pogłębienia kunsztu, 
wymiany doświadczeń, a także 
obcowania ze sztuką, która 
„wychodzi do ludzi”.

Plener malarski jest wyda-
rzeniem kulturalnym o wysokiej 
randze artystycznej i kultu-
rotwórczej. Biorą w nim bowiem 
często udział wykładowcy aka-
demiccy. Inicjatorem pleneru 
na terenie gm. Jedlińsk był m.in. 
dziekan Wydziału Sztuki Uni-
wersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu prof. 
Aleksander Olszewski, który 
ma rodzinne związki z gminą, 
tak samo jak komisarz pleneru 
Łukasz Rudecki.

Podczas pleneru powstały 
obrazy olejne, akwarele, akryle, 

których motywem są urokliwe 
zakątki gminy Jedlińsk nad 
rzekami Radomką i Tymianką,  
a także architektura. Artyści na 
nowo w swoich pracach odczytali 
otaczającą nas rzeczywistość, 
naszą Małą Ojczyznę. Wśród 
wielu istotnych aspektów ple-
neru należy dostrzec też prze-
jaw promocyjny gminy Jedlińsk  
na arenie międzynarodowej.

Prace powstałe na plenerze 
prezentowane były na wysta-
wie poplenerowej, która odbyła 
się w 20 sierpnia. Na wernisaż 
przybyli goście, dyrektorzy pla-
cówek oświatowych i miesz-
kańcy. Natomiast w imieniu 
władz samorządowych za udział 
w plenerze oraz piękne prace 
malarskie podziękowała arty-
stom przewodnicząca Komisji 
Polityki Społecznej Ewa Ofiara. 
Prace powstałe podczas pleneru 
można było oglądać do 8 wrze-
śnia w Centrum Kultury.

Uczestnicy plenerów otrzy-
mują materiały potrzebne do 
pracy twórczej m.in. dzięki 
wsparciu Południowo-Mazo-
wieckiego Banku Spółdzielczego 
w Jedlińsku.

Agnieszka Gryzek
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Koncert organowy
4 września o godz. 18:00 po 

raz 16. w kościele parafialnym 
w Jedlińsku odbył się koncert 
organowy. W tym roku mogliśmy 
wysłuchać autorskiego projektu 
Roberta Grudnia – dyrektora 
Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Organowej i Kameralnej 
Radom – Orońsko.

Oratorium „Bóg Cię ochrzcił, 
Bóg dał Ci siłę” powstało z oka-
zji 1050. rocznicy chrztu Polski. 
Słowo i muzyka posłużyły auto-
rowi do opowiedzenia tysiąc-
letniej historii chrześcijaństwa 
w Polsce. Kompozytor z powo-
dzeniem połączył dwa kanony, 
muzykę dawną i współczesną, 

tworząc tym samym aranżację 
bardzo dostępną w odbiorze  
dla każdego.

Oratorium w sposób przy-
stępny przedstawiło rys histo-
ryczny najważniejszych wyda-
rzeń w dziejach polskiej pań-
stwowości i Kościoła. Począw-
szy od momentu, kiedy czeska 
księżniczka Dobrawa została 
żoną Mieszka I, po czasy współ-
czesne. W sposób niezwykle 
wzruszający opowiedzieli tę 
historię Kinga Moczydłowska 
(sopran), jako Dobrawa oraz 
Marcin Obuchowski (tenor) w 
roli Mieszka I. Dopełnieniem 
występów muzycznych były 

teksty wybitnych polskich 
poetów oraz postaci Kościoła, 
takich jak: Jan Kochanowski, 
Juliusz Słowacki, Piotr Skarga, 
kard. Stefan Wyszyński, czy Jan 
Paweł II, w wykonaniu wspa-
niałej aktorki teatralnej i filmo-
wej. Mistrzowska interpretacja 
tekstów wykonana przez Annę 
Seniuk stanowiła niezapo-
mnianą ucztę duchową, pre-
zentującą głęboki sens chrztu i 
chrześcijaństwa. Wydarzenie to 
pozostawiło w sercach słucha-
czy niezapomniany ślad o czym 
świadczyło skupienie odbiorców  
podczas koncertu.

Scenariusz oratorium napi-

sała historyk i dziennikarz Anna 
Drela, a wystąpili w nim: Kinga 
Nadłonek – wokal, Marcin Obu-
chowski – tenor, Tomasz Mazur 
– bas, Piotr Wrona – akordeon, 
Krzysztof Pachla – klarnet, sak-
sofon, Michał Kowalczyk – kon-
trabas oraz twórca dzieła Robert 
Grudzień, który grał na organach 
i fortepianie.

Tradycyjnie organizatorami 
tego wydarzenia w naszej gmi-
nie byli: Wójt Gminy Jedlińsk, 
Parafia pw. św. Apostołów Pio-
tra i Andrzeja w Jedlińsku oraz 
Gminne Centrum Kultury i Kul-
tury Fizycznej w Jedlińsku.

Agnieszka Gryzek

Piknik Rodzinny w Piastowie
W niedzielę 14 sierpnia w 

Piastowie odbył się I Piknik 
Rodzinny, połączony ze Świę-
tem Karpia. Wzięli w nim udział 
mieszkańcy wraz ze swoimi 
rodzinami, a także wójt gminy 
Kamil Dziewierz, radni w oso-
bach: Danuta Kozłoska – pomy-
słodawca Pikniku, Radosław 
Langierowicz, Robert Rędzia, 
Marek Janiec oraz radna powia-
towa Teodozja Bień.

Impreza rozpoczęła się krótką 
prelekcją o sołectwie oraz uro-
czystym otwarciem boiska do 
piłki plażowej, które powstało na 
placu przy Świetlicy Wiejskiej. 
Następnie miała miejsce część 
artystyczna, na której swoje 
taneczne umiejętności zapre-
zentowały dzieci uczęszczające 
na zajęcia do świetlicy, a także 
mieszkanki. Na zakończenie tej 
części gościnnie wystąpił zespół 
ludowy Marka Jańca, który 
przedstawił swoje utwory.

Po części artystycznej nastą-
piło ogłoszenie wyników we 
wcześniej przygotowanych kon-
kursach. W konkursie dla dzieci 
za najładniejszy obrazek rybki 
zwyciężyli: Nikola Kozłoska, 
Mikołaj Warzyński oraz Piotr 

Pudzianowski. Natomiast w 
konkursie na najlepszą potrawę 
rybną zwycięstwo odniosły: 
Aneta Świstak, Agnieszka 
Warzyńska oraz Jadwiga Róg.

Następnie odbyły się konku-
rencje sprawnościowe, takie jak: 
łowienie karpia na czas, taniec z 
piłką, taneczne krzesełko. Dzieci 
wzięły udział w konkursach 
sportowych, które wyzwoliły w 
nich mnóstwo dobrej zabawy. 
Wszystkie osoby biorące udział 
w tych zmaganiach otrzymały 
nagrody ufundowane przez 
Gminne Centrum Kultury i Kul-
tury Fizycznej oraz przez sołec-
two.

Wszyscy przybyli goście cze-
kali na finał loterii fantowej 
przygotowanej przez sołectwo, 

w której główną nagrodą były 
dwa biokominki ufundowane 
przez firmę Kratki.pl Marek Bal. 
Rozlosowano również inne  
ciekawe nagrody.

Dodatkowymi atrakcjami na 
Pikniku były: smażony i wędzony 

karp, kiełbasa i kaszanka z grilla, 
smalec wiejski z ogórkiem, lody, 
wata cukrowa, dmuchana zjeż-
dżalnia. Na Pikniku miał rów-
nież miejsce pokaz gaszenia 
ogniska zaprezentowany przez 
OSP Wsola. Dzieci miały okazję 
zwiedzić wóz strażacki i zrobić 
pamiątkowe zdjęcia.

Piknik Rodzinny umiliła 
zabawa taneczna prowadzona 
przez DJ. Muzyka w jego wyko-
naniu bawiła mieszkańców do 
późnych godzin.

Wszystkim, którzy poma-
gali w przygotowaniach do 
Pikniku składam serdeczne  
podziękowania.

Justyna Kozłoska
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Wieczór poetycki Bożeny Zbrożyny

30 września o godzinie 
18:30 na scenie w 

sali Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Jedlińsku wystąpił Ja-
cek Kawalec w monodramie  
„Ta cisza to ja…”.

Spektakl zgromadził mieszkań-
ców nie tylko naszej gminy. Przed-
stawienie miało wydźwięk profi-
laktyczny i przedstawiało różne 

etapy ludzkiej bezsilności. Sceny 
poważne, w spektaklu, przytła-
czające, przeplatały się z humory-
stycznymi. Zdecydowanie przed-
stawienie nie było łatwą sztuką, 
wręcz trudną i miało za zadanie 
pobudzić wyobraźnię, poruszyć, 
wzruszyć, zmusić do refleksji i 
dyskusji widza, a co najważniej-
sze niosło ze sobą przesłanie. 

 Bohater próbuje walczyć z cho-
robą alkoholową, ale ostatecz-
nie traci wszystkich i wszystko: 
rodzinę, pracę, psa. Zostają butelki, 
pustka i cisza. Monodram, oprócz 
problemu alkoholizmu, poruszał 
jeszcze mocniej skutek choroby – 
samotność. Synonimem tego jest 
psina o imieniu Ofelia, która w 
końcu odchodzi i jest to najsmut-
niejsza scena. Ta cisza, która się 
po tym rodzi jest następstwem 
pustki. Także dwukrotna wizyta 
śmierci daje do myślenia i zdaje 
się pokazywać, że ten człowiek 
nadal ma szansę poprawy. W spo-
sób zabawny i lekko zawadiacki 
opowiada on także jak się rozstał 
z „kobietą jego picia”, żoną i wielką 
miłością. Gorzko mówi o synu, 
którego dzieciństwo przeoczył 
w pogoni za kolejnym trunkiem. 
Jeszcze więcej rozważa o sztuce 
aktorstwa. Praca będąca niegdyś 

pasją alkoholika, zakończyła się 
brawurowo, z której, jak twierdzi, 
odszedł za „nieporozumieniem 
stron”. Słowem, stracił to na co 
pracował przez całe życie na rzecz  
jednego priorytetu – alkoholu.

Znakomita gra aktorska Jacka 
Kawalca wywarła na publiczności 
duże wrażenie. Mimo, iż jest to 
spektakl jednego aktora bazujący 
na wyobraźni widza, bez jakich-
kolwiek oporów wciąga on go w 
tą dramatyczną historię. Fakt, iż 
artyście przez 80 minut udało 
się przykuć uwagę publiczności, 
dowodzi niezbicie, iż mieliśmy 
próbę naprawdę genialnej gry 
aktorskiej.

Autorem sztuki jest Jan Jakub 
Należyty, zaś reżyserem Dariusz 
Szada-Borzyszkowski. Muzykę 
skomponował zaś Maciej Mucha.

Agnieszka Gryzek

6 października w świetlicy 
w Bierwieckiej Woli od-

był się wieczór poetycki pani 
Bożeny Zbrożyny, nauczy-
cielki ze szkoły podstawowej  
w Bierwcach.

Miejsce na debiut literacki autorki 
nie zostało wybrane przypadkowo. 
W miejscowości tej pani Bożena się 
urodziła i spędziła pierwsze lata 
swojego życia. Ponadto jej mama 
pracowała w istniejącej wówczas 
szkole podstawowej, która stała na 
placu, gdzie obecnie znajduje się 
świetlica. Gości przybyłych na wie-
czór poetycki przywitał pracownik 
placówki Monika Skłodowska-Ci-
chowlas. Spotkanie miało nieco inny 
charakter niż tradycyjny wieczór 
poetycki. Połączone było bowiem 
ze wspomnieniami samej autorki, 

mieszkańców, a także z wystawą 
fotograficzną pt. „Wola Bierwiecka 
wczoraj i dziś”.

Pani Bożena wydała zbiór wier-
szy pt. „Światy równoległe” i z tego 
tomiku przedstawiła utwory, które 
jej zdaniem najbardziej odzwiercie-
dlają wspomnienia lat dziecięcych, 
sposób ich widzenia i odczuwania. 
Wiersze autorki, szczególnie dla doj-
rzałego odbiorcy, „tworzą obrazy”, 
które bez problemu odtworzy w 
swojej wyobraźni. Bowiem są równie 
bliskie jego wspomnieniom świata, 
który odszedł już bezpowrotnie. 
Stąd też tytuł wieczoru poetyckiego 
„Nostalgiczna podróż”.

W spotkaniu wzięli udział: wójt 
gminy Kamil Dziewierz, nauczy-
ciele, którzy uczyli w szkole w 
Bierwieckiej Woli (Stanisława Zega-

rek, Jan Zegarek, którego repre-
zentowała żona Janina), Elżbieta 
Religa, Monika Zegarek, radny 
gminy Robert Rędzia, Bogumił 

Cichocki – sołtys Bierwieckiej Woli,  
a także mieszkańcy.

Agnieszka Gryzek

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku informuje,
 iż są jeszcze wolne miejsca w kołach zainteresowań na rok 2016/2017

Zajęcia nieodpłatne dla dzieci i młodzieży:
• teatralne dla dzieci – wtorek, godz. 14:20–16:20
• teatralne/recytatorskie dla młodzież – wtorek, godz. 16:30–18:30
• plastyczne (informacji udziela Teresa Leśniewska) – poniedziałek, czwartek, piątek, po godz. 15:00
• język angielski (dzieci w wieku 6–7 lat) – środa, godz. 16:20–17:10
• muzyczne (nauka gry na: gitarze, akordeonie, keybordzie, trąbce, saksofonie, puzonie) – poniedziałek, środa, czwartek, od 
godz. 13:30 – informacji udziela Andrzej Rajkowski – sala OSPw w Jedlińsku

• zajęcia sportowe – po godz. 15:00 – tel. 690 390 012

Zachęcamy osoby dorosłe do udziału w zajęciach teatralnych (celem utworzenia grupy teatralnej)
Zajęcia odpłatne:
• taneczne dla dzieci – godz. 17:20–18:15
• aerobik dla dorosłych – środa, godz. 19:20–20:20
• zajęcia ruchowe dla seniorów – godz. 18:20–19:15
• zajęcia rękodzielnicze – wg. odrębnych ogłoszeń

Szczegółowe informacje uzyskać można w GCKiKF w Jedlińsku, ul. Krótka 1, tel. 48 32 13 052; 
e-mail: jelinskgckikf@vp.pl.

Monodram Jacka Kawalca
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Święto Pieczonego Ziemniaka
18 września odbyło się IX 

Święto Pieczonego Ziem-
niaka w Świetlicy w Ludwikowie. 
Organizatorami tej imprezy byli: 
Wójt Gminy, Rada Gminy oraz 
Gminne Centrum Kultury i Kultu-
ry Fizycznej w Jedlińsku.

Ten dzień był nie tylko okazją do 
rozpalenia ogniska i upieczenia ziem-
niaków oraz organizacji konkursów, 
ale stanowił on również doskonałą 
okazję do aktywnego spędzania 
czasu wolnego dzieci i rodziców w 
atmosferze przepełnionej humorem. 
Impreza rozpoczęła się od stałego 
punktu, czyli od degustacji upieczo-
nych ziemniaków w ognisku. Wpraw-
dzie pogoda była daleka od ideału, 
ale nie przeszkodziło to miłośnikom 
melodii ludowej i dobrej zabawy by 
wyjść z domu i bawić się przy muzyce. 
W tym roku wystąpił zespół Czerwone 
Korale, któremu przygrywał Wacław 
Imiołek, zespół Czerwona Jarzębina z 
kapelą Henryka Giedyka, zespół Owa-
dowianki, Klub Seniora z Jedlińska, 
zespół Ludwiczanki, któremu przy-
grywał Henryk Gwiazda oraz wielce 
utytułowana Kapela Stefana Wyczyń-
skiego z Lubczy.

Podczas uroczystości wystąpiły 
również dzieci z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Ludwikowie, które 
zaprezentowały interesujący program 
artystyczny: taniec, śpiew, a także 
recytacja wiersza. Tradycyjnie odbył 
się też konkurs na największego 
ziemniaka. W tym roku ważył on 118 
dkg i urósł na polu rodziców Alana 
Kwatka.

Jeżeli chodzi natomiast o najcie-
kawszy kształt ziemniaka i rzeźbę z 
ziemniaka, decyzją jury w składzie: 
Aneta Żurowska, Monika Szczęsna 
oraz Joanna Pawluczyk, I miejsc otrzy-
mał Jakub Chojnacki, II miejsc Anna 
Szymańska, III miejsc Maja Imiołek 
(za kształt), I miejsce Oliwia Pośnik, 
II miejsc Patrycja Kwiecień, III miejsc 
Dawid Berliński (rzeźba). Pozostałym 
osobom przyznane zostały nagrody 
równorzędne.

Ponadto jak co roku panie z Cen-

trum Kultury przygotowały konku-
rencje zręcznościowe z nagrodami. 
Było więc celowanie ziemniakami do 
kosza, przenoszenie ziemniaków na 
drewnianych paletkach, a także ich 
sadzenie i zbieranie. Równocześnie 
dla dorosłych odbyły się konkursy 
na: obieranie ziemniaków na czas, 
najszybciej startego ziemniaka oraz 
najdłuższą obierkę. W tym roku zwy-
ciężyła bezapelacyjnie Lidia Piwo-
warczyk, natomiast Beata Kowalczyk, 
Wiesław Konopka i Paweł Gajewski 
zajęli miejsca równorzędne.

Jak co roku w trakcie święta roz-
strzygnięto również konkurs na 
najlepszą potrawę z ziemniaka. 
Pomysłów na danie z ziemniaka było 
wiele, tak jak wiele jest odmian tego 
warzywa. Gospodynie prześcigały się 

nie tylko w pomysłach na przyrządze-
nie potraw z tej popularnej jarzyny, 
ale także w sposobie jej podania. 
Oprócz potraw tradycyjnych, takich 
jak pyzy, pojawiły się również bardziej 
współczesne dania jak tarta ziemnia-
czana. Poziom konkursu był bardzo 
wysoki i komisja nie miała łatwego 
zadania z wyborem najsmaczniejszej 
potrawy. Jury w składzie przewodni-
cząca rady gminy Aneta Żurowska, 
skarbnik gminy Ilona Starzyńska, oraz 
Urszula Potera – pracownik Centrum 
Kultury, przyznało I miejsce krokie-
tom ziemniaczanym przygotowanym 
przez Teresę Paluch, następne miej-
sca zajęły: pyzy z mięsem Krystyny 
Imiołek, ziemniaki nadziewane jaj-
kiem Beaty Kowalczyk, tarta ziemnia-
czana z sosem Marty Trojan, czarne 

ziemniaki zapiekane Elżbiety Berliń-
skiej oraz placki ziemniaczane Anny 
Pośnik. Wszystkie potrawy przygo-
towane przez uczestniczki konkursu 
zostały nagrodzone upominkiem w 
postaci sprzętu AGD. Nagrody wrę-
czył wójt gminy Kamil Dziewierz.

Jak co roku odbył się również kon-
kurs taneczny na najlepiej odtań-
czoną polkę i oberka, do którego 
przygrywała kapela Henryka Zawadz-
kiego ze Strzałkowa, a kuranty śpie-
wał Stanisław Kujawiak. W konkursie 
udział wzięło 13 par, które oce-
niał Stanisław Wyczyński z kapelą. 
Nagrody w konkursie tanecznym 
otrzymały wszystkie pary biorące w 
nim udział. Miejsca na podium w tym 
roku zajęli: Teresa i Kazimierz San-
kowscy (I miejsce), Henryka Jurczak 
i Jerzy Walczak (II miejsce), Helena i 
Adam Kiljanek (III miejsce).

Impreza trwała do późnych godzin 
wieczornych i zakończyła się zabawą 
taneczną z zespołem FAJF. Na impre-
zie obecni byli: wójt gminy Kamil 
Dziewierz, przewodnicząca rady 
gminy Aneta Żurowska, radni powiatu 
radomskiego Teodozja Bień, Robert 
Dobosz i Mariann Wikło, sekretarz 
gminy Andrzej Pawluczyk, skarbnik 
gminy Ilona Starzyńska oraz radni 
gminy Jedlińsk: Zbigniew Dobosz, 
Agata Nowakowska, Marek Janiec, 
Radosław Langierowicz, Robert 
Rędzia.

Wszystkim, którzy przyczynili się 
do organizacji imprezy składamy 
podziękowania za trud i poświęcony 
czas. Panu Jackowi Szymczakowi 
dziękujemy za zasponsorowanie 
występu zespołu Fajf, a państwu Mar-
kowi i Teodozji Jaworskim za wypieki 
firmowe, a także pani Małgorzacie 
Sobień – dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Ludwikowie, gronu 
pedagogicznemu i uczniom szkoły za 
przygotowanie programu na imprezę 
oraz pracownikowi GCKiKF Alicji Kwa-
tek za zaangażowanie w realizację 
imprezy.

Agnieszka Gryzek
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28 sierpnia w Jedlińsku 
odbyły się dożynki, 

które są jednym z najważ-
niejszych świąt polskiej wsi. 
Jest to podziękowanie rolni-
kom za ukończone prace polo-
we, a także ich trud włożony  
w zbiory żniwne.

Święto Plonów od zawsze miało 
charakter religijno-ludowy, dlatego 
uroczystości niedzielne rozpoczęły się 
od mszy świętej dziękczynnej odpra-
wionej w kościele pw. św. Apostołów 
Piotra i Andrzeja w Jedlińsku, którą w 
intencji rolników celebrował ks. kan. 
Grzegorz Wójcik. Po nabożeństwie 
przed kościołem utworzył się barwny 
korowód dożynkowy, który przy 
dźwiękach orkiestry dętej pod batutą 
kapelmistrza Andrzeja Rajkowskiego 
przeszedł ulicami Jedlińska na Ośrodek 
Sportu i Rekreacji.

Dalsza część uroczystości rozpoczęła 
się od przemówień wójta gminy Kamila 
Dziewierza, przewodniczącej rady 
gminy Anety Żurowskiej, a także przy-
byłych gości, m.in.: poseł na Sejm Anny 
Kwiecień, wicewojewody mazowiec-
kiego Artura Standowicza, kierownik 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Radomiu Agnieszki Pasek 
oraz radnej powiatu radomskiego Teo-
dozji Bień. Następnie miał miejsce 
ceremoniał dzielenia się chlebem, pod-
czas którego tegoroczni starostowie: 
Agata Rogala z Kamińska oraz Marcin 
Śmielak z Nowych Zawad, przekazali 
bochen chleba upieczony z tegorocz-
nych zbiorów wójtowi gminy, którym 
następnie symbolicznie podzielili  
się z mieszkańcami.

Kolejnym punktem uroczystości 
były prezentacje artystyczne poszcze-
gólnych sołectw. Ukazały one wielki 
potencjał artystyczny mieszkańców 
naszej gminy. Programy przygotowane 
specjalnie na tę okazję były barwne, 
różnorodne i humorystyczne, zarazem 
nawiązujące do tradycji, ale też i wiele 
czerpiące ze współczesności. Część 
oficjalną Święta Plonów zakończył kon-
kurs na najładniejszy wieniec dożyn-
kowy gminy Jedlińsk. W tym roku jury 
w składzie: Monika Pachniewska – kie-
rownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Radomiu, Bożena Cie-
ślak – animatorka, nauczycielka plastyki 
w Publicznej Szkole Podstawowej w 
Jedlińsku, Bożena Elżanowska – członek 
zarządu Stowarzyszenia Społeczno Kul-
turalnego „RAK” postanowiło nagrodzić 
następujące wieńce dożynkowe: I miej-
sce przyznano za wieniec dożynkowy 
sołectwu Wsola, II miejsce sołectwu 
Kruszyna, III miejsce sołectwu Ludwi-
ków, IV miejsce sołectwu Gutów, nato-
miast wyróżnienia otrzymały wieńce 
z: Bierwieckiej Woli, Czarnego Ługu, 
Wielogóry, Nowych Zawad, Lisowa i 
Piaseczna. Wszystkie grupy wieńcowe 
otrzymały gratyfikacje finansowe. Wie-
niec sołectwa Wsola, uznany za najład-
niejszy, reprezentował gminę Jedlińsk 
na dożynkach powiatowych, które 
w tym roku odbyły się 18 września  
w gminie Gózd.

Po części artystycznej przyszedł 
czas na rozegranie turnieju. W tym roku 
do boju o nagrody stanęło 12 drużyn 
sołeckich, które rywalizowały ze sobą 
w 6 konkurencjach sportowych. Orga-

nizatorzy zadbali, aby konkurencje 
były oryginalne, ciekawe i angażowały 
w zmagania różne grupy społeczne, 
poczynając od najmłodszych do naj-
starszych. Jak się można było spodzie-
wać wszystkie sołectwa podeszły do 
zmagań turniejowych bardzo ambitnie 
i z pełnym zaangażowaniem. W tym 
roku tabela turniejowa przedstawiła 
się następująco: 59 pkt i I miejsce oraz 
nagrodę o wartości 1000 zł zdobyło 
sołectwo Lisów, 58 pkt – II miejsce i 
nagrodę wysokości 900 zł zdobyło 
sołectwo Ludwików, III miejsce – 56 
pkt oraz nagrodę o wartości 800 zł 
zdobyło sołectwo Wielogóra, IV miejsce 
– 57 pkt oraz 700 zł otrzymało sołec-
two Wola Gutowska, sołectwo Gutów 
zajęło V miejsce z 53 pkt. i otrzymało 
600 zł, VI miejsce przypadło sołec-
twom, które zdobyły 45 pkt – Jedlanka 
i Kruszyna, otrzymały one nagrody 
w wysokości po 500 zł ,VII miejsce z 
43 pkt zajęło sołectwo Mokrosęk, VIII 
miejsce z 42 pkt zajęła Bierwiecka 
Wola, IX miejsce z 41 pkt zajęła Wsola, 
tabelę z 39 pkt zamknęły ex aequo 
sołectwa Piaseczno i Wierzchowiny. 
Sołectwa od miejsca VII do X otrzymały 
nagrody w wysokości 400 zł. Prócz 
nagród pieniężnych wszystkie sołec-
twa otrzymały od sponsorów ich pro-
dukty: jogurty od firmy Bakoma oraz 
raczki od piekarni Expuch, a trzy naj-
lepsze drużyny otrzymały z rąk wójta  
gminy Jedlińsk puchary.

Tradycyjnie został również rozstrzy-
gnięty konkurs na najładniejsze stoisko 
promocyjne sołectwa. Stoiska oceniane 

były przez jury w składzie: przewodni-
czący Andrzej Pawluczyk – sekretarz 
gminy, wiceprzewodniczący Cezary 
Nowek – prezes zarządu Stowarzysze-
nia LGD „Razem dla Radomki”, członek 
jury Marcin Stańczuk – etnograf, pra-
cownik Muzeum Wsi Radomskiej oraz 
Grażyna Wasiłek – pracownik referatu 
Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki 
Gruntami w Urzędzie Gminy Jedlińsk. 
Komisja przy ocenie brała pod uwagę 
pomysłowość, estetykę i różnorod-
ność zastosowanych elementów 
wykorzystanych przy przygotowaniu 
stoiska. Komisja przyznała następu-
jące nagrody: I miejsce i 1200 zł – Kru-
szyna, II miejsce i 1000 zł – Piaseczno, 
III miejsce i 900 zł otrzymało sołectwo 
Bierwiecka Wola, sołectwa: Ludwi-
ków, Wsola, Wielogóra, Wierzchowiny, 
Lisów, Jedlanka, Wola Gutowska, Gutów 
i Mokrosęk otrzymały równorzędne 
miejsca i nagrody o wartości po 500 zł.

Tradycyjnie odbył się również kon-
kurs wiedzy pt. „Pracuj bezpiecznie”. 
Nagrody ufundowane przez KRUS 
wręczyła kierownik placówki tereno-
wej w Radomiu Monika Pachniewska, 
a otrzymali je: Krystyna Włodarczyk 
z Ludwikowa (I miejsce ), Agnieszka 
Mazur z Pionek (II miejsce), Beata 
Kowalczyk z Płaskowa (III miejsce).

Organizatorzy nie zapomnieli 
także o najmłodszych mieszkańcach. 
Wystąpili dla nich artyści pod egidą 
Platformy Artystycznej Open Europe, 
którzy zaprezentowali „Powrót do 
Akademii Pana Kleksa”. Wiersze i 
piosenki zagwarantowały doskonałą 

zabawę zarówno małym dzieciom, 
jak i tym nieco już „odchowanym”. 
Spektakl muzyczny był fajną zabawą 
i podróżą po krainie baśni dla widzów 
młodszych, natomiast dla nieco star-
szych, podróżą sentymentalną do cza-
sów dzieciństwa, bo przecież wszyscy 
pamiętamy utwory Jana Brzechwy.

Po bloku dla dzieci przyszedł czas 
na występ gwiazdy wieczoru, którą 
był Kabaret Chatelet. Pod tą zagad-
kową nazwą kryje się jeden z najpo-
pularniejszych polskich kabaretów, 
który od lat podbija serca publiczno-
ści, skeczami zaangażowanymi spo-
łecznie oraz luzem scenicznym, który 
rozbawia każdą publiczność. Następ-
nie zagrała dyskotekowa formacja 
D- Bomb, która rozbawiła swoimi prze-
bojami zebranych uczestników wyda-
rzenia. Obchody dożynek gminnych 
zakończyła zabawa taneczna, podczas 
której przygrywał zespół „SZAŁ”.

Ponadto podczas Święta Plonów 
uczestnicy imprezy mogli skorzystać 
z fachowej wiedzy instytucji, które 
przygotowały swoje stoiska: KRUS 
w Radomiu, Lokalnej Grupy Działa-
nia „Razem dla Radomki”, SP ZOZ w 
Jedlińsku, Stowarzyszenie Karuzela z 
Radomia, a także kupić tanią książkę 
na kiermaszu przygotowanym przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Jedliń-
sku.

Imprezę, poprowadził znany radio-
wiec z radia ESKA Wojciech Szymański. 
Organizatorami tego przedsięwzięcia 
byli: Wójt Gminy Jedlińsk, Rada Gminy 
Jedlińsk oraz Gminne Centrum Kultury 
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku.

W ten wyjątkowy dzień dopisała 
nie tylko pogoda, ale i atmosfera, jaką 
wnieśli swoim uczestnictwem miesz-
kańcy. Święto Plonów było okazją do 
spotkania się w gronie bliskich i znajo-
mych, a także okazją do wypoczynku 
i dobrej zabawy. Na dożynkach obecni 
byli również: europoseł Zbigniew 
Kuźmiuk, poseł Andrzej Kosztowniak, 
przewodnicząca rady powiatu Teresa 
Bartosiewicz, radni powiatu radom-
skiego Teodozja Bień, Robert Dobosz 
i Marian Wikło, a także radni z gminy 
Jedlińsk: Ewa Ofiara, Danuta Kozłoska, 
Agata Nowakowska, Zbigniew Dobosz, 
Dariusz Lipiński, Radosław Langie-
rowicz, Łukasz Kurek, Robert Rędzia, 
Maciej Makulski oraz Marek Janiec.

Patronat honorowy nad imprezą 
objęli: Anna Kwiecień – Poseł na Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej, Zdzisław 
Sipiera – Wojewoda Mazowiecki, Adam 
Struzik – Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, Mirosław Ślifirczyk – 
Starosta Radomski. Patronat medialny: 
Echo Dnia, Zebrra TV, Tygodnik OKO, 
Gość Niedzielny, Jedlińsk TV, Portal 
Kultura Ludowa.

Gratulujemy i serdecznie dzięku-
jemy radnym, sołtysom i sołectwom, 
które zgłosiły się do Turnieju Sołectw, 
a których zaangażowanie w część 
sportowo-rekreacyjną oraz w przygo-
towanie stoisk promujących sołectwa 
przerosło oczekiwania organizatorów 
turnieju. Dziękuję również Wszyst-
kim, którzy pomogli w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu Święta Plonów – XI 
Turnieju Sołectw Gminy Jedlińsk oraz 
państwu Teodozji i Markowi Jaworskim 
za upieczenie chleba dożynkowego i 
Firmie Bakoma sp. z.o.o.

Agnieszka Gryzek

Święto Plonów – XI Turniej Sołectw
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Święto Plonów – XI Turniej Sołectw - fotorelacja
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Święto Plonów – XI Turniej Sołectw - fotorelacja
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100-lecia PSPw Starych Zawadach
Pod tym hasłem uroczy-

ście świętowano Jubileusz 
100-lecia Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Batalionów 
Chłopskich w Starych Zawa-
dach, który odbył się 28 wrze-
śnia 2016r. 

Wydarzenie wyjątkowe nie tylko 
dla społeczności szkolnej, ale także 
lokalnej i gminnej. Wśród zebra-
nych gości wspominano przeszłość, 
zachwycano się teraźniejszością i 
mówiono o przyszłości. Nie zabra-
kło uśmiechów przeplatanych łzami 
radości i tymi płynącymi w wyniku 
ogromnych wzruszeń.  Ciężka praca 
wielu pokoleń przyczyniła się do 
świętowania wydarzenia, które 
może mieć miejsce tylko raz na 100 
lat, i którego świadkami byli wszy-
scy licznie zgromadzeni goście. 

Uroczystość poprzedziła Msza 
Święta celebrowana pod przewod-
nictwem Jego Ekscelencji Księdza 
Biskupa Piotra Turzyńskiego w 
towarzystwie Księdza Prałata Hen-
ryka Ćwieka i Księdza Proboszcza 
Grzegorza Wójcika, podczas której 
nastąpiło poświęcenie odnowio-
nego sztandaru. Treść homilii Jego 
Ekscelencji Księdza Biskupa silnie 
nawiązywała do okresów początko-
wych istnienia szkoły, wspominając 
nazwiska tych, którzy przyczynili 
się do jej powstania, i dzięki którym 
szkoła przetrwała najtrudniejsze 
okresy w dziejach historii Ojczy-
zny i trwa po dziś dzień. Następnie 
wszyscy zebrani udali się w pocho-
dzie za pocztem sztandarowym do 
budynku szkoły, w którym kolejnym 
punktem programu było odłonię-
cie i poświęcenie tablic pamiątko-
wych: tej powstałej z inicjatywy 
społeczności szkolnej i lokalnej, 
której sponsorem i wykonawcą był 
absolwent szkoły pan Grzegorz 
Świniarski oraz tej, którą w podzie-
kowaniu dyrektorom, kierownikom 
i pracownikom szkoły ufundowali 
absolwenci. Po tej podniosłej chwili 
wszyscy zebrani udali się na pięk-
nie udekorowaną przez panią Anetę 
Strzelecką salę gimnastyczną, na 
której odbyła się dalsza część uro-
czystości. W asyście pocztu sztan-
darowego z dumą odśpiewano 
hymn państwowy oraz hymn szkoły. 
Następnie Pani dyrektor  – Barbara 
Deleska powitała zebranych gości, 
absolwentów, rodziców, uczniów 
oraz sympatyków szkoły, którzy 
zechcieli uczestniczyć w tym wyjąt-
kowym wydarzeniu. Do wszystkich 
zebranych wygłosiła przemówie-
nie okolicznościowe, którego treść 
odnosiła się do tradycji szkoły, jej 
znaczenia w środowisku lokalnym 
i sukcesów przez nią zdobywanych 
przez dotychczasowe pokolenia. 

Kolejnym punktem programu 
była część artystyczna przygoto-
wana przez uczniów pod kierun-
kiem nauczycieli.  Dzięki prezen-
tacji multimedialnej pani Joanny 
Łapczynskiej przenieśliśmy się w 
czasy przedwojenne, o których z 
dokładnością opowiadali nam wcie-
leni w rolę kronikarzy uczniowie 
szkoły – do roku 1916 i pierwszych 
zdjęć domostw, które pełniły rolę 
placówki oświatowej. Wspominano 
nazwiska tych, którzy szkołą kiero-

wali, którzy w niej uczyli i tych, któ-
rzy ją tworzyli: Wojciecha Miedzaka, 
Konstantego Rdzanka, Lucjan Pyt-
kowski, Wacława Kralewskiego, 
państwa Wandę i Jana Popisów 
oraz Marię Jemiołek. Przypomniano 
twórczość zespołów artystycznych – 
„Ludowy“ oraz „Skowronki“, tworzo-
nych z potrzeby integracji lokalnego 
środowiska i popularyzacji szkoły. 
Uczniowie V klasy pod kierunkiem 
pani Katarzyny Pękackiej odtańczyli 
polkę, a najmłodsze pokolenie przy-
gotowane przez panią Iwonę Śmie-
chowską zaprezentowało „Jezioro 
łabędzie“ oraz układ taneczny, 
podczas którego wystąpiły w  orygi-
nalnych strojach zespołu artystycz-
nego „Skowronki“ pochodzących 
z lat 80. Nie zapomniano także o 
chwili, w której nadano szkole imię 
Batalionów Chłopskich. Uczniowie 
zaprezentowali montaż słowno 
– muzyczny dotyczący patrona, 
który przygotowali pod czujnym 
okiem pani Małgorzaty Błach. Nie-
zwykle wzruszającym był moment, 
w którym słychać było wspólne 
spiewanie przez uczniów i gości 
pieśni – „My ze spalonych wsi“ oraz 
„Rozszumiały się wierzby płaczące“. 
Podczas prezentacji wspomniano 
także o wieloletniej współpracy z 
holenderską fundacją „Florijn voor 
Polen“, którą zainicjował absolwent 
szkoły, Pan Marek Kozłowski. Zwró-
cono także uwagę na działalność 

zastępu „Śnieżka“ 12 Drużyny Har-
cerskiej im. Stefana Czarnieckiego 
oraz drużyny „Włóczykije“. Wśród 
licznych słów dotyczących przeszło-
ści znalazły się również te, które 
odnosiły się do współczesności i 
działań, których efekty podnosiły 
jakość szkoły. Wspomniano wyjąt-
kowe wydarzenie, jakim był udział 
w Ogólnopolskim Konkursie „Kolo-
rowe Boiska... czyli szkolna pierw-
sza liga“, którego sponsorem była 
Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka“ 
S.A., a którego główną nagrodą 
było wielofunkcyjne boisko. Dwu-
krotny udział szkoły zwieńczony 
początkowo II miejscem, a w roku 
kolejnym wygraną znacznie pod-
niósł standard szkoły i jej prestiż 
w środowisku. Wszyscy zebrani z 
zachwytem obejrzeli film, który 
wywalczył główną nagrodę kon-
kursu. Na koniec części artystycz-
nej wszyscy uczniowie radośnie 
odśpiewali piosenkę finałową ze 
specjalnie napisanym tekstem 
przez nauczycielkę szkoły, panią 
Joannę Łapczyńską, do znanej melo-
dii utworu „Ach, jak przyjemnie!“. I 
tym razem słychać było, jak wszy-
scy zebrani włączyli się we wspólne 
śpiewanie. Owacjom na stojąco  
nie było końca.

Kolejnym punktem programu były 
wystąpienia zaproszonych gości, 
wśród których znaleźli się Wójt 
Gminy Jedlińsk – Pan Kamil Dzie-

wierz, przedstawiciele Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej – Pani Anna 
Kwiecień, Pan Mirosław Maliszewski 
oraz Pan Robert Mordak, dyrektor 
delegatury w Radomiu Mazowiec-
kiego Kuratorium Oświaty – Pan 
Krzysztof Szewczyk, Prezes Mię-
dzygminnego Oddziału ZNP z sie-
dzibą w Zakrzewie – Pani Marzena 
Prorok, Przewodnicząca Rady 
Gminy Jedlińsk – Pani Aneta Żurow-
ska, byli dyrektorzy PSP w Starych 
Zawadach – Pani Maria Jemiołek 
oraz Pan Mirosław Podgajny, a także 
dyrektorzy placówek oświatowych 
z terenu gminy Jedlińsk. Gratula-
cjom i życzeniom nie było końca. Na 
ręcę Pani Dyrektor Barbary Deleska 
składano kwiaty, listy gratulacyjne 
oraz prezenty. W celu upamiętnie-
nia  Jubileuszu Pani dyrektor wrę-
czyła zaproszonym gościom okolicz-
nościowe pamiątki wraz z folderami 
przygotowanymi przez nauczy-
cielkę szkoły panią Igę Ucińską - 
Brydowską. Następnie w imieniu  
byłej dyrektor szkoły, pani Wandy 
Popis, odczytała list skierowany do 
społeczności szkolnej oraz absol-
wentów, z kolei prowadząca uroczy-
stość nauczycielka szkoły, pani Ewa 
Murdza, odczytała listy nadesłane 
od Posła na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej Pana Marka Suskiego oraz 
Pieta van der Zandena z Holandii 
– wieloletniego prezesa fundacji  
„Florijn voor Polen“. 

Na zakończenie uroczystości 
wystąpił Chór Nauczycielski „Festa 
Allegra“ ZNP z Radomia pod batutą 
Pana Piotra Bąbolewskiego, w któ-
rym rolę solistki pełni nauczycielka 
szkoły – Pani Ewa Murdza. Występ 
chóru został przyjęty z zachwytem. 

W ostatnich słowach skiero-
wanych do zebranych gości Pani 
Dyrektor Barbara Deleska szcze-
gólnie serdecznie podziękowała 
wszystkim, którzy pomogli w przy-
gotowaniach uroczystości – miesz-
kańcom Nowych Zawad, Płaskowa, 
Romanowa, Starych Zawad, Urba-
nowa i Woli Bierwieckiej. 

Po uroczystościach na sali gim-
nastycznej wszyscy uczestnicy gali 
jubileuszu rozeszli się po szkole 
celem zwiedzenia wystaw okolicz-
nościowych przygotowanych przez 
nauczycielki szkoły. Podziwiano 
najstarsze kroniki szkoły, sięgające 
początków jej istnienia, zachwy-
cano się galerią pucharów i dyplo-
mów zdobytych na przestrzeni lat 
przez uczniów szkoły, wzruszano 
w salach pamięci, w których można 
było podziwiać eksponaty przybo-
rów szkolnych sprzed wielu lat oraz 
historię patrona szkoły – Batalionów 
Chłopskich. Słychać było, jak abso-
lewnci z rozrzewnieniem wspomi-
nali swoje czasy edukacji w PSP w 
Starych Zawadach. 

I choć Jubileusz już się odbył,  to 
atmosfera niezapomnianych wra-
żeń pozostała zarówno wśród obec-
nych pracowników szkoły, rodziców 
i uczniów, jak i absolwentów, byłych 
pracowników oraz przybyłych gości. 
Pozostają fotografie, nagrania, 
które już dziś tworzą historię i przy-
szłym pokoleniom posłużą w przy-
gotowaniu kolejnych jubileuszy.

Autor: Ewa Murdza

Są miejsca, czasy i ludzie, 
o których się nie zapomina...”
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Klub Honorowych Dawców Krwi
Od lipca 2016 r. na Rynku w 

Jedlińsku w ramach Klubu 
Honorowych Dawców Krwi 
Ziemi Jedlińskiej regularnie 
prowadzona jest akcja zbiórki 
krwi przez Regionalne Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Radomiu. 

Do tej pory w krwiobu-
sie RCKiK mieszkańcy gminy 

Jedlińsk oddali honorowo  
ok. 20 litrów krwi.

Koordynatorami Klubu są: 
wójt Kamil Dziewierz, Kinga 
Chojnacka z Kruszyny, Miko-
łaj Olszewski z Jankowic oraz 
Ryszard Dziura z Wielogóry.

Zapraszamy wszystkich chęt-
nych do dołączenia do Klubu.

Kontakt: 
48 32 13 021,
 792 957 200.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!
O kolejnych terminach zbiórki będziemy informować na stronie urzędu www.jedlinsk.pl

Pomoc dla samotnej mieszkanki gminy

Symfonia Serc Radom 2016 Szlachetna Paczka

W odpowiedzi na sygna-
ły docierające do urzę-

du gminy o braku bieżącej 
wody w domu Zofii Sulima, 
92-letniej, samotnej miesz-
kanki Kamińska, wójt pod-
jął decyzję o nieodpłatnym 
podłączeniu domu Pani Zofii  
do wodociągu gminnego.

W pierwszych dniach paź-
dziernika Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Jedlińsku pod-
łączył budynek do wodociągu, 
co odciąży panią Zofię od kło-

potliwego noszenia wiadrami 
wody z prowizorycznej studni  
(widocznej na zdjęciu).

Ponadto, wójt Kamil Dziewierz, 
zakupił mieszkance Kamińska 
pralkę, a Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej środki czystości.

8 września członkowie 
Stowarzyszenia Rozwo-

ju Wsi Bierwce i Okolic oraz 
inni mieszkańcy naszej gmi-
ny udali się do Radomia, 
aby wziąć udział w impre-
zie charytatywnej na rzecz  
osób chorych na SM. 

W sali koncertowej Urzędu 
Miejskiego w Radomiu w ramach 
ogólnopolskiej akcji „SyMfo-
nia Serc” obejrzeliśmy spektakl 
teatralny „Wiecznie młodzi”. 
W rolach głównych wystąpili 
Marzanna Graff oraz  Aleksander 
Mikołajczak. Imprezę poprowa-

dził Paweł Bukrewicz. Wszystkim 
darczyńcom, ludziom ogrom-
nego serca, którzy zakupili bilety 
i torebki niespodzianki oraz 
wzięli udział w aukcji, składamy 
w imieniu Polskiego Towarzy-
stwa Stwardnienia Rozsianego 
– Oddział w Radomiu serdeczne 
podziękowania. Zebrane pod-
czas koncertu fundusze będą 
przeznaczone na rehabilitację 
domową dla osób, którym trudno 
jest się poruszać samodzielnie.

Ewa Ofiara

Szlachetna Paczka w Rado-
miu rusza po raz czwarty, 

a po raz pierwszy do projektu 
dołączył również Jedlińsk.

Trwa najważniejszy okres 
w roku – rekrutujemy 13.700 
SuperW (wolontariuszy) w całej 
Polsce, na których opiera się 
funkcjonowanie Paczki i Aka-
demi. W Radomiu planujemy 
rekrutację około 60 wolontariu-
szy. Od tego, czy ich znajdziemy 
zależy skala pomocy, która póź-
niej dotrze do ubogich rodzin i 
dzieci w potrzebie. W Radomiu 
w tym roku powstały trzy rejony: 
Rejon Radom Glinice, Rejon 
Radom Śródmieście (Jedlińsk) 
oraz Rejon Radom Północ.

SuperW, czyli wolontariu-
szem może być każda pełno-

letnia osoba, która ma otwarte 
serce i chce mieć wpływ  
na lokalną społeczność.

SuperW jest członkiem drużyny 
wolontariuszy, ma wpływ na jej 
kształt i zasięg działania. Pod-
czas trwania programów SuperW 
rozwija się, zdobywa cenne 
umiejętności i ma wpływ spo-
łeczno-biznesowy. SuperW zmie-
nia życie najbardziej potrzebują-
cych, łącząc ich z darczyńcami, 
którzy przygotują dla nich mądrą,  
dedykowaną pomoc.

Wystarczy jeden krok by 
zostać SuperW, trzeba wejść na 
www.superw.pl, wybrać woje-
wództwo mazowieckie i rejon, 
który nas interesuje.

Agnieszka Miga
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Komunikaty, informacje
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) to zlokalizowany 
na terenie gminy, specjalnie 
przygotowany obiekt, gdzie 
mieszkańców naszej gminy 
mogą bezpłatnie dostarczać 
selektywnie zebrane odpady 
komunalne, powstające w go-
spodarstwie domowym, które 
ze względu na rodzaj i gaba-
ryty nie mogą być odebrane 
w ramach zbiórki u źródła. 
PSZOK zlokalizowany jest w 
Jedlińsku, ul. Ogrodowa 51A, 
zarządzającym jest Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Je-
dlińsku.

Aby zapewnić łatwy dostęp 
mieszkańcom do PSZOK, czynny 
on jest codziennie w godzinach 
od 8:00 do 15:00, a także w dwie 
soboty miesiąca w godzinach od 
9:00 do 13:00, tj. 8 i 22 paździer-
nika, 12 i 26 listopada oraz 3 i 17 
grudnia 2016r.

W ramach opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunal-
nymi mieszkańcy gminy Jedlińsk, 
mogą bezpłatnie, we własnym 
zakresie, dostarczyć do PSZOK-u 
następujące odpady:
• tworzywa sztuczne – typu: 
wiadra, skrzynki, doniczki, meble 
ogrodowe, folie itp.;
• papier i tektura – opakowania z 
papieru i tektury, gazety, książki, 
katalogi, tektura, worki papie-
rowe;
• szkło – opakowania ze szkła, 
opróżnione z resztek czyste 

butelki i słoiki (bez zakrętek, 
zacisków, gumowych uszczelek) 
oraz inne opakowania szklane;
• odpady wielkogabarytowe – 
stare meble np.: szafy, stoły, 
kanapy, wykładziny, dywany, 
krzesła, fotele, nieuszkodzona 
ceramika sanitarna;
• zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny – sprzęt RTV/AGD;
• zużyte baterie i akumulatory;
• odpady zielone – trawa, liście, 
gałęzie;
• zużyte opony – opony pocho-
dzące z pojazdów o dopuszczal-
nej masie do 3,5 ton;
• odpady budowlane i remon-
towe pochodzące z remontów 
prowadzonych we własnym 
zakresie – odpady betonu oraz 
gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów, zmieszane odpady z 
betonu, gruzu ceglanego, odpa-

dowych materiałów ceramicz-
nych i elementów wyposażenia 
(cegła, tynki, glazura, terakota, 
uszkodzona ceramika sanitarna, 
opakowania po sylikonach, 
cemencie, fugach, płyty karton-
gips, tapety (z wyłączeniem 
azbestu, smoły, papy, styropianu 
budowlanego, opakowań po 
farbach i lakierach), potłuczone 
szyby, stolarka okienna, drzwi);
• popiół i żużel – popiół, żużel 
pochodzący z gospodarstw 
domowych;
• tekstylia – odzież, firany, 
zasłony, obrusy;
• chemikalia – pozostałości, farb, 
tuszy, klejów oraz opakowania 
zanieczyszczone tymi substan-
cjami, rozpuszczalniki do farb i 
lakierów.

Do PSZOK nie są przyjmowane 
następujące rodzaje odpadów:

• zmieszane odpady komunalne,
• materiały zawierające azbest, 
papę, smołę itp.,
• szyby samochodowe,
• szkło zbrojone i hartowane,
• części samochodowe,
• styropian budowlany,
• inne, wskazujące na to, że nie 
powstały w gospodarstwach 
domowych.

Przeterminowane lekarstwa 
należy przekazywać do punk-
tów zbiórki zlokalizowanych na 
terenie aptek i placówek służby 
zdrowia tj.:
1. Apteka, Jedlińsk ul. Warecka 5.
2. Ośrodek Zdrowia w Jedlińsku 
ul. Warecka 4.
3. Ośrodek Zdrowia we Wsoli,  
ul. Leśna 7.
4. Ośrodek Zdrowia w Bierwcach.
5. Punkt Apteczny w Bierwcach.

Wioleta Siwiarek

Zapraszamy do przegląda-
nia interaktywnej mapy 

gminy Jedlińsk.
Mapa zawiera lokalizacje 

wielu obiektów na terenie gminy 
takich jak np. szkoły, zabytki, 
banki, remizy OSP i inne.

Interaktywna mapa

www.radom.mapapowiatu.pl/gminajedlinsk

Wójt Gminy Jedlińsk informuje wszystkich zainteresowanych,
że z dniem 1 października 2016 r. place targowe

z Woli Gutowskiej i z Jedlińska przy ul. Warszawskiej,
zostały przeniesione na parking przy

Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jedlińsku, ul. Warszawska 1.

Informujemy mieszkańców gminy Jedlińsk, posiadających psy lub 
koty, o możliwości wysterylizowania/wykastrowania swoich pupili, 

korzystając z dofinansowania Urzędu Gminy w Jedlińsku w wysokości 
50% kosztów poniesionych na wykonanie zabiegu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 
48 32 13 098 lub 605 656 727.

Wójt Gminy Jedlińsk wraz z Kierownikiem GOPS, zwraca się z prośbą 
do wszystkich mieszkańców gminy o udzielenie informacji dotyczącej 
pustostanów lokali mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy 

Jedlińsk, które mogą być przeznaczone do wynajęcia.
   Informacji proszę udzielać bezpośrednio w Urzędzie Gminy 

w pok. nr 21, tel. 48 32 13 021 lub w Gminnym Ośrodku Pomocy 
 Społecznej, ul. Konopnickiej 11, tel. 48 32 13 127.
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REHABILITACJA W JEDLIŃSKU

Przystępne ceny oraz pakiety promocyjne! 

Jedlińsk, ul. Warecka 4
tel. 516 722 433

Zapraszamy
pon. - pt.: 8:00 - 17:30

     Jak tylko Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosi konkurs na świadczenia w zakresie rehabilitacji 
leczniczej, a wniosek SPZOZ zostanie pozytywnie rozpatrzony, pacjenci będą mogli korzystać  
z naszych usług bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ.

Pomożemy jeśli narzekasz na bolesne barki, kolana, 
kręgosłup, masz ostrogi piętowe, chore zatoki. 

Usprawniamy po złamaniach, skręceniach i stłuczeniach.

•	 kinezyterapia	– to metoda leczenia z wykorzystaniem różnych form ruchu, która ma zastosowanie nie tylko w rehabilitacji narządu ruchu, ale 
także u osób z chorobami układu nerwowego, oddechowego, czy też krążenia;

•	 masaż	leczniczy	– to zabieg fizjoterapeutyczny, w którym wykorzystywany jest dotyk w celu wywołania uczucia odprężenia. Stosuje się go 
dla złagodzenia sztywności, napięcia i bólu mięśni;

•	 elektroterapia	–	to dział fizjoterapii, w którym wykorzystuje się w celach leczniczych i diagnostycznych energie elektryczną. Zabiegi elektro-
terapii wykorzystuje się m.in. do pobudzenia nerwów i mięśni, uśmierzenia bólu, czy też złagodzenia stanu zapalnego;

•	 magnetoterapia	–	 to jedna z technik usprawniania tkanek, wykorzystująca pole magnetyczne, którego działanie przyśpiesza regenerację 
chorych tkanek, łagodzi ból i działa przeciwzapalnie; wskazania do zabiegów z wykorzystaniem pola magnetycznego to m.in. osteoporoza, czy 
nadciśnienie tętnicze;

•	 laseroterapia	–	polega na działaniu wiązką światła na określony obszar ciała tak, aby pochłaniane promieniowanie wywoływało pożądany 
efekt terapeutyczny; laseroterapię wykorzystuje się w przypadku problemów dermatologicznych, po przebytych urazach, w schorzeniach naczyń 
żylnych, u chorych na półpasiec;

•	 ultradźwięki	 –	 terapia ultradźwiękowa polega na oddziaływaniu poprzez skórę na głębiej położone struktury ciała fali ultradźwiękowej  
w celu uzyskania przede wszystkim efektu przeciwbólowego i stymulacji komórkowych procesów naprawczych;

•	 światłolecznictwo	–	 jest działem fizykoterapii, w którym wykorzystuje się promieniowanie podczerwone, widzialne oraz nadfioletowe.  
Ma zastosowanie w leczeniu np. stanów zapalnych tkanek miękkich, trudno gojących się ran, nerwobóli, czyraczności;

•	 hydroterapia	–	metoda wykorzystująca fizyczne i chemiczne właściwości wody w postaci stałej, ciekłej i gazowej. Hydroterapię zaleca się w 
leczeniu m.in. chorób układu krążenia, układu oddechowego, urazów, czy bezsenności.

Pole magnetyczne Lampa Sollux Laser

Kriosan,  ulrtadźwiękWirówkiKlatki UGULL
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„Przyjazny gminie”

Cafe Jazz Festival

W trakcie ubiegłoroczne-
go Święta Plonów, wójt 

gminy Kamil Dziewierz po raz 
pierwszy przyznał dyplomy 
„Przyjazny Gminie”, jako do-
wód uznania dla osób, firm 
i instytucji za ich bezintere-
sowną pomoc w realizowaniu 
inicjatyw społecznych.

Również i w tym roku zostały 
wręczone takie dyplomy. Pierw-
szą grupę wyróżnionych sta-
nowią osoby, które czynnie 
brały udział w przygotowaniu 
MotoPikniku „Jadar Family Drift 
Jedlińsk 2016”, połączonego  
z akcją charytatywną.

Dyplomy otrzymali:
• Piotr Stanikowski z Jedliń-
ska – firma Isko Plus – materiały 
budowlane,
• Hubert Cichocki z Jedlińska – 

firma Inter Box-Promotion – pro-
ducent opakowań tekturowych,
• Krzysztof Walczak z Jedliń-
ska – firma CUT-POL – agencja 
reklamowa,
• Mariusz Potera z Klwat – firma 
MIX-BET – producent szamb 
betonowych,
• Mikołaj Kundys z Jedlińska 
– firma MKM – materiały budo-
walne,
• Krystian Dryja z Wielogóry – 
firma Auto Części,
– Robert Szczepański z Wielo-
góra – firma ZBS – części samo-
chodowe BMW,
• Andrzej Chojnacki z Jedliń-
ska – firma Moto Service – pomoc 
drogowa,
• Anna i Piotr Pirosz z Radomia 
– firma Jaspir – auto części,
• Barbara Poneta ze Wsoli – 

bar Rabarbar w Radomiu na ul. 
Moniuszki,
• Marcin Kądrowski z Jedlanki 
– DJ Martin.

W tym roku wyróżnione 
zostały osoby działające na 
rzecz sportu i kultury fizycznej 
na terenie Gminy Jedlińsk:
• Zygmunt Kobylarczyk – wła-
ściciel firmy Zyko-Dróg Sp. z o.o. 
i prezes klubu GKS Drogowiec 
Jedlińsk. Firma Zyko-Dróg od 
kilku lat jest tytularnym spon-
sorem Drogowca. Pan Zygmunt 
nie tylko sponsoruje klub, ale 
także wspiera go w każdym 
aspekcie działalności, jak choćby 
poprzez dofinansowanie lecze-
nia kontuzji zawodników, czy 
też dodatkowy zakup sprzętu  
i strojów sportowych,

• lek. med. Leszek Kudas – 
lekarz ortopeda, mieszkaniec 
gminy Jedlińsk, pracujący w 
Wojewódzkim Szpitalu Specja-
listycznym w Radomiu na Józe-
fowie i Centrum Ortopedycznym 
Max-Med w Radomiu. Doktor 
Kudas otacza specjalistyczną 
opieką medyczną w zakresie 
ortopedii sportowców z terenu 
gminy – trafnie diagnozuje i sku-
tecznie leczy ich kontuzje.

Dyplomy otrzymali także 
organizatorzy I Międzynarodo-
wego Festiwalu Jazzu Tradycyj-
nego „Cafe Jazz Festival”, który 
odbywał się w dniach 26–28 
sierpnia 2016 r. w Wielogórze:
• Mirosław Kalinin z Jedlanki – 
firma Domserwis,
• Andrzej Zimniak ze Wsoli.

Nie lada gratką dla miłośni-
ków jazzu i kawy był I Mię-

dzynarodowy Festiwal Jazzu 
Tradycyjnego „Cafe Jazz Festi-
val”, który odbył się w dniach 
26–28 sierpnia w Wielogórze.

Festiwal połączony był nie tylko 
z wystawą producentów ekspre-
sów do kawy, palarni kawy oraz 
producentów kawowych akceso-
riów, ale także z ogólnopolskim 

zlotem miłośników samochodów 
kempingowych.

W trakcie festiwalu wystąpili 
wykonawcy z Polski i z zagranicy. 
Krajowych muzyków reprezento-
wały formacje: Dixie Company z 
Poznania, Leliwa Jazz Band oraz 
Swing Workshop Wojtka Kamiń-
skiego. Ukraińska grupa Siergiej 
Wowkotrub Gypsy Swing Quartet, 
polsko-angielski duet The Har-

piano Show oraz zespół 
Five O’Clock Orchestra z 
Niemiec to międzynaro-
dowe akcenty festiwalu.

Uczestnicy festiwalu mogli nie 
tylko zachwycać się muzyką, ale 
także bezpłatnie degustować 
szeroką gamę rodzajów kaw oraz 
poznać alternatywne i bardzo cie-
kawe metody jej parzenia.

Organizatorami festiwalu byli: 

firma Dom Serwis Mirosław Kali-
nin z Kępin, Grupa WSZYSTKO-
doKAWY.pl, Andrzej Zimniak ze 
Wsoli, Krzysztof Sułek z Jedlińska 
oraz Polskie Stowarzyszenie Jazzu 
Tradycyjnego. Patronat honorowy 
imprezy objął Wójt Gminy Jedlińsk 
Kamil Dziewierz.
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Z życia szkół
PSP w Bierwcach

Wakacyjne wspomnienia
Tegoroczne wakacje upłynęły 

w naszej szkole bardzo aktywnie. 
Właśnie wtedy realizowany był pro-
jekt „Poszukiwacze kultury” dofi-
nansowany ze środków Programu 
„Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – 
Mazowsze Lokalnie”, realizowanego 
przez Fundację Fundusz Współpracy 
Stowarzyszenie BORIS oraz Stowa-
rzyszenie Europa i MY.

Był to projekt społeczno-eduka-
cyjny dla mieszkańców Bierwiec. 
Dorośli, a także bardzo licznie zgro-
madzeni uczniowie naszej szkoły 
brali udział w zajęciach z anima-
cji kultury, warsztatach z nowych 
mediów i poznania Internetu, 
warsztatach z gry na instrumentach 
ludowych oraz zajęciach wokalnych. 
Uzupełnieniem były warsztaty kuli-
narne i nordic walking. Na uwagę 
zasługuje także niedzielne popołu-
dnie spędzone z zespołem ludowym 
„Bierwiecka biesiada”.

Uczestnicy projektu mieli okazję 
zaprezentować zdobyte umiejętno-
ści przed kamerą Telewizji Regional-
nej. Dodatkową atrakcją był wyjazd 
do kina Helios. Dzieci z zaintere-
sowaniem obejrzały film „Epoka 
lodowcowa”, zaś seniorzy komedię 
pt. „Excentrycy po słonecznej stro-
nie ulicy”.

Cieszy nas, że uczniowie naszej 
szkoły tak licznie brali udział w pro-
jekcie, ponieważ dzięki temu mieli 
nie tylko możliwość integracji z 
najbliższym otoczeniem, ale mogli 
przede wszystkim poszerzyć swoje 
umiejętności artystyczne.

Rozpoczęcie roku szkolnego 
2016/2017

1 września, w 77. rocznicę wybu-
chu II wojny światowej, punktual-
nie o godzinie 9:00 w Sali Kame-
ralnej naszej szkoły odbyła się 
uroczysta inauguracja roku szkol-
nego 2016/2017. Dyrektor Elż-
bieta Łoboda powitała wypoczęte 
dzieci, które tłumnie przybyły pod 
opieką rodziców. Dyrektor przy-
bliżyła wszystkim obecnym nieco 
historii, wspominając 77. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej. Po 
uroczystości uczniowie wraz z 
wychowawcami udali się do swo-
ich klas, by ci mogli przedstawić  
najważniejsze informacje.

Narodowe Czytanie „Quo 
vadis” Henryka Sienkiewicza

2 września nasi uczniowie włą-
czyli się w akcję Narodowe Czyta-
nie, organizowaną przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Jedlińsku. 
Do czytania „Quo vadis” włączyli się 
przedstawiciele władz lokalnych, 
reprezentanci szkół z terenu gminy 
i sympatycy biblioteki.

Nas oczywiście nie mogło zabrak-
nąć na tej uroczystości. Z dumą 
reprezentowaliśmy patrona naszej 
szkoły – Henryka Sienkiewicza. Nasi 
uczniowie, przebrani w przepiękne 
stroje bohaterów z dzieł pisarza, 
dostojnie witali zaproszonych gości. 
Przybył także sam młody Sienkie-
wicz, w postać którego wcielił się 
jeden z naszych podopiecznych. On 
także wbijał pamiątkową pieczęć do 
książek „Quo vadis”.

Całość dopełnił portret naszego 
patrona, który wypożyczyliśmy 
bibliotece specjalnie na tę uroczy-
stość. Podczas głośnego czytania 
„Quo vadis” naszą szkołę reprezen-

towały uczennice klas IV–VI: Julia 
Drewnowska, Milena Rudecka i Zofia 
Rudecka.

V Jarmark Ludowy
4 września odbył się piąty Jarmark 

Ludowy w Bierwcach, organizowany 
przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Bierwce i Okolic. Tradycyjnie już 
nasza szkołą włączyła się we współ-
pracę.

W tym roku jarmark był okazją 
do podsumowania działań, które 
Stowarzyszenie prowadziło pod-
czas tegorocznych wakacji. Podczas 
imprezy obecni mieszkańcy Bier-
wiec, nasi uczniowie i nauczyciele, 
mogli skosztować bab wypiekanych 
w ramach konkursu kulinarnego i 
posłuchać zespołów ludowych.

Wzbogacamy ofertę eduka-
cyjną poprzez projekty

Dzięki inicjatywie nauczyciel-
skiej początek roku szkolnego 
2016/2017 jest czasem wdrażania 
nowych projektów – „Przygoda z 
teatrem” (zakończenie 30.09.2016 
r.) oraz „Razem dla klimatu” (zakoń-
czenie 30.11.2016 r.) Oba projekty 
są dofinansowane przez fundusze 
europejskie, co pozwala nam na 
uatrakcyjnienie działań edukacyj-
nych i wychowawczych.

Dzięki projektowi „Przygoda z 
teatrem” dofinansowanemu przez 
FIO Mazowsze Lokalnie, nasza 
szkoła wzbogaciła się o piękne 
stroje teatralne oraz profesjonalną 
kurtynę do Sali Kameralnej.

Projekt „Razem dla klimatu” 
(uzyskał dofinansowanie z NFOŚ) 
pozwala nam na wzmocnienie 
oddziaływań ekologicznych, szcze-
gólnie dotyczących zagrożeń dla 
klimatu wynikających z działalności 
człowieka. W trakcie realizacji pro-
jektu czeka nas kilka przedsięwzięć 

– tablica informacyjna, konkursy z 
nagrodami, a także wycieczka do 
ogrodu botanicznego w Powsinie, 
która będzie połączona z warsz-
tatami edukacyjnymi dla uczniów 
naszej szkoły. Przy naszym budynku 
powstał już ogród deszczowy, który 
wskazuje rozwiązania problemu 
zagospodarowania wód opado-
wych. Dzięki projektowi „Każde 
drzewo i roślina wodę w glebie nam 
zatrzyma” – propagujemy zakładanie 
ogrodów deszczowych – prostego 
sposobu na ochronę klimatu. 

Mistrzowie Kodowania 
w Bierwcach
Niezwykle miło nam poinformo-

wać, że nasza szkoła została zakwa-
lifikowana do Ogólnopolskiego 
Projektu Edukacyjnego Mistrzowie 
Kodowania. Projekt ten ma na celu 
naukę tworzenia oprogramowania 
komputerowego, ale przede wszyst-
kim wdrażanie młodzieży do logicz-
nego myślenia. Zajęcia będą prowa-
dzone w szkole, a jej uczestnikami 
będą oczywiście nasi uczniowie. 

Współpraca z Domem Pomocy 
Społecznej w Jedlance

W ramach stałej współpracy 
naszej szkoły z Domem Pomocy 
Społecznej w Jedlance dyrektor 
Elżbieta Łoboda wraz z uczniami 
wzięła udział w spotkaniu rodzin-
nym pod hasłem „Nie ma jak rodzina 
– Szanty”. Zespół wokalno-instru-
mentalny zaprezentował z tej okazji 
układ taneczny, a także piosenkę o 
tematyce żeglarskiej. Miło nam, że 
współpraca Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Henryka Sienkiewi-
cza w Bierwcach z Domem Pomocy 
Społecznej w Jedlance przebiega tak 
pomyślnie. Z pewnością niedługo 
spotkamy się znowu!

Anna Wilczyńska

I znów zadźwięczał dzwonek…
1 września 2016 r. punktualnie o 

godzinie 9:00 w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II rozpo-
czął się uroczysty apel inaugurujący 
rok szkolny 2016/2017. Przybyłych 
uczniów, rodziców i pracowników 
szkoły powitała dyrektor Małgorzata 
Sobień, która życzyła wszystkim 
dzieciom, aby odkrywanie wiedzy 

było dla nich źródłem nieustającej 
satysfakcji. Dyrektor szkoły wyra-
ziła nadzieję, że nadchodzący rok 
szkolny obfitował będzie w suk-
cesy uczniów, ciekawe wydarzenia i 
owocną współpracę z rodzicami oraz 
władzami gminy Jedlińsk. Następnie 
powitała w gronie pedagogicznym 
Magdalenę Postek – wychowawczy-
nię dzieci z oddziału przedszkolnego 

PSP w Ludwikowie
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No to zaczynamy…
W naszej szkole w trakcie waka-

cji wiele się działo. Remontowano, 
przenoszono i ulepszano. Dzięki tym 
działaniom mamy nową lokalizację 
oddziału przedszkolnego, szkolnej 
stołówki i świetlicę szkolną! Szcze-
gólnie dumni jesteśmy z tej ostat-
niej, ze względu na to, iż udało nam 
się zaspokoić w tej kwestii potrzeby 
rodziców, którzy mogą być spokojni 
o swoje pociechy do późnych godzin 
popołudniowych. Została również 
wycyklinowana i polakierowana pod-
łoga w sali gimnastycznej. Pragniemy 
serdecznie podziękować wszyst-
kim za pomoc udzielaną szkole oraz 
wspieranie dążeń dyrektora Ryszarda 
Dziury, mających na celu poprawę  
warunków nauczania.

Początek roku!
Rok szkolny rozpoczęliśmy o godz. 

9:00 mszą św. w kaplicy w Jedlance. 
Celebrował ją absolwent naszej pla-
cówki ks. Robert Kalbarczyk, który 
z nostalgią wspominał dzieciń-
stwo spędzone w tej szkole i życzył 
uczniom mądrości w odkrywaniu 
piękna otaczającego świata. Następ-
nie, w sali gimnastycznej, dyrektor 
Ryszard Dziura zainaugurował rok 
szkolny 2016/2017, serdecznie 
witając obecnych. Szczególnie ciepło 
zwrócił się do uczniów, którzy po raz 
pierwszy weszli w progi naszej szkoły. 
Głos zabrała również przewodnicząca 

rady gminy Aneta Żurowska życząc 
dzieciom radosnego zdobywania 
wiedzy i satysfakcji z osiąganych 
sukcesów oraz obiecała być częstym  
gościem w naszej placówce.

Następnie uczczono 77. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej. 
Uczniowie kl. VI zapalili znicze  
przy Głazach Pamięci.

W bieżącym roku szkolnym uczyć 
będziemy się w jednej klasie „zero-
wej” oddziału przedszkolnego oraz 
sześciu oddziałach klas I–VI.

Narodowe Czytanie 2016!
2 września wspólnie czytaliśmy 

„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza w 
ramach piątej edycji Narodowego Czy-
tania. Uczniowie na lekcjach języka 
polskiego interpretowali wybrane 
przez siebie fragmenty lektury oraz 
poznawali ciekawostki z życia pol-
skiego noblisty wykonując gazetki 
tematyczne.

W tym samym dniu w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Jedlińsku 
odbyło się spotkanie, gdzie, reprezen-
tując naszą szkołę czytały: Ola Żarłok, 
Natalia Skałbania i Emilka Kosecka. W 
ramach akcji szkoła otrzymała dyplom 
oraz egzemplarz książki wraz z pie-
czątką. Uczennice zostały przygoto-
wane przez Annę Paszkiewicz.

Raz, dwa, trzy – programuję ja, 
kodujesz ty!

W naszej szkole od września 

realizowana jest przez Agnieszkę 
Szymańską innowacja. Została ona 
zbudowana na bazie wieloletniego 
doświadczenia autorki w pracy z 
dziećmi na I i II etapie edukacji, peł-
nieniu roli tutora, moderatora, kilku-
letnich doświadczeń w pracy z TIK 
(Szkoła z Klasą 2.0, Centrum Edukacji 
Obywatelskiej). Wprowadza również 
elementy programowania w edukacji 
(Mistrzowie Kodowania).

Program opiera się o realizację 
kanonu treści podstawy programo-
wej z wykorzystaniem TIK w dzia-
łaniach interdyscyplinarnych, holi-
stycznej edukacji opartej o relacje 
uczeń – tutor, współodpowiedzial-
ności ucznia za proces uczenia się, 
edukacji krzyżowej, wykorzystują-
cej przestrzeń szkolną, pozaszkolną 
oraz środowisko wirtualne, dosto-
sowanie procesu dydaktycznego 
do możliwości uczniów z naciskiem 
na ich inwencję i kreatywność oraz 
wykorzystanie informacji zwrotnej  
w procesie uczenia się.

Rodzinnie w DPS „Nie ma jak 
rodzina – Szanty”.

Pod takim hasłem, 11 września, 
uczestniczyliśmy już po raz dziesiąty 
w spotkaniu integrującym społecz-
ność lokalną z pensjonariuszami 
Domu Pomocy Społecznej w Jedlance. 
Uśmiech, radość i otwartość towarzy-
szyły występującym na scenie. Naszą 
szkołę reprezentowały: Katarzyna 
Nowakowska z kl. V, Emilia Kosecka i 
Natalia Skałbania z kl. VI. Uczennice 
przygotował nauczyciel muzyki Dariusz 
Makarewicz, a opiekę w dniu festynu 

sprawowała Agnieszka Szymańska.
Serdecznie dziękujemy za zapro-

szenie i życzymy kolejnych tak uda-
nych spotkań.

Nauka w plenerze
15 września uczniowie klasy V byli 

na wycieczce w Nowej Słupi w woj. 
świętokrzyskim, w Centrum Kulturo-
wo-Archeologicznym. Uczestniczyli 
w warsztatach edukacyjnych pozna-
jąc historię Gór Świętokrzyskich. 
Samodzielnie rozpalali ognisko, 
wypalali własnoręcznie uformo-
wane cegły, lepili naczynia z gliny z 
wykorzystaniem koła garncarskiego, 
wyplatali z wikliny i sprawdzali się 
w roli rzeźbiarza. Odwiedzili również 
Muzeum Orła Białego w Skarżysku
-Kamiennej, gdzie oglądali zgroma-
dzoną broń i sprzęt bojowy z czasów 
II wojny światowej. Była to spora por-
cja historii na wyciagnięcie ręki.

Wyjazd zorganizowały Barbara 
Michalska i Anna Bińkowska.

Sprzątanie świata
Zorganizowanie „Sprzątania” jest 

proste: wystarczy chcieć coś zrobić, 
przygotować się do tego... i zrobić 
to! My to zrobiliśmy. „Podaj dalej… 
Drugie życie odpadów” – pod takim 
hasłem ruszyła tegoroczna akcja. 
Przeszkoleni przez Marię Kosno 
– nauczyciela przyrody, wszyscy 
sprzątaliśmy naszą małą ojczyznę 16 
września. Doskonale wiemy, że każdy 
z nas odgrywa wielką rolę w dbaniu  
o czystsze środowisko. 

Anna Paszkiewicz

PSP w Jedlance

oraz Katarzynę Zielińską – wycho-
wawczynię uczniów klasy drugiej. 
Po krótkiej prelekcji związanej z 77. 
rocznicą wybuchu II wojny świa-
towej i napaści ZSRR na Polskę w 
dniu 17 września 1939 r., uczniowie 
wraz z wychowawcami udali się do 
klas na zajęcia organizacyjne.

W ramach przydzielonych czyn-
ności dodatkowych, wynikających 
z potrzeb szkoły, w bieżącym roku 
nauczyciele poprowadzą zaję-
cia dodatkowe, których głównym 
celem jest wspomaganie wszech-
stronnego i harmonijnego rozwoju 
uczniów. Dzieci mogą pogłębiać 
swoją wiedzę i rozwijać zaintere-
sowania na zajęciach SKS, czytel-
niczych, matematycznych, rozwija-
jących umiejętność wyszukiwania 
i korzystania z dostępnych w zaso-
bach internetowych narzędzi (Prezi, 
Story Jumper, Pearltrees).

W czasie wakacji w budynku 
szkoły wykonano zaplanowane 
prace remontowe – umalowana 
została sala gimnastyczna oraz hol 
na parterze.

Narodowe Czytanie
Już po raz piąty uczniowie naszej 

szkoły wzięli udział w akcji Naro-
dowe Czytanie. Piąta edycja Narodo-
wego Czytania poświęcona została 
powieści „Quo vadis”. 2 września 
w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Jedlińsku spotkali się miłośnicy 
twórczości polskiego noblisty, któ-
rych witali bohaterowie powieści 
Henryka Sienkiewicza wraz z auto-
rem, czyli uczniowie PSP w Bierw-

cach, która nosi imię pisarza. Frag-
menty „Quo vadis” czytali ucznio-
wie szkół podstawowych z terenu 
gminy, gimnazjaliści oraz zaproszeni 
goście. Naszą szkołę reprezentowali 
uczniowie klasy VI: Jakub Chojnacki, 
Weronika Szczęsna i Dawid Wójcik.

Święto Pieczonego Ziemniaka
18 września uczniowie PSP w 

Ludwikowie wzięli udział w IX Świę-
cie Pieczonego Ziemniaka, którym 

mieszkańcy Ludwikowa i okolicz-
nych miejscowości tradycyjnie 
żegnają lato. Na uroczystość przy-
byli m.in. wójt gminy Jedlińsk Kamil 
Dziewierz, sekretarz gminy Andrzej 
Pawluczyk, przewodnicząca rady 
gminy Aneta Żurowska, wiceprze-
wodniczący rady gminy Zbigniew 
Dobosz, radni gminy Jedlińsk, radna 
powiatu radomskiego Teodozja Bień. 
Nad organizacją festynu, jak co roku, 
czuwały: dyrektor GCKiKF Agnieszka 
Gryzek oraz Alicja Kwatek.

Dzieci zaprezentowały krótki pro-
gram artystyczny, na który złożyły 
się wiersze Juliana Tuwima i Haliny 
Łochockiej w wykonaniu Jakuba 
Kucharczyka, Filipa Szeligi i Kacpra 
Bujanowicza oraz piosenki uczniów 
klasy VI. Na zakończenie ucznio-
wie klasy III zaprezentowali układ 
taneczny do romskiej melodii „Oczy 
zielone”.

Kapryśna aura nie przeszkodziła 
w występach i radosnej zabawie, 
która trwała do późnego wieczoru.

Dorota Molenda-Mokosa
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Witaj, szkoło!
Upragnione wakacje niestety 

dobiegły końca i 1 września wszy-
scy uczniowie ponownie stawili się 
w murach szkoły, by zainaugurować 
nowy rok szkolny. Uroczystość tę 
poprzedziła msza św. w kaplicy w 
Starych Zawadach, po której wszyscy 
udali się do szkoły. Dyrektor Barbara 
Deleska oficjalnie powitała nowy 
rok szkolny 2016/2017. Podczas 
tej uroczystości wspomniano także 
o ważnej dacie, jaką jest rocznica 
wybuchu II wojny światowej. Wszy-
scy obecni uczcili poległych minutą 
ciszy, a delegacja klasy VI zapaliła 
znicz i złożyła kwiaty przy pomniku  
w klasie historycznej.

Na uroczystość przybyli zacni 
goście – wójt gminy Kamil Dzie-
wierz, radny gminy Robert Rędzia 
oraz dyrektor radomskiej delegatury 
Mazowieckiego Kuratorium Oświaty 
Krzysztof Szewczyk, który poinfor-
mował zebranych o czekających nas 
zmianach systemu edukacji. Na koniec 
zaproszeni goście wraz z dyrektor 
szkoły życzyli uczniom sukcesów w 
nowym roku szkolnym, a nauczycie-
lom wytrwalości i owocnej pracy.

Narodowe Czytanie 2016
Po raz kolejny uczniowie naszej 

szkoły wzięli udział w akcji Narodowe 
Czytanie, które odbyło się 2 września 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Jedlińsku. Tym razem czytano frag-
menty „Quo vadis“ Henryka Sienkie-
wicza. Rezprezentację szkoły sta-
nowili: Aleksandra Popiel, Wiktoria 
Konopka, Jakub Kowalczyk oraz Jakub 
Malinowski, którzy ubrani w stroje 
nawiązujące do treści lektury, zapre-

zentowali przygotowane wcześniej 
fragmenty powieści Sienkiewicza. Na 
pamiątkę udziału w wydarzeniu na 
ręce uczniów naszej szkoły złożono 
dyplom oraz upominek w postaci 
książki „Quo vadis“. Nad jakością czy-
tania oraz ogólnym wyrazem arty-
stycznym czuwały Iwona Śmiechow-
ska oraz Ewa Murdza.

Kilka dni później, bo 7 września 
ponownie odbyło się Narodowe Czy-
tanie, lecz tym razem w szkole. Na 
pięknie udekorowanej sali gimna-
stycznej uczniowie mierzyli się z tre-
ścią powieści Henryka Sienkiewicza, 
prezentując najciekawsze fragmenty 
„Quo vadis“. Z tej okazji uczniowie, 
którzy wystąpili na Narodowym Czy-
taniu w Bibliotece Gminnej mogli 
zaprezentować się przed koleżan-
kami i kolegami ze szkoły. Na koniec 
wszyscy otrzymali gromkie brawa 
oraz pamiątkowe pieczątki odbite w 
zeszytach do języka polskiego.

Festyn w Jedlance
Z okazji jubileuszowego festynu, 

który odbył się 11 września w Domu 
Pomocy Społecznej w Jedlance 
uczniowie szkoły pod kierunkiem 
Ewy Murdzy przygotowali spe-

cjalny program artystyczny. Wiktoria 
Konopka w towarzystwie chórku 
dziewcząt z V klasy: Natalii Frączyk, 
Amelii Najdy i Wiktorii Janus, zaśpie-
wała „Gdzie strumyk płynie z wolna“, 
a następnie wraz z Kingą Górnik 
przedstawiła inscenizację jednej ze 
scen przedstawienia „W świecie Nar-
nii“, które przygotowały na zajęciach 
teatralnych. W podziękowaniu za 
udział w festynie szkoła otrzymała 
pamiątkowy dyplom.

Szkoła z sukcesem
O tym, że warto brać udział w 

zbiórce makulatury uczniowie naszej 
szkoły wiedzieli już od dawna. Zdo-
bycie II miejsca podczas XII edycji 
konkursu „Zbiórka makulatury“ woje-
wództwa mazowieckiego umoc-
niło nas w tym przekonaniu i już z 
poczatkiem roku szkolnego ucznio-
wie przyłączyli się do akcji ponownie. 
Wygrana w konkursie dała naszym 
podopiecznym cenne nagrody – kon-
solę do gry, pomoce na lekcje przy-
rody. Liczymy na kolejne sukcesy.

Ewa Murdza

PSP w Starych Zawadach

Początek roku szkolnego
Nowy rok szkolny 2016/2017 

w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Jedlińsku rozpoczęło łącznie 331 
uczniów w 16 oddziałach (61 uczniów 
w oddziałach przedszkolnych, 124 
uczniów w klasach I–III i 146 uczniów 
w klasach IV–VI), pod czujnym okiem 
31 nauczycieli, a także pracowników 
administracji i obsługi.

Bardzo pomocną dłoń wyciąga w 
stronę szkoły Szkolna Rada Rodzi-
ców, wspólnie z „trójkami klasowymi”, 
która wspiera każde działanie szkoły. 
W bieżącym roku szkolnym w Szkolnej 
Radzie Rodziców zasiądzie: przewod-
nicząca Magdalena Markiel, zastępca 
przewodniczącej Wioletta Gołem-
biecka oraz skarbnik Jakub Rajkowski.

Inauguracja nowego roku szkolnego 
2016/2017 rozpoczęła się mszą św. 
w kościele parafialnym w Jedlińsku. 
Druga część uroczystości odbyła się 
w szkole. W tym dniu radością podzie-
lili się również z nami przybyli goście, 
m.in.: ks. Grzegorz Wójcik – proboszcz 
parafii Jedlińsk, Radosław Langie-

rowicz – radny gminy oraz rodzice 
naszych uczniów.

Narodowe Czytanie
Rok szkolny 2016/2017 od pierw-

szego dnia nauki zaczął się bardzo 
owocnie, ponieważ już 2 września 
uczniowie PSP im. Tadeusz Kościuszki 
uczestniczyli w Narodowym Czytaniu 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Jedlińsku. Lena Dąbrowska – uczen-
nica z klasy VIB i Ewelina Wesołow-
ska – uczennica z klasy VIA, pięknie 
zaprezentowały przygotowane wcze-
śniej fragmenty „Quo vadis” Henryka 
Sienkiewicza. Oprócz tych uczennic 
czytającym przysłuchiwali się wybrani 
uczniowie z klas szóstych naszej 
szkoły: Cezary Czajka, Bartosz Czerwiń-
ski, Marta Kijewicz, Joanna Piekarniak, 
Ewelina Wesołowska, Maja Ptaszek, 
Olga Langierowicz, Wiktoria Malinow-
ska, Daria Siurnik, Ada Walczak, Kacper 
Sułkowski oraz nauczyciele: Aneta Kac-
przak i Marta Durak.

Wybrane fragmenty powieści Sien-
kiewicza czytali również zaproszeni 

goście: Aneta Żurowska – przewod-
nicząca rady gminy, Ewa Bartula – 
doradca wójta ds. oświaty, Henryk 
Krzak – wiceprzewodniczący rady 
gminy i Teodozja Bień – radna powiatu 
radomskiego. Spotkanie zakończył 
seans filmowy, podczas którego 
wyświetlono fragment filmu „Quo 
vadis”, nakręconego na podstawie 
dzieła Sienkiewicza. Wszyscy uczest-
nicy Narodowego Czytania otrzymali 
do szkolnych bibliotek pamiątkową lek-
turę „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza 
z oryginalną pieczęcią. Organizatorem 

tego przedsięwzięcia była Bożena Sta-
rzyńska – dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Jedlińsku.

Pokaz tańca z Fabryki IDOL
9 września 2016 r. w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Jedlińsku odbył 
się pokaz tańca zorganizowany przez 
właścicieli i tancerzy z Fabryki Tańca 
IDOL, dla uczniów z oddziałów przed-
szkolnych i klas I–III. Program taneczny 
został skierowany do uczniów, któ-
rzy chcieliby zapisać się na zajęcia 
taneczne i atrakcyjne spędzać czas 

PSP w Jedlińsku



27

wolny po obowiązkowych zajęciach. 
Zajęcia odbywać się będą na tere-
nie naszej szkoły w wyznaczone dni. 
Każde dziecko otrzymało drobny upo-
minek od właścicieli Akademii Młodego 
Idola – m.in.: plan lekcji, świeży serek 
„Świeżuch” od sponsora firmy FIGAND 
oraz deklarację uczestnictwa dla rodzi-
ców. Pokaz był bardzo ciekawy i spra-
wił uczniom, i nie tylko uczniom, wiele 
satysfakcji.

Lekcje karate
Od pierwszych dni września ruszyły 

w naszej szkole popołudniowe zaję-
cia Karate DRAGON FIGHT CLUB dla 
wszystkich chętnych uczniów. Zajęcia 
prowadzi Jarosław Krajcarz w każdy 
poniedziałek i każdą środę w godzinach 
od 16:00 do 17:00.

„Nie ma jak rodzina”
W dniu 11 września 2016 roku 

uczniowie Publicznej Szkoły Podstawo-
wej wraz z wychowawcami: Krystyną 
Żuchowską, Elżbietą Stachurską i Beatą 
Bilską oraz rodzicami, uczestniczyli 
w Spotkaniu Rodzinnym pod hasłem 
„Nie ma jak rodzina – Szanty” w Domu 
Pomocy Społecznej w Jedlance. Spotka-
nie takie odbyło się w tym roku po raz 
dziesiąty. Tradycyjnie zjazd rodzinny 
rozpoczął się mszą św., której przewod-
niczył ks. Tomasz Orłowski w asyście 
alumna Filipa Lorenca.

„Sprzątanie świata”, czyli w tro-
sce o naszą Ziemię

„Sprzątanie świata” już od wielu 
lat cieszy się popularnością. W Pol-
sce sprzątanie świata zainicjowała 
Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja 
odbywa się co roku, począwszy od 
1994 r. Krajowym patronem i koordy-
natorem akcji w Polsce jest Fundacja 
Nasza Ziemia. W akcji uczestniczy 
młodzież szkolna, harcerze, członkowie 
organizacji ekologicznych oraz ochot-
nicy. Sprzątanie Świata obchodzimy w 
każdy trzeci weekend września i jest 
to coroczna akcja, w której biorą udział 
wszyscy, którym nie jest obojętny los 
i wygląd naszej przestrzeni. W tych 
dniach w wielu miastach w Polsce i na 
świecie ludzie zbierają się w parkach, 
lasach itp., organizując zbiórkę odpa-
dów wyrzucanych przez resztę społe-
czeństwa. Najczęściej w zbiórce biorą 
udział dzieci ze szkół, ale coraz częściej 
przyłączają się do akcji także inne śro-
dowiska. Uczniom naszej szkoły nie 

jest obojętny los naszej Ziemi i również 
wzięli w niej udział. W dniu 16 września 
uczniowie wraz z opiekunami porząd-
kowali teren wokół szkoły i wyzna-
czone ulice w Jedlińsku.

Rajd Skórzanych „Wędrówka z 
Pedagogiem”

W dniu 16 września szesnastu 
uczniów z  klas IV–VI pod opieką 
Agnieszki Migi i Krystyny Kapusty – 
opiekunek Szkolnego Koła Turystycz-
nego, uczestniczyło w XXIII Rajdzie 
Skórzanych „Wędrówka z Pedagogiem”. 
Celami rajdu było m.in.: wspieranie 
i realizacja programu obejmującego 
organizację czasu wolnego poprzez 
turystykę, popularyzacja turystyki i kra-
joznawstwa regionu radomskiego, roz-
wijanie działalności PTSM w szkolnych 
kołach, integracja środowisk szkolnych 
kół PTSM oraz młodzieży szkolnej, upo-
wszechnianie zdrowego i kulturalnego 
sposobu spędzania czasu.

Początek rajdu miał miejsce na sta-
cji PKP w Mniszku, stamtąd uczestnicy 
ruszyli do Soszyna przez Koryciska, aż 
do Wieniawy. Na trasie uczniowie roz-
wiązywali test spostrzegawczości, a 
na miejscu odbył się konkurs piosenki 
turystycznej. Wspaniała zabawa zakoń-
czyła się podsumowaniem konkursów. 
Do domów wszyscy wrócili zmęczeni, 
ale zadowoleni. Do następnego razu!

Nauka języków
Trwają zapisy na naukę języka 

angielskiego i języka niemieckiego 
(lekcje organizowane przez Osiedlową 
Szkołę Językową – Dom Kultury „BORKI” 
w Radomiu), które będą odbywały się 
w ramach dodatkowych płatnych zajęć 
pozalekcyjnych.

„Popołudnie z Podstawówką”
12 czerwca 2016 r. Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 
w Jedlińsku po raz pierwszy zorgani-
zowała Piknik „Popołudnie z Podsta-
wówką”. Do przygotowań Festynu 
włączyła się Rada Rodziców, rodzice, 
grono pedagogiczne i uczniowie. Po 
uroczystym rozpoczęciu i powitaniu 
gości przez dyrektora szkoły Jana 
Duplę i wicedyrektor Elżbietę Religę, 
rozpoczęła się wspaniała zabawa. 
Konferansjerem imprezy był Zbigniew 
Kowalczyk, który wraz z zespołem 
„Alfa” umilał gościom niedzielne popo-
łudnie. A było co oglądać! Na scenie 
pojawiła się cała plejada znakomitych 
młodych artystów z PSP w Jedlińsku, 
którzy bez cienia tremy wcielali się w 
role czołowych piosenkarzy polskich 
i zagranicznych, wspaniałych kabare-
ciarzy i recytatorów, tj.: Indila – Lena 
Dąbrowska, Michał Szpak, Czesław 
Niemen – Kacper Wieczorek, Al Bano 
i Romina Power – Kacper Wieczorek i 
Natalia Zielińska, Mariolka z kabaretu 
Paranienormalni – Lena Dąbrowska i 
Justyna Majewska. Profesjonalną insce-
nizację „Strasnej zaby” Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego przedstawili 
uczniowie z kl. IVB. Był również pokaz 
karate, układ taneczny grupy IDOL, tre-
ning piłki nożnej, konkursy dla dzieci 
i dorosłych, loteria fantowa „Kącik 
Szczęścia”, w której można było wygrać 
bardzo atrakcyjne nagrody: rower, bio-
kominki, tablety, miniwieżę, karnety do 
klubu fitness, karnety na pizzę, makijaż 
permanentny i wiele, wiele innych.

Dużym zainteresowaniem cieszył się 
kiermasz taniej książki, badanie stóp 
i pomiar ciśnienia, konsultacje diete-
tyczne, malowanie twarzy i paznokci, 
basen z kulkami, dmuchane zjeżdżal-
nie, zamki, jazda konna i strzelectwo z 
broni pneumatycznej. Atmosfera była 
naprawdę gorąca. Poza tym na placu 
były dostępne lody, wata cukrowa i 

stoiska z zabawkami. Smakosze mieli 
możliwość delektowania się potra-
wami z grilla, pierogami, ciastami rodzi-
ców naszych uczniów, bigosem, zupą 
Kubika, żurkiem, sokami, kawą i her-
batą. Każdy mógł wziąć udział w loterii 
fantowej, w której każdy los wygrywał.

Przygotowanie „Popołudnia z Pod-
stawówką” wymagało naprawdę sporo 
wysiłku zarówno uczniów, nauczy-
cieli, a zwłaszcza rodziców. Biorąc 
pod uwagę liczbę przybyłych gości, 
możemy stwierdzić, iż nasz pierwszy 
piknik przyniósł wspaniałe rezultaty. 
Wyrażamy głęboką wdzięczność dla 
sponsorów i dziękujemy wszystkim, 
dzięki którym mógł się odbyć piknik 
„Popołudnie z Podstawówką”. Dzięku-
jemy!

Wypoczynek wakacyjny
Nasi uczniowie pojechali do Zako-

panego na kolnie pod opieką ks. Karola 
Piłata – organizatora wyjazdu, i opieku-
nek: Aleksandry Zielińskiej i Agnieszki 
Migi oraz do Łeby na turnus zorganizo-
wany przez Krajowe Stowarzyszenie 
Pomocy Szkole, którego dużym wspar-
ciem był Kamil Dziewierz – wójt gminy 
Jedlińsk.

W dniach od 8 do 17 lipca 2016 r. 
został zorganizowany wyjazd na kolo-
nię „Caritas” dla uczniów ze szkół z 
Jedlanki, Starych Zawad i Jedlińska (10 
osób) do Zakopanego. Kierownikiem i 
organizatorem kolonii był ks. Karol Piłat, 
natomiast wychowawcami: Agnieszka 
Miga – nauczycielka z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Jedlińsku, a także kle-
ryk Krystian Wieteska. Za zajęcia umu-
zykalniające uczniów odpowiedzialna 
była Aleksandra Miga. Pogoda sprzyjała 
aktywnemu wypoczynkowi. W dro-
dze do Zakopanego uczestnicy kolonii 
mieli możliwość zwiedzić Kraków, a w 
nim: Zamek na Wawelu, okno papieskie 
oraz Rynek Główny. Kolejne dni minęły 
na wędrówkach po górach: Gubałówka, 
Murowaniec, Czarny Staw Gąsieni-
cowy, Nosal, Sarnia Skałka, Siklawica. 
W programie kolonii był również basen 
„Szymoszkowa”, zwiedzanie Krupó-
wek oraz zabytkowego cmentarza na 
Pęksowym Brzyzku, gdzie pochowany 
jest m.in. Kornel Makuszyński. Każdego 
dnia odbywała się msza św., zajęcia 
muzyczne oraz gry i zabawy sportowe. 
Każdy dzień kończył się również ape-
lem. Naprawdę miło spędziliśmy czas.

Elżbieta Religa

Echa wydarzeń...
W niedzielne popołudnie 19 

czerwca razem z mieszkańcami 
gminy świętowaliśmy „Sobótkę” w 
Jedlińsku. Zespół Szkół Publicznych 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
 w Wierzchowinach wystąpił z wyjąt-
kowym programem artystycznym. 
Przewodnim motywem była „Pieśń 
Sobótkowa Koło Jana” w wykonaniu 

taneczno-wokalnego zespołu dzieci i 
młodzieży pod kierunkiem wicedyrek-
tor Justyny Turzyńskiej.

W barwnym kole stworzonym 
ze wstążek pięknie prezentowały 
się dziewczęta w białych strojach i 
kolorowych wiankach. Drugi taniec 
nawiązywał do tradycji Nocy Święto-
jańskiej. W nim obok występujących 
tańczyli widzowie, którzy chętnie 
włączyli się do wspólnej zabawy.

Miło nam poinformować, że ucznio-
wie Małgorzaty Koperskiej i. Pawła 
Kokoszy zajęli III miejsce w Turnieju 
Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora PSP 
w Starych Zawadach. W turnieju 
zagrali: Adrian Słomka, Dawid Rojek, 
Maciej Sumiński, Kacper Warylak, 
Hubert Zegarek, Cezary Pomarań-
ski, Kamil Bartnik, Bartłomiej Górka  
 i Jakub Murawski.

Z radością informujemy, że nasz 

uczeń Damian Dąbrowski z kl. IA zajął 
III miejsce w gminnym konkursie foto-
graficznym pt. „Miejsca zwykłe – nie-
zwykłe, co warto zobaczyć w mojej 
gminie”. Uczeń odebrał nagrodę z rąk 
wójta gminy Kamila Dziewierza oraz 
sekretarza gminy Andrzeja Pawlu-
czyka. Do konkursu przygotowała 
ucznia Milena Machnio.

Na uroczystość zakończenia roku 
szkolnego uczniowie klasy szóstej 
przygotowali krótki kabaret, a absol-
wenci gimnazjum pożegnali nauczy-
cieli i kolegów, prezentując wzru-
szające wiersze i piosenki. Dyrektor 
Dorota Dobosz i wicedyrektor Justyna 
Turzyńska wręczyły uczniom nagrody 
za osiągnięcia w nauce, wzorowe 
zachowanie oraz za udział w róż-
nych konkursach. Serdeczne słowa 
podziękowania dyrektor skierowała 
także do radnego gminy Marcina 
Drewnowskiego, Rady Rodziców z 
Edytą Kozak na czele i darczyńców za 
aktywną działalność na rzecz szkoły. 
Następnie dyrektor podsumowała rok 
wytężonej pracy i życzyła wszystkim 

ZSP w Wierzchowinach
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wspaniałych i bezpiecznych waka-
cji.

Już minął letni czas, szkoła w 
Wierzchowinach zaprasza nas….

1 września o godz. 10:00 w 
Zespole Szkół Publicznych im. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Wierz-
chowinach odbyła się inauguracja 
nowego roku szkolnego 2016/2017. 
Dyrektor Dorota Dobosz powitała 
przybyłych gości, uczniów, rodziców 
oraz grono pedagogiczne.

Ważnym wydarzeniem uroczysto-
ści było przekazanie i zaprzysięże-
nie nowego pocztu sztandarowego, 
po czym dyrektor w ciepłych i ser-
decznych słowach wyraziła smutek 
i pustkę po tragicznie zmarłym 
uczniu. Zebrani uczcili minutą ciszy 
Jego pamięć.

W dalszej części dyrektor poin-
formowała o zakończonych pracach 
remontowych, odczytała przydział 
klas i przedstawiła kadrę pedago-
giczną. Następnie życzyła wszystkim 
wytrwałości w dążeniu do wyzna-
czonych celów, sukcesów w zdoby-
waniu wiedzy i uśmiechu na co dzień. 
W imieniu wójta gminy Jedlińsk, głos 
zabrała Ewa Bartula – doradca wójta 
ds. oświaty, która życzyła uczniom i 

rodzicom, by ten rok szkolny obfito-
wał w nowe, ciekawe doświadcze-
nia, był czasem radości i nawiązy-
wania długotrwałych, przyjaznych  
relacji koleżeńskich.

Doniosłym wydarzeniem, w któ-
rym uczniowie naszej szkoły wzięli 
aktywny udział było ogólnopolskie 
Narodowe Czytanie 2016. Ponow-
nie uznany został polski noblista 
Henryk Sienkiewicz. Publiczność 
polska dokonała wyboru. W Naro-

dowym Czytaniu królowała powieść 
„Quo vadis”. Do Gminnej Biblioteki 
w Jedlińsku przybyły władze gminy 
oraz powiatu radomskiego. Naszą 
szkołę reprezentowali: Magdalena 
Piwowarczyk, Małgorzata Piwowar-
czyk, Zuzanna Sadowska, Adrian 
Sadowski wraz z opiekunką Kata-
rzyną Krekorą.

Podczas spotkania uczestnicy czy-
tali wybrane fragmenty oraz mogli 
obejrzeć adaptację filmową „Quo 

vadis”. Na pamiątkę tego wydarze-
nia szkolna biblioteka w Wierzcho-
winach otrzymała nowy egzemplarz 
powieści.

Akcja Sprzątania Świata – Pol-
ska 2016.

Tegoroczna akcja przebiega pod 
hasłem „Podaj dalej…. drugie życie 
odpadów”. Sprzątanie Świata – Pol-
ska to wspólna lekcja poszanowania 
środowiska naturalnego, promowania 
„nieśmiecenia” i edukacji odpadowej.

16 września, uczniowie wraz z 
nauczycielami ZSP im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Wierz-
chowinach, licznie włączyli się do 
największej w Polsce akcji ekologicz-
nej. Każda klasa pod opieką nauczy-
ciela wychowawcy miała wyzna-
czony teren, który należało solidnie 
posprzątać. Wszyscy pracowali z 
wielkim zaangażowaniem. Udało się 
zgromadzić pokaźną ilość śmieci.

Po zakończonej pracy, z wielką 
satysfakcją podziwialiśmy czystość 
naszego lokalnego otoczenia. Pra-
gniemy, by poprzez takie inicjatywy 
każdy człowiek zechciał zmienić 
swoje nawyki, a nasza Ziemia sta-
wała się coraz piękniejsza.

Zespół Redagujący ZSP  

„Przekaż następnemu pokole-
niu… złotą nić wiary”.

15 czerwca reprezentanci naszej 
szkoły uczestniczyli w gminnych 
obchodach 1050. rocznicy chrztu 
Polski. Uroczystości odbyły się w 
kościele parafialnym w Jedlińsku. 
Każda szkoła przedstawiała krótką 
inscenizację, a wszystkie one zło-
żyły się na barwną lekcję historii 
o tym, jak przez wieki nasz naród 
pielęgnował wartości chrześci-
jańskie. Nasza inscenizacja nosiła 
tytuł „Droga Mieszka do chrztu i 
narodzin państwa polskiego”. W 
rolę aktorów wcielili się ucznio-
wie z koła teatralnego: Kacper 
Klocek, Karol Nowocień, Bartło-
miej Nowak, Wiktor Karaś, Robert 
Mirzojanc, Oliwier Klocek, Kacper 
Ziółek, Emilia Rybicka, Weronika 
Starzyńska, Zuzanna Nowak i San-
dra Warzyńska. Przedstawienie 
bardzo się podobało. W kuluarach 
uczniowie wraz z opiekunkami 
odbierali pochwały i gratulacje. 
Po mszy św. i spektaklach dyrek-
tor Paweł Stępnikowski odsłonił 
pamiątkową tablicę, zamieszczoną  
na ścianie kościoła.

Pożegnanie Mówika
16 czerwca 2016 r. dzieci z 

grup „0” pożegnały Mówika i Gło-
skolandię, zakończyła się tym 
samym innowacja logopedyczna 
Anny Skrzyneckiej. Podczas poże-
gnalnego spotkania dyrektor 
Paweł Stępnikowski wraz z Lidią 
Parendyk wręczyli zwycięzcom 
konkursu „skaczące” nagrody, a 
wszystkim pozostałym dzieciom 
słodkie nagrody pocieszenia. 
Najmłodsi zaśpiewali Mówikowi 
pożegnalną piosenkę i uformo-
wanym przez siebie pociągiem  
odjechali do sal.

Konkursy
7 czerwca nastąpiło rozstrzy-

gnięcie konkursu ortograficznego 
„O pióro Wójta Gminy Jedlińsk”. 
Tytuł Mistrza Ortografii otrzymała 
Iga Dryja – uczennica klasy IVB.

8 czerwca na terenie naszej 
szkoły odbył się konkurs dla klas 
IV–VI „Tangramy chętnie układamy”. 
Celem konkursu było rozwijanie 
kreatywności, wyobraźni prze-
strzennej, wrażliwości artystycznej 
oraz logicznego myślenia. Zwy-
cięzcy konkursu: Patrycja Koniuszy 
– kl. VIA, Maciej Bonk – kl. IVB, Iga 
Dryja – kl. IVB.

15 czerwca na gali obchodów 
1050. rocznicy chrztu Polski w 
Jedlińsku zostały podane wyniki 
gminnego konkursu dla szkół gminy 
Jedlińsk z okazji 1050. rocznicy 
chrztu Polski. W kategorii gimna-
zjum II nagrodę zdobyła Magdalena 
Hojda z kl. IIA. W kategorii szkół 
podstawowych III nagrodę otrzy-
mała Małgorzata Guzińska z kl. VA. 
Laureatką w konkursie plastycznym 
została Aleksandra Ziółek z kl. VIA.

17 czerwca odbyły się trzy apele 
dla poszczególnych poziomów klas. 
Wszyscy uczniowie mieli szansę 
obejrzeć inscenizację „Mieszka 
droga do chrztu i narodzin pań-
stwa polskiego” przygotowaną 
przez koło teatralne naszej szkoły. 
Po inscenizacji odbyło się wręcze-
nie nagród i dyplomów z konkur-
sów ogólnopolskich, powiatowych, 
gminnych i szkolnych. Uczniowie 
serdecznie oklaskiwali zwycięzców, 
ciesząc się razem z nimi z tak wiel-
kiej ich liczby. 

W czerwcu nastąpiło rozstrzy-
gnięcie konkursu „Matematyka w 
Biblii”. Konkurs polegał na poda-
waniu odpowiedzi na pytania doty-
czące wiedzy religijnej powiązanej 
z matematyką. Celem konkursu było 

zachęcanie uczniów do sięgania po 
Pismo Św., zapoznanie ich z symbo-
liką i wykonywanie działań. I miej-
sce zdobyła uczennica klasy VIB 
Natalia Michalik, II miejsce – Karolina 
i Michalina Karaś – kl. VB, III miejsce –  
Iga Dryja – kl. IVB.

Wycieczki i festyny
1 czerwca na terenie Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Jedlińsku odbył 
się festyn z okazji Dnia Dziecka. W 
imprezie wzięły udział nasze przed-
szkolaki. Nasi uczniowie zapre-
zentowali się również na festynie 
sobótkowym. Magdalena Tatar, 
Magdalena Hojda, Mikołaj Tuzimek, 
Kacper Klocek, Oliwia Figura, Bar-
tek Młynarski, Bartek Maciejewski 
przygotowali humorystyczne pio-
senki i skecze.

W czerwcu odbywały się liczne 
wycieczki. Jedna z nich była 
nagrodą za bardzo dobre wyniki w 
nauce (średnia 4,75 i więcej) i osią-
gnięcia sportowe. Wyjazd do Cen-
trum Nauki Kopernik zorganizował 
dyrektor szkoły i Rada Rodziców.

Klasa IA była w Kurozwękach, 
Opatowie i Krzemionkach. Ucznio-

wie klas II PSP wyjechali do War-
szawy. Dzieci z oddziałów przed-
szkolnych oraz klasy I udały się na 
wycieczkę do Magicznych Ogrodów.

14 czerwca odbył się bal gimna-
zjalny uczniów klas III. Rozpoczęło 
go wystąpienie dyrektora Pawła 
Stępnikowskiego i podziękowanie 
uczennicy Jessiki Rybskiej, skiero-
wane do dyrekcji i nauczycieli. Prze-
piękne stroje, wyśmienite jedzenie 
i doskonały DJ zagwarantowały 
dobrą zabawę, której wspaniałymi 
organizatorami byli rodzice.

Nowy rok szkolny
1 września rozpoczęliśmy rok 

szkolny 2016/2017 uroczystą mszą 
św. Później udaliśmy się do szkoły 
gdzie przywitał nas dyrektor Paweł 
Stępnikowski, który życzył uczniom 
jak najlepszych wyników w nauce. 
Do życzeń dołączył także obecny na 
uroczystości Andrzej Pawluczyk – 
sekretarz gminy Jedlińsk

Narodowe Czytanie
2 września uczniowie naszej 

szkoły: Wiktoria Pietrzyk z kl. IIIB i 
Robert Siurnik z kl. VIA uczestniczyli 

ZSP we Wsoli
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w Narodowym Czytaniu w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Jedlińsku. 
Pięknie zaprezentowali przygoto-
wane wcześniej fragmenty „Quo 
vadis” Henryka Sienkiewicza.

W naszej szkole na początku każ-
dej z poniedziałkowych lekcji przez 
radiowęzeł szkolny można było 
usłyszeć sienkiewiczowską prozę w 
interpretacji naszych pedagogów.

Od 22 sierpnia do 4 września 
Centrum Młodzieży „Arka” w Rado-
miu miało okazję gościć niezwy-
kłych wolontariuszy z Włoch, Indo-
nezji, Albanii i Egiptu, członków 

międzynarodowej organizacji AIE-
SEC. Przebywali oni w radomskich 
ośrodkach wolontariatu, gdzie 
prowadzili zajęcia z dziećmi, opo-
wiadali o swoich krajach, kulturze 
i obyczajach. Z naszego klubu w 
tym projekcie brały udział wolon-
tariuszki: Wiktoria Pietrzyk i Julia 
Suwalska. Dziewczęta miały okazję 
poznać ciekawych ludzi, z całkowi-
cie odmiennej kultury i przekonać 
się, że wolontariat to nie tylko bez-
interesowna praca, ale także mile 
spędzony czas oraz przyjaźnie na 
całym świecie.

Wioletta Nastula

Projekt Europamobil w gimna-
zjum w Jedlińsku!

21 września w ramach projektu 
Europamobil gościliśmy 23 studen-
tów z różnych stron Unii Europej-
skiej. Cieszymy się, że znaleźliśmy 
się wśród 11 szkół na Mazowszu, 
którym udało się zakwalifikować do 
projektu. W jego ramach studenci z 
różnych krajów UE podróżują auto-
busem „Europamobil” do szkół i prze-
prowadzają z uczniami warsztaty na 
tematy europejskie. W każdym roku 
projekt odbywa się w innym regio-
nie europejskim (dotychczas były to 
regiony niemieckie i francuskie). W 
roku 2016 projekt odbył się po raz 
drugi w województwie mazowiec-
kim. Celem projektu było przybliże-
nie młodym ludziom procesu inte-
gracji europejskiej na konkretnych 
przykładach i wzbudzenie ich zain-
teresowania tematyką europejską. 
Europamobil uwrażliwia uczniów 
na możliwości jakie otwiera przed 
nimi Unia Europejska m.in. takie jak 
mobilność poza granicami własnego 
kraju.

W naszej szkole inauguracyjne 
spotkanie odbyło się na sali gim-
nastycznej, podczas którego stu-
denci przedstawili projekt szer-
szemu gronu uczniów. Następnie 
odbyły się warsztaty w grupach w 
języku angielskim dla uczniów klas 
I–III. Udział w zajęciach umożliwił 
uczniom wykorzystanie w praktyce 
znajomości języków obcych oraz 
zdobycie wiedzy podczas innowa-
cyjnie prowadzonych zajęciach. 
Dzięki możliwości dyskusji ze stu-
dentami z różnych stron Europy 
uczniowie poszerzyli swoją wiedzę 
na temat procesów integracji euro-
pejskiej, a także mieli możliwość 
porozmawiania w języku angielskim. 
Poprzez kontakt ze studentami z UE 
uczniowie uczą się lepiej rozumieć 
sąsiednie kraje i ich mieszkańców, a 
tym samym Europa może się jeszcze 
mocniej integrować.

Było nam bardzo miło usłyszeć 
słowa pochwały od prowadzących 
zajęcia o naszych uczniach. Gim-
nazjaliści wykazali się bowiem 
ogromną otwartością, spontanicz-
nością, łatwością komunikacji w 
obcym języku, a to sprzyjało fanta-
stycznej pracy. Nasi uczniowie liczą, 
że uda nam się jeszcze kiedyś zor-
ganizować dla nich takie warsztaty. 
Chętnie weźmiemy udział także w 
spotkaniu na zakończenie projektu 
w Warszawie. Uroczystość odbędzie 

się w październiku z udziałem przed-
stawicieli Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego, 
instytucji zaangażowanych w edu-
kację i inicjatywy europejskie oraz 
uczestników projektu.

„Wędrówka z pedagogiem…”
16 września jedenastu uczniów 

wzięło udział w XXIII Rajdzie Skórza-
nych „Wędrówka z pedagogiem” na 
trasie Mniszek – Wieniawa. Organiza-
torem pieszej wędrówki był Zarząd 
Oddziału Mazowieckiego Polskiego 
Towarzystwa Schronisk Młodzieżo-
wych (PTSM) „Ziemia Radomska” w 
Radomiu, Prezydent Miasta Rado-
mia, koło PTSM przy Zespole Szkół 
Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji 
i Usług w Radomiu oraz Starostwo 
Powiatowe w Radomiu. Młodzież 
do stacji Podbór dotarła pociągiem, 
następne 14 km do Wieniawy prze-
szli pieszo. Na drodze czekało mnó-
stwo zadań, m.in. test na spostrze-
gawczość. Uczniowie mimo dużego 
zaangażowania nie zajęli czołowego 
miejsca, ale za wytrwałość i ciekawe 
pomysły otrzymali pamiątkowy 
dyplom i gratulacje. Organizatorem 
rajdu w naszej szkole była pedagog 
Jolanta Politowska.

Rajd integracyjny klas pierw-
szych

Do tradycji gimnazjum na stałe 
wpisało się organizowanie rajdu 
integracyjnego dla uczniów rozpo-
czynających naukę w naszej szkole. 
23 września pierwszoklasiści mieli 
okazję pojechać na wspólny wyjazd 
wraz ze swoimi wychowawcami. 

Celem rajdu była integracja mło-
dzieży i pokazanie bezpiecznej 
formy spędzania wolnego czasu 
bez używek. W tym roku szkolnym 
rajd integracyjny odbył się na tra-
sie Jedlińsk – Wąchock – Staracho-
wice – Jedlińsk i wzięło w nim udział 
82 uczniów klas pierwszych, 10 
uczniów z Samorządu Szkolnego 
wraz z opiekunem, pedagog szkolny 
i nauczyciel chemii.

Pierwszym punktem programu 
rajdu było zwiedzanie Opactwa 
Cystersów w Wąchocku. Z zainte-
resowaniem uczniowie wysłuchali 
przewodnika, który barwnie i cieka-
wie opowiadał o jednym z najpięk-
niejszych przykładów architektury 
romańskiej w Polsce. Na uwagę 
zasługuje Muzeum Pamięci Walki o 
Niepodległość, grób Jana Piwnika 
„Ponurego”, klasztorne krużganki 
oraz romański kościół. Na zakoń-
czenie wizyty w Wąchocku ucznio-
wie mieli okazję zobaczyć pomnik 
najsłynniejszego sołtysa w kraju 
i wysłuchać najlepszych żartów o 
Wąchocku.

Kolejnym punktem programu 
była wizyta w Muzeum Techniki i 
Przyrody w Starachowicach. Wśród 
atrakcji znajdujących się na terenie 
muzeum znaleźć można było samo-
chody produkowane przez byłą 
Fabrykę Samochodów Ciężarowych, 
w zabytkowym „Kinie Kotłownia” 
uczniowie obejrzeli wystawę pale-
ontologiczną, której najważniejszym 
elementem jest zbiór skamieniałości 
– tropów zwierząt żyjących w rejo-
nie Gór Świętokrzyskich przed 200 
milionami lat oraz poznali historię 
dwóch tysięcy lat dziejów produkcji 
żelaza – od dymarki do Wielkiego 
Pieca.

Następnie odbyła się część pro-
gramu, której głównymi bohaterami 
byli uczniowie klasy IA, IB, IC i ID. Z 
dzielnymi minami przeszli otrzęsiny 
przygotowane przez przedstawicieli 
Samorządu Uczniowskiego. Następ-
nie udowodnili, że można spędzać 
wolny czas wesoło, ale też i poży-
tecznie. Każda klasa przygotowała 
wiersze i plakaty o tematyce profi-
laktycznej mówiącej o zagrożeniach 
dla zdrowia z powodu zażywania 
narkotyków, picia alkoholu i palenia 
papierosów. Pedagog Jolanta Poli-
towska przygotowała pogadankę 
o uzależnieniach i ich wpływie na 
zdrowie młodego człowieka. Po czę-
ści oficjalnej w dobrych nastrojach 
wszyscy z zapałem zabrali się za 
pieczenie kiełbasek przy ognisku. 
Na koniec tej części rajdu odbyło 
się ślubowanie uczniów klas pierw-
szych. Pełni wrażeń uczniowie z 
żalem wyruszyli w drogę powrotną 
do Jedlińska. Serdecznie podzięko-
wania kierujemy do Gminnej Komisji 
ds. Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Jedlińsku za finansowe 
wsparcie przy organizacji rajdu inte-
gracyjnego.

Justyna Salak

PG w Jedlińsku
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Klaudia w czołówce
Dwoje reprezentantów sekcji 

strzeleckiej ULKS Jedlińsk wystą-
piło w finałach Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży  we Wrocła-
wiu  w konkurencji karabin pneu-
matyczny – 40 strzałów. Bardzo 
wysokie,  ósme miejsce wywal-
czyła Klaudia Pryciak, która nie 
należała do faworytek tych zawo-
dów.   Trener Mariusz Kilar liczył 
na lokatę  w drugiej dziesiątce i już  
sam awans do finałowych zawo-
dów uważał za sukces.  Tymcza-
sem  Klaudia nawiązała  walkę z 
najlepszymi. plasując się w dwóch 
seriach strzelań w ścisłej czo-
łówce. Niestety, zdarzyła się także 
słabsza seria, która  nie pozwoliła 
myśleć o super -niespodziance w 
postaci zdobycia medalu. Poniżej 
oczekiwań wypadł Patryk Świą-
der. Mający już spore doświadcze-
nie i sukcesy w krajowej rywali-
zacji strzelec ULKS zajął 26. miej-
sce.  W jego przypadku przyczyną 
słabego występu były problemy  
techniczne z karabinkiem.

Srebro i brąz 
w Mistrzostwach  Mazowsza 
Z dwoma medalami  wró-

ciły lekkoatletki ULKS Jedlińsk z 
Mistrzostw Województwa Mazo-
wieckiego Młodzików. Srebrną 
medalistką została Klaudia Biał-
kowska, która pchnęła trzyki-
logramową kulę na odległość  
10,58 m. Niezwykle miłą niespo-
dziankę sprawiła Karolina Nowa-
kowska, która zdobyła brązowy 
krążek w tej samej konkurencji 
uzyskując  9,67 m. Obie zawod-
niczki ustanowiły nowe rekordy   
życiowe, poprawiając swoje naj-
lepsze wyniki  o ponad metr. 
Wygrała Gabriela Pszczoła z OKLA 
Ostrołęka z wynikiem 11,20m. 

Osiągnięte wyniki to efekt dobrze 
przepracowanego zgrupowa-
nia sportowego w nadbałtyckim 
Rewalu, na którym przebywały 
zawodniczki w sierpniu. Na 
nowym stadionie w podwarszaw-
skim Piasecznie „życiówki” usta-
nowiły prawie wszystkie repre-
zentantki  Jedlińska, co dobrze 
rokowało  przed zbliżającymi się 
Mistrzostwami Mistrzostwami 
Międzywojewódzkimi. 

Dwukrotne wicemistrzostwo  
makroregionu

Warszawski lekkoatletyczny 
stadion „Orzeł”  gościł najlep-
szych młodzików  z Warmii, Mazur 
i Mazowsza.   Stawką rywalizacji 
był awans do mistrzostw  kraju 
w tej kategorii wiekowej oraz 
medale dla najlepszych.  Występu-
jąca w pchnięciu kulą oraz rzucie 
dyskiem Klaudia Białkowska nie 
zawiodła. W obu konkurencjach 
ustanowiła nowe rekordy życiowe, 
które pozwoliły na zdobycie 

srebrnych medali. W pchnięciu 
kulą uzyskała  10,81m i zaled-
wie o 1 cm przegrała z mistrzynią 
Mazowsza Gabrielą Pszczołą z 
Ostrołęki. W dysku  uległa Wikto-
rii Szafrańskiej z Pułtuska, która 
dwa tygodnie później wywalczyła 
srebro w Mistrzostwach Polski. 
Niewiele zabrakło do medalu 
Karolinie Nowakowskiej, która 
w pchnięciu kulą zajęła  4. miej-
sce z nową  „życiówką”  9.95 m. 
W rzucie dyskiem Nowakowska 
była siódma.  Także siódmą lokatę 
zajął Kacper Nowakowski w biegu 
na 2000 m. Poza nimi,  cenne 
punkty  dołożyli jeszcze Konrad 
Słomka (2000 m), Agata Ziółek 
(1000m) i sztafeta dziewcząt 
4x100m w składzie: A. Ziółek, 
Joanna Durok, Martyna Bieniek  
i Natalia Jakubiak. 

W rywalizacji makroregionalnej 
w Białymstoku wystąpili  strzelcy 
ULKS  Jedlińsk.  Ich rywalami byli 
zawodnicy z Podlasia, Lubelsz-
czyzny, Ziemi Łódzkiej i Mazow-
sza. O krok od podium był Piotr 
Świąder, który zajął czwarte 
miejsce, siódma lokata dla Adama 
Rędzi. Punkty dla klubu zdo-
byli jeszcze Aleksandra Fijołek  
i Mateusz Jurczak. 

Zwycięstwo 
w „Nadziejach…” i awans

O tym, czy Klaudia Białkowska 
weźmie udział w MP, zdecydowały 
zawody w Radomiu „Nadzieje 
olimpijskie”, w których nasza 
młoda miotaczka zajęła 1. miejsce, 
pchając 11,09 m, uzyskując tzw. 
limit wynikowy na MP i popra-
wiając życiówkę po raz czwarty w 
sezonie. Wyjazd na Mistrzostwa 
Polski Młodzików to duże osią-
gnięcie i super nagroda dla Klaudii 
za systematyczną pracę. W przy-
granicznych Słubicach w stawce 
20 zawodniczek  Białkowska 
zajęła 16 miejsce.  Ranga imprezy 
wyraźnie stremowała  Klaudię, 
która tym razem osiągnęła rezul-
tat słabszy o 80 cm od „życiówki”. 

 
Worek medali w Siedlcach

VIII Międzynarodowe Zawody  
Lekkoatletyczne dla Szkół im. H. 
Jakimiaka w Siedlcach zgromadziły 
na starcie ponad  900 zawodni-
ków z 75 szkół, w tym  reprezenta-
cje zza wschodniej granicy Polski 
ze szkół z Brześcia, Kłajpedy, Mari-
jampola,  Mołodeczna i Smorgonia. 
Zawodnicy mieli prawo startu  
wyłącznie w jednej konkurencji w 
kategorii wg rocznika urodzenia. 
W klasyfikacji drużynowej ucznio-
wie z Jedlińska okazali się bezkon-
kurencyjni, wygrywając  ją z prze-
wagą ponad 100 pkt  nad kolejną 
placówką. Jest to czwarta z rzędu 
wygrana  gimnazjum w Jedllińsku 
w tych zawodach. Indywidualnie 
podopieczni Radosława Ofiary, 
Romana Wójcika i Krystiana Kilara 

zdobyli aż 25 medali: po 6 złotych 
i srebrnych oraz 13 brązowych. 
Zwycięstwa odnieśli: Klaudia Biał-
kowska w pchnięciu kulą , Agata 
Ziółek w biegu na 600 m,  Pau-
lina Kaszuba w rzucie oszczepem, 
Natalia Majewska w rzucie dys-
kiem, Adrian Kobza w biegu na 
1000 m oraz Piotr Śliwiński  na 
dystansie 300m. Drugie lokaty 
wywalczyły biegaczki Anna Religa 
(rocznik 01), Magda Szot (02) - 
obie na dystansie 1000m, Karo-
lina Dużyja - 600m oraz rzucające: 
oszczepem -Adrianna Lao i dys-
kiem - Julia Adamczyk. Zdobyciem 
srebrnego krążkiem mógł pochwa-
lić się jeszcze Dominik Woźniak - 
600 m. Na trzecim stopniu podium 
stanęły: Martyna Bieniek (02), 
Joanna Durok (01) – obie 600m, 
Roksana Hełmińska (02), Karolina 
Molenda (03) –obie 300 m, Nata-
lia Jakubiak (01) i Aleksandra Ber-
lińska (03) w rzucie oszczepem, 
Anna Borowska – 1000 m oraz 
Karolina Nowakowska w pchnię-
ciu kulą. Grono brązowych medali-
stów uzupełnił  Jakub Gryza -2000 
m oraz trzy sztafety 4x100 m: 
dziewcząt w rocznikach: 2001 – K. 
Nowakowska, J. Durok, N. Jakubiak, 
Paulina Trojanowska ; 2003 – K. 
Molenda, Wiktoria Grzywacz, Oli-
wia Imiołek, Natalia Firlej i chłop-
ców 2003 – P. Śliwowski, A. Kobza,  
Adrian Szczepaniak i Mateusz 
Kołodziejczyk. W opinii nauczycieli 
wychowania fizycznego z Jedliń-
ska,  start ich podopiecznych w 
Siedlcach, w konfrontacji   z rówie-
śnikami z innych szkół,  dał moż-
liwość oceny aktualnego przygo-
towania sportowego uczniów klas 
drugich i trzecich po wakacjach 
oraz dokonania  przeglądu spor-
towych kadr wśród uczniów klas 
pierwszych. Wypadł on niezwykle 
okazale i obiecująco przed inaugu-
racją kolejnej edycji Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Dobre występy strzelców i lekkoatletów ULKS Jedlińsk  
w Mistrzostwach Polski, makroregionie i mistrzostwach 
Mazowsza,  piłkarze nożni GKS Drogowiec  

Jedlińsk liderem w Campeon Lidze Okręgowej, uczniowie 
jedlińskiego gimnazjum zdominowali międzynarodowe 
zawody w Siedlcach.

Klaudia Białkowska z meda-
lami MMM.•

Medalistki biegu na 600m, Od 
lewej: Anastasiya Kaptsiukh 
(Białoruś), Agata Ziółek i Mar-
tyna Bieniek.

•

Klaudia Pryciak (4 z prawej) na stanowisku w trakcie OOM 
we Wrocławiu.

•
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W drodze do awansu
Drużyna piłkarska GKS Drogo-

wiec Jedlińsk kroczy od zwycię-
stwa do zwycięstwa  w Campeon.
PL Lidze Okręgowej.  Dziewięć 
wygranych  spotkań oraz dwa 
remisy:  z Centrum Radom i w 
ostatnim meczu, na trudnym tere-
nie w Grójcu z Mazowszem,  to 
imponujący bilans dotychczaso-
wych potyczek. Przewaga 6 punk-
tów nad radomskim Zamłyniem, z 
którym GKS wygrał 3:0 dowodzi, że 
zespół z Jedlińska podąża pewnie 
po tytuł  mistrza jesieni. Niezwy-
kle istotne będzie kolejny mecz, w 
którym podopieczni Pawła Góraka 
zmierzą się z Jodłą Jedlnia Letni-
sko na własnym  boisku.  Jodła w 
tabeli jest trzecia i traci do lidera 
również 6 punktów. Pozostaną 
jeszcze spotkania wyjazdowe 
do Warki  (jest czwarta) i Lipska. 
Drogowiec kończy rundę w roli 
gospodarza podejmując Iłżankę 
Kazanów. Piłkarze GKS przewodzą 
prawie we wszystkich klasyfika-
cjach. Mają najlepszy stosunek 
bramkowy (+21) . Strzelają dużo  
goli (średnia ponad dwie bramki 
na mecz), mając  najlepszego 
snajpera w lidze Michała Kuchar-
czyka. Szczególnie wyróżnił się 
on w spotkaniu z Polonią Iłża 
strzelając rywalom 5 goli. Świet-
nie spisuje się defensywa  - zale-
dwie czterokrotnie golkiper GKS 
wyciągał piłkę z siatki.  I niech 
tak zostanie do ostatniej kolejki  
rundy jesiennej!  

Dobrą formę piłkarze Drogowca 
potwierdzili kwalifikując się do 
ćwierćfinału Pucharu Polski na 
szczeblu  okręgu. Stoczyli zacięty 
bój z Prochem Pionki,  ulegając 
ostatecznie 2:3. Jak okazało się 
później, zespół  z Pionek  wygrał 
w finale okręgowym z Oska-
rem Przysucha, kwalifikując się 
do kolejnych gier na szczeblu  
 województwa.

W rozgrywkach seniorskich drugi 
reprezentant naszej gminy Strażak 
Wielogóra gra w grupie 1. Klasy A 
– NICE SPORT 2.  Grupa składa się 
z 14-tu drużyn. Na  trzy kolejki do 

końca rundy wielogórzanie plasują 
się na 11. miejscu mając w dorobku 
10 punktów. Do piątego zespołu 
tracą 6 „oczek”. Przy skuteczniej-
szej grze, szczególnie w rewanżo-
wej rundzie Strażak może awanso-
wać o kilka pozycji.

Kacper w Legii!
Od nowego sezonu, Kacper 

Imiołek, wychowanek trenera 
Łukasza Kurka  będzie reprezento-

wał barwy Legii Warszawa w dru-
żynach młodzieżowych. 13-letni 
Kacper, jako zawodnik GKS Drogo-
wiec Jedlińsk powoływany był do 
reprezentacji województwa mazo-
wieckiego. 

Grał w klubowych rozgryw-
kach w lidze okręgowej zna-
cząco przyczyniając się do 
historycznego awansu dru-
żyny rocznika 2001 do ligi  
wojewódzkiej w 2015 roku.

W ligach młodzieżowych 
Grupy młodzieżowe GKS 

Jedlińsk grają ze zmiennym szczę-
ściem. Najwyżej plasują się junio-
rzy młodsi (rocznik 2001 i 2002) 
grający w I lidze okręgowej. Do 
końca rundy będą walczyć o dru-
gie miejsce z UKS Legion Radom. 
Liderem jest AS Radomiak, który 
nie stracił punktu w dotychczaso-
wej rywalizacji. Trampkarze (rocz-
nik 2003/2004) są na ostatniej 
pozycji w I lidze okręgowej i  będą 
walczyć o opuszczenie tej lokaty 
z Polonią Iłża. Młodzicy (rocznik 
2005/2006) rywalizują w lidze 
okręgowej o 3. miejsce z KS Potwo-
rów. W innej grupie tej samej ligi 
młodzicy Strażaka Wielogóra toczą 
walkę o 3. miejsce z zespołem  
UKS Młodzik - 18 Radom. 

Igrzyska rozpoczęte
Jako pierwsze do rywalizacji w 
XIX MIMS ruszyły gimnazjalistki  
w piłce nożnej. Uczennice PG w 
Jedlińsku w rywalizacji gminnej 
pokonały rówieśniczki ze Wsoli 
i Wierzchowin. W kolejnym eta-
pie – międzygminnym – pokonały 
zawodniczki z Jastrzębi i Zakrzewa. 
Na szczeblu powiatowym wygrały 
3 mecze i doznały jednej porażki. 
Ostatecznie zajęły drugie miej-
sce przegrywając prawo awansu 
do kolejnej rundy zaledwie jedną 
bramką. Z eliminacji powiatowych 
w sztafetowych biegach przełajo-
wych do finału na szczeblu regionu 
radomskiego awansowało 5 ekip 
ze szkół naszej gminy. W swo-
ich kategoriach wygrały sztafety 
dziewcząt i chłopców z podsta-
wówki i gimnazjum w Jedlińsku. 
Drugą lokatę premiowaną awan-
sem zajęły dziewczęta ze Wsoli 
w kategorii szkół podstawowych. 
Etap regionalny a także finał woje-
wódzki zaplanowano jeszcze w 
październiku. Nie powinno w nich 
zabraknąć naszych sztafet. Ale o 
tym poinformujemy w kolejnym 
numerze gazety.

Krystian Kilar

Medalistki rzutu dyskiem - od lewej: Julia Adamczyk, Natalia Majew-
ska, Wiktoria Sawicka z Pułtuska oraz honorowy gość imprezy,  
dwukrotny mistrz olimpijski - Tomasz Majewski.

•Paweł Górak, trener GKS Dro-
gowiec Jedlińsk może być 
zadowolony z postawy swoich  
podopiecznych.

•

Adrian Kobza na najwyższym stiopniu podium.•

Trzecioklasistki gimnazjum w Jedlińsku. Od lewej: Natalia Jaku-
biak, Paulina Trojanowska, Karolina Nowakowska i Joanna Durok  
z brązowym medalem w sztafecie 4x100m.

•

Kacper Imiołek jeszcze  
w barwach Drogowca

•
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