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Wójt Gminy Kamil Dziewierz, 

Rada Gminy 

i pracownicy Urzędu Gminy

z okazji Świąt Bożego Narodzenia

wszystkim mieszkańcom Gminy Jedlińsk

życzą zdrowych, spokojnych 

i rodzinnych Świąt

oraz wszelkiej pomyślności 

w życiu prywatnym i zawodowym

w nadchodzącym Nowym 2017 Roku.

  Wójt Gminy

      Kamil Dziewierz

Wesołych Świąt
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9 grudnia 2016 r. minęło    
2 lata odkąd złożyłem ślubo-
wanie obejmując urząd Wójta 
Gminy Jedlińsk. Był to okres 
ciężkiej i wytężonej pracy, ale 
pracy dającej mi wiele satys-
fakcji i zadowolenia.

W pierwszej kolejności 
chciałbym podziękować Wam, 
drodzy Mieszkańcy. To Wasze 
spostrzeżenia i sugestie w 
dużej mierze pobudzają mnie 
do jeszcze lepszego działa-
nia na rzecz naszej Gminy. 
Bez Waszego zaangażowa-
nia ciężko byłoby zrealizować 
wszystkie zadania, które są 
istotne dla dobra całej spo-
łeczności lokalnej. Dziękuję 
za to, że jesteście ze mną, 
ponieważ to Wy tworzycie 
naszą Małą Ojczyznę, jaką  
jest Gmina Jedlińsk.

Przez ostatnie 2 lata zmiany, 
jakie zostały dokonane na 

rzecz całej Gminy to również 
duża zasługa pracowników 
Urzędu Gminy, pracowników 
jednostek podległych, pra-
cowników oświaty, rodziców 
dzieci uczących się w szkołach, 
sołtysów, druhów strażaków  
z jednostek OSP, pracowników 
służby zdrowia, stowarzyszeń,  
kół gospodyń wiejskich.

Chciałbym również podzię-
kować wszystkim radnym 
Gminy Jedlińsk, a przede 
wszystkim tym, którzy widzą 
potrzebę zmian na lep-
sze dla naszych mieszkań-
ców. Pamiętajcie, że to my  
jesteśmy dla Was.

Przede mną kolejne lata, w 
których będę chciał wspólnie 
z Radą Gminy owocnie zre-
alizować podjęte zadania dla 
dobra całego społeczeństwa. 
Wiele zamierzeń udało się już 
zrealizować, ale jeszcze dużo 

pracy przed nami. Niebawem 
rok 2017. Nowe zadania, inwe-
stycje i projekty, m.in.: budowa 
sali gimnastycznej przy PSP  
w Ludwikowie, moderni-
zacja stacji uzdatniania 
wody w Wierzchowinach, 
budowa kanalizacji we Wsoli  
i w Wielogórze, remonty 
szkół oraz nowe budowy 
dróg. To nieliczne zada-
nia, jakie stoją przede mną  
jako gospodarzem gminy.

Wymienione powyżej przed-

sięwzięcia są więc w budżecie 
przygotowanym na 2017 r.

Liczę na to, że rada gminy 
pozwoli mi realizować zapla-
nowany budżet poprzez 
jego uchwalenie na sesji  
29 grudnia 2016 r.

Na koniec dziękuję za wspar-
cie całej rodzinie, znajomym,  
a w szczególności mojej żonie 
i synom, którzy są moim  
wielkim wsparciem.

Kamil Dziewierz
Wójt Gminy Jedlińsk

    2 lata na stanowisku wójta

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Jedlińsk!

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

Przebudowa drogi gminnej Klwaty Dwór – Dąbrówka

Przebudowa drogi gminnej w Czarnym Ług

Budowa drogi 
Wierzchowiny Zielonka – Dobieszyn

Wartość  robót: 199.997,35 zł

Wartość  robót: 139.968,83 zł

Wartość  robót: 385.974,00 zł

PODSUMOWANIE INWESTYCJI
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Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Lisów

Przebudowa ulicy Bursztynowej we Wsoli

Przebudowa drogi gminnej Klwaty – Wsola
ul. Graniczna – Wielogóra

Budowa drogi Bierwiecka Wola – Czekajów

Budowa drogi gminnej w Klwatce Szlacheckiej

Modernizacja drogi dojazdowej w Jedlance

Przebudowa ulic Północnej i Łąkowej w Wielogórze 

Wartość dofinansowania ze środków  
budżetu gminy: 200.000,00 zł

Wartość: 151.999,99 zł

Wartość: 679.190,10 zł
Wartość: 727.434,26 zł

Wartość  robót: 524.602,16  zł

Wartość: 304.037,40 zł

Wartość: 306.408,99 zł
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Termomodernizacja budynku ZSP we Wsoli
Wymiana instalacji CO w ZSP we Wsoli

Remont mostu w Lisowie 

Wartość: 550.469,07 zł Wartość: 113.416,28 zł

Wartość: 56.491,94 zł

Termomodernizacja segmentu sali gimnastycznej 
w Starych Zawadach

Remont sali gimnastycznej w Wierzchowinach

Współfinansowanie drogi łączącej gminę Jedlińsk 
z gminą Stara Błotnica (Stare Żdżary - Grodzisko)

Przebudowa drogi powiatowej w Bierwcach

Wartość: 210.039,49 zł

Wartość: 127.295,71 zł

Dofinansowanie z budżetu gminy: 10.000,00 zł

Dofinansowanie z budżetu gminy: 250.000,00 zł

Termomodernizacja budynku szkolnego w Ludwikowie Przebudowa kompleksu boisk sportowych w Jedlińsku
Wartość  robót: 389.689,57 zł Wartość  robót: 1.445.680,24 zł

Uroczyste otwarcie.

Zagospodarowanie centrum wsi Wierzchowiny – Etap I  
Wartość: 124.599,00 zł
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Prace remontowo-drogowe 
na placu szkolnym w Jedlance

Stacja Uzdataniania wody w Jedlińsku

Modernizacja oświetlenia ulicznego
Dofinansowanie do radiowozu policji w Jedlińsku

Bezpłatny odbiór materiałów azbestowych

Centrum Kultury Wiejskiej 
w Piastowie

Centrum Zdorwia w Jedlińsku
Wartość: 119.925,00 zł

Wartość: 4.373.396,86 zł

Wartość: 300.106,00 zł
Wartość: 20.000,00 zł

Wartość: 84.131,76 zł. Środki pozyskane: 32.702,00 zł

Wartość: 895.423,36 zł

Wartość: 4.444.967,05 zł

Montaż wiat przystankowych (19 szt.) 
Wartość: 71.860 zł
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Na prośbę mieszkańców udało się zablokować budowę 18-stu turbin wiatrowych na terenie gminy oraz ekranów 
akustycznych w Jedlance.
•

Remont wodociągu Jedlińsk, ul. Krótka

•	Rozbudowa sieci wodo-
ciągowej rozdzielczej z 
przyłączami w Jedlance: 
28.290,00 zł

•	Rozbudowa sieci kanali-
zacji sanitarnej  
z przyłączami w 
Jedlance: 139.395,40 zł

•	Remont budynku Urzędu 
Gminy w Jedlińsku

•	Adaptacja Ośrodka 
Zdrowia w Jedlińsku na 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

Ponadto systematycz-
nie wykonywane są inne 
prace i inwestycje, zgła-
szane na bieżąco przez 
mieszkańców i sołtysów.  
Do podejmowanych dzia-
łań należało m.in.:
•	wykonanie utwar-

dzenia kruszywem 
dróg dojazdowych

•	oczyszczanie rowów i 
udrażnianie przepustów

•	montaż koszy na śmieci
•	montaż luster drogo-

wych i malowanie pasów 
na przejściach dla pie-
szych

•	montaż drogowskazów  
z nazwami miejscowości 
i numerami posesji

•	dofinansowanie projektu 
„Wykorzystanie źródeł 
energii odnawialnej”

Dzięki współpracy 
 z GDDKiA udało się wybu-
dować chodniki przy dro-
dze krajowej nr 7 we Wsoli 
i w Wielogórze, a także 
pozyskać pługi do odśnie-
żania dróg gminnych oraz 
epoki do posypywania 
dróg. Lampy na drodze 
krajowej nr 7 są nadal  
włączane w nocy.

W ciągu ostatnich 2 lat 
udało się także zablo-
kować niechciane przez 

mieszkańców inwestycje: 
budowę farmy wiatrowej 
(18 turbin) oraz montaż 
ekranów akustycznych 
przy drodze krajowej nr 7  
w miejscowości Jedlanka.

Na prośbę mieszkań-
ców Jedlanki zgłaszają-

cych problem braku gazu 
ziemnego w sołectwie 
oraz dzięki intensywnym 
staraniom urzędu gminy 
i współpracy z Mazo-
wiecką Spółką Gazownic-
twa do Jedlanki zostanie  
doprowadzony gaz.

Pozostałe inwestycje

Dofinansowanie do przydomowych 
oczyszczalnie ścieków
Wartość: 20.000,00 zł

Wkrótce gospodarstwa domowe w miejscowości  
Jedlanka, będą miały dostęp do gazu ziemnego.
•
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Budowa chodnika w Wielogórze łączącego przystanek  
autobusowy linii A  przy hotelu „U Grubego” z ulicą Ceglaną. 
•Remontowany chodnik we Wsoli.•

Inwestycje GDDKiA na E-7
23 listopada 2016 r.  

w Urzędzie Gminy w 
Jedlińsku odbyło się spo-
tkanie wójta gminy Kamila 
Dziewierza z Bożeną Olszew-
ską – kierownikiem Rejonu 
w Grójcu Generalnej Dyrekcji  
Dróg Krajowych i Autostrad.

W trakcie spotkania dyskuto-
wano głównie o drodze krajo-
wej nr 7, będącej w zarządzie 
GDDKiA, przebiegającej przez 
gminę Jedlińsk w miejsco-
wościach: Wielogóra, Wsola,  
Jedlińsk, Jedlanka.

Wójt Kamil Dziewierz podzię-
kował kierownik Olszewskiej za 
owocną współpracę oraz przy-
chylność wobec zgłaszanych 
przez gminę Jedlińsk propozycji.

Dzięki staraniom podejmowa-
nym przez wójta gminy, Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad przystąpiła do reali-
zacji kilku inwestycji, których 
celem jest poprawa bezpieczeń-
stwa, w szczególności pieszych 

– na drodze krajowej nr 7. Jedną 
z nich jest generalny remont 
chodnika we Wsoli na odcinku 
o długości 380 m od kościoła 
do ulicy Gombrowicza. Remont 
polegał na położeniu całkowi-
cie nowej nawierzchni chodnika 
wykonanej z kostki brukowej.

Nowy chodnik został wybu-
dowany też w Wielogórze. 
Odcinek o długości ok. 120 m 
połączył przystanek autobu-
sowy linii A w przy barze „U Gru-
bego” z ulicą Ceglaną. Ponadto 
odnowiony został wjazd z ulicy  
Ceglanej na trasę E-7.

Kolejne zadanie inwestycyjne 
będzie polegało na modernizacji 
przejścia dla pieszych we Wsoli 
na ulicy Warszawskiej (droga 
krajowa nr 7) w pobliżu szkoły. 
Na przejściu zostanie zamon-
towany automatyczny system, 
który z wyprzedzeniem będzie 
ostrzegał kierowców o zbliżają-
cym się do pasów pieszym.

W trakcie spotkania poru-

szono także temat poprawy 
bezpieczeństwa w obrębie połu-
dniowego wyjazdu na trasę E-7 
z Jedlińska w kierunku Radomia 
(przy OSiR). Najskuteczniejszym 
możliwym sposobem byłaby 
instalacja sygnalizacji świetl-
nej. Znacząco zminimalizowa-

łoby to ryzyko kolizji w tym nie-
bezpiecznym miejscu. Petycje  
w tej sprawie, wraz z podpi-
sami popierających tę kon-
cepcję mieszkańców, tra-
fiłajuż do warszawskiego  
oddziału GDDKiA.

Bożena Olszewska - kierownik Rejonu GDDKiA w Grójcu podczas 
rozmowy z wójtem gminy Jedlińsk - Kamilem Dziewierzem.
•

Szlachetna Paczka w gminie Jedlińsk
Akcja trwała 3 miesiące,  

a jej  finał odbył się  
w weekend 10-11 grudnia.  
26 rodzin z Gminy Jedlińsk 
otrzymały szlachetną pacz-
kę. Wolontariuszki należały 
do rejonu Radom-Śródmie-

ście, ale tworzyły odrębny 
zespół, który opiekował się 
 Gminą Jedlińsk. 

Inicjatorem powstania  dru-
żyny SuperW z Jedlińska był Ks. 
Grzegorz Wójcik. Drużynę w jej 
działalności wspierał Wójt Gminy 

Jedlińsk Kamil Dziewierz przygo-
towując Szlachetną Paczkę dla 
jednej z rodzin. 

Organizację finału wspierdała 
także Teodozja Bień - radna 
powiatowa. 

Drużynę SuperW z Jedliń-

ska tworzyły Wolontariuszki: 
Agnieszka Miga, Kinga  
Chojnacka, Anna Jastrzębska, 
Paulina Orlikowska, Izabela 
Wieczorek, Renata Barszcz, 
Justyna Gołda, Katarzyna Sąpór,  
Ewa Piasek, Iwona Filozof.

fot.  Michał Lagowski
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Wójt Gminy Jedlińsk 
„Samorządowcem roku”

21 listopada 2016 r. za-
kończył się plebiscyt 

redakcji Echa Dnia na „Sa-
morządowca roku” powiatu  
radomskiego. 

Wśród trzynastu kandyda-
tów (wójtów i burmistrzów), 
najwięcej – bo ponad 30tys. 

głosów czytelników otrzymał 
Kamil Dziewierz – wójt gminy 
Jedlińsk. To już drugie takie 
wyróżnienie dla wójta naszej 
gminy. Pierwszy zdobył je w 
2015 r. w plebiscycie „Mała 
Ojczyzna – Duża Sprawa” tej 
samej redakcji.

Kamil Dziewierz - wójt gminy Jedlińsk, podczas majówki  
w Bierwieckiej Woli.
•

Uczniowie na meczu 
siatkówki
Dzięki współpracy Gminy 

Jedlińsk ze Stowarzysze-
niem Czarni Radom, 2 grud-
nia uczniowie szkół z terenu 
gminy Jedlińsk, po raz kolejny 
mogli wyjechać na mecz siat-
kówki polskiej ekstraklasy – 
PlusLigi.

Tym razem młodzież obej-
rzała mecz 12. kolejki PlusLigi, 
w którym Cerrad Czarni Radom 
podejmował Jastrzębski Węgiel 
z Jastrzębia-Zdroju. Spotka-
nie zakończyło się wynikiem  

1:3 dla gości.
Po meczu młodzież miała 

możliwość spotkania się  
z zawodnikami Cerradu, zdoby-
cia autografów oraz zrobienia  
wspólnych zdjęć.

W ramach Partnerstwa Regio-
nalnego zawodnicy Czarnych 
Radom odwiedzają także szkoły 
w gminie Jedlińsk. W trakcie spo-
tkań siatkarze przeprowadzają z 
uczniami profesjonalne treningi 
oraz rozgrywają mecze.

Ścięcie Śmierci
28 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 13:00 na Rynku w Jedlińsku

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

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

Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania. 
Organizatorzy

Jeśli chcesz podtrzymać tradycję, zgłoś swój udział jako 
artysta-amator w widowisku obrzędowym „Ścięcie Śmierci”. 

Zapisy przyjmowane będą w godzinach pracy GCKIKF w Jedlińsku 
od  15 stycznia do 10 lutego 2017 roku.

Serdecznie dziękuję Państwu Bernardzie i Grzegorzowi Podgórzec z Jedlanki
oraz Państwu Elżbiecie i Jackowi Rybskim ze Wsoli za choinki, które ozdobiły 

w tym roku Rynek w Jedlińsku oraz plac przy Ośrodku Zdrowia we Wsoli.

    Wójt Gminy Jedlińsk
        Kamil Dziewierz
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50-lecie Koła 
Łowieckiego Ryś

5 listopada odbyły się uro-
czyste obchody z okazji 

50-lecia istnienia Koła Ło-
wieckiego „Ryś”.

Uroczystości rozpoczęły się 
mszą św. odprawioną w kościele 
parafialnym w Jedlińsku. Pod-
czas drugiej części obchodów 
odbyło się wręczenie odznaczeń 
łowieckich. Medalami Zasługi 
Łowieckiej zostali odznaczeni 
członkowie KŁ „Ryś”: Janusz 
Chmielewski, Konrad Jaku-
biak, Leszek Jeromin, Mateusz 
Kucharczyk, Artur Mroczkowski, 

Piotr Okleja i Jan Pogodziński. 
Medalem zostało odznaczone 
także Koło Łowieckie „Ryś”.

Koło „Ryś” powstało w 1966 
r. z połączenia Koła Łowiec-
kiego „Knieja” Dobieszyn i Koła 
Łowieckiego Nr 3. Działalność 
Koła obejmuje większość terenu 
gminy Jedlińsk, na obszarze któ-
rej znajdują się obwody łowiec-
kie koła, a także częściowo 
tereny gmin: Potworów, Stara 
Błotnica i Klwów. Koło liczy 
obecnie 39 myśliwych.

Wyróżnienia dla 
nauczycieli
24 października 2016 r. 

w Resursie Obywatel-
skiej w Radomiu odbyła się 
uroczystość, podczas któ-
rej wręczono pracownikom 
oświaty odznaczenia pań-
stwowe, Medale Komisji Edu-
kacji Narodowej oraz nagro-
dy Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty. Wśród odznaczonych 
znaleźli się także nauczyciele 
szkół gminy Jedlińsk.

Złotym Medalem za Długo-
letnią Służbę została odzna-
czona Elżbieta Religa, wice-
dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza  
Kościuszki w Jedlińsku.

Natomiast Medale Komisji 

Edukacji Narodowej otrzymały:
- Dorota Molenda-Mokosa 
(Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Ludwikowie),
- Katarzyna Paduszek 
(Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Braci Andrzeja i Józefa Zału-
skich w Jedlance),
- Mariola Pietrzyk (Zespół Szkół 
Publicznych im. Witolda Gom-
browicza we Wsoli).

W uroczystości wzięli udział 
także Kamil Dziewierz – wójt 
gminy Jedlińsk oraz Ewa Bar-
tula – doradca wójta ds. oświaty. 
Odznaczenia wręczali m.in. 
wojewoda mazowiecki Zdzisław 
Sipiera i Aurelia Michałowska – 
mazowiecki kurator oświaty.

Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada 2016 r. ob-

chodzono 98. roczni-
cę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Uroczystości 
rozpoczęły się w kościele 
parafialnym w Jedlińsku od 
programu okolicznościowe-
go przygotowanego przez 
uczniów z Publicznego Gim-
nazjum w Jedlińsku.

Po mszy św. odprawionej w 
intencji Ojczyzny uczestnicy 

uroczystości złożyli wieńce i 
zapalili znicze pod pomnikiem 
ku czci pomordowanych w cza-
sie okupacji hitlerowskiej. Po 
oddaniu hołdu poległym, zebrani 
przemaszerowali pod pomnik 
ku czci żołnierzy AK poległych i 
pomordowanych w latach 1939–
1956, gdzie złożono wieńce.

Na uroczystości przybyli m.in.: 
Anna Kwiecień – poseł na Sejm 
RP, Kamil Dziewierz – wójt gminy 

Jedlińsk, Teodozja Bień – radna 
powiatu radomskiego, Aneta 
Żurowska – przewodnicząca rady 
gminy wraz z radnymi, Andrzej 
Pawluczyk – sekretarz gminy, 
poczty sztandarowe szkół, 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
z Jedlińska i Nowych Zawad oraz 
Cechu Rzemieślników.

Obchody zakończyły się kon-
certem orkiestry dętej Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Jedlińsku.

Po uroczystości w Jedlińsku 
delegacja w składzie: Kamil 
Dziewierz, Teodozja Bień oraz 
Andrzej Pawluczyk, udała się do 
miejscowości Romanów, gdzie 
oddała hołd wydarzeniu, które 
miało miejsce w nocy z 23 na 
24 kwietnia 1944 r. – zrzut broni 
przez angielski samolot Halifax.

Patronatem honorowym uro-
czystość objęła Anna Kwiecień 
– poseł na Sejm RP.
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   Z prac Rady Gminy
Sesje Rady Gminy zwołałam 

na dzień  27.10.2016r. i 24 
listopada 2016r.

Na sesji październikowej podej-
mowaliśmy uchwały w sprawie:
•	 przystąpienia	 do	 sporządzenia	
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenu 
cmentarza w sołectwie Bierwce 
•	 określenia	 wysokości	 stawek	
podatku od nieruchomości 
•	 określenia	 wysokości	 stawek	
podatku od środków transporto-
wych
•	 obniżenia	 średniej	 ceny	 skupu	
żyta dla celów wymiaru podatku 
rolnego na 2017 rok

•	wprowadzenia	zmiany	Wielolet-
niej Prognozy Finansowej na lata 
2016–2019 
•	wprowadzenia	zmian	w	budże-
cie gminy na 2016 rok
•	zmian	w	wieloletnim	programie	
gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Jedlińsk 
•	 wyboru	 metody	 ustalenia	
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi oraz ustale-
nia wysokości stawki tej opłaty ( 
projekt uchwały został wycofany 
przed obradami )
•	uchwalenia	miejscowego	planu	
zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszarów rolniczej i 

leśnej przestrzeni produkcyjnej 
w granicach sołectw: Romanów, 
Urbanów, Zawady Nowe, Gutów, 
Ludwików, Mokrosęk, Narty, Pła-
sków, Bierwce, Górna Wola, Nowa 
Wola i Jedlanka – etap I ( projekt 
uchwały został wycofany przed 
obradami)

Sesja w dniu 24.11.2016r., 
uchwały w sprawie:
•	wprowadzenia	zmiany	Wielolet-
niej Prognozy Finansowej na lata 
2016–2019 
•	wprowadzenie	zmian	w	budże-
cie gminy na 2016 rok 
•	 wyrażenia	 zgody	 na	 zawar-
cie porozumienia pomiędzy 

Gminą Jedlińsk a Gminą Stromiec  
w zakresie współdziałania w 
sprawie realizacji inwestycji 
„Budowa drogi na odcinku Suł-
ków – Olszowa Dąbrowa – Wierz-
chowiny Zielonka 
•	 upoważnienia	 Kierownika	
Zakładu Gospodarki Komunal-
nej w Jedlińsku do załatwienia 
indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej 
•	 zatwierdzenia	 taryf	 dla	 zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę  
i odprowadzania ścieków 

Sesja budżetowa zaplanowana 
jest na 29 grudnia 2016r. 

Aneta Żurowska
Przewodnicząca 

Rady Gminy

Komisja Budżetu i Finansów
Henryk Krzak – przewodniczący komisji

Komisja Rewizyjna
Bogdan Wójcik – przewodniczący

Zgodnie z § 22 pkt. 3  Statu-
tu Gminy Jedlińsk: Komisja 

Rewizyjna jest stałą komisją 
Rady powołaną w celu kon-
troli Wójta, oraz gminnych 
jednostek organizacyjnych, 
m.in. pod względem legalno-
ści, gospodarności, rzetelno-
ści, celowości, oraz zgodności 
dokumentacji ze stanem fak-
tycznym.

Celem działań kontrolnych w 
2016r. jest dostarczanie Radzie 
Gminy informacji niezbędnych 
dla oceny działalności Wójta i 
gminnych jednostek organiza-
cyjnych, zapobieganie nieko-
rzystnym zjawiskom w działal-
ności kontrolowanych jedno-
stek, oraz pomoc w usuwaniu 
tych zjawisk.

Komisja pracuje w oparciu o 
zatwierdzany przez Radę Gminy 
plan pracy na 2016r. Swoją dzia-

łalność w 2016r Komisja rozpo-
częła od przygotowania planu 
pracy i przedstawieniu Radzie 
Gminy do zatwierdzenia. W 
ramach tego planu  dotychczas 
zrealizowano między innymi  
następujące przedsięwzięcia:
•	przeprowadzono	analizę	wydat-
ków związanych z eksploatacją 
i utrzymaniem gminnej oczysz-
czalni      ścieków.
•	 sprawdzono	 ilość	 poniesio-
nych wydatków finansowych w 
ramach zabezpieczenia podróży 
służbowych pracowników  oraz 
Rady Gminy Jedlińsk.
•	 oceniono	 	 funkcjonowanie	
obiektów sportowych na  terenie 
Gminy Jedlińsk. 
•	 sprawdzono	 stopień	 przygoto-
wania do rozpoczęcia kolejnego 
roku szkolnego w Publicznej 
Szkole   Podstawowej w Jedlińsku. 
•	 rozpatrywano	 	przygotowanie	

do zimowego utrzymania dróg 
gminnych i osiedlowych udzie-
lając wskazówek odpowiedzial-
nym za powyższe zadanie.
•	 	 oceniono	 realizację	 budżetu	
za 2015r i na jej podstawie 
opracowano wniosek w sprawie 
absolutorium dla Wójta Gminy 
Jedlińsk.

Realizując powyższe zada-
nia Komisja Rewizyjna starała  
się wykazać istniejące niedo-
ciągnięcia, szczególnie mające 
bezpośredni wpływ na bez-
pieczeństwo i funkcjonowanie 
mieszkańców gminy. Gmina 
Jedlińsk jest jedną z większych 
Gmin w Polsce, a co za tym 
idzie problemów do rozwiązania 
ciągle przybywa. Na szczeblu 
samorządowym bezpośrednio 
można odczuć ograniczenia w 
dofinansowaniach do różnych 
zadań inwestycyjnych oraz w 

subwencjach, chociażby na 
edukację dzieci i młodzieży 
naszej Gminy. To co brakuje w 
budżecie szkół władze Gminy 
muszą wygospodarować z 
własnych dochodów. Automa-
tycznie negatywnie odbija się 
na prowadzeniu inwestycji na 
terenie Gminy, czego oczekują 
mieszkańcy. Rok następny 
będzie wielkim wyzwaniem dla 
samorządów gminnych, aby roz-
wój aglomeracji gminnych nie 
został zatrzymany. W tym celu 
zostanie wzmożona działalność 
w celu pozyskania większych 
dofinansowań i dotacji. Komisja 
Rewizyjna w swojej działalności 
w przyszłym roku zwróci uwagę 
na celowość planowania i reali-
zacji inwestycji.  

Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej 

Bogdan WÓJCIK

Komisja Budżetu i Finan-
sów pracuje na bieżąco, 

w miarę potrzeb, opiniując 
propozycje zmian w aktual-
nym budżecie, przekładanym  
przez Wójta Gminy.

Budżet gminy zakreśla ramy 
finansowe – wpływy i wydatki i 
ze względu na bieżące funkcjo-
nowanie Urzędu, realizowane 
inwestycje i inne prace, musi być 
elastyczny. Dlatego konieczne 
są zmiany, oczywiście w ramach 
przyjętej na b.r. uchwały budże-
towej. Członkowie Komisji wyra-
żają swój punkt widzenia, mając 
przede wszystkim na uwadze, 
interesy mieszkańców gminy. 
Czasami dochodzi do kwestio-
nowania słuszności  niektórych 
propozycji zmian,  ale nie było 

żadnego przypadku, aby Komisja, 
wbrew krążącym opiniom,  prze-
szkadzała  Wójtowi w realizacji 
jego planów, totalnie negowała 
jego propozycje. Niejednokrot-
nie mamy zastrzeżenia co do 
współpracy z organami wyko-
nawczymi gminy, gdyż stawia 
się nas przed faktami dokona-
nymi a z nami w żaden sposób 
nie konsultowanymi. Jednak 
kierując się interesem mieszkań-
ców, prawie zawsze dochodzimy  
do kompromisu.

Zaprzeczam, jakoby Komisja 
Budżetu i Finansów, czy też jej 
przewodniczący torpedował 
zamierzenia Wójta czy Urzędu.

Komisję Budżetu i Finansów 
czeka ważna decyzja o przy-
jęciu uchwały budżetowej na 

2017r. Zgodnie z ustawą o finan-
sach publicznych, Wójt Gminy 
do 15 listopada 2016r. złożył 
w Radzie Gminy i regionalnej 
Izbie Obrachunkowej projekt  
budżetu na 2017r.

Dostaliśmy gotowy projekt nad 
którym pracują wszystkie komi-
sje, a na planowanym na dzień 
28 grudnia 2016 r. posiedze-
niu Komisja Budżetu i Finansów 
zajmie ostateczne stanowisko 
i zarekomenduje Radzie Gminy 
przyjęcie, bądź też odrzuce-
nie tego projektu. Wyrażam 
nadzieję, że po dogłębnej kon-
sultacji Rady i Urzędu dojdziemy 
do konstruktywnego kompro-
misu i budżet gminy na rok 
2017 zostanie przyjęty na sesji  
w dniu 29 grudnia 2016r.

Korzystając z możliwości, chcę 
poinformować, że uchwałą Rady 
Gminy została powołana doraźna 
Komisja Statutowa, która podjęła 
prace nad zmianami w Statucie 
Gminy Jedlińsk i  w Regulaminie 
Rady Gminy. Głównym celem jest 
usprawnienie prac Rady Gminy 
i stałych komisji Rady. Zmiany 
dotyczyć będą uaktualnienia 
niektórych zapisów, np. doty-
czących zmian nazw instytucji 
bądź uzupełnienie tych nazw,  
a także zmian w organizacji komisji  
i regulaminie ich prac. Komisja 
Statutowa w nieodległym termi-
nie przedłoży Radzie Gminy pro-
pozycje tych zmian i stosowny 
projekt uchwały.

Henryk Krzak
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Warto przeczytać!
Ałbena Grabowska- „Stulecie Winnych”
Fascynująca saga rodziny Winnych z dramatycznymi wydarzeniami XX wieku     w tle. Poruszająca opowie-
ści o rodzinie Winnych z podwarszawskiego Brwinowa rozpoczyna się tuż przed wybuchem I wojny świato-
wej, a kończy po 100 latach - w czasach współczesnych.

Danielle Steel - „ Dom”
Opowieść o kobiecych marzeniach, podarunku, który potrafi odmienić życie, i szansach na szczęście czeka-
jących tuż za progiem.

Witold Pilecki - „Raporty z Auschwitz”
To jeden z najważniejszych dokumentów II wojny światowej, pisany krwią jednego z największych bohate-
rów tego konfliktu.

Ks. Bronisław Piasecki, Marek Zając - „ Prymas Wyszyński nieznany”
Dzięki tej publikacji, czytelnicy mogą z bliska zobaczyć codzienne życie Prymasa, osadzone w zawiłych 
losach Polski i Kościoła tamtych czasów.

Zana Muhsen - „Sprzedane przez ojca”
Wstrząsająca autobiografia dwóch angielskich dziewczynek. Sprzedane przez własnego ojca, zmuszone do 
małżeństwa, gwałcone, poddawane przemocy, upokarzane i więzione przez osiem lat…

Bridget Jones - „Jak urządzić przyjęcie doskonałe”
Ponad 400 inspirujących przepisów na ciepłe i zimne przekąski, zupy, dania główne i desery.

Natalia Szymańska z Górnej Woli -1000 czytelnikiem  
w 2016 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku.

•

Prawda o Biesłanie
Jerzy.A. Wlazło, znany ze swej 

twórczości jako auto powie-
ści kryminalnych, 4 listopada 
odwiedził GBP w Jedlińsku.                                                           
Spotkanie autorskie odby-
ło się w sali konferencyjnej, 
dzięki MBP w Radomiu. 

Pisarz opowiadał o swoich 
książkach, wspominał dzieciń-
stwo i młodość, którą spędził w 
Radomiu.

Duże zainteresowanie wzbu-
dziła książka „Pęknięte miasto. 
Biesłan”. Inspiracją do powstania 
książki było spotkanie ze Zbignie-
wem Pawlakiem, który opowie-

dział o tragicznych wydarzeniach  
1 września 2004r.

Tegoż dnia do szkoły u pod-
nóża Kaukazu wtargnęli zama-
skowani i doskonale przygoto-
wani islamscy bojownicy. Po 
trzech dniach doszło do masa-
kry podczas, której zginęły 334 
osoby, w tym połowa to dzieci.

Spotkanie w bibliotece 
było okazją, aby przypo-
mnieć zamach terrorystyczny, 
który miał miejsce tuż obok  
nas - w Biesłanie.

Na zakończenie uczestnicy 
spotkania z Jerzym.A. Wlazło 

mieli możliwość zakupu książek 
i otrzymanie autografu.

Zdjęcia ze spotkania można 
zobaczyć na stronie biblioteki.

Tysięczny czytelnik Druhowie Strażacy-Ochotnicy
Pragnę złożyć wszystkim członkom 

OSP i funkcjonariuszom PSP dużo zdro-
wia, pomyślności, wytrwałości, męstwa 
i satysfakcji z wykonywania zawodu 
obdarzonego tak wielkim zaufaniem społecznym. Skła-
dam Wam wyrazy uznania za trud i ryzyko jakie podejmu-
jecie w ochronie życia i mienia ludzkiego. Być strażakiem 
to wciąż niezwykłe wyzwanie. To zaszczyt i obowiązek. 
To bezinteresowna służba innym, ciągła praca nad sobą  
i doskonalenie własnych umiejętności.

Wójt Gminy Jedlińsk
druh Kamil Dziewierz
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Andrzejki dla dzieci Święto Niepodległości

III Dzień Seniora 

Gminne Centrum Kultu-
ry i Kultury Fizycznej 

w Jedlińsku zaprosiło dzie-
ci z terenu gminy Jedlińsk 
na zabawę Andrzejkową, 
która odbyła się w sali OSP  
26 listopada 2016r.  

Przebiegała ona w niezwykle 
miłej i magicznej atmosferze 
a to za sprawą Studia Eduka-
cji Artystycznej PINEZKA.  Na 
to fantastyczne wydarzenie 
przybyło około 80 dzieci, które 
chciały wywróżyć sobie przy-
szłość a także dobrze się bawić. 
Uśmiechnięte buzie świadczyły 
o dobrych humorach uczest-
ników imprezy Andrzejkowej, 
która  niezmiennie od kilku lat  
cieszy się bardzo dużym zainte-
resowaniem. Rozpoczęła się ona 
od „latania na miotle” a instruk-
tarzu udzielały profesjonalne 
„czarodziejki”, które prowadziły 
całą zabawę.  Nie mogło zabrak-
nąć także popularnej wróżby 
andrzejkowej czyli ,,przesta-
wiania butów”. Buty wędrowały 
po całej sali, a każdy uczestnik 
trzymał kciuki aby to jego but 
przekroczył próg jako pierwszy.  
Z dużą niecierpliwością wszy-

scy czekali na rozstrzygnię-
cie konkursu na najładniejsze 
przebranie. Dzieci wykazały 
się ogromną pomysłowością 
przebierając się za wróżki, cza-
rownice, rycerzy, księżniczki, 
diabełki, policjantów, spiderme-
nów, batmanów i wiele innych. 
Organizatorzy mieli nie lada 
kłopot z wyborem tych najcie-
kawszych i najbardziej efektow-
nych strojów, zatem przyznano 
wiele słodkich nagród. Pozo-
stałe osoby zajęły II miejsce  
i otrzymały nagrody pociesze-
nia.  Wróżby i zabawy tema-
tycznie związane z Andrzejkami 
przeplatane były tańcami. Dzieci  
tańczyły w rytm znanych pol-
skich przebojów i ku zdziwieniu 
organizatorów doskonale znały 
wszystkie teksty piosenek  
o czym świadczył ich  głośny 
śpiew.  Każdy uczestnik zabawy 
otrzymał słodki poczęstunek w 
postaci pączka i napoju. Impreza 
Andrzejkowa to wydarzenie, 
dzięki któremu mogliśmy dać 
najmłodszym wiele radości, 
poprzez wspólne przebywa-
nie i zabawę, co było naszym  
głównym celem. 

10 listopada 2016 r.  
w świetlicy w Bier-

wieckiej Woli odbyła się uro-
czystość z okazji Święta Nie-
podległości. 

Program artystyczny został 
przygotowany przez mieszkań-
ców Bierwieckiej Woli pod kie-
runkiem pracownika świetlicy 
Moniki Skłodowskiej-Cichow-
las. Należy podkreślić, że pod-
czas uroczystości występo-
wały zarówno dzieci, młodzież 
jak i dorośli. Dzięki temu była 
to bardzo pouczająca lekcja 
historii dla młodego pokolenia. 
Scenariusz słowno-muzyczny 
obejmował treści historyczne, 

pieśni oraz wiersze patrio-
tyczne. Podczas wieczornicy 
wystąpił zespół „Wólczanki”  
oraz „Folk Piaseczno”. Nie 
zabrakło także występu Klau-
dii Bzduchy, która zachwyciła 
zebranych gości swoim gło-
sem. Na uroczystość przybył 
wójt gminy Kamil Dziewierz, 
radna powiatu radomskiego 
Teodozja Bień oraz radni gminy 
Robert Rędzia i Marek Janiec . 
W uroczystości czynny udział 
wziął także sołtys Bierwiec-
kiej Woli -Bogumił Cichocki.  
Wszystkim zaangażowanym 
osobom składam serdeczne 
podziękowania.

17 listopada 2016 roku w 
sali OSP w Jedlińsku od-

był się III Dzień Seniora, który 
był świętem wszystkich senio-
rów z terenu naszej gminy. 

Na to wydarzenie licznie 
przybyli mieszkańcy, zespoły 
ludowe a także władze gminy. 
Gościliśmy Wójta Gminy p. 
Kamila Dziewierza, przewod-
niczącą rady gminy p. Anetę 
Żurowską wraz z radnymi oraz 
radną powiatu radomskiego  p. 
Teodozję Bień. Wydarzenie roz-
poczęło się od wręczenia słod-
kich upominków zespołom ludo-
wym oraz twórcom działającym 
na naszym terenie. Następnie 
pani Bożena Zbrożyna- nauczy-
cielka z Bierwiec zaprezento-
wała na scenie kilka utworów 
poetyckich swojego autorstwa. 
Kolejno przyszedł czas na pre-
zentacje zespołów ludowych.  
Jako pierwszy wystąpił zespół 
Folk Piaseczno wprowadza-
jąc uczestników w biesiadny 
nastrój. Następnie mogliśmy 
wysłuchać utworów w wykona-
niu Czerwonej Jarzębiny i kapeli 
Henryka Giedyka,  Biesiady Bier-
wieckiej, Klubu Seniora z Jedliń-

ska, Czerwonych Korali z Ludwi-
kowa z Wacławem Imiołkiem,   
Wólczanek z Bierwieckiej Woli, 
Ludwiczanek z kapelą Henryka 
Gwiazdy. Zaprezentował się 
także zaproszony chór Jedynka 
z Radomia działający w ramach 
Stowarzyszenia Weteran. 
Dopełnieniem całości wydarze-
nia były humorystyczne utwory 
wierszowane, prezentowane 
przez prowadzących program 
artystyczny: p. Ewę Nowakow-
ską i p. Krzysztofa Zielińskiego. 
Po zakończeniu prezentacji 
muzycznych przyszedł czas na 
zabawę taneczną, która służyła 
integracji społeczności lokalnej. 

W związku z tym, iż impreza 
adresowana była do seniorów 
zatem w trakcie jej trwania 
odbyła się prelekcja na temat 
bezpieczeństwa osób starszych, 
prowadzona przez przedstawi-
ciela miejscowego Komisariatu 
Policji.  Seniorzy dowiedzieli się 
jak unikać niebezpieczeństw na 
drodze oraz jak nie pozwolić się 
okraść różnymi metodami stoso-
wanymi przez złodziei. 

Anna Malinowska
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Świąteczne warsztaty

Konkurs Poezji Patriotycznej 

Tradycyjną stało, iż  w mie-
siącu grudniu   w  Gminnym  

Centrum Kultury organizowa-
ne  są warsztaty z wypieka-
nia i ozdabiania pierników.  

W tym roku  wzięło w nich 
udział  czterdzieścioro   dzieci. 
Warsztaty odbyły się w atmos-
ferze zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia, a to za 

sprawą m.in. unoszącego się w 
powietrzu aromatu pieczonych 
pierniczków. Ponadto w trakcie 
spotkania dzieci również  dowia-
dywały  się o polskich tradycjach 
świątecznych.   Wykonując świą-
teczne ozdoby ,  nie tylko dobrze 
się bawili, ale też uczestniczyli 
w  starej polskiej tradycji cele-
browania świątecznych przygo-

towań . Warsztaty te, rozwijały 
ich  wyobraźnię i zachęcały do 
własnej twórczości. Każdy pier-
nik wykonany przez uczestni-
ków warsztatów był  unikalny.  
Dekorowanie pierników jest 
piękną tradycją, pozwala  two-
rzyć niepowtarzalną atmos-
ferę i stanowi dla dzieci  praw-
dziwą przygodę i  fantastyczną 

zabawę,  a ponadto  własnoręcz-
nie wykonane  pierniki można 
zawiesić na choince, podarować 
komuś bliskiemu lub po prostu …. 
Zjeść  :)

Dziękujemy za aktywny udział 
w spotkaniach oraz zapraszamy 
wszystkich chętnych za rok.

Agnieszka Gryzek

W dniu 9 listopada 2016 
roku odbył się XXI Gmin-

ny Konkurs Recytatorski Po-
ezji Patriotycznej, którego 
organizatorem było Gminne 
Centrum Kultury i Kultury 
Fizycznej w Jedlińsku, a pa-
tronatem honorowym objął 
to wydarzenie Wójt Gminy Je-
dlińsk Kamil Dziewierz. 

Celem konkursu było propa-
gowanie wartości patriotycz-
nych, popularyzacja poezji wśród 
dzieci i młodzieży a także roz-
budzanie wrażliwości na piękno 
poezji polskiej oraz upowszech-
nianie kultury żywego słowa. W 
konkursie wzięły udział dzieci i 
młodzież z placówek oświato-
wych z terenu gminy Jedlińsk. 
Konkurs oceniany był w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych. 

W kategorii klasy 0 i oddział 
przedszkolny nagrody otrzymali:
Kowalczyk Wojciech, ZSP Wierz-
chowiny – I miejsce
Szczepańska Iga - ZSP Wsola- II 
miejsce
Wasiak Oliwia- ZSP Wsola- III 
miejsce

Wyróżnienia otrzymali:
Bukowska Nikola- PP Jedlińsk 
Marszałkiewicz Amelia- PSP 
Bierwce
Boryczka Nikola -ZSP Wierzcho-
winy
Malinowska Lena- PP Jedlińsk
Szymański Antoni- PSP Ludwi-
ków 
Rdzanek Maja-PSP Bierwce 
W kategorii I-III nagrody otrzy-
mali: 
Bartosiak Wiktoria- ZSP Wsola - I 
miejsce

Korzeniowska Emilia- PSP 
Jedlińsk- I miejsce
Hetman Lena- PSP Jedlińsk- I 
miejsce
Murawska Ilona –ZSP Wierzcho-
winy- I miejsce
Malinowska Amelia- PSP 
Jedlanka- II miejsce
Malicka Wiktoria- ZSP Wsola- II 
miejsce
Taborek Maja- PSP Stare 
Zawady- II miejsce
Kozłowska Aleksandra- PSP 
Bierwce- II miejsce
Wyróżnienia w tej kategorii 
otrzymali: 
Dziewiór Emilia- PSP Bierwce
Cielniak Cezary- ZSP Wierzcho-
winy
Grzegorczyk Martyna- ZSP Wsola
Klocek Oliwier- ZSP Wsola
Kucharczyk Małgorzata- ZSP 
Wsola 
Makulska Antonina- PSP Jedlińsk
Rudecki Bartosz- PSP Jedlanka
Chojnacka Tatiana- PSP Jedlanka 

W kategorii klasy IV-VI nagro-
dzono następujące osoby:

Chudzik Filip –PSP Jedlińsk- I 
miejsce
Firlej Laura – PSP Stare Zawady- I 
miejsce
Konopka Wiktoria-PSP Stare 
Zawady- II miejsce
Kornafel Mikołaj-ZSP Wsola-  II 
miejsce
Marszałek Katarzyna –PSP 
Jedlińsk- II miejsce
Piwowarczyk Bartosz- PSP 
Jedlanka- II miejsce
Siara Michał- PSP Jedlińsk- II 
miejsce
Walczak Ada- PSP Jedlińsk- II 
miejsce 

Wyróżnienia w tej kategorii 
otrzymali:
Chojnacka Weronika- PSP Ludwi-
ków
Drewnowska Julia- PSP Bierwce
Dryja Nikola – ZSP Wsola
Frączyk Natalia- PSP Stare 
Zawady
Jaszczyk Amelia- PSP Jedlińsk
Kalbarczyk Adam- PSP Bierwce
Kobza Aleksandra- ZSP Wierz-
chowiny

Małek Lena- PSP Jedlanka
Popiel Bartłomiej- PSP Jedlińsk
Skałbania Natalia- PSP Jedlanka
Tkaczyk Natalia- PSP Ludwików
Walczak Bartosz- PSP Stare 
Zawady
Wójtowicz Natalia- PSP Jedlanka

W kategorii Gimnazjum 
nagrody otrzymali: 
Bednarczyk Weronika- ZSP 
Wierzchowiny- I miejsce
Jędrusik Aleksandra- ZSP Wsola- 
I miejsce
Chudzik Kacper-PG Jedlińsk- I 
miejsce
Potera Klaudia- ZSP Wsola-II 
miejsce
Prygiel Paulina- ZSP Wierzcho-
winy- II miejsce
Michalik Natalia- ZSP Wsola- II 
miejsce
Krupa Marta- PG Jedlińsk- II  
miejsce

Wyróżnienia otrzymali:
Boryczka Oliwia- ZSP Wierzcho-
winy
Lutek Filip- PG Jedlińsk
Potera Weronika- ZSP Wierzcho-
winy

Organizatorzy poprzez  kon-
kurs poezji  starają się kształ-
tować w dzieciach i młodzieży  
poczucie silnej więzi emocjo-
nalnej, społecznej i kulturowej 
z własnym narodem, z jego 
historią, tradycją i wartościami.  
Konkurs ponadto służy utrwala-
niu poczucia dumy narodowej a 
także eksponuje istotny i orygi-
nalny dla polskiej poezji wątek 
patriotyczny. 

Anna Malinowska
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Warsztaty ze Scrapbooking
26 listopada 2016 roku 

w GCKIKF w Jedlińsku 
odbyło się szkolenie ze Scra-
pbookingu. Jest on sztuką 
ręcznego tworzenia i deko-
rowania albumów ze zdjęcia-
mi i pamiątkami rodzinnymi. 
Nazwa pochodzi od ang. scra-
pbook, oznaczającego taki 
album. Natomiast sam wyraz 
scrap oznacza skrawek.

Niegdyś scrapbooking był 

sposobem przekazywania 
tradycji i zwyczajów. Formą 
przekazu było tu nie słowo, 
a obraz. Po raz pierwszy ta 
technika ozdabiania znalazła 
zastosowanie, gdy powszech-
nie dostępny stał się druk, a w 
szczególności gazety. Pierw-
szymi znanymi scrapbooke-
rami byli Mark Twain i Thomas 
Jefferson. Kiedy w powszech-
nym użytku znalazła się foto-

grafia, zaczęto ją łączyć ze 
scrapbookingiem. Zaczęły 
powstawać pierwsze albumy 
z fotografiami ozdobione ścin-
kami z gazet. Albumy zaczęły 
przybierać formę pamiętników. 

W szkoleniu prowadzonym  
przez instruktorkę wzięli 
udział pracownicy GCKIKF. 
Zostały wykonane kartki 
świąteczne a także notesy.  
Warsztaty z przedmiotowej 

techniki zostały także skie-
rowane do mieszkańców 
gminy Jedlińsk. Zostały one 
poprowadzone przez dyrek-
tor GCKIKF- Agnieszkę Gry-
zek. Uczestniczki tychże zajęć 
wykonywały ozdobne kartki 
świąteczne. Należy zazna-
czyć, że panie wykazały się 
oryginalnością pomysłów. 
Powstało wiele ciekawych  
i pięknych prac. 

Przedstawienie dla dzieci
W dniu 18 listopada 2016 

roku w  sali OSP w Jedliń-
sku miało miejsce przedsta-
wienie skierowane do dzieci 
z terenu gminy. 

GCKIKF zaprosiło ponad 300 
najmłodszych widzów aby obej-
rzeli bajkę o Czerwonym Kapturku. 
Było to znakomite przedstawienie 
przygotowane przez artystów 
ze Studia Krak-Art, na podstawie 
bajki Charles’a Perrault’a. Łatwo-
wierny Kapturek zdradza przebie-
głemu wilkowi drogę do domku 
babci. Okazuje się jednak, że spryt-
nego wilka da się przechytrzyć. 

Artyści zaprezentowali żywy, 
wesoły spektakl pozbawiony prze-

mocy, który uczył posłuszeństwa 
wobec rodziców i  przestrzegał 
przed zbytnią ufnością wobec 
nieznajomych. Przedstawienie 

przybliżyło widzom piękno lasu 
i całej przyrody. Pokazano rów-
nież jak należy zachowywać się 
w lesie, aby nie szkodzić jego 

mieszkańcom i pięknu natury. 
Przedstawienie było interak-
tywne, angażujące widzów  
do współtworzenia akcji. 

Mikołajkowy Turniej Szachowo-Warcabowy
5 grudnia 2016 odbył się X 

Mikołajkowy Turniej Sza-
chowo-Warcabowy skierowa-
ny do uczniów ze szkół z tere-
nu gminy. 

W tym roku wzięło w nim udział 
106 osób. W sali przy ulicy Krót-
kiej (budynek GCKIKF) od rana 
rozgrywane były partie sza-
chowe. Natomiast w sali OSP w 
Jedlińsku toczyły się rozgrywki 
warcabowe. Tradycyjnie uczest-
nicy zostali podzieleni na kate-
gorie wiekowe i w ramach tychże 
rywalizowali ze sobą. Po zaciętej 
walce udało się wyłonić zwycięz-
ców.

W Turnieju szachowym, w kate-
gorii B, pierwsze miejsce zajął Igor 
Bartos (PSP Stare Zawady), dru-
gie Daniel Bolesta (PSP Bierwce), 
a trzecie Krzysztof Dawidowski 
(PSP Bierwce).  Natomiast w 
kategorii C  pierwsze miejsce 
przypadło Cezaremu Szustkow-
skiemu (PSP Stare Zawady), 
drugie Maciejowi Okrucie (ZSP 
Wsola) a trzecie Jakubowi Glibow-
skiemu (PSP Stare Zawady). W 
kolejnej kategorii: D (gimnazjum) 
zwycięzcą okazał się Aleksan-
der Dobrasiewicz- (PG Jedlińsk), 
drugie miejsce zajął Franciszek 
Makulski-(PG Jedlińsk) a trze- cie Oliwier Dupla (ZSP Wsola).  Turniej szachowy sędzio-
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wany był przez Krystiana Kilara 
-nauczyciela z Publicznego  
Gimnazjum w Jedlińsku. 

W Turnieju warcabowym w 
kategorii A (kl.0) pierwsze miej-
sce zdobył Filip Licbarski (ZSP 
Wsola), drugie Szymon Kolasa 
(PSP Bierwce), a trzecie Lena 
Sumińska (ZSP Wierzchowiny). 
W kategorii wiekowej B (klasy 
I-III) szkoła podstawowa zwy-
ciężczynią okazała się  Maja 
Murawska (PSP Stare Zawady), 
drugie miejsce zajął Szymon 
Janeczek (ZSP Wierzchowiny)  a 
trzecie Dawid Ćwiek (ZSP Wierz-
chowiny). W kategorii wiekowej 
C (kl. IV-VI) pierwsze miejsce 
wywalczył Kamil Dobrowolski 
(PSP Jedlińsk), drugie miejsce 
zajęła Ewelina Świąder, a trze-
cie Mateusz Piwowarczyk (oboje 
z PSP w Starych Zawadach).  
Natomiast w kategorii wiekowej 
D (gimnazjum) miejsce pierw-

sze zajęła Wiktoria Grzywacz 
(PG Jedlińsk), drugie Kuba Gizicki  
a trzecie Mateusz Siennicki (obaj  
z ZSP w Wierzchowinach)

Zwycięzcy otrzymali z rąk  
Sekretarza Gminy p. Andrzeja 

Pawluczyka nagrody w postaci 
edukacyjnych gier planszowych. 

Turniej nosi nazwę „Mikołaj-
kowy”, dlatego też na podsumo-
waniu pojawił się Mikołaj, który 
wszystkim uczestnikom wręczył 

paczki ze słodyczami.  Organi-
zatorzy dziękują placówkom 
oświatowym z terenu gminy za 
udział w tegorocznym X Turnieju 
 Mikołajkowym. 

Anna Malinowska

W nawiązaniu, do pięknych  
polski tradycji ludowych 

świątecznego ozdobienia do-
mów, GCKiKF po raz kolejny 
ogłosiło konkurs plastyczny 
dla placówek oświatowych  
z tereny gminy. 

W tym roku wpłynęło na niego 
144 prace, a temat tegorocznej 
edycji brzmiał ,,Stroik  i  bombki  
bożonarodzeniowe".13 grudnia 
br. odbyło się uroczyste podsu-
mowanie Gminnego Konkursu 
Plastycznego  w Centrum Kul-
tury, a nagrody laureatom wrę-
czył ks. prałat Henryk Ćwiek, 
Aneta Żurowska - przewodni-
cząca Rady Gminy oraz Ilona 
Starzyńska - skarbnik gminy.
Prace oceniało jury w składzie:  
Elżbieta Raczkowska – gł. spe-
cjalista ds. plastyki i wysta-
wiennictwa – Ośrodek Kultury i 
Sztuki „Resursa Obywatelska” w 
Radomiu, Bożena  Elżanowska  
członek zarządu Stowarzysze-
nia Społeczno- Kulturalnego ,, 
RAK" oraz  Halina Baran – czło-
nek Gminnej Komisji ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych. Po dokładnym obejrzeniu 
wszystkich prac jury postanowiło 
przyznać nagrody i wyróżnie-
nia  następującym osobom. W 
kategorii I (przedszkolaki i kl. ,,O” 
) nagrody otrzymali: Julia Koby-
larczyk - ZSP we Wsoli , Marcel 
Piasek -PSP w Jedlińsku, Julia 
Rudecka, Zuzanna Starzyńska  
- PSP w Jedlance, wyróżnienia 
otrzymali: Hanna Starzyńska 
-ZSP we Wsoli, Karolina Kołątaj, 
Katarzyna Jurczak - PSP w Sta-

rych Zwadach,  Krzysztof  Imo-
łek, -PSP w Jedlińsku, Zuzanna  
Sumińska, Igor Konopka -ZSP 
w Wierzchowinach, Mateusz 
Król - PSP w Bierwcach. W II 
kategorii wiekowej – klasy I – III 
szkoła podstawowa nagrody 
otrzymali: Aleksandra Kiepiela,  
Zuzanna Jemiołek -PSP w Jedliń-
sku,  Aleksandra  Kozłowska , 
Anna Sumińska - PSP w Bierw-
cach, Kacper Wojtala,  - PSP w 

Starych Zwadach, wyróżnienia 
otrzymali:   Izabela Popiel, Nata-
lia  Kołątaj - PSP w Starych Zwa-
dach,  Dawid Jędrzejewicz, Mak-
symilian Kapusta -ZSP w Wierz-
chowinach, Natalia Szymańska 
- PSP w Ludwikowie. W kategorii 
IV– VI klasa, szkoła podstawowa 
nagrody otrzymali: Natalia Sroka 
- PSP w Starych Zwadach, Ada 
Walczak  , Magdalena Krawczyk, 
Filip Krupa, Agnieszka Okruta 

-PSP w Jedlińsku, Julia Drew-
nowska, Amelia Urbaniak - PSP 
w Bierwcach, Ewa Kolza - ZSP 
we Wsoli wyróżnienia otrzymali: 
Kinga Chudzik, Bartłomiej Gutow-
ski - PSP w Starych Zwadach, 
Paweł Górecki- PSP w Bierw-
cach, Aleksandra Przezwój -ZSP  
w Wierzchowinach,  Agata Kiepiela 
- PSP w Jedlińsku, Nikola Kozłoska
-ZSP we Wsoli. W ostatniej czwar-
tej kategorii – gimnazjum nagrodę 
otrzymali:  Karolina Marszałek,  
ZSP w Wierzchowinach, Anna 
Religa, Anna Mokosa, Patrycja 
Glibowska, Szymon Rędzia- PG w 
Jedlińsku, wyróżnienia otrzymali:  
Kacper Śmiechowski,  Natalia 
Imiołek, Katarzyna Sadowska, 
Agata Piszak, Adam Łoboda - PG 
w Jedlińsku,  Sylwia Kruk- ZSP  
w Wierzchowinach.

Jury oceniając prace, które 
wpłynęły na konkurs brało pod 
uwagę staranność wykonania, 
użycie różnorodnych elementów 
z pominięciem tych gotowych, 
wkład pracy uczestników, wraże-
nia artystyczne i wyobraźnia pla-
styczną, a także samodzielność 
wykonania. Wszystkim uczestni-
kom konkursu  i ich opiekunom 
dziękujemy za udział, a laure-
atom gratulujemy pomysłowości 
i inwencji twórczej.  Nagrody   na 
konkurs tradycyjnie ufundowała 
Gminna Komisja ds. Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych.  
Prace, które wpłynęły na konkurs 
będą wyeksponowane  w GCKIKF 
do 30  stycznia 2017, zachęcam 
wszystkich do ich obejrzenia. 

 Agnieszka Gryzek 
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Przegląd Kolęd i Pastorałek 
13 grudnia 2016 roku 

w sali OSP w Je-
dlińsku odbyły się Jedliń-
skie Spotkania z kolędami  
i Pastorałkami. 

Przegląd odbywał się pod 
Patronatem Wójta Gminy 
Jedlińsk- Kamila Dziewierza, 
Przewodniczącej Rady Gminy 
Anety Żurowskiej oraz Ks. Pra-
łata Henryka Ćwieka, który 
zasiadał również w jury kon-
kursu. Do udziału w przeglądzie 
zostało zgłoszone 24 podmioty 
wykonawcze w różnych katego-
riach wiekowych. Na początku 
publiczność wysłuchała kolęd 
w wykonaniu dzieci z Publicz-
nego Przedszkola w Jedlińsku, 
które zaśpiewały  dwa utwory, 
za co zostały nagrodzone bra-
wami przez publiczność oraz 
otrzymały zbiorową nagrodę  
w postaci gry planszowej. 

W kolejności prezentowali 

się soliści i zespoły z kategorii 
wiekowej kl. 0-III. Nagrodzeni 
w tej kategorii zostali: Cezary 
Cielniak z ZSP w Wierzchowi-
nach- I miejsce,  natomiast Wik-
toria Konopka z ZSP w Wierz-
chowinach, Ewa Łoboda z PSP 
w Jedlińsku, Alicja Murawska i 
Oliwia Barszcz z PSP w Jedlińsku 
zajęły miejsca II, Zespół wokalny 

z PSP w Jedlińsku- I miejsce 
a zespół Gwiazdeczki z PSP  
w Jedlińsku – II miejsce.  

W kategorii wiekowej klasy 
IV-VI wśród solistów I miejsce 
zdobył Jakub Kowalczyk z PSP w 
Jedlińsku, miejsce drugie zajęła 
Zuzanna Fołtyn reprezentująca 
GCKIKF w Jedlińsku,  a trzecie Wik-
toria Malinowska z PSP w Jedliń-

sku. W kategorii wiekowej – klasy 
gimnazjalne,  I miejsce zajęła 
Oliwia Imiołek reprezentująca 
GCKIKF, miejsce drugie przypadło 
Zuzannie Król z GCKIKF a trzecie 
Mateuszowi  Kołodziejczykowi  
z PG w Jedlińsku. 

W kategorii zespoły (kl. IV-VI 
i gimnazjum) I miejsce zdobył 
zespół Fermata z PG w Jedlińsku, 
drugie miejsce zespół wokalny 
z PSP w Jedlińsku a trzecie 
Zespół wokalno - instrumentalny  
z ZSP w Wierzchowinach. 

Jury w składzie: ks. Henryk 
Ćwiek oraz Barbara Jagiełło 
postanowiło nominować do 
udziału w Staropolskim Kolę-
dowaniu w Resursie Obywa-
telskiej Jakuba Kowalczyka  
z PSP w Jedlińsku. 

Osoby nagrodzone i wyróż-
nione otrzymały nagrody 
w postaci: gier, albumów  
lub słodyczy.

GMINNE CENTRUM KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ W JEDLIŃSKU ZAPRASZA DZIECI I MŁODZIEŻ 

NA AKCJĘ FERIE 2017 (13-26 lutego 2017)
Zajęcia prowadzone będą w Jedlińsku oraz w świetlicach terenowych przez wykwalifikowaną kadrę

Szczegółowe plany zajęć dostępne będą 
na stronie internetowej www.ck.jedlinsk.pl 

oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych placówkach

W dniu 8 grudnia 2016 roku 
w Publicznej Szkole Pod-

stawowej im. T. Kościuszki w 
Jedlińsku odbyło się uroczyste 
podsumowanie Konkursu pla-
stycznego „Zwierzęta zimą w 
dolinie Radomki” dofinansowa-
nego przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie.

Na tę uroczystość przybyli 
zaproszeni goście: Artur Dąbrow-

ski – Prezes WFOŚW w Warszawie, 
Sławomir Białkowski – przewodni-
czący Zarządu Gmin Radomka, a 
równocześnie  wójt gm. Zakrzew, 
Dariusz Wołczyński – przewod-
niczący Zgromadzenia Związku 
Gmin Radomka (wójt gm. Przy-
tyk), Krzysztof Sobczak – wójt gm. 
Wieniawa, Tadeusz Tomasik – bur-
mistrz miasta i gm. Przysucha , 
Adam Gibała – wójt gm. Wolanów 
oraz członkowie Zgromadzenia 

Związku Gmin Radomka, przed-
stawiciele z poszczególnych gmin: 
Krystyna Bielawska- gm. i miasta 
Przysucha, Agnieszka Korzysta –  
gm. Zakrzew, Teresa Pankowska- 
gm. Wolanów, Stanisław Życzyński 
– gm. Wieniawa, Jacek Soból – gm. 
Przytyk oraz Marcin Drewnowski – 
gm Jedlińsk. 

Gości przyjął gospodarz gminy 
Kamil Dziewierz – wójt gminy 
Jedlińsk, który powitał gospodarzy 

tej szkoły Jana Duplę dyrektora 
szkoły i Elżbietę Religa wicedyrek-
tora szkoły. Wśród zaproszonych 
gości byli również dyrektorzy oraz 
uczniowie i opiekunowie poszcze-
gólnych szkół podstawowych, z 
których uczniowie brali udział w 
konkursie, a mianowicie z: PSP 
w Przysusze, ZSO w Wieniawie, 
PSP w Przytyku, PSP we Wrzesz-
czowie, PSP w Skrzyńsku, PSP w 
Bieniędzicach, PSP w Mniszku, 

„Zwierzęta zimą w dolinie Radomki”



17

Wigilia na Rynku w Jedlińsku

PSP w Mleczkowie, PSP w Gulinie,  
PSP w Zakrzewie oraz gospodarze 
PSP w Jedlińsku. Na uroczystość 
przybyli również zaproszeni gości 
z terenu gm. Jedlińsk: Andrzej 
Pawluczyk- sekretarz gm. Jedlińsk, 
Ewa Bartula – doradca wójta d/s 
oświaty w. Jedlińsk, Radosław 
Langierowicz – radny gm. Jedlińsk, 
Piotr Okleja – kier. Referatu Rol-
nictwa Środowiska i Gospodarki 
gruntami w Jedlińsku, Agnieszka 
Gryzek – dyr. GCKiKF w Jedlińsku, 
Bożena Starzyńska – dyr. GBP  
w Jedlińsku,  Jakub Rajkowski – 
przedstawiciel rady rodziców z PSP 
w Jedlińsku. Zaproszenie przyjęli 

przedstawiciele Koła Łowieckiego 
„RYS” – Radom w osobie: Włodzi-
mierz Chojnacki- prezes, Krzysz-
tof Barszcz – strażnik łowiecki 
(sędzia i instruktor strzelectwa 
sportowego) oraz Marek Mar-
szałek. W. Chojnacki  i K. Barszcz 
zaprezentowali ciekawą prelekcję 
na temat działalności Koła Łowiec-
kiego oraz na temat zwierząt  
wraz z pokazem.

Po przywitaniu zacnych gości 
uczniowie klas III a, III b, III c pod 
opieką wychowawców: Donaty 
Chojnackiej, Elżbiety Stachurskiej 
i Ewy Zegarek zaprezentowali 
przestawienie na temat dokar-

miania zwierząt zimą na tle pięk-
nej scenerii, której pomysłodawcą 
była wicedyrektor PSP z Jedlińska 
Elżbieta Religa, a wykonana przy 
wsparciu Teresy Leśniewskiej, 
Anety Kacprzak  oraz pozostałych 
nauczycieli i pracowników szkoły 
(pań woźnych i Piotra Musiałka) 
oraz Koła Łowickiego RYŚ, które 
zaprezentowało swoją kolekcję 
zwierząt, paśników i wiele innych 
atrakcji, a także przy pomocy 
Andrzeja Kosno,  producenta igla-
ków. Cała oprawa robiła wrażenie 
nie tylko na dzieciach, ale również 
na dorosłych.  Wystawę zwie-
rząt obejrzeli wszyscy uczniowie 

szkoły oraz dzieci z przedszkola w 
Jedlińsku. Bardzo dziękujmy Kołu 
Łowieckiemu RYŚ za wsparcie i 
za ufundowane nagrody. Dzięku-
jemy Związkowi Gmin Radomka 
za obecność w naszej szkole oraz 
za nagrody jakie między innymi 
uzyskała nasza uczennica: Wik-
toria zawada z kl. III b ( wych. E. 
Stachurska), która zajęła II miej-
sce indywidualnie w konkursie 
w kategoria „prace wyklejanki”. 
Podziękowania dla rodziców Iza-
beli i Michała Siara za ufundowane  
kubki z logo szkoły.

Elżbieta Religa

18 grudnia na Rynku  
w Jedlińsku odbyło się 

tradycyjne spotkanie wigilijne 
mieszkańców gminy. 

Życzenia świąteczne zebranym 
złożyli wójt gminy Kamil Dziewierz, 
przewodnicząca rady Aneta Żurow-
ska wraz z radnymi, ks. Grzegorz 
Wójcik - proboszcz parafii Jedlińsk, 
ks. prał. Henryk Ćwiek, Teodo-
zja Bień i Robert Dobosz - radni 
powiatu radomskiego oraz Andrzej 
Pawluczyk - sekretarz gminy.

Wigilię zorganizowały: Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Gminne Centrum Kultury i Kul-
tury Fizycznej oraz Urząd Gminy  
w Jedlińsku.
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„Mazowiecka Kuźnia smaków”

Finał projektu!

Porka bidna, pażybroda, 
racuchy, pyzy, garus czy 

kajmakówka. To tylko niektó-
re potrawy zaprezentowane 
podczas podsumowania pro-
jektu „Mazowiecka Kuźnia 
Smaków”, które odbyło się 5 
grudnia 2016 r  w Sali Kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy 
w Przytyku, organizatorem 
którego było Stowarzysze-
nie Lokalna Grup Działania  
„Razem dla Radomki”. 

Dawniej na wsiach nie było 
tak bogato jak dziś. Jadano to, co 
było pod ręką, jadano  głównie 
potrawy z „ziemniakami, kapu-
stę i potrawy mączne, które 
przyrządzało się z najtańszych 
gatunków zboża (jęczmienia, 
owsa, rzadziej z żyta i psze-
nicy)”. Pożywienie, które jadano 
na wsi, dzieliło się na zwykłe 
i świąteczne. Do codziennych 
posiłków zaliczano te, przygo-
towywane na bazie rozmaitych 
kasz, ziemniaków, grochu, kiszo-
nek, natomiast odświętnie spo-
żywano mięso, które było pro-
duktem luksusowym.

Nasze kulinarne dziedzic-
two zarówno to tradycyjne jak 

i to  regionalne  należy promo-
wać organizując stoiska wysta-
wiennicze na największych w 
kraju wydarzeniach związanych  
z promocją rolnictwa, produktów 
spożywczych, a babcine prze-
pisy przekazywać z pokolenia na 
pokolenia – tak mówili  organiza-
torzy i uczestnicy tego projektu.

Na spotkaniu i podsumowa-
nia programu „Mazowiecka Kuź-
nia Smaków” produkty  regio-
nalne i tradycyjne prezentowali  

również i przedstawiciele gminy 
Jedlińsk, zdobywając nagrody i 
wyróżnienia. 

Główne nagrody:
•	 Stowarzyszenia	 Rozwoju,	 Pro-
mocji Wsi Wsola i Okolic „Bądźmy 
Razem” za Racuchy z jabłkami 
•	firmy	GPH	Karp	Sp.	z	o.o.	za	Pia-
stowskiego karpia wędzonego 
Wyróżnienia zostały przyznane
•	firmie	„Czapla”	Mateusz	Czapla	
za Polędwicę Olchową

•	Pani	Monice	Kowalczyk	za	Kaj-
makówkę 
•	 Pani	 Katarzynie	 Ofiarze	 za	
Pażybrodę
•	 dla	 Pani	 Elżbiety	 Rędzia	 za	
Smordinówkę – nalewkę z czarnej 
porzeczki
•	dla	Pani	Doroty	Rędzia	za	Miód	
Wielokwiatowy

Wszystkim, którzy zechcieli 
podzielić się smakiem tradycji – 
dziękujemy.

S t o w a r z y s z e n i e 
Rozwoju Wsi Bierwce i 
Okolic oraz Grupa nie-
formalna Bierwieccy 
odkrywcy kultury 
zrealizowali projekt” 
Poszukiwacze kultury” 
Projekt dofinansowany był ze 
środków Programu „FIO–Mazow-
sze Lokalnie” realizowanego 
przez Fundację Fundusz Współ-
pracy Stowarzyszenie BORIS, 
oraz Stowarzyszenie Europa i My.

Realizacja projektu trwała od 
czerwca do września i miała na 
celu kształtowanie nawyków 
do czynnego, kreatywnego spę-
dzania czasu, rozwoju własnych 
umiejętności. a przede wszyst-
kim do rozwoju i budowy dialogu 
międzypokoleniowego. Wiąże się 
z tym poprawa jakości i poziomu 
życia osób starszych oraz wzrost 
aktywności społecznej i kształto-
wanie oferty kultury w ośrodkach 
wiejskich. W wyniku przeprowa-
dzonych warsztatów stworzono 
Nieformalny Wiejski Uniwersy-
tet Sztuki, który skupia osoby 
aktywne i zaangażowane. Wykre-
owano lokalnych animatorów kul-
tury, którzy będą współpracować 
i kształtować „przestrzeń kultury” 
czyli wydarzenia kulturalne skie-
rowane do wszystkich mieszkań-
ców. Poprzez udział dwóch grup 

wiekowych (młodzi i seniorzy) 
udało się zainspirować osoby 
młodsze do poznania piękna tra-
dycji ludowej, a seniorów zapo-
znać z nowymi zdobyczami komu-
nikacji multimedialnej. W ramach 
projektu powstała grupa śpie-
wacza „Biesiada Bierwiecka”, do 
której należą seniorzy i młodzież. 
Grupa zaprezentowała zdobyte 
umiejętności podczas spotkania 
sierpniowego w sali kameralnej w 
PSP w Bierwcach oraz imprezy V 
Jarmark ludowy podczas, którego 
prezentowana była muzyczna 
inicjatywa Rytm Ulicy. Z wyda-
rzenia tego powstała relacja w 
telewizji lokalnej. 

Przeprowadzono warszta-
ty:animacji kultury, przekazując 
wiedzę, która pozwoliła wyłonić 
lokalnych animatorów kultury. 
Podejmując inicjatywy kultu-
ralno–artystyczne, umożliwiono 
konfrontację spojrzeń i wymianę 
umiejętności. 

warsztaty kulinarne, osoby 
starsze uczyły młodsze trady-
cyjnych potraw ludowych ale 
też pod okiem doświadczonego 

trenera poznano tajniki kuchni 
dietetycznej i zasady zdrowego 
żywienia.

warsztaty z nowych mediów i 
obsługi komputera to cykl dzia-

łań, które miały na celu pokazanie 
tego co stanowi podstawę komu-
nikowania się we współczesnym 
świecie. Podczas zajęć poznano 
zasady tworzenia stron interne-

Kamil Dziewierz - wójt gminy, wraz z nagrodzonymi.•



19

Mikołajki w Bierwcach
Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi Bierwce i Okolic zre-
alizowało Lokalną  Inicjatywę  
Społeczną  pt” MIKOŁAJKI, 
Seniorzy dzieciom-między-
pokoleniowe spotkanie arty-
styczne”  w ramach projektu 
dofinansowanego ze środków 
Województwa Mazowieckiego  
Mazowsze serce Polski. 

Projekt realizowany był  
w Publicznej Szkole Podstawo-
wej im. Henryka Sienkiewicza  
w Bierwcach, która nieodpłat-
nie udostępniła sale na ten cel.  
W ramach prowadzonego pro-
jektu systematycznie odbywały 
się warsztaty wokalne połą-
czone z próbami zespołu Bie-
siada Bierwiecka z akompania-
torem i opiekunem muzycznym. 
Podczas spotkań zespół śpiewa-
czy udoskonalił i przygotował 
nowy repertuar.  Członkowie 
grupy mogli dzięki zdobytemu 
doświadczeniu wystąpić na: Dniu 
Seniora w GCKiKF w Jedlińsku 
(17listopada) oraz na Andrzej-
kach Folkowych ( 26 listopada) 
we Wrzosie gm. Przytyk na kon-
cercie lokalnym, który był szansą 
dla członków Biesiady zapre-
zentowania nabytych umiejęt-
ności oraz obycia się z grupą 
słuchaczy. Zapewnił możliwość 
rozwoju artystycznego i poka-
zania swych osiągnięć poza wła-
sną gminą. Kolejnym zadaniem 
był udział Biesiady Bierwieckiej 
w Mikołajkach artystycznych – 

Seniorzy dzieciom (6 grudnia) 
w PSP Bierwce. Członkowie 
przygotowali specjalny program 
artystyczny przeznaczony do 
wspólnego rodzinnego śpiewa-
nia i kolędowania .Nie zabrakło 
też Mikołaja, który tradycyjnie  
przybył do dzieci i obdarował ich 
skromnymi upominkami. Podczas 
spotkania seniorzy podzielili 
się z wnukami i uczniami PSP  
w Bierwcach wspomnieniami ze 
swego dzieciństwa związanymi 
ze zwyczajami świątecznymi, 
którymi zainteresowali dzieci. 
Opowieści seniorów ukazały   
skromne , ale pełne serdeczności 
i radości czasy minione. Celem  
spotkania było podsumowanie 
zrealizowanego przez Stowa-
rzyszenie  projektu, wzmoc-
nienie więzi międzypokolenio-
wej przywołanie wspomnień  
z dzieciństwa seniorów również 
poprzez wspólne obejrzenie 
przygotowanego przez rodziców 
przedstawienia „Rzepka J.Tu-
wima. Mikołajki były spotkaniem 
łączącym trzy pokolenia( dziad-
ków, rodziców, wnuków) stało 
się szansą nawiązania bliższych 
relacji , poznania historii i tradycji 
własnej mikrospołeczności. Mam 
nadzieję ,że były to bajeczne  
i niezapomniane Mikołajki, które 
przyniosły radość dzieciom. 

Ewa Ofiara –
prezes Stowarzyszenia 

Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

towych www oraz funkcjonowa-
nia indywidualnych kont na por-
talach społecznościowych.

Warsztaty muzyczne - gra na 
instrumentach ludowych i afry-
kańskich, to działania łączące 
muzykę etniczną z muzyką tra-
dycyjną skierowane do uzdol-
nionej artystycznie młodzieży  
bierwieckiej. 

Nordic walking, to działania 
sportowo-rekreacyjne, w których 

uczestniczyła grupa seniorów 
poprawiając swą kondycję.

Dodatkową atrakcją był 
wspólny wyjazd uczestników 
do kina w Radomiu, który umoc-
nił integrację. Przeprowadzone 
warsztaty przyczyniły się do 
aktywnego uczestnictwa miesz-
kańców w życiu społecznym, 
oraz do poprawy jakości życia. 
Pozytywnie wpłynęły na poczu-
cie przynależności do środowiska 

lokalnego, poprawiły umiejętność 
współpracy w grupie. Uważamy, 
że dzięki realizacji inicjatywy 
i podjęciu cyklu różnorodnych 
warsztatów , uczestnicy będą 
ze sobą współpracować, dążąc 
do aktywizacji społeczeństwa 
lokalnego kreując i organizując 
wydarzenia artystyczne również 
po zakończeniu projektu czego 
im życzymy.

Serdeczne podziękowania kie-

rujemy  do osób zaangażowa-
nych w organizację V Jarmarku 
ludowego a w szczególności do 
sponsorów na których co roku 
możemy liczyć: Piekarnia Expuch, 
Firma Czapla, Punkt Apteczny 
Julita  Pawłowska, Magda i Szy-
mon Wójcik, sklep u „Kaśki”, 
FHU „Misza”, naszym Radnym 
powiatu, oraz innym anonimo-
wym  darczyńcom.

Ewa Ofiara
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„Trzy razy nie: nie pij, nie pal, nie bierz” 
9 grudnia 2016 roku w na-

szej szkole odbyło się uro-
czyste podsumowanie Gmin-
nego Konkursu Plastycznego 
„ Trzy razy nie: nie pij, nie 
pal, nie bierz”, realizowanego 
w tym roku pod hasłem „Żeby 
zdrowym być, trzeba zdrowo 
żyć”.

Na konkurs wpłynęło 136 
prac plastycznych. Komisja po 
wnikliwej analizie zrealizowa-
nych przez uczniów prac, biorąc 
pod uwagę: umiejętność posłu-
giwania się środkami wyrazu 
plastycznego, samodzielność w 
realizacji tematu, estetykę pracy 
stwierdza, że zrealizowane 

prace plastyczne wpłynęły na:
•	propagowanie	zdrowego	stylu	
życia;
•	uświadomienie	zagrożeń	
wynikających z nadużywania 
alkoholu, palenia papierosów, 
zażywania narkotyków i dopa-
laczy;
•	wdrażanie	do	wnikliwej	obser-
wacji otaczającego świata, naj-
bliższego otoczenia;
•	promowanie	uzdolnień	pla-
stycznych uczniów.

Komisja postanowiła przyznać 
równorzędne wyróżnienia auto-
rom prac plastycznych w dwóch 
kategoriach wiekowych.

Bóle pleców. Jak i gdzie leczyć?
Rwa kulszowa
Objawy:

• ból w okolicy krzyżowej kręgosłupa,

• ból mogący promieniować w dół do nogi,

• palący ból w nodze,

• osłabienie siły mięśniowej w okolicy poślad-
ków, uda, łydki lub stopy,

• drętwienie i mrowienie łydki.

Co należy zrobić?

Udać się do lekarza. Zwykle po zleceniu 
odpowiednich leków, pacjent kierowany 

jest na rehabilitację. Musi ona jednak prze-
biegać w sposób profesjonalny. Nie zalec 
się zatem samodzielnych ćwiczeń w domu, 
by nie nadwyrężyć mięśni i nie pogorszyć 
stanu chorego.

Gdzie szukać pomocy?

Sprawdzona, doskonale wyposażona do 
leczenia tego typu dolegliwości jest SPZOZ 
– Poradnia Rehabilitacji w Jedlińsku. 

Profesjonalna opieka i nowoczesny sprzęt 
stanowią o wysokiej jakości usług.

mgr Ewa Kornak
fizykoterapeuta, koordynator 

Poradni Rehabilitacji w Jedlińsku

Jedlińsk, ul. Warecka 4
tel. 516 722 433

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

Poradnia rehabilitacji
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Harmonogram odbioru odpadów w okresie od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r.
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Informujemy mieszkańców gminy Jedlińsk 
o możliwości zaadoptowania psa ze schroniska 

dla bezdomnych zwierząt w Urbanowie.
Wszystkie psy posiadają aktualne badania.

Tel. kontaktowy: 605 656 727 – całodobowo.
Zdjęcia wraz z opisami psów 

dostępne są na stronie internetowej: 
www.jedlinsk.pl/adopcja

Informujemy mieszkańców gminy Jedlińsk, posiada-
jących 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.

Informacja
o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej gminnej sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie gminy Jedlińsk
W związku z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jedlińsk przypomina się miesz-

kańcom: Czarnej Roli, Piaseczna, Jedlińska, Jedlanki, Kępin i Woli Gutowskiej o obowiązku przyłączenia 
nieruchomości do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Czarna Rola, Piaseczno, Jedlińsk,  
Jedlanka, Kępiny i Wola Gutowska gmina Jedlińsk.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada na właścicieli nieruchomo-
ści art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.). Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy 
nieruchomość została wcześniej wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Przypominamy, że uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłącze-
nia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnie-
nia. W takim przypadku Gmina ma możliwości prawne: wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku  
(art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz sankcji grzywny.

W związku z powyższym apeluję do wszystkich o niezwłoczne przystąpienie do wykonania obowiązku podłą-
czenia nieruchomości do gminnej kanalizacji sanitarnej. W celu przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyj-
nej należy wystąpić do Zakładu Gospodarki Komunalnej, ul. Ogrodowa 51A z wnioskiem o określenie warunków 
przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Wójt Gminy
Kamil Dziewierz

Informacja o zakończonej zbiórce wyrobów zawierających azbest
Kontynuując coroczną akcję zbiórki wyrobów zawierających azbest, Wójt Gminy ogłosił w kwietniu 2016 r. 

nabór wniosków na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierający azbest z nieruchomości położonych na 
terenie gminy Jedlińsk. Do Urzędu Gminy w Jedlińsku wpłynęło 78 wniosków na odbiór azbestu z budynków 
mieszkalnych oraz gospodarczych. Łącznie do utylizacji zostało przekazane 149,7 ton materiałów budowlanych 
zawierających azbest. Całości zadania została finansowana z budżetu gminy.

Mieszkańcy, którzy planują wymianę pokrycia dachowego z płyt azbestowo cementowych mogą skorzystać 
z dofinansowania odbioru i unieszkodliwiania po uprzednim złożeniu wniosków w Urzędzie Gminy w Jedlińsku. 

Zwrot podatku akcyzowego
Producenci rolni w 2017 roku mogą ubiegać się o zwrot po-

datku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej:

•	w	terminie	od	1	lutego	2017	r.	do	29	lutego	2017	r.	należy	zło-
żyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT lub ich kopiami 
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie  
od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,
•	w	terminie	od	1	sierpnia	2017	r.	do	31	sierpnia	2017	r.	należy	
złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT lub ich kopiami 
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 
lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r., w ramach limitu zwrotu podatku 
określonego na 2017 r.



23

Komunikaty, informacje
UWAGA MIESZKAŃCY

Bezpłatna zbiórka wyrobów 
zawierających azbest

W związku z centralizacja rozliczeń VAT w gminach 
od 1 stycznia 2017 r. istnieje obowiązek wymiany 

wszystkich umów z odbiorcami na dostarczenie wody 
i odprowadzanie ścieków z terenu gminy Jedlińsk.

Prosimy wszystkich właścicieli i użytkowników 
nieruchomości, u których zaistniały zmiany własno-

ściowe lub adresowe o pilny kontakt osobisty 
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku, 

ul. Ogrodowa 51A w celu aktualizacji danych.

ODŚNIEŻANIE DRÓG

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

Drogi powiatowe:
Leszek Adach - kierownik 
Obwodu Drogowego 
w Siczkach

48 32 21 605 
603 592 881

Drogi gminne:
Michał Surus - pracownik 
Urzędu Gminy w Jedlińsku

48 32 13 087
691 050 885

W związku z planowanym 
wystąpieniem przez Urząd 
Gminy w Jedlińsku do Woje-
wódzkiego Funduszy Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie w sprawie dotacji 
na transport i utylizację wyro-
bów zawierających azbest infor-
muję, że od 16.01.2017 r. do 
28.02.2017 r. w Urzędzie Gminy 
w Jedlińsku, pok. 03 (Referat Rol-
nictwa, Środowiska i Gospodarki 
Gruntami) przyjmowane będę 
wnioski dotyczące zgłoszenia 
do odbioru i utylizacji odpadów 
azbestowych z nieruchomości  
na ternie gminy Jedlińsk.

O bezpłatny odbiór i utyli-
zację ubiegać się mogą osoby 
fizyczne, nieprowadzące dzia-
łalności gospodarczej, będące 

właścicielami, użytkowni-
kami wieczystymi lub zarząd-
cami nieruchomości z terenu 
 gminy Jedlińsk.

Składając wniosek należy 
dokładnie określić rodzaj wyrobu 
(np. płyty faliste azbestowo-
cementowe dla budownictwa), 
ilość w m2 lub kg oraz wypełnić 
na miejscu w Urzędzie Gminy 
niezbędne załączniki.

Wniosek wraz z załącznikami 
będzie można pobrać w Urzę-
dzie Gminy w Jedlińsku, pok. 03 
oraz na stronie internetowej  
www.jedlinsk.pl.

Szczegółowe informacje pod 
nr telefonu (48) 32-13-098.

Wójt Gminy Jedlińsk
Kamil Dziewierz

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego przypominamy 
o konieczności zachowania podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa podczas procesu spalania paliw i ogrzewania elektrycz-
nego w indywidualnych gospodarstwach domowych. Rokrocznie 
dochodzi do wielu wypadków typu: zaczadzenia, pożary, wybuchy 
instalacji grzewczych, spowodowanych niewłaściwym użytkowa-
niem instalacji grzewczych.

Przypominamy również o zakazie spalania w piecach odpadów, 
szczególnie tych, które uwalniają do atmosfery związki toksyczne 
(np. tworzywa sztuczne), powodując zagrożenie dla zdrowia w 
postaci tzw. „niskiej emisji”. Obszerne informacje nt. zagrożeń 
wynikających z niskiej emisji znajdziecie Państwo na stronie 
internetowej www.czymoddychasz.pl prowadzonej w ramach 
ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Nie dla Niskiej Emisji! 
czyli czy wiesz czym oddychasz?”. Zachęcamy do zapoznania się 
z tymi materiałami.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków
obowiązujące na terenie gminy Jedlińsk od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Taryfa opłat za dostarczoną wodę w rozliczeniach ilościowych (zł/m3)

Taryfa miesięcznych opłat abonamentowych za dostarczoną wodę

Taryfa stawek opłat za odprowadzenie ścieków w rozliczeniach ilościowych (zł/m3)

*do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązu-
jącymi przepisami. Aktualna wysokość podatku VAT wynosi 8%.

Taryfowa grupa odbiorców Cena netto (zł) Podatek VAT (zł) Cena brutto (zł)

Grupa 1 – wszyscy odbiorcy 2,35 0,19 2,54

Liczba odbiorców/okres rozliczeniowy Opłat netto (zł) Podatek VAT (zł) Opłat brutto zł)

Od 1 odbiorcy wody/m-c 1,50 0,12 1,62

Taryfowa grupa odbiorców Opłat netto (zł) Podatek VAT (zł) Opłat brutto (zł)

Grupa 1 – ścieki bytowe z kanalizacji 3,45 0,28 3,73

Grupa 2 – ścieki dowożone 5,70 0,46 6,16

Grupa 3 – ścieki przemysłowe 11,60 0,93 12,53

Podczas sesji 24 listopada 2016 r. Rada Gminy przyjęła zaproponowane przez wójta 
stawki podatków lokalnych na 2017 r. Stawka podatku od nieruchomości od budynków 
gospodarczych niewchodzących w skład gospodarstwa rolnego (np. garaże i inne budynki  
gospodarcze) została obniżona z 5 zł do 3 zł za 1 m2.

W 2016 r. w Jedlińsku pięć 
razy odbyła się akcja zbiórki 
krwi przeprowadzona w 
krwiobusie Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Rado-
miu. Do oddania krwi zgłosiło 
się 133 osoby, a po bada-
niach lekarskich do pobrania 
krwi zakwalifikowano 106 

osób. Łącznie udało się 
pozyskać 47,5 litra krwi. 
Wszystkim krwiodawcom  
serdecznie dziękuję.

Chciałbym także podzię-
kować Józefowi Waniek, dyr. 
RCKiK w Radomiu za dotych-
czasową współpracę.

Kamil Dziewierz

Zbiórki krwi w 2016 r.
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W związku z okresem grzew-
czym przypominamy wszyst-

kim mieszkańcom gminy Jedlińsk, iż 
obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘD-
NY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na 
terenie nieruchomości oraz w pie-
cach domowych. Jest to związane 
nie tylko z regulacjami prawnymi 
i ochroną środowiska, ale przede 
wszystkim z troską o zdrowie  
i życie mieszkańców gminy.

PAMIĘTAJ!!!
Domowy piec nie jest przeznaczony 

do spalania śmieci!
Nie wolno spalać:
- plastikowych pojemników i butelek 

po napojach,
- zużytych opon,
- innych odpadów z gumy,
- przedmiotów z tworzyw sztucz-

nych,
- elementów drewnianych pokrytych 

lakierem,
- sztucznej skóry,
- opakowań po rozpuszczalnikach 

czy środkach ochrony roślin,
- opakowań po farbach i lakierach,
- pozostałości farb i lakierów,
- plastikowych toreb z polietylenu,
- papieru bielonego związkami 

chloru z nadrukiem farb kolorowych.
W gospodarstwach domowych 

można spalać tylko, poza opałem:
- papier, tekturę i drewno,
- opakowania z papieru, tektury i 

drewna,
- odpady z gospodarki leśnej, ale nie 

chemikalia i opakowania z tworzyw 
sztucznych,

- odpady kory i korka,
- trociny, wióry i ścinki,
- mechanicznie wydzielone odrzuty 

z przeróbki makulatury.
Ważne!! Gdy dym z komina wzbudzi 

podejrzenia sąsiadów, mogą oni poin-
formować policję. Funkcjonariusze 
mają prawo wejść na prywatna pose-
sję i skontrolować, jakie materiały są 
używane do palenia w piecu.

Uprawnieni funkcjonariusze mogą:
- wejść do domu w godzinach od 

6:00  
do 22:00,

- przeprowadzić badania specjalnym 
sprzętem w celu ustalenia jakie mate-
riały palone są w piecu,

- żądać wyjaśnień i niezbędnych 
dokumentów.

Ten, kto uniemożliwia wykonanie 

powyższych czynności, naraża się 
na karę pozbawienia wolności do lat 
trzech. Mandat za palenie śmieci w 
piecu może wynosić nawet 500 zł. 
Odmowa jego przyjęcia grozi skiero-
waniem sprawy do sądu, a wtedy kara 
z reguły jest znacznie wyższa. Ten, 
kto nie zgodzi się na sankcję nałożoną 
przez policję, ryzykuje, że spędzi 30 
dni w areszcie lub zapłaci grzywnę 
nawet do 5 tys. zł. Obwiniony, który 
przegra sprawę, uiści także koszty 
postępowania sądowego. Chyba, że w 
toku postępowania udowodni, iż spalał 
w piecu jedynie dozwolone materiały.

Obowiązujące przepisy prawa:
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 
r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 
2013 r., poz. 21 z późn. zm.) – art. 
71: „Kto wbrew zakazowi termicz-
nie przekształca odpady poza spalar-
niami odpadów lub współspalarniami 
odpadów podlega karze aresztu albo 
grzywny”.
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 250 z późn. zm.) – art. 5 ust. 1: 
„Właściciele nieruchomości zapew-
niają utrzymanie czystości i porządku 
przez: wyposażenie nieruchomości w 
urządzenia służące do zbierania odpa-
dów komunalnych oraz utrzymanie 
tych urządzeń w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicz-
nym; (…) pozbywanie się zebranych na 
terenie nieruchomości odpadów komu-
nalnych oraz nieczystości ciekłych w 
sposób zgodny z przepisami ustawy 
i przepisami odrębnymi”; art. 10 ust. 

2: „Kto nie wykonuje obowiązków 
wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega 
karze grzywny”.
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. 
Dz. U. z 2016r., poz. 672 ze zm.) – art. 
379
- ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 
r., poz. 1137) – art. 225 par. 1
- zarządzenie Ministra Środowiska z 
dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie 
listy rodzajów odpadów, które osoby 
fizyczne lub jednostki organizacyjne 
niebędące przedsiębiorcami mogą 
poddawać odzyskowi na potrzeby wła-
sne, oraz dopuszczalnych metod ich 
odzysku – par. 1

Czym grozi spalanie śmieci:
- dioksyny i furany powstające w cza-
sie spalania śmieci, nieodwracalnie 
niszczą zdrowie – powodują nowo-
twory wątroby i płuc, uszkadzają płód 
i strukturę kodu genetycznego oraz 
mają działanie alergiczne, 
- związki te to jedna z najsilniejszych 
trucizn, jakie zna ludzkość - ich działa-
nie polega na podstępnym bo powol-
nym, ale niezwykle skutecznym uszka-
dzaniu rozmnażających się komórek w 
organizmach żywych, 
- niecałe 2 miligramy dioksyn wystar-
czą by zabić człowieka. 

Spalając odpady w piecach 
trujemy więc siebie, sąsiadów, 
powietrze, wodę, glebę, a dodat-
kowo zwiększa się ryzyko zapale-
nia się przewodów kominowych,  
a przez to i całego domu.

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW



25

Z życia szkół
PSP w Bierwcach

Wycieczka Ogrodu 
Botanicznego

Uczniowie klas III–VI wraz z wycho-
wawcami udali się do Powsina. 
Wyjazd ten odbył się w ramach prze-
prowadzanego w szkole projektu 
RAZEM DLA KLIMATU realizowanego 
przy współpracy z Fundacją na rzecz 
Rozwoju Polskiego Rolnictwa dofi-
nansowanego przez Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

W Centrum Edukacji Przyrodniczo
-Ekologicznej uczniowie uczestni-
czyli w lekcji „Różnorodność świata 
roślin”. Kilkugodzinne zajęcia skła-
dały się z trzech części: prezenta-
cji multimedialnej, własnoręcznym 
wykonaniu preparatów mikroskopo-
wych i wycieczki terenowej. Tego 
typu aktywność przyniosła wiele 
korzyści uczniom – nie tylko podzi-
wiali piękne widoki, ale poznali także 
wiele ciekawostek na temat życia 
roślin, podnosząc tym samym świa-
domość w zakresie ekologii.
Dzień Edukacji Narodowej w Sali 

Kameralnej PSP w Bierwcach
Opiekunki SU w ramach akade-

mii z okazji DEN zaprosiły gości na 
humorystyczny pokaz nauczyciel-
skiej mody. Zebrani, oglądając skład 
garderoby pedagogów uczących 
poszczególnych przedmiotów, bawili 
się wyśmienicie, a swoje zadowole-
nie wyrazili niekończącymi się bra-
wami. Podczas uroczystości dyrektor 
szkoły Elżbieta Łoboda podziękowała 
nauczycielom za dotychczasową 
pracę, motywując ich do dalszych 
wytężonych działań. Głos zabrała 
także zaproszona na uroczystość 
Joanna Mazur, poprzednia dyrektor 
szkoły. Do podziękowań dla nauczy-
cieli włączyli się także przedstawi-
ciele Rady Rodziców i uczniowie.

Podsumowanie konkursów
 w ramach projektu 

„Razem dla klimatu”
W naszej szkole miało miejsce pod-

sumowanie Międzyszkolnego kon-
kursu plastycznego „Był sobie ogród” 
i Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy 
o Klimacie przeprowadzonych w 
ramach projektu „Razem dla klimatu”. 

Na konkurs wpłynęło 112 prac pla-
stycznych i 10 prezentacji multi-
medialnych. Łącznie nagrodzono 
i wyróżniono prace 26 uczniów z 
terenu naszej gminy.

Nagrody wręczała dyrektor Elż-
bieta Łoboda i zaproszony gość – 
Witold Makulski – Kierownik Biura 
Terenowego Fundacji na rzecz Roz-
woju Polskiego Rolnictwa.

Sukcesy w konkursach
2 października 2016 r. Związek 

Gmin Radomka zorganizował mię-
dzygminny konkurs „Czas na las”, w 
którym wzięło udział 9 szkół z pięciu 
gmin. My jako jedyni reprezentowali-
śmy gminę Jedlińsk. Tym bardziej jest 
nam miło poinformować, że konkurs 
ten zakończył się znaczącym suk-
cesem naszych uczniów. III miejsce 
w kategorii pokaz mody „Dary lasu” 
zajęła uczennica klasy III Paulina 
Piątkowska, a Cezary Piątkowski i 
Kacper Jurek (uczniowie klas V i VI) 
zdobyli II miejsce w konkursie na 
komiczną scenkę „Z życia lasu”.

Nasi uczniowie godnie reprezen-
towali szkołę także w XXI Gminnym 
Konkursie Recytatorskim Poezji 
Patriotycznej. W kategorii uczniów 
młodszych nagrody otrzymali: Amelia 
Marszałkiewicz z grupy 0 – wyróżnie-
nie; Maja Rdzanek z grupy 0 – wyróż-
nienie; Aleksandra Kozłowska z klasy 
II – II miejsce; Emilia Dziewiór z klasy 
III – wyróżnienie. Z kolei w katego-
rii uczniów starszych z klas IV–VI 
wyróżnienia otrzymali: Adam Kalbar-
czyk z klasy IV i Julia Drewnowska z 
klasy V.

W Międzyszkolnym konkursie pla-
stycznym „Był sobie ogród” i Mię-
dzyszkolnym Konkursie Wiedzy o 
Klimacie nasi uczniowie uzyskali: II 
miejsce w kategorii klas II–III – Kata-
rzyna Dobrowolska; wyróżnienie w 
kategorii klas II–III – Mateusz Ofiara; 
II miejsce w kategorii klas IV–VI – 
Amelia Bartkiewicz; wyróżnienie 
(prezentacja multimedialna) – Paweł 
Bzducha.

Narodowe Święto 
Niepodległości

11 listopada 2016 r. poczet 
sztandarowy na czele z dyrektor 

Elżbietą Łobodą uczestniczył w 
gminnych obchodach Święta Nie-
podległości. Po uroczystej mszy 
św. w intencji Ojczyzny uczestnicy 
złożyli wieńce pod pomnikiem ku 
czci pomordowanych w czasie oku-
pacji hitlerowskiej. Następnie udali 
się pod pomnik ku czci żołnierzy 
AK poległych i pomordowanych  
w latach 1939–1956, gdzie  
złożono wieńce.

I Dzień Patrona
11 listopada – Dzień Niepodle-

głości i 15 listopada – 100. rocz-
nica śmierci Henryka Sienkiewicza 
– te dwa ważne dla każdego ucznia 
naszej szkoły dni zostały połączone 
w jedno święto – I Dzień Patrona. W 
tym uroczystym dniu towarzyszyli 
nam goście: ks. proboszcz Janusz 
Chamera, Ewa Ofiara – radna gminy 
Jedlińsk, Bożena Starzyńska – dyrek-
tor Gminnej Biblioteki Publicznej 
oraz przedstawiciele Rady Rodzi-
ców: Mirosław Kalbarczyk, Katarzyna 
Bolesta, Teodora Piątkowska i Iwona 
Górecka.

Obchody rozpoczęły się odśpiewa-
niem hymnu szkolnego, następnie 
uczniowie obejrzeli spektakl patrio-
tyczny pt. „Hen od Lecha, Piasta, 
Mieszka…”, nawiązujący do począt-
ków państwa polskiego i 1050. rocz-
nicy chrztu Polski oraz Roku Henryka 
Sienkiewicza. Z kolei dyrektor Elż-
bieta Łoboda zaprosiła na spotkanie 
z Patronem Naszej Szkoły Henrykiem 
Sienkiewiczem – w tej roli Kacper 
Jurek. Zabrał on uczniów w podróż do 

przeszłości oraz zachęcił do aktyw-
nego udziału w zajęciach przygoto-
wanych specjalnie na ten dzień. 

Na początek – wywiad z pisarzem 
– film w reżyserii naszej polonistki 
Moniki Skwirowskiej. Następnie 
uczniowie w swoich klasach uczest-
niczyli w zajęciach popularyzujących 
postać naszego patrona. Były gry 
dydaktyczne – opracowane przez 
uczniów, wspólne malowanie por-
tretu pisarza, quizy, krzyżówki i kolo-
rowanki dla najmłodszych.

Coś dla ciała…, coś dla ducha…
Opiekunowie SU nie zapominają o 

swoich uczniach i specjalnie dla nich 
organizują szkolne dyskoteki. Wyda-
rzenia te bardzo podobają się naszym 
podopiecznym, głównie ze względu 
na liczne konkursy, w których dzieci 
biorą bardzo chętnie udział.

25 listopada 2016 r. na całym 
świecie obchodzony jest Dzień Plu-
szowego Misia. Z tej okazji opie-
kun biblioteki szkolnej Joanna Sitek 
przygotowała dla uczniów klas 0–
III kilka atrakcji. Były prezentacje 
utworów z literatury dziecięcej, w 
których występują misie, było czy-
tane książki pt. „Marzenie małego 
misia”, wreszcie był też pokaz bajek 
z misiem w roli głównej. Podsumo-
waniem wydarzenia była wspólna 
zabawa przy muzyce i śpiewanie pio-
senek o misiach.

Monika Skwirowska

Dziękujemy…
Społeczność Publicznej Szkoły 

im. Jana Pawła II w Ludwikowie 
składa serdeczne podziękowania 
wójtowi gminy Jedlińsk Kamilowi 
Dziewierzowi, sekretarzowi gminy 
Andrzejowi Pawluczykowi i człon-
kom Gminnej Komisji ds. Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych za 
zakup tablicy interaktywnej. Pomoce 
naukowe i materiały dydaktyczne 
stanowią główne narzędzie pracy 
dydaktycznej nauczyciela w szkole. 
Umiejętne wdrożenie w przebieg 
procesu edukacji zasobów interak-
tywnych z pewnością przełoży się 
na znaczny wzrost stopnia przy-
swajania wiedzy przez uczniów,  
co z kolei wpłynie na polepszenie 
jakości samego procesu kształcenia.

Reforma systemu edukacji: 
Dobra Szkoła…

W dniu 1 grudnia dyrektor PSP w 
Ludwikowie mgr Małgorzata Sobień, 
nauczyciele oraz rodzice uczestni-

czyli w konferencji z przedstawi-
cielami Mazowieckiego Kuratorium 
Oświaty. Udział w spotkaniu to jeden 
z elementów przygotowania naszej 
szkoły do reformy systemu eduka-
cji. Szkoła doposażona została w 
pomoce dydaktyczne, z których część 
wykorzystana będzie w nauczaniu 
przedmiotów przyrodniczych w kla-
sach VII i VIII. Zakupiono również 
nowe ławki i krzesełka dostosowane 
do grupy wiekowej 10–15 lat. Sala 
polonistyczna doposażona została 
w nowy ekran i laptop. Nauczyciele 
naszej szkoły podnoszą swoje kwali-
fikacje zawodowe na studiach pody-
plomowych m.in. z zakresu geografii, 
biologii, wiedzy o społeczeństwie.

Ślubujemy…
Dnia 4 listopada w naszej szkole 

odbyło się ślubowanie uczniów 
klasy I. Ta piękna szkolna trady-
cja jest dla dzieci symbolicznym 
zakończeniem etapu przedszkol-
nego, a rozpoczęciem I etapu edu-

kacyjnego. Wśród zaproszonych 
gości byli najbliżsi bohaterów tego  
dnia – rodzice i dziadkowie.

Pierwszaki ślubowały na sztandar 
szkoły, iż będą godnie reprezento-
wały jej imię, szanowały wszystkich 
członków szkolnej społeczności oraz 
wywiązywały się z obowiązków 
ucznia PSP im. Jana Pawła w Ludwi-
kowie. Po akcie ślubowania dzieci 
zostały pasowane na uczniów. Część 

oficjalną zakończyły życzenia prze-
kazane przez uczniów klasy szóstej. 
Następnie pierwszoklasiści zapre-
zentowali przygotowany specjalnie 
na tę okazję program artystyczny.

Na pamiątkę tego ważnego wyda-
rzenie uczniowie otrzymali akty ślu-
bowania oraz książki ufundowane 
przez rodziców.

Życzymy naszym pierwszakom 
wielu sukcesów edukacyjnych oraz 

PSP w Ludwikowie
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Dzień Nauczyciela 
13 października  odbyła się akade-

mia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Dyrektor szkoły Ryszard Dziura rozpo-
czął uroczystość oraz przywitał przy-
byłych do nas gości: Małgorzatę Pisz-
czek - zastępcę dyrektora Kuratorium 
Oświaty w Warszawie Delegatura w 
Radomiu, Kamila Dziewierza - wójta 
Gminy Jedlińsk, Teodozję Bień - radną 
powiatu radomskiego, Anetę Żurow-
ską - przewodniczącą Rady Gminy 
Jedlińsk, Magdalenę Trzmiel-Wiete-
skę - przewodniczącą Rady Rodziców. 
Były wspaniałe życzenia. Nagrodzo-
nym nauczycielom i pracownikom 
życzono dalszych sukcesów, zapału 
do pracy oraz wytrwałości. Okolicz-
nościowy program artystyczny wraz z 
dziećmi przygotowała Bożena Sobstyl

Ślubowanie Pierwszoklasistów! 
Dyrektor Ryszard Dziura i społecz-

ność szkolna w Jedlance 20 paździer-
nika przyjęli do braci uczniowskiej 
pierwszoklasistów. Tego dnia dzieci 
złożyły uroczyste ślubowanie na 
sztandar naszej szkoły, a następnie 
zostały  pasowane na uczniów klasy I . 
W drugiej części uroczystości nastąpiło 
pasowanie pierwszoklasistów na czy-
telników biblioteki, które było dosko-
nałą okazją do promocji czytelnictwa, 
książek i biblioteki. Na pamiątkę 
pierwszaki otrzymały dyplomy, legi-
tymacje szkolne i odznaki czytelnika 
oraz niespodziankę od rodziców  –  
zaproszenie na ,,małe co nieco”, które 
okazało się wcale nie takie małe i było 
pyszne! Do uroczystości ślubowania i 
podwójnego pasowania dzieci przy-
gotowały się pod kierunkiem Pani 
Doroty Kucharczyk i Pani Marii Kosno. 
Życzymy naszym pierwszakom wielu 
radości w zgłębianiu tajników wiedzy

Byliśmy najlepsi!
27 października w PSP w Bierw-

cach odbyło się podsumowanie Mię-
dzyszkolnego Konkursu „Był sobie 
ogród” i Międzyszkolnego Konkursu 
Wiedzy o Klimacie realizowanych w 

ramach projektu „Razem dla klimatu” 
organizowanego przez Fundację na 
Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnic-
twa dofinansowanego przez Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Nasi uczniowie 
zajęli I miejsca w trzech kategoriach: 
I miejsce w kategorii klas II-III kon-
kurs plastyczny – Jan Wieteska kl. II; I 
miejsce w kategorii klas IV-VI konkurs 
plastyczny – Karolina Majak kl. VI; I 
miejsce - prezentacja multimedialna 
– Aleksandra Żarłok kl.VI. Gratulujemy 
i jesteśmy dumni! Uczniów przy-
gotowały: Maria Kosno i Agnieszka  
Szymańska

Piękno wyrażone słowem…
9 listopada odbył się XXI Konkurs 

Poezji Patriotycznej. Uczestnicząc 
kultywujemy i popularyzujemy treści 
patriotyczne  oraz upowszechniamy 
piękno mowy ojczystej, dorobek kul-
tury narodowej  oraz rozwijamy wraż-
liwości artystyczną młodego pokole-
nia. Nasi uczniowie zaprezentowali się 
następująco: kl. 0-III: Amelia Malinow-
ska- II miejsce; Tatiana Chojnacka - 
wyróżnienie; Bartosz Rudecki – wyróż-
nienie. Uczniów przygotowywały 
panie Dorota Kucharczyk, Bożena Sob-
styl; kl. IV-VI: Bartosz Piwowarczyk- II 
miejsce; Lena Małek- wyróżnienie; 
Natalia Wójtowicz – wyróżnienie; 
-Natalia Skałbania – wyróżnienie.

Przygotowanie - Anna Paszkie-
wicz. Cieszymy się bardzo z sukcesów 
naszych uczniów.

Święto Niepodległości 
„Kiedy rozum zawodzi, miejcie 

odwagę, w ostatecznym rozrachunku, 
tylko to się liczy!” 

Pod takim hasłem 10 listopada 
odbył się spektakl w 98 rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Uczniowie w sugestywnej 
impresji przedstawili trudną drogę 
Polaków do upragnionej niepodległo-
ści. W spotkaniu uczestniczyła cała 
społeczność szkolna oraz rodzice i 
zaproszeni goście: Ksiądz kanonik 

Grzegorz Wójcik – Proboszcz Parafii 
w Jedlińsku, Kamil Dziewierz – Wójt 
Gminy Jedlińsk, Andrzej Pawluczyk 
– Sekretarz Gminy Jedlińsk, Teodo-
zja Bień – Radna Powiatu Radom-
skiego, Komisarz Mariusz Szczęsny 
– Komendant Komisariatu w Jedliń-
sku, Bożena Starzyńska – Dyrektor 
Gminnej Biblioteki w Jedlińsku, Ewa 
Bartula - Doradca do spraw oświaty 
w Gminie Jedlińsk, Kazimierz Barto-
siak – Sołtys wsi Jedlanka, Magdalena 
Trzmiel – Wieteska – Przewodnicząca 
Rady Rodziców oraz seniorzy z Klubu 
Seniora „Młodzi Duchem”. Uroczystość 
wraz z uczniami kl. VI przygotowała 
Anna Paszkiewicz.

Sport w naszej szkole  9 listopada 
uczniowie naszej szkoły brali udział 
w V Halowym Turnieju piłki nożnej z 
okazji Dnia Niepodległości w ZSP im. 
Witolda Gombrowicza we Wsoli. W 
zawodach brało udział 7 szkół. Nasza 
drużyna w składzie: Majak Karolina, 
Wójcik Weronika, Kinga Ziółek, Jagoda 
Broda, Patryk Broda, Kaszuba Adrian, 
Cielniak Piotr, Nowakowski Kacper 
i Jurkowski Kamil zajęła wysokie II 
miejsce. Wszyscy dostali medale, a 
dla szkoły przywieźli kolejny puchar. 
Gratulujemy! 8 listopada odbyły 
się Gminne Zawody w unihokeju 
chłopców i dziewcząt. Po zaciętej i 
wyrównanej walce chłopcy wygrali 
rywalizację, dziewczynki zajęły dru-

gie miejsce. 22 listopada w naszej 
placówce odbyły się finały powiatu 
radomskiego w unihokeju chłopców i 
dziewcząt. Rywalizacja stała na bar-
dzo wysokim poziomie. Zajęliśmy 3 
miejsce w kategorii dziewcząt i 3 miej-
sce w kategorii chłopców. W turnieju 
finałowym udział wzięły następujące 
szkoły: PSP CZARNA, PSP STARE 
ZAWADY, PSP WRZOS, PSP PRZYTYK, 
PSP JEDLANKA.

Drużyna chłopców: Chojnacki Filip, 
Kaszuba Adrian, Cielniak Piotr, Nowa-
kowski Kacper, Imiołek Wiktor, Badeń-
ski Krystian, Jurkowski Kamil.

Drużyna dziewcząt: Wójcik Wero-
nika, Majak Karolina, Żarłok Aleksan-
dra, Kosecka Emilia, Broda Jagoda, 
Adamczyk Kinga, Ziółek Kinga. Nad 
przygotowaniem uczniów pracują 
zawsze Ryszard Dziura i Anna Biń-
kowska. Na zaproszenie wójta Kamila 
Dziewierza nasi uczniowie 2 grudnia 
po raz kolejny mogli wyjechać na mecz 
siatkówki polskiej ekstraklasy – Plus-
Ligi. Tym razem młodzież obejrzała 
mecz 12. kolejki, w którym Cerrad 
Czarni Radom podejmował Jastrzębski 
Węgiel z Jastrzębia-Zdroju. Spotka-
nie zakończyło się wynikiem 1:3 dla 
gości. Mieliśmy możliwość spotkania 
się z zawodnikami Cerrad, zdobycia 
autografów i zrobienia wspólnych 
zdjęć. Dzięki naszemu dyrektorowi 
Ryszardowi Dziurze uczniowie z piątej 

PSP w Jedlance

wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.
Bezpiecznie Tu i Tam…

W bieżącym roku szkolnym nasza 
szkoła przystąpiła do konkursu edu-
kacyjnego „Bezpiecznie Tu i Tam”, 
który ma na celu podniesienie 
poziomu wiedzy dzieci i ich rodziców 
w zakresie bezpieczeństwa w sieci. 
Szkolnym koordynatorem konkursu 
jest mgr Barbara Barańska. Uczest-
nikiem konkursu jest szkoła, a o licz-
bie uzyskanych przez nią punktów 
decyduje zaangażowanie uczniów, 
nauczycieli i rodziców, którzy reali-
zują następujące aktywności kon-
kursowe: dzieci zdobywają punkty 
dzięki swojej aktywności w trakcie 
zajęć edukacyjnych. Zadaniem rodzi-
ców jest pozyskanie certyfikatów 
za realizację kursu „Bezpiecznie Tu i 
Tam”. Nauczyciele zdobywają punkty 
za realizację aktywności konkurso-
wych dla dzieci i rodziców zgodnie 
z programem dydaktycznym akcji, 
na który składa się m.in. przeprowa-
dzenie spotkania informacyjnego z 
rodzicami, przeprowadzenie cyklu 
zajęć edukacyjnych dla uczniów na 
temat bezpieczeństwa dzieci online.

W dniach 18 i 25 października 
2016 r. uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w pikniku z zabawami, 
które w ciekawej formie przekazy-
wały wiedzę na temat bezpieczeń-
stwa w sieci. Były to m.in. „Bez-
pieczne kalambury” – dzieci odgady-
wały hasła pokazywane gestami lub 
rysowane na tablicy i „Sieciakowa 
strefa rozrywki” – uczestnicy koloro-
wali i objaśniali zasady bezpieczeń-
stwa w Internecie umieszczone na 

kolorowankach.
Informacje na temat przebiegu 

konkursu oraz zrealizowanych 
już przez szkołę zadań zamiesz-
czane są na stronie internetowej  
oraz Facebooku.

Pomagamy…
Wzorem lat ubiegłych uczniowie 

PSP w Ludwikowie biorą udział w 
organizowanych na terenie szkoły 
akcjach charytatywnych . Dzięki 
temu uczą się bezinteresownie 
pomagać drugiemu człowiekowi, 
współpracować z organizacjami spo-
łecznymi , rozwijają empatię i wrażli-
wość na potrzeby innych.

W miesiącu październiku odbyła 
się zbiórka żywności dla zwierząt 
ze schroniska. Szczególną aktywno-
ścią na rzecz naszych braci mniej-
szych wykazali się w roku bieżą-

cym uczniowie klasy szóstej oraz 
dzieci z oddziału przedszkolnego. 
Zebrane dary dostały dostarczone 
podopiecznym Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w Urbanowie. 
Obecnie trwa akcja „Paczka dla 
Rodaka i Bohatera na Kresach”, którą 
na terenie gminy Jedlińsk koordy-
nuje radna powiatu radomskiego  
Teodozja Bień.

Akademie i konkursy…
W minionych miesiącach 

odbyły się wszystkie przewi-
dziane w kalendarzu uroczystości  
szkolnych akademie i konkursy.

Październik jest dla społeczno-
ści naszej szkoły miesiącem wyjąt-
kowym, bo poświęconym pamięci 
Patrona PSP w Ludwikowie św. Jana 
Pawła II. Już po raz czwarty w trak-
cie obchodów Dnia Patrona odbył się 

finał Szkolnego Konkursu „Jan Paweł 
II”, który w bieżącym roku przebie-
gał pod hasłem „Bądźcie świadkami 
miłosierdzia”. Uczniowie zmierzyli 
się z rundą pytań, rozwiązywali krzy-
żówkę, porządkowali nazwy godno-
ści kościelnych, a nawet wykazywali 
się sprawnością fizyczną.

W dniu 13 października odbyła się 
w naszej szkole uroczysta akademia 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Gościem specjalnym szkolnej spo-
łeczności była Ewa Bartula – doradca 
wójta ds. oświaty. Serdecznie dzię-
kujemy za życzenia, które w tym uro-
czystym dniu skierowała do nauczy-
cieli, pracowników oraz uczniów PSP 
im. Jana Pawła II w Ludwikowie.

Dziękujemy również za przybycie 
przedstawicielkom działającej przy 
naszej szkole Rady Rodziców. Część 
artystyczną akademii przygotowali 
uczniowie klasy III i VI. Dzieci przed-
stawiły genezę święta, zwanego 
potocznie Dniem Nauczyciela oraz 
program satyryczny „Lekcje wytrzy-
małości”.

Dnia 14 listopada odbyła się uro-
czysta akademia poświęcona Naro-
dowemu Świętu Niepodległości. Na 
wstępie uczniowie klasy VI, uczęsz-
czający na zajęcia dodatkowe z histo-
rii i społeczeństwa, zaprezentowali 
wykonaną przez siebie na platfor-
mie internetowej Story Jumper ksią-
żeczkę poświęconą wydarzeniom 
sprzed 98 lat. Następnie przedsta-
wili okolicznościowy program arty-
styczny, na który złożyły się wiersze  
i pieśni patriotyczne.

Dorota Molenda-Mokosa



27

i szóstej klasy, którzy systematycz-
nie uczestniczą w zajęciach SKS miło 
spędzili czas w niedzielne popołudnie  
4 grudnia braliśmy udział jako kibice 
w meczu ligowym: Rosa Radom - Pol-
farmex Kutno. Dzięki naszemu dopin-
gowi drużyna Rosy wygrała 72 – 52. 

Kluby Sportowe Orange 
17 listopada 14 zawodników UKS 

Jedlanka brało udział w Orange – 
Roadshow 2016 w Warszawie oraz 
miało okazję spotkać wszystkich 
ambasadorów projektu – Jurka Dudka, 
Milenę Radecką, Artura Siódmiaka, 
Marcina Urbasia oraz Tomasza Jan-
kowskiego! Głównym celem wyda-
rzenia oprócz rywalizacji sportowej 
była przede wszystkim świetna 
zabawa oraz spotkania z gwiazdami, 
które aktywnie brały udział w mega 
ciekawych konkurencjach – koszkono-
dze oraz fasolkowych 2 ogniach! W 
przerwie między konkurencjami nasi 
zawodnicy uczestniczyli w warszta-
tach trickboardowych, które nie tylko 
są podstawą dla skateboardowców, 
ale również idealną zabawą dla każ-
dego. Jako jedyna drużyna mogliśmy 
zaprezentować się podczas roz-
grzewki oraz zagościliśmy na antenie 
programu Pytanie na Śniadanie. Pod-
czas wejść na żywo, nasi zawodnicy 
pomagali  prezenterce Aleksandrze 
Kostce zapowiadać prognozę pogody 
i opowiadali, czym są Kluby Sportowe 
Orange i na czym polega uczestnic-
two w programie. Zawody przyniosły 
wszystkim wiele radości i satysfakcji. 
Uczniowie zdobyli autografy gwiazd, 
a także zagrali w drużynie z Artu-
rem Siódmiakiem i Mileną Radecką. 
Na koniec każdy zawodnik otrzymał 
specjalny medal Orange Roadshow 
oraz mieliśmy okazję zrobić pamiąt-
kowe zdjęcie całej drużyny z gwiaz-
dami! Była to niesamowita przygoda 

i wielkie przeżycie dla naszych mło-
dych sportowców, którzy zgodnie 
stwierdzili, że warto uprawiać różne 
dyscypliny oraz aktywność sportowa 
to sama radość! Z uczniami byli Ania 
Bińkowska i Tomasz Ostrek.

Spotkanie z Ewą Błaszczyk 
18 listopada uczniowie kl. VI byli w 

Multikinie na premierowym pokazie 
filmu pt.” Za niebieskimi drzwiami”. 
Jest to ekranizacja lektury Marcina 
Szczygielskiego. Premierze filmu 
towarzyszyło spotkanie twórców i 
aktorów, jak również przedstawi-
cieli władz Radomia, policjantów z 
Wydziałów Prewencji i Ruchu Dro-
gowego Komendy Wojewódzkiej 
Policji zs. w Radomiu, a także Ewy 
Błaszczyk, grającej jedną z głównych 
ról – ciotki chłopca, która jest Preze-
sem Fundacji „A kogo?” W rolę mamy 
Łukasza wcieliła się Magdalena Nieć 
a film reżyserował Mariusz  Palej. 
Obraz stał się powodem do szerszej 
dyskusji o bezpieczeństwie w ruchu 
drogowym oraz konieczności udziele-

nia pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. Uczniowie obejrzeli również spot 
„By nie bać się pomagać innym”, który 
pokazuje, jak w sposób prawidłowy 
udzielać pierwszej pomocy. Przed 
pokazem filmu policjantki przekazały 
wszystkim podstawową wiedzę z 
zakresu bezpiecznych zachowań, jak 
również uświadomiły kluczową rolę 
4 minut w ratowaniu ludzkiego życia. 
Po emisji wszystkich zaproszono do 
wspólnej fotografii. Wyjście zorga-
nizowała Anna Paszkiewicz z Toma-
szem Ostrkiem. 

Artystyczna integracja 
25 listopada na zaproszenie 

Agnieszki Szymańskiej odwiedzili nas 
pracownicy  Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Jedlance wraz ze 
swoimi podopiecznymi. Przeprowa-
dzili dla nas warsztaty z decoupagu. 
Wszyscy uczestnicy zajęć osiągnęli 
sukces. Każdemu z nas udało się 
wykonać kubeczek ozdobiony nowo 
poznaną techniką. Uczniowie mieli 
możliwość rozwijać swoje pasje i 

zdolności oraz zintegrować się z przy-
byłymi gośćmi. Dziękujemy Marzenie 
Chojnackiej za przyjęcie zaproszenia i 
poprowadzenie warsztatów. 

Studio Buffo to jest to!
5 grudnia uczniowie wraz z opieku-

nami: Agnieszką Szymańską, Barbarą 
Michalską i Anną Paszkiewicz byli w 
Warszawie na spektaklu muzycznym 
pt.”Piotruś Pan”. Była to niesamowita 
frajda oglądać widowisko, w którym 
nie tylko się śpiewa, tańczy, bawi z 
Indianami na zaczarowanej wyspie 
czy walczy z piratami ale również… 
fruwa nad widownią. Czy to nie 
brzmi jak bajka! Byliśmy zachwyceni 
scenografią, pirackim statkiem, który 
„rozwala” ścianę teatru, wjeżdżając 
na scenę, wspaniałą wyspą i efek-
tami w 3D.Nasze serca skradł młody 
odtwórca Piotrusia Pana. Z całą 
pewnością wrócimy tam na kolejne  
przedstawienie.

Paczki, prezenty, upominki…
6 grudnia wszyscy z utęsknieniem 

czekali na niezwykłego gościa – Miko-
łaja.

Już od samego rana uczniowie 
nasłuchiwali dźwięku tajemniczego 
dzwoneczka. Spotkaliśmy się na holu 
szkolnym, aby powitać długo oczeki-
wanego gościa. Mimo braku białego 
puchu, jak co roku św. Mikołaj przybył 
do dzieci. W tym dniu, nie tylko Miko-
łaj dawał podarunki-również dzieci 
miały przygotowany prezent dla 
gościa w postaci wierszy, piosenek 
oraz inscenizacji. Spotkanie minęło 
w bardzo miłej atmosferze. Mikołaj 
obdarował wszystkich  prezentami 
i prosił, żebyśmy byli grzeczni przez 
cały rok. Spotkanie zostało przygoto-
wane przez Annę Bińkowską.

Anna Paszkiewicz

PSP w Starych Zawadach
Akademie i uroczystości 

szkolne
Październik w kalendarzu szkoły 

jest miesiącem obfitującym w 
ważne wydarzenia. W tym czasie 
obchodzimy Dzień Edukacji Narodo-
wej oraz Ślubowanie klasy I. 13 paź-
dziernika 2016 r. w szkole odbyła 
się akademia dedykowana wszyst-
kim pracownikom szkoły. Z tej okazji 
zawitali do nas podopieczni DPS w 
Jedlance, którzy uświetnili swoim 
występem ten szczególny dzień.

Z kolei 18 października 2016 r. 
dzieci z klasy I złożyły uroczyste 
ślubowanie. Po celująco zdanym 
egzaminie wszyscy pierwszoklasi-
ści zostali pasowani przez dyrektor 
Barbarę Deleskę na uczniów PSP w 
Starych Zawadach. Tydzień później 
25 października uczniowie klasy I 
wraz z wychowawczynią posadzili 
na terenie szkoły swoje „drzewko” – 
tuję. Niech rośnie wspaniale i upięk-
sza naszą okolicę.

Po raz kolejny w naszej szkole 
uczniowie oddziałów I–III obchodzili 
Dzień Zdrowego Śniadania. Akcja 
ta dostarcza dzieciom nie tylko 
większej wiedzy na temat najważ-
niejszego posiłku, ale również dużo 
wrażeń i pozytywnych emocji. Wie-
rzymy, że udział w akcji przyczyni się 
do zmiany nawyków żywieniowych 
i większej dbałości o spożywanie 
śniadania – w domu i szkole.

11 listopada 2016 r. dyrektor 
szkoły Barbara Deleska, delegacja 
szkoły (L. Firlej, K. Górnik, M. Joń-
czyk) wraz z pocztem sztandaro-
wym (A. Popiel, J. Eleryk, M. Piwo-
warczyk) oraz opiekunem K. Bartos, 
a także przedstawicielem rodziców 
A. Eleryk, uczestniczyła w gminnych 
obchodach Narodowego Święta Nie-

podległości.
W listopadzie w szkole obcho-

dzono Światowy Dzień Pluszowego 
Misia. Tego dnia młodsi ucznio-
wie naszej szkoły przynieśli swoje 
ulubione pluszaki. Były konkursy, 
zabawy, piosenki i wspólne zdjęcia z 
wyjątkowym gościem – Misiem Lubi-
siem. Na zakończenie obchodów 
wszyscy otrzymali przysmak Kubu-
sia Puchatka – miodek na wafelku.

2 grudnia w naszej szkole odbyło 
się dla uczniów spotkanie pod 
hasłem „Czytanie łączy pokole-
nia”. Celem było wspólne czytanie 
książek z udziałem zaproszonych 
gości – dziadków i rodziców. Spo-
tkanie to przygotowane zostało 
przez aktyw biblioteczny i upłynęło 
w miłej atmosferze przy herbacie  
i ciasteczkach.

Konkursy
27 października 2016 r. w PSP 

w Bierwcach odbyło się podsumo-
wanie Międzyszkolnego Konkursu 

Wiedzy o Klimacie oraz konkursu 
plastycznego pt. „Był sobie ogród”, 
realizowanych w ramach projektu 
„Razem dla klimatu”. Możemy być 
dumni, ponieważ prezentacje multi-
medialne, stworzone przez naszych 
uczniów, zajęły czołowe miejsca: J. 
Kowalczyk – II, a L. Firlej – III. W kon-
kursie plastycznym uczennica W. 
Janus otrzymała wyróżnienie.

W październiku z okazji Miesiąca 
Bibliotek Szkolnych obchodzonego 
pod hasłem: „Książka to dopiero 
początek“ odbył się konkurs foto-
graficzny dla klas IV–VI pt. „Ja i Moja 
Książka”. Wyróżnieni uczniowie 
otrzymali dyplomy i upominki.

Z okazji Halloween zorgaznizo-
wano konkurs na „Najbardziej pomy-
słową dynię” wykonaną dowolną 
techniką plastyczną. Wyróżnieni 
uczniowie otrzymali słodkie upo-
minki i dyplomy.

9 listopada 2016 r. uczniowie 
naszej szkoły brali udział w V Halo-
wym Turnieju piłki nożnej z okazji 

Dnia Niepodległości pod hasłem 
„Walczymy, zwyciężamy bez agre-
sji” w ZSP im. Witolda Gombrowicza 
we Wsoli. W zawodach brało udział 
7 szkół. Nasza drużyna w składzie: 
E. Świąder, W. Walczak, A. Popiel, B. 
Zawadzki, M. Jończyk, K. Ofianewski, 
J. Glibowski, C. Szustkowski, P. Figura 
zajęła V miejsce. Uczniowie otrzy-
mali dyplom i puchar.

Tego samego dnia uczniowie 
naszej szkoły reprezentowali pla-
cówkę na XXI Gminnym Konkur-
sie Recytatorskim „Poezja Patrio-
tyczna“, który organizowany jest 
przez GCKiKF w Jedlińsku. Nasi 
podopieczni zajęli czołowe miejsca. 
W kategorii klas I–III M. Taborek zdo-
była II miejsce, a spośród 35 uczest-
ników kategorii klas IV–VI L. Firlej – I 
miejsce, W. Konopka – II miejsce, a 
N. Frączyk i B. Walczak – wyróżnie-
nie. Sukces wielki, ponieważ poziom 
prezentacji wszystkich uczestników 
konkursu był wyjatkowo wysoki, 
a niektórzy z naszych reprezen-
tantów debiutowali na tego typu 
konkursie, zdobywając nagrodę po  
raz pierwszy.

15 listopada 2016 r. odbyło się 
uroczyste podsumowanie Szkolnego 
Konkursu Plastycznego pt: ,,Mój 
różaniec”. Wyróżnieni uczniowie 
otrzymali nagrody, których funda-
torem był ks. Grzegorz Wójcik – pro-
boszcz parafii w Jedlińsku.

18 listopada w PSP w Jedlance 
odbył się Gminny Turniej Unihokeja 
chłopców i dziewcząt. Po zaciętej i 
wyrównanej walce drużyna dziew-
cząt zajęła I miejsce i otrzymała 
awans do zawodów powiatowych, 
które odbyły się 22 listopada. Dziew-
częta zajęły tam II miejsce i uzyskały 
awans do zawadów międzypowiato-
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PSP w Jedlińsku
Działalność Publicznej Szkoły Pod-

stawowej im. Tadeusz Kościuszki w 
Jedlińsku to wspólna praca nauczy-
cieli, uczniów oraz rodziców. Szkoła 
tętni życiem od 7:00 do około 17:00, 
a nawet dłużej. Po południu są zaję-
cia dodatkowe, z których korzystają 
nasi uczniowie: nauka tańca, koła 
zainteresowań, praca z uczniem 
zdolnym, zajęcia sportowe oraz 
nauka tańca IDOL, nauka j. angiel-
skiego i j. niemieckiego, KARATE. Są 
również zajęcia dla dorosłych.

Konkursy, konkursy, konkursy!
Za nami już kilka konkursów woje-

wódzkich, a mianowicie etap szkolny 
z języka polskiego, w którym w dniu 
3 listopada wzięło udział 6 uczniów 
(Gustaw Ptaszek z kl. Vb oraz Ada 
Walczak, Jakub Murawski, Maja Pta-
szek, Olga Langierowicz, Kacper 
Sułkowski z kl. VIb).W Ogólnopol-
skim Konkursie historycznym: Losy 
żołnierza i Oręża polskiego zma-
gało się 9 uczniów – z kl. VIa Iwona 
Wesołowska i Ewelina Wesołowska, 
z kl. VIb Maja Ptaszek, Olga Langie-
rowicz, Ada Walczak, Julia Walczak, 
Lena Dąbrowska, Wiktoria Malinow-
ska oraz z kl. Vb Magdalena Kraw-
czyk. Do etapu rejonowego zakwa-
lifikowała się Maja Ptaszek z kl. 
VIb. Natomiast w etapie szkolnym z 
matematyki wzięło udział 4 uczniów 
z kl. Via (Michał Walczak, Ewelina 
Wesołowska, Agata Kiepiela, Marta 
Kijewicz) i 6 uczniów z kl. VIb (Maja 
Ptaszek, Ada Walczak, Kacper Kobza, 
Olga Langierowicz, Lena Dąbrowska 
i Julia Walczak). Konkurs odbył się w 
dniu 9 listopada.

Uczniowie naszej szkoły od klasy 
III do klas V-tych w dniu 23 listo-
pada zmagali się w konkursie: Alfik 
Matematyczny JERSZ – łącznie 44 
uczniów. Z niecierpliwością czekamy 
na wyniki.

Poezja patriotyczna w naszej 
szkole gości już od dawna, ponie-
waż w tym roku szkolnym odbył się 
szkolny etap XXI edycji Gminnego 
Konkursu Poezji Patriotycznej orga-
nizowanego przez GCKiKF w Jedliń-
sku. Do kolejnego etapu zakwalifiko-
wało się 17 uczniów z PSP w Jedliń-
sku, a mianowicie: Lena Kocińska 01, 
Ewa Łoboda 02, Dawid Brzeziński i 
Nikola Żaczek z grupy 03, Lena Het-
man kl. Ia, Emilia Korzeniowska Ib, 
Antonina Makulska IIa, Zofia Kraska 
IIb, Oliwia Barszcz IIIa, Oliwia Wal-
czak, IIIb oraz Patryk Malinowski IIIc. 
Klasy starsze reprezentowali: Filip 
Chudzik IVa, Katarzyna Marszałek, 
Bartłomiej Popiel, Michał Siara z kl. 
IVb, Amelia Jaszczyk Va, Aleksan-
dra Rafalak kl. VIa, Ada Walczak 
VIb. Recytatorów przygotowywali 
wychowawcy klas oraz nauczyciele j. 
polskiego (A. Kraska, S. Dąbrowska) 
i rodzice, a nad całością czuwała A. 
Kacprzak (nauczyciel bibliotekarz). 

Wyróżnienia otrzymali: E. Korze-
niowska, L. Hetman, A. Makulska 
(kl. 0–III), F. Chudzik, A. Walczak, A. 
Jaszczyk, K. Marszałek, M. Siara, B. 
Popiel (kl. IV–VI). Wszyscy ucznio-
wie, którzy wzięli udział w szkolnych 
eliminacjach konkursu mogli zapre-
zentować się na scenie podczas Wie-
czoru Poezji Patriotycznej, który po 
raz pierwszy miał miejsce w naszej 
szkole z inicjatywy wicedyrektor 
E. Religa. Przed zacnym gremium 
zaproszonych gości, rodziców oraz 
grona pedagogicznego wystąpili 
również soliści w pięknych pieśniach 
patriotycznych, a mianowicie Jakub 
Kowalczyk, Ada Walczak i Wiktoria 
Malinowska. J. Kowalczyk i W. Mali-
nowska wzięli udział również w kon-
kursie poezji patriotycznej w Zwo-
leniu, do którego przygotowywała 
uczniów A. Kowalczyk (nauczyciel 
muzyki). Uczniowie otrzymali nomi-
nacje do kolejnego etapu. Była to 
wspaniała lekcja patriotyzmu dla nas 
wszystkich. Dziękujemy wszystkim 
za przybycie.

Za nami również podsumowanie 
konkursu plastycznego „Był sobie 
ogród” i „Wiedzy o klimacie” orga-
nizowanego przez PSP w Bierw-
cach. Za zdobycie I miejsca nagrody 
otrzymały: A. Walczak, O. Langiero-
wicz i W. Morawska za III miejsce. 
Wyróżnienie otrzymały I. Weso-
łowska i A. Wójcik za prezentację  
multimedialną.

W październiku komisja w skła-
dzie T. Leśniewska, ks. F. Gumiński 
i U. Chudzik rozstrzygnęła konkurs 
„Najpiękniejszy różaniec”. Na kon-
kurs wpłynęło 50 prac uczniów kl. 
I–VI. Członkowie komisji jednogłośnie 
nagrodzili A. Rajkowskiego IIIb, D. 
Woźniaka IIIc, W. Zawadę IIIb. Nato-
miast wyróżnienie otrzymali: W. 
Morawska IIIb, P. Olszewska Vb, O. 
Walczak IIIb, L. Hetman Ia, O. Kołacka 
IIa, D. Zawada II a, P. Bołoz IIIa.

Wycieczki
Na spotkanie autorskie z Jerzym 

Wlazło do Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Jedlińsku wybrała się Aneta 
Kacprzak i Elżbieta Religa z uczniami 
z klasy VIa i VIb. Autor powieści 
kryminalnych i współautor książki 
„Pęknięte miasto Biesłan”, prywatnie 
wielbiciel muzyki Elvisa Presleya, 
The Beatles i innych, a także kawy 
z kardamonem i zbożowej. Jest miło-
śnikiem kotów, żółwi i… Pałacu Kul-
tury. Głównym tematem spotkania 
była prezentacja książki „Pęknięte 
miasto. Biesłan” wydanej w 2014 
roku.

Z okazji Dnia Chłopaka ucznio-
wie z grup 01, 02, 03 pod opieką 
wychowawców A. Migi, B. Kaczor, L. 
Winnickiej i A. Kacprzak pojechali do 
Akademii robotyki LEGO do Radomia. 
Dzieci uwielbiają bawić się klockami 
LEGO. W czasie warsztatów bawiły 

się, uczyły, poznawały ciekawostki 
z życia zwierząt i zbudowały praw-
dziwe, ruszające się i wydające 
dźwięki roboty z klocków LEGO! 
Poprzez zabawę poszerzały wiedzę, 
umiejętność logicznego myślenia, 
wyobraźnię wizualno-przestrzenną, 
a także umiejętność pracy w zespole.

Spektakle teatralne to:
- HEFAYSTOS w JEDLIŃSKU, czyli 

pokaz zorganizowany przez grupę 
rekonstrukcyjną Hefaystos. Ucznio-
wie odbyli podróż w czasie po 
świecie pełnym mitycznych bohate-
rów i opowieści z Hellady. Członko-
wie grupy przybliżyli uczestnikom 
pokazu świat mitów oraz uzbrojenie 
hoplitów ze Sparty.

- Cyfrowe Planetarium Mobilne – 
uczniowie kl. IV–VI odbyli ciekawą 
podróż na krańce naszej Galaktyki.

Imprezy okolicznościowe
Akademia z okazji Święta Komi-

sji Edukacji Narodowej to coroczne 
święto wszystkich pracowników 
szkoły. Czas ten celebrowaliśmy 
wspólnie z władzami gminy, na czele 
z wójtem Kamilem Dziewierzem, 
sekretarzem Andrzejem Pawluczy-
kiem oraz przedstawicielami różnych 
instytucji z terenu naszej miejscowo-
ści. Spotkanie, które miało miejsce w 
udekorowanej na tę okoliczność sali 
gimnastycznej, składało się z dwóch 
części: pierwszej – oficjalnej, pod-
czas której dyrektor szkoł Jan Dupla 
wygłosił okolicznościowe przemó-
wienie, podziękował nauczycielom 
i pracownikom obsługi za sumienną 
pracę oraz wręczył nagrody za 
osiągnięcia na płaszczyźnie dydak-
tyczno-wychowawczej. Życzenia 
złożył również wójt Kamil Dziewierz 
i przewodnicząca Rady Rodziców 
Magdalena Markiel. Druga część to 
show w iście gwiazdorskiej obsadzie 
– naszych uczniów. Komiczne dia-
logi, humor ze szkolnych zeszytów 
oraz wiersze przeplatane pięknie 
wykonanymi piosenkami i życze-
nia, które sprawiły, że na niejednej 
nauczycielskiej twarzy pojawiła się 
łza wzruszenia, były zwieńczeniem 
wspólnego świętowania.

W dniu 25 października odbyła się 
w naszej szkole uroczystość ślubo-
wania uczniów klas pierwszych, do 

którego przystąpiło 37 uczniów. To 
bardzo ważne wydarzenie nie tylko 
dla najmłodszych, ale również dla ich 
rodziców. Na tę uroczystość przybyli 
zaproszeni goście: ks. kan. Grzegorz 
Wójcik, wójt gminy Kamil Dziewierz, 
radna powiatu radomskiego Teo-
dozja Bień, dyrektor Publicznego 
Przedszkola w Jedlińsku Teresa Wal-
czak, a także przedstawiciele Rady 
Rodziców. Zanim pierwszoklasiści 
zostali przyjęci do grona społeczno-
ści szkolnej przedstawili to, czego 
już się w szkole nauczyli. Gotowi, 
odświętnie ubrani i bardzo przejęci 
pod kierunkiem wychowawczyni 
Iwony Kołodziejczak i Beaty Bilskiej 
przystąpili do zaprezentowania swo-
ich umiejętności.

Obchody Święta Niepodległości w 
naszej szkole rozpoczęły się szkol-
nym eliminacjami do Gminnego Kon-
kursu Poezji Patriotycznej, następ-
nie w sali gimnastycznej w obecno-
ści zaproszonych gości: Kamila Dzie-
wierza – wójta gminy Jedlińsk, Ewy 
Bartuli – doradcy wójta ds. oświaty 
i licznie zgromadzonych rodziców, 
grona pedagogicznego, pracowni-
ków szkoły i wszystkich uczniów. 
Program artystyczny zaprezento-
wany przez uczniów przygotowały: J. 
Bujek, A. Kraska, A. Kowalczyk oraz 
E. Stachurska, E. Zegarek i D. Choj-
nacka, natomiast scenografie wyko-
nały T. Leśniewska i A. Kacprzak. 
„Sala tego dnia zamieniła się w 
miejsce jednego z najpiękniejszych 
spotkań patriotycznych” – takich 
słów użyła A. Kraska, podsumowując 
wspólne świętowanie.

Święto Pluszowego Misia również 
nie ominęło najmłodszych, ponieważ 
A. Miga przygotowała konkurs dla 
dzieci z oddziałów przedszkolnych, 
a A. Kacprzak piękną prezentację 
mulitimedilaną i program arty-
styczny w wykonaniu ucz. z kl. IV-tej 
skierowaną do przedszkolaków i 
uczniów z klas pierwszych. Nagrody, 
które wręczył dyrektor J. Dupla i 
wicedyrektor E. Religa, ufundowała 
Szkolna Rada Rodziców w postaci 
pięknych pluszaków i słodyczy. 
Nagrody otrzymali wszyscy ucznio-
wie, którzy brali udział w konkursie.

Działalność CARITAS-u pod  

wych, które odbędą się 10 grudnia w 
Radomiu. Życzymy im powodzenia w 
dalszych rozgrywkach i awansu do 
finału Mazowsza.

5 grudnia uczniowie naszej szkoły 
uczestniczyli w X Mikołajkowym Tur-
nieju Szach i Warcab pod patronatem 
Wójta Gminy Jedlińsk. Wśród laure-
atów gry w szachy znaleźli się I. Bar-
tos i K. Szustkowski, którzy zdobyli I 
miejsca oraz J. Glibowski – III miejsce, 
a w warcabach M. Murawska – I, E. 
Świąder – II, M. Piwowarczyk – III.

Wycieczki 
W Sejmie Rzeczypospolitej 

Polskiej odbyła się konferencja 
naukowa „W 76. rocznicę powoła-
nia Batalionów Chłopskich”, na którą 
zostali zaproszeni przedstawiciele 

szkół z całej Polski noszących imię 
Batalionów Chłopskich. Również 

nasza szkoła otrzymała zaproszenie 
i delegacja uczniów wyjechała 10 

października 2016 r. wraz z opie-
kunami do Warszawy. W programie 
zaproszenia przewidziana była kon-
ferencja oraz zwiedzanie Sejmu, 
a następnie obiad  
w restauracji sejmowej.

16 listopada 2016 r. ucznio-
wie naszej szkoły wzięli udział  w 
wycieczce do Warszawy, podczas 
której zwiedzili taras widokowy 
Pałacu Kultury i Nauki, Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej, w którym 
mieli szczęście oglądać obrady  
i być świadkami wystąpienia premier 
Beaty Szydło, a także Stadion Naro-
dowy, w którym podziwiali szatnie  
i koszulki reprezentacji Polski.

Ewa Murdza
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czujnym okiem U. Chudzik to:
Zbiórka żywności dla podopiecz-

nych ze schroniska w Urbanowie, 
Akcja „Paczka dla bohatera”, zbiera-
nie korków oraz Loteria mikołajkowa 
i spotkanie ze św. Mikołajem zorgani-
zowanym przez Samorząd Szkolny i 
opiekunów: A. Zielińską i A. Miga.

SPORT
Za nami już: -spotkanie z koszyka-

rzami ROSY Radom w szkole, spotka-
nie z siatkarzami ekstraklasy Czarni 
Radom.

Waleczne sztafety dziewcząt skła-
dające się z: P. Olszewskiej, W. Sera-
fin, O. Fituch, A. Walczak, J. Stańczyk, 
K. Rokcińskiej, H. Potery, M. Ptaszek, 
A. Kowalczyk, O. Langierowicz i J. 
Wąsowicz oraz sztafety chłopców w 
składzie: K. Dobrowolski, G. Ptaszek, 
S. Zalewski, F. Wojciechowski, M. 
Walczak, Ł. Barszcz, K. Kowalczyk, 
M. Hernik, M. Adamczyk, K. Szymań-
ski, B. Czerwiński stanęły na starcie 

jesiennych zawodów MIMSz podczas 
biegów przełajowych, na których spo-
tkały się najlepsze szkoły Mazowsza 
w Ostrołęce. Zawody poprzedzone 
eliminacjami międzypowiatowymi w 
Domaniowie. Zarówno dziewczęta 
jak i chłopcy wywalczyli IV miejsce 
(opiekunowie: S. Słomka i A. Ciel-
niak ), tak bardzo nielubiane przez 
sportowców, bo prawie podium, ale 
jednak zabrakło szczęścia. Jednak 
nasza szkoła i tak jest najlepsza na 
Mazowszu.

Wielki sukces dziewcząt w piłce 
ręcznej. Po raz pierwszy reprezen-
tacja dziewcząt w składzie: M. Pta-
szek, W. Serafin, K. Struzik, O. Lan-
gierowicz, D. Hernik, J. Piekarniak, 
O. Fituch, A. Kiepiela, M. Kijewicz, A. 
Rafalak uczestniczyła w eliminacjach 
do XIX Mazowieckich Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej w mini piłce ręcznej. 
Po wygraniu eliminacji międzygmin-
nych nasza drużyna awansowała do 

dalszych rozgrywek i pojechała do 
Iłży na zawody powiatowe, na któ-
rych dziewczęta wywalczyły I miej-
sce pod opieką J. Dupli – dyrektora i 

nauczyciela wychowania fizycznego.

Elżbieta Religa
Anna Kraska

ZSP w Wierzchowinach
Uroczystości szkolne
Ważnym elementem pracy szkoły, 

oprócz codziennych obowiązków i 
trudu związanego ze zdobywaniem 
wiedzy i umiejętności, są uroczysto-
ści okolicznościowe. Sprzyjają one 
integracji społeczności szkolnej, uczą 
patriotyzmu i szacunku do Ojczyzny, 
zacieśniają więzy lokalnej społeczno-
ści. W mijającym półroczu odbyły się 
następujące uroczystości szkolne:

30 września obchodziliśmy w 
naszej szkole Dzień Chłopaka, a 
tegoroczny Dzień Edukacji Narodo-
wej na długo wszystkim pozostanie 
w pamięci – na wzór Amerykańskiej 
Akademii Filmowej – przyznano i 
wręczono nauczycielom specjalne 
Oscary. Po raz kolejny w naszej 
szkole obchodziliśmy „Wspomnie-
nie liturgiczne Świętego Jana Pawła 
II”. Następnie dnia 21 października 
2016 r. o godz. 9:00 odbyło się uro-
czyste ślubowanie uczniów klasy 
I szkoły podstawowej oraz IA i IB 
gimnazjum. Na uroczystość przybyli 
zacni goście: ksiądz proboszcz Janusz 
Chamera i radny gminy Jedlińsk Mar-
cin Drewnowski, dyrektor Dorota 
Dobosz, dyrektor Justyna Turzyńska, 
nauczyciele, rodzice, pracownicy 
szkoły i cała społeczność szkolna. 
Szczególnie gorąco powitani zostali  
pierwszoklasiści. 

Kolejną ważną uroczystością była 
akademia poświęcona rocznicy odzy-
skania niepodległości przez Polskę pt. 
„Żeby Polska była Polską”.

W dniu 25 listopada 2016 r. dzieci 
z oddziału przedszkolnego oraz klas 
I–III zaprezentowały montaż słowno
-muzyczny z okazji Światowego Dnia 
Pluszowego Misia. Mimo coraz nowo-
cześniejszych i atrakcyjniejszych 
zabawek, moda na misie nie prze-
mija. Spotkanie przebiegło w rado-
snej, przyjaznej, ciepłej atmosferze. 
Uśmiech i zadowolenie na twarzach 
wszystkich – to najlepsze podsumo-
wanie zorganizowanej imprezy.

Wydarzenia
Zespół Szkół Publicznych w Wierz-

chowinach znalazł się w gronie 
2977 szkół z 15 państw biorących 
udział. w tegorocznym Światowym 
Dniu Tabliczki Mnożenia. Na lekcjach 
matematyki w klasach IV–VI szkoły 
podstawowej oraz I–III gimnazjum 
przeprowadzone zostały konkursy 
na eksperta tabliczki mnożenia oraz 
gry i zabawy o tematyce tabliczko-
wej. W tym dniu po szkole krążyły 
dwa patrole uczniowskie, które wśród 
nauczycieli i rodziców przyznawały 
odznaki „Eksperta Tabliczki Mnoże-
nia”.

W październiku odbyło się w naszej 
szkole przedstawienie teatralne pt. 
„Uwaga! Zebra z pasów zbiegła”. 

Niesforna tytułowa bohaterka oraz 
jej przyjaciel „Syguś” – sygnalizator 
świetlny, opowiadali dzieciom jak 
należy bezpiecznie poruszać się 
na drodze oraz jak ważne są ele-
menty odblaskowe na ubraniach  
wieczorową porą.

W dniach 27–28 października 
odbyła się wycieczka do Zakopanego, 
w której wzięli udział uczniowie z klas 
gimnazjalnych, zwiedzili skocznię 
narciarskiej w Zakopanem, Ścieżkę 
pod Reglami do malowniczej Doliny 
Strążyskiej, podziwiali wodospad 
Siklawica oraz wjechali na Guba-
łówkę. Mieli okazję przejść całą Dolinę 
Kościeliską, aż do Schroniska na Hali 
Ornak. Wybrali się na Krupówki, aby 
spróbować zakopiańskich specja-
łów. Wszyscy uczniowie byli bardzo  
zadowoleni z wycieczki.

Nasza szkoła znalazła się w elitar-
nej grupie 50 placówek z całej Pol-
ski, które uczestniczyły w IV Edycji 
Szkolnego Skills Challenge „Mierz 
Wysoko”. W związku z tym w ponie-
działek 7 listopada mieliśmy zaszczyt 
gościć w murach naszej szkoły „Gor-
tat Team” reprezentujący Fundację 
Marcina Gortata MG13. Na specjalnie 
przygotowanym torze przeszkód nasi 
uczniowie rywalizowali o uzyska-
nie jak najlepszego czasu i tytułu 
Mistrza Szkoły. Zawody wygrał Jakub 
Matysiak, drugie miejsce zajął Adrian 

Trynkos – obaj z klasy VI, a trzecia 
była Maja Matysiak z klasy V. Dzieci, 
które ze swoimi wynikami uplasują 
się w najlepszej dziesiątce w Polsce, 
zostaną zaproszone na finał do Łodzi 
w grudniu 2016 r.

Dnia 8 listopada uczniowie klas 
0–III wzięli udział w programie edu-
kacyjnym: Śniadanie Daje Moc. Przy-
gotowali prezentację multimedialną 
na temat roli śniadania oraz kolorowe 
kanapki. Najprzyjemniejsze było spo-
żywanie posiłku w towarzystwie 
dyrektor Doroty Dobosz, wicedyrek-
tor Justyny Turzyńskiej, nauczycieli 
uczących w kl. 0–III, pracowników 
obsługi oraz oczywiście dzieci, które 
były twórcami tego wykwintnego 
śniadania.

Dnia 18 listopada w naszej szkole 
promowaliśmy Międzynarodowy 
Dzień Tolerancji oraz Światowy Dzień 
Życzliwości i Pozdrowień. Efektem 
akcji było „Drzewo Życzliwości”. 
Ponadto uczniowie głosowali na „Naj-
bardziej Życzliwego Ucznia i Nauczy-
ciela”. Tytuł „Najbardziej Życzliwej 
Nauczycielki” otrzymała Iga Ziobro. 
Tytuł „Najbardziej Życzliwej Uczen-
nicy” PSP – Magdalena Piwowarczyk. 
Tytuł „Najbardziej Życzliwego Ucznia” 
PG – Dominik Rojek.

Dnia 21 listopada 2016 r. ucznio-
wie klas 0–II PSP w Wierzchowi-
nach odwiedzili Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Jedlińsku. Celem spo-
tkania było nabywanie umiejętności 
obcowania z książką i zainteresowa-
nie czytelnictwem. Bibliotekarki przy-
gotowały dla uczniów niespodziankę 
– film dla dzieci i pamiątkowe zakładki 
do książek.

W ramach V edycji Ogólnopolskiej 
Akcji Walki z Nadwagą w Rodzinie 
„Uwaga Nadwaga” 22 listopada 
gościliśmy w naszej szkole specja-
listki w reedukacji żywieniowej z 
Centrum Dietetycznego Naturhouse z 
Kozienic – Emilię Marud i Ewę Szczy-
gieł.

Dnia 23 listopada grupa uczniów z 
klas 0–III wybrała się do kina na film 
„Trolle”. Tytułowe stworki przeniosły 
dzieci w magiczną krainę i nieznany 
dotąd świat. Wyjazd do kina był wspa-
niałym wydarzeniem.

W listopadzie uczniowie naszej 
szkoły uczestniczyli w żywej lekcji 
historii dotyczącej „Starożytnej Grecji”. 
Zainteresowanie naszych uczniów 
wzbudziła opowieść o uczniach Spar-
takusa i metodach wychowywania 
dzieci. Mamy nadzieję, że taka forma 
lekcji wzbudzi zainteresowanie 
widzów historią i kulturą.

Nasze osiągnięcia w konkursach
Uczennica klasy VI Marta Trzeciak 

znalazła się wśród nagrodzonych w 
gminnym konkursie plastycznym „Był 
sobie ogród”, zajęła III miejsce.

Wielką dojrzałością w interpretacji 
utworów patriotycznych wykazali się 
uczniowie naszej szkoły w XXI Gmin-
nym Konkursie Recytatorskim. W 
kategorii przedszkole I miejsce zajął 
Wojciech Kowalczyk, a wyróżnienie 
otrzymała Nikola Boryczka. W kate-
gorii klasy I–III I miejsce zdobyła Ilona 
Murawska, a wyróżnienie – Cezary 
Cielniak. W kategorii wiekowej klasy 
IV–VI wyróżniona została Aleksandra 
Kobza. Weronika Bednarczyk – uczen-
nica klasy IIIB gimnazjum zachwyciła 
wszystkich wzruszającą deklamacją 
wiersza „Pieśń o fladze” i zdobyła I 
miejsce. Paulina Prygiel zajęła II miej-
sce, a wyróżnienia otrzymały: Wero-
nika Potera oraz Oliwia Boryczka.

Uczniowie naszego gimnazjum 10 
listopada 2016 r. wzięli udział w XXII 
Powiatowym Konkursie Poezji i Pieśni 
Patriotycznej w Pionkach. Spotkanie 
zakończyło się sukcesem w postaci II 
miejsca, które zajął Tomasz Gierasiń-
ski oraz dwóch wyróżnień dla Pauliny 
Prygiel i Dawida Drewnowskiego.

Dnia 18 listopada odbyło się uro-
czyste podsumowanie konkursów 
czytelniczych organizowanych w 
ramach Międzynarodowego Miesiąca 
Bibliotek Szkolnych. Były to konkursy: 
plastyczny „Zakładka do książki” 
(dla PSP) i fotograficzny „Przyłapani 
na czytaniu” (dla PG). Laureatami  
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konkursu w szkole podstawowej 
zostali: Zuzanna Sadowska i Adrian 
Sadowski, Magdalena Piwowar-
czyk – I miejsce, Amelia Dyziak, 
Zuzanna Konopka, Paweł Kociński, 
Jakub Murawski – II miejsce, Urszula 
Sadowska, Zuzanna Wolak – III miej-
sce. Wyróżnione zostały: Julia Wiatrak 
i Marta Wieczorek. W gimnazjum I 

miejsce zdobyli Wiktoria Puk i Adrian 
Trzewiński.

Uczennice gimnazjum zajęły III 
miejsce w Gminnych Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej, a w V 
Halowym Turnieju Piłki Nożnej nasza 
drużyna piłkarska zajęła V miejsce.

Zwycięzcą konkursu fotograficz-
nego pt. „Jesień w Tarach” została 

Aleksandra Mikos z klasy IIIA. Wyróż-
niona w konkursie została również 
Zuzanna Hebda z klasy IIA.

W listopadzie odbyło się wręczenie 
nagród dla zwycięzców konkursu z 
języka angielskiego i niemieckiego w 
kategorii: Świat przyrody. Nagrodzeni 
zostali Mikołaj Bolek – I miejsce, Emil 
Kociński oraz Bartosz Zbrożyna – II 

miejsce, Paulina Prygiel – III miejsce z 
języka angielskiego oraz: Aleksandra 
Sumińska – I miejsce, Karolina Marsza-
łek – II miejsce, Weronika Potera – III 
miejsce z języka niemieckiego.

Wszystkim nagrodzonym  
gratulujemy!

ZSP Wierzchowiny

6 października stał się dla przed-
szkolaków „Owocowym dniem”. W 
tym dniu dowiedziały się one, jak 
ważną rolę w ich życiu pełnią rodzime 
jabłka, gruszki, śliwki i inne smako-
wite owoce. Brały udział w zabawie 
z chustą animacyjną, odgadywały 
zagadki, rozpoznawały owoce po 
dotyku, węchu i smaku, robiły owo-
cowe szaszłyki.

28 października najmłodsi prze-
żyli dyniowy zawrót głowy. W „Dzień 
Dyni” założyli ubrania w kolorze tego 
warzywa. Odbyły się rozmowy na 
temat jego wyglądu i przeznaczenia, 
„dyniowe zabawy ruchowe”, dające 
dzieciakom dużo radości. Odkryto też, 
co ukrywa dynia w środku.

30 września dzieci z przedszkola 
włączyły się w obchody Dnia Chło-
paka. Czterolatki i pięciolatki wyleciały 
tego dnia rakietą na księżyc i znala-
zły księżycowy skarb. U „maluchów” 
dziewczynki robiły swoim kolegom 
fryzury, co wywołało mnóstwo rado-
ści. Nie zabrakło też tego dnia prezen-
tów, medali dla chłopców i wspólnych 
zabaw przy muzyce.

Samorząd Uczniowski naszego 
zespołu szkół rozpoczął Dzień Chło-
paka od złożenia życzeń najważ-
niejszemu chłopakowi – dyrektorowi 
Pawłowi Stępnikowskiemu. Następnie 
przez szkolny radiowęzeł zostały prze-
słane życzenia wszystkim „małym i 
dużym chłopcom” wraz z piosenką 
„Chłopaki nie płaczą”. Poszczególne 
klasy świętowały na swój sposób. 
Klasa VIa ze swoją wychowawczy-
nią Mirosławą Kalinowską wybrała 
się na krótki rajd pieszy, zakoń-
czony ogniskiem na posesji jednego 
z uczniów. Nie brakło tam też gier 
sportowych i zręcznościowych, bo 
klasa realizuje sanepidowski program  
„Trzymaj formę”.

Na andrzejkowym wieczorze filmo-
wym w piątek 25 listopada spotkali 
się uczniowie klasy Va i VIb. Oprócz 
skonsumowania poczęstunku przy-
gotowanego przez rodziców, było tam 
jeszcze oglądnie filmu „Matylda” w 
oryginalnej wersji językowej, ćwicze-
nia gimnastyczne do utworu „Simon 
says” oraz zabawy i wróżby andrzej-
kowe. Spotkanie zorganizowały: Karo-
lina Morawska i Ewa Woźniak-Kraw-
czyk.

Podobnie można było się bawić 
również wcześniej, na dużych prze-
rwach. Dziewczęta z samorządu 
szkolnego gimnazjum, odpowiednio 
ucharakteryzowane, wcieliły się w 
role wróżek i pod opieką Anny Faliń-
skiej wieszczyły naszym uczniom 
świetlaną przyszłość.

„Biblioteka – dobre miejsce dla 
człowieka”. Każde wydarzenie biblio-
teczne wiązało się z promocją książek, 
która miała na celu zainteresowanie 
czytaniem jak największej liczby 
uczniów. Pierwszy dzień kalendarzo-
wej jesieni był w bibliotece Dniem 
Spadającego Liścia, w którym pro-
mowano książkę „Jesień liścia Jasia”, 
zawierającą uniwersalne treści i 
łagodnie wprowadzającą w tematykę 
przemijania i umierania. Dzieci mogły 
ją czytać na przerwie, wypożyczać do 
domu. Na wielkim ekranie w czasie 
przerw oglądały jesienne teledyski i 
słuchały piosenek Czesława Niemena, 

Zenona Laskowika i innych artystów i 
zespołów dziecięcych. Mogły również 
przykleić do symbolicznego drzewka 
swoje opinie o książce, bibliotece i 
czytaniu.

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek 
Szkolnych – październik stał się jed-
nym wielkim świętowaniem, ponie-
waż każdy jego tydzień obchodzono 
pod innym hasłem: 3–7 X – Tydzień 
Zakazanych Książek – wypożyczeń 
emocjonującej literatury z wystawy 
„Strasznych Książek”. 10–14 X – „Nie 
oceniaj książki po okładce” – wypoży-
czenia książek w „ciemno”, opakowa-
nych, z krótką recenzją przyklejoną 
do opakowania. 17–21 X – „Książka 
na B – jak biblioteka” – promocja 
takich książek, jak: „Bella i Sebastian”, 
„Beethoven i dżinsy”, „Buba”, „Bru-
lion Bebe B”. 24–28 X – Book Cafe w 
bibliotece szkolnej z Dniem Kundelka 
25 października, kiedy to polecane 
były książki z psim bohaterem w roli 
głównej.

Na sobotę 5 listopada przypadał 
Dzień Postaci z Bajek, więc już w 
piątek większość uczniów z inicja-
tywy pań bibliotekarek przebrała się 
za postaci z bajek. Dołączyły również 
do nich przedszkolaki, zainspirowane 
przez swoje wychowawczynie. Na 
wszystkich przerwach korytarze 
szkolne tętniły muzyką, a kolorowe 
korowody tańczących przyjaciół Kubu-
sia Puchatka, Śnieżek, Kopciuszków, 
królewiczów, czarowników i potworów 
przewijały się przez wszystkie kondy-
gnacje. Nawet pracownicy szkoły włą-
czyli się w zabawę. W bibliotece dzieci 
mogły oglądać wystawkę baśni, bajek, 
legend, wypożyczyć wybraną ksią-
żeczkę, a na dużym ekranie obejrzeć 
fragmenty bajek. Wszystkie wydarze-
nia biblioteczne inicjowały i organi-
zowały: Wioletta Nastula i Mirosława 
Kalinowska wraz z kołami bibliotecz-
nymi „Moli Książkowych” i „Molików” 
przy współpracy Teresy Rybskiej i 
Jerzego Falińskiego.

27 października w PSP w Bierw-
cach odbyło się wręczenie nagród 
zwycięzcom konkursu plastycznego 
„Był sobie ogród”. W kategorii klas 
młodszych za pracę grupową 2. miej-
sce uzyskali uczniowie klasy IIIa: 
Michał Kołodziejczak, Paweł Karaś, 
Damian Brzozowski, a uczniowie kl. 
IIIc: Jakub Bartosiak, Mikołaj Warzyński 
i Kacper Kwiecień zostali wyróżnieni. 
W kategorii klas IV–VI wyróżniono 
pracę uczennicy klasy IVb – Urszuli 
Wieteski.

3 listopada odbyło się rozstrzy-
gnięcie szkolnego konkursu dla klas 
IV–VI na najpiękniejszy różaniec, zor-
ganizowanego przez Ewelinę Kowal-
czyk i Dorotę Jędrasiewicz. 1. miejsce 
zajęła Angelika Bartosiak z kl. Vb, 2. 
– Krystian Kęska z kl. IVa, zaś 3. – Ewa 
Kobza z kl. Va.

9 listopada w GCKiKF na XXI 
Konkursie Poezji Patriotycznej nasi 
uczniowie bardzo dobrze się zapre-
zentowali i zajęli w szkole podstawo-
wej: w kategorii klas „0”: 2. miejsce 
– Iga Szczepańska, 3. – Oliwia Wasiak; 
w kategorii klas I–III: 1. miejsce – Wik-
toria Bartosiak (IIIc), 2. – Wiktoria 
Malicka (IIIa), wyróżnienie: Małgorzata 
Kucharczyk (IIc), Oliwier Klocek (IIc), 
Martyna Grzegorczyk (IIIc); w kategorii 

klas IV–VI: 2. miejsce – Mikołaj Kornafel 
(VIa), wyróżnienie – Nikola Dryja (IVa). 
Nagrody i wyróżnienia powędrowały 
również do uczniów gimnazjum: Alek-
sandry Jędrusik z kl. Ib za 1. miejsce, i 
dla Klaudii Potery oraz Natalii Michalik 
z Ib za ex aequo 2. miejsce.

Warto również zaznaczyć, że 
uczniowie naszej szkoły wzięli licznie 
udział w „Alfiku”, Olimpiadzie Mitolo-
gicznej i Stypendiadzie Polonistycz-
nej. Wyniki z tych konkursów opubli-
kujemy w następnym numerze.

9 października grupa koszykarzy ze 
Wsoli z trenerem Pawłem Kutkiewi-
czem gościła w PSP nr 29 w Radomiu. 
Było to spotkanie sparingowe, które 
dało wszystkim cenne doświadczenie. 
Wcześniej młodzi sportowcy uczestni-
czyli w sesji zdjęciowej rodziny ROSA, 
która odbyła się na potrzeby marke-
tingu.

W powiatowych, a następnie mię-
dzypowiatowych igrzyskach szkol-
nych w sztafetowych biegach przeła-
jowych dziewczęta: Wioleta Koniuszy, 
Julia Banasiewicz, Ewa Kobza, Wiktoria 
Stus, Karolina Karaś, Zuzanna Piwo-
warczyk, Iga Dryja, Karolina Płowiec, 
Natalia Wieczorek, Ewa Kuraś, Monika 
Tatar zajmowały 2. miejsce, kwali-
fikujące je do dalszych rozgrywek. 
24 października pod opieką Marzeny 
Okruty-Dupli brały udział w finale tych 
igrzysk w Ostrołęce, gdzie dzielnie 
walczyły, do piątej zmiany utrzymując 
trzecią pozycję, by ostatecznie zająć 
9. miejsce. W osiągnięciu lepszego 
wyniku przeszkodziła fatalna pogoda 
w końcowym etapie.

9 listopada w naszej szkole odbył 
się V Halowy Turniej Piłki Nożnej z 
okazji Narodowego Święta Niepod-
ległości. Zawody rozegrano w dwóch 
grupach systemem „każdy z każdym”, 
a następnie systemem pucharowym. 
1. miejsce zajęli nasi uczniowie. Statu-
etkę króla strzelców otrzymał Jarosław 
Kot, najlepszego bramkarza Robert 
Siurnik, a za najwszechstronniejszą 
zawodniczkę turnieju uznano Julię 
Banasiewicz.

Bardzo udanym okazał się również 
debiut chłopców w piłce ręcznej. Po 
wygraniu zawodów gminnych dru-
żyna w składzie: Jarosław Kot, Jakub 
Kucharczyk, Oskar Sobania, Krystian 
Michalski, Kacper Górka, Filip Wie-
czorek, Jakub Wójcik, Piotr Fijołek, 
Mateusz Isio, Maciej Okruta, Mikołaj 
Kornafel i wspaniały bramkarz Robert 
Siurnik zajęła 2. miejsce na igrzyskach 
powiatowych w Iłży. Do awansu dalej 
zabrakło im jednej bramki.

Na wycieczkę wybrało się wiele 
klas naszej szkoły, m.in.: Ia i b PG 
w Góry Świętokrzyskie, klasy IV do 
„Oceanii” w Zagnańsku, gimnazjaliści 
do Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu, gdzie obejrzeli wystawę 
„Oswoić nieuniknione, przybliżyć 

nieznane. Obrzędowość i ceremoniał 
pogrzebowy na przestrzeni dzie-
jów i kultur” oraz do kina na film „Za 
niebieskimi drzwiami” i spotkanie z 
policją, która omówiła spot dotyczący 
bezpieczeństwa kierowcy i pasażera 
w ruchu drogowym. Zebrani mieli oka-
zję poznać reżysera – Mariusza Paleja, 
producentów filmu, a także aktorki 
Magdalenę Woś i Ewę Błaszczyk. Na 
wyjście do kina oczekują uczniowie 
szkoły podstawowej.

Jeszcze we wrześniu nasi uczniowie 
z Lidią Kutkiewcz i Karoliną Morawską 
wzięli udział w „Wędrówce z Pedago-
giem” – czternastokilometrową trasą 
do Wieniawy.

16 września uroczystym apelem 
uczciliśmy wrześniowe rocznice: 
wybuchu II wojny światowej, wkro-
czenia wojsk ZSRR w granice Rzecz-
pospolitej oraz Dzień Sybiraka, a 27 
września 77. rocznicę powstania 
Polskiego Państwa Podziemnego. 
Za przygotowanie tych uroczystości 
odpowiedzialni byli nauczyciele: Bar-
bara Ciołczyk-Wlazło, Dorota Jędra-
siewicz, Małgorzata Borowiec, Jerzy 
Faliński.

Akademię z okazji 98. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Pol-
skę przygotowała Agnieszka Tomal-
ska, oprawą muzyczną uświetniła ją 
Katarzyna Sadowska, prezentacją 
multimedialną uzupełniła Dorota 
Jędrasiewicz, dekoracją uatrakcyjniła 
Violetta Rokicińska. Największe jed-
nak brawa należą się młodzieży z kl. 
Vb, która w sugestywny sposób i z 
wielkimi emocjami oddała niepokoje 
i oczekiwania z dni poprzedzających 
powstanie listopadowe i czasu pierw-
szej wojny światowej.

Dzień Edukacji Narodowej święto-
waliśmy w dwóch turach: klasy 0–V 
PSP (organizatorzy: Lidia Parendyk 
i Karolina Józwowicz-Kondys) oraz 
klasy VI PSP i I–III PG (przygotowujące: 
Anna Falińska i Beata Rucikowska 
oraz wspierający inni nauczyciele). 
Uroczystościom towarzyszyło paso-
wanie na ucznia klas pierwszych PSP 
i ślubowanie świeżo upieczonych gim-
nazjalistów. Rozpoczęliśmy ten dzień 
od mszy św. w intencji grona peda-
gogicznego i uczniów. Tego też dnia 
dyrektor Paweł Stępnikowski rozdał 
wiele nagród pracownikom szkoły.

Zakończyła się akcja charytatywna 
szkolnego wolontariatu (opiekunowie: 
K. Sadowska i E. Kowalczyk) wspiera-
jąca schronisko dla zwierząt w Urba-
nowie, zbierania środków czystości na 
misje w Tygodniu Misyjnym, w czasie 
którego dzieci modliły się za misjona-
rzy i ich podopiecznych oraz ze swoją 
katechetką Jolantą Guzińską (organi-
zatorką akcji), oglądały film o misjach 
w bibliotece szkolnej.

Trwa akcja SK PCK (opiekunowie: 
M. Kalinowska, E. Ziółek, U. Górnik) 
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„Wkręć się w pomaganie” – zbieranie 
nakrętek dla chorej Martynki, „I Ty 
możesz zostać św. Mikołajem” (organi-
zator: L. Kutkiewicz, SK PCK, Wolonta-
riat), a także pomocy dla kresowiaków.

Oprócz wcześniej wspomnianych 
zorganizowaliśmy obchody:

Dnia Miodu, z jego degustacją (LOP 
z opiekunami V. Rokicińską i M. Pie-
trzyk przy współpracy z opiekunami 
Izby Regionalnej M. Borowiec i A. Bor-
kowską-Szymaniak.) Miód pochodził z 
pasieki Adama Pysiaka z Zakrzewa.

Dnia Jabłka, aby „trzymać formę” 
(opiekun SK PCK M. Kalinowska i 
członkowie, pedagog L. Kutkiewicz 
przy wsparciu T. Rybskiej, D. Jędrasie-
wicz). Jabłka dla dzieci otrzymaliśmy 
od sadownika Zbysława Budyta z Dal-
trozów.

Dnia Życzliwości i Pozdrowień, dla 
promowania życzliwego zachowania 
(Karolina Morawska i M. Borowiec). 
Uczniowie mogli przekazać swoje 
pozdrowienia kolegom, wieszając 
„listki pozdrowień” na drzewku.

To, że lekcje mogą wyglądać ina-
czej, udowadniało już wielu nauczy-
cieli naszej szkoły. Ostatnio zrobiła 
to polonistka Mirosława Kalinowska, 
która wraz z kl. Va przygotowała lek-
cję otwartą „Bogowie na Olimpie”, w 
czasie której uczniowie nie zasiedli 

w pracowni, lecz w sali zabaw, na 
„Olimpie”, wcielając się w role bogów 
olimpijskich i barwnie prezentując ich 
poczynania, wady i zalety swoim kole-
żankom i kolegom z innych klas.

Kolejną jej lekcją otwartą, tym 
razem z okazji listopadowych Dni 
Honorowego Krwiodawstwa była: 
„Dlaczego powinniśmy oddawać 
krew?”. Głównym celem tej lekcji stało 
się zwrócenie uwagi na konieczność 
oddawania krwi, przekazanie najważ-
niejszych informacji na ten temat, 
rozwijanie zainteresowań do bycia 
honorowym dawcą w dorosłym życiu. 
Podstawą dyskusji stał się bardzo cie-

kawy film, który na dużym ekranie w 
bibliotece mogły obejrzeć klasy: Va, 
Vb, VIa, VIb i IIb PG.

Warsztaty z cyklu „Time for a story” 
przygotowała z klasą IIIa PSP Karo-
lina Morawska, zapraszając gości ze 
Szkocji – Nataniela Kutkiewicza i jego 
brata Antoniego. Czytali oni po angiel-
sku bajkę o jabłoni, a mama chłopców 
zapoznała uczniów z jej polskim tłu-
maczeniem. O przygotowane smako-
łyki i serwetki nasi uczniowie musieli 
prosić po angielsku. Całość została 
dopełniona twórczą pracą, polegającą 
na wykonaniu sowy – bohaterki lek-
tury.

Wywiadówki też mogą wyglądać 
nietypowo. Małgorzata Borowiec, 
wychowawczyni kl. IIIa PG, zaprosiła 
rodziców swojej młodzieży na wywia-
dówkę do… Izby Regionalnej. W nie-
codziennej scenerii prosiła ich o prze-
kazywanie zbędnych eksponatów na 
rzecz izby i jednocześnie dziękowała 
za oddane do tej pory.

A skoro już mowa o rodzicach, 
warto zauważyć, że oni też już współ-
pracują inaczej…

Dyrekcja i nauczyciele naszej szkoły 
i jej pozostali pracownicy składają 
wyrazy wdzięczności wszystkim 
rodzicom, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do osiągnięć naszych 
uczniów, organizowania imprez szkol-
nych, ich sponsorowania oraz wspie-
rają nas we wszystkich innych poczy-
naniach.

Z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
Dyrekcja Szkoły wraz z pracownikami 
składają najserdeczniejsze życzenia 
miłości, pokoju i wielu łask płynących 
od żłóbka Betlejemskiej Dzieciny.

Zespół redagujący:
Mirosława Kalinowska 

Wioletta Nastula 
Teresa Rybska 

Sukcesy naszych uczniów
Konkursy przedmiotowe są orga-

nizowane z myślą o uczniach zdol-
nych, wykazujących szczególne 
zainteresowanie wybranym przed-
miotem nauczania, prezentujących 
rozległą wiedzę, wykorzystujących 
umiejętność twórczego myślenia 
do rozwiązywania trudnych zadań 
problemowych. Mamy zaszczyt poin-
formować, że  dwoje uczniów będzie 
reprezentować naszą szkołę  w eta-
pie rejonowym  konkursu organizo-
wanego przez Mazowieckiego Kura-
tora Oświaty. Anna Religa klasa IIIa 
w konkursie chemicznym (nauczyciel 
chemii Anna Janik)  i Tomasz Fijał-
kowski klasa IIId w konkursie mate-
matycznym (nauczyciel matematyki 
Renata Walerczak). Trzymamy kciuki  
i życzymy jak najlepszych wyników 
w kolejnych etapach.  Cieszymy się, 
że jury wysoko oceniło poziom przy-
gotowania naszych uczniów podczas 
XXI Gminnego  Konkursu Recytator-
skiego Poezji Patriotycznej. I tak I 
miejsce otrzymał Kacper Chudzik 
klasa IIId, II miejsce Marta Krupa 
klasa IIId i wyróżnienie Filip Lutek 
klasa IIId. Wszystkich uczniów przy-
gotowywała nauczycielka języka 
polskiego Katarzyna Walczak.    

KOMIN…
19 października 2016r. pięcioro 

uczniów  uczestniczyło w Kongre-
sie Młodych Internautów (KOMIN) w 
Warszawie w nowej siedzibie Nauko-
wej i Akademickiej Sieci Kompute-
rowej. KoMIn jest inicjatywą zapo-
czątkowaną przez NASK w 2011 
r. w celu nawiązania współpracy 
między specjalistami a uczniami i 
nauczycielami ze szkół gimnazjal-
nych z całego kraju. Cieszymy się, że  
kolejny raz zostaliśmy zaproszeni na 
to wydarzenie, tym razem  w ramach 
europejskiej inicjatywy CodeWeek. 
Nasza grupa została  bardzo ser-
decznie przywitana przez  dyrektor 
dr Agnieszkę Wrońską oraz kierow-
niczkę zespołu  Dyżurnet.pl Mar-
tynę Różycką. Uczniowie mieli moc 
atrakcji- ciekawe wykłady, pokazy 
i warsztaty. Mistrzowie Kodowania 
zapoznali uczniów z aplikacjami, 
na których tworzyli w grupach gry. 
Ciekawym wydarzeniem był pokaz 
robotów zaprogramowanych przez 
studentów Politechniki Warszaw-

skiej. Takie wydarzenie i warsztaty 
mogą  być  inspiracją dla gimnazja-
listów by zacząć programować, tym 
bardziej, że Komisja Europejska wyli-
czyła, że do 2020 roku zabraknie 
900 tys. specjalistów w tej dziedzi-
nie. Uczniowie pod opieką pedagog 
Jolanty Politowskiej i nauczyciela 
informatyki Romana Wójcika w dro-
dze powrotnej wykorzystali zdobytą 
wiedzę i tak powstała gra, którą 
stworzył uczeń klasy Ia Jakub Łosiak.

,,Oliver Twist” –w języku 
angielskim…

26 października 2016 r. gimna-
zjaliści wzięli udział w wycieczce 
do Warszawy. Celem wyjazdu było 
między innymi rozwijanie zaintere-
sowań uczniów oraz doskonalenie 
sprawności językowych. W progra-
mie wyjazdu znalazło się zwiedzanie 
kulis Teatru Muzycznego „Roma”, 
spektakl w języku angielskim „Oliver 
Twist” w Studio Buffo, zwiedzanie 
Muzeum Neonów oraz Niewidzial-
nej Wystawy.  Od początku wyjazdu 
uczniowie byli pod dużym wraże-
niem bogatego programu wycieczki. 
Podczas zwiedzania kulis Teatru 
Roma dowiedzieli się, że magia 
teatru dzieje się nie tylko na scenie. 
Ostatnim punktem wycieczki była  
wyjątkowa interaktywna podróż w 
niewidzialny świat, podczas której 
uczniowie doświadczyli, jak radzić 
sobie w codziennych sytuacjach 
bez pomocy wzroku – wyłącznie za 
pomocą zmysłu słuchu, węchu, rów-
nowagi. W wyjeździe uczestniczyło 
30 uczniów nad którymi opiekę spra-
wowała nauczycielka języka angiel-
skiego Marta Powęska-Okoń oraz 
nauczycielka języka niemieckiego 
Marta Zielińska.

,,W drodze do wolności…”
11 listopada 1918 r. to jedna 

z najważniejszych dat dla Polski! 
Naród po 123 latach zaborów, prób 
wymazania polskiej kultury i historii 
odzyskał swoje państwo. Co roku, 11 
listopada w Narodowy Dzień Nie-
podległości wspominamy bohaterów 
walki o wolność i ojców naszej nie-
podległości.  W dniu 09.11.2016 r. w 
naszej szkole odbyła się akademia z 
okazji 98 Rocznicy Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę. Uczniowie 
przygotowani przez nauczycielkę 
matematyki Monikę Krawczyk i 

nauczycielkę historii Sabinę Ziębę 
oraz nauczyciela muzyki  Dariusza 
Makarewicza wykonali przedsta-
wienie pt. „W drodze do wolności”. 
Montaż słowno- muzyczny był wzbo-
gacony scenkami nawiązującymi do 
wydarzeń historycznych oraz pre-
zentacją multimedialną pod takim 
samym tytułem. W bieżącym roku 
nasza szkoła miała zaszczyt zapre-
zentować  akademię z okazji Gmin-
nych obchodów  Święta Niepodle-
głości w dniu 11 listopada 2016 r. 
w kościele parafialnym w Jedlińsku. 
Uczniowie zaprezentowali przedsta-
wienie, które zostało ciepło przyjęte 
przez lokalną społeczność. Następ-
nie odbyło się nabożeństwo w 
intencji ojczyzny, a potem uroczyste 
złożenie wieńców pod pomnikiem w 
centrum Jedlińska. Jesteśmy dumni, 
że  młodzież naszego gimnazjum 
z należytą powagą uczestniczyła 
w obchodach rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 

Ogólnoszkolny Turniej na 
Mistrza Pięknego Czytania

W dniu 15 listopada 2016r. w 100 
rocznicę śmierci Henryka Sienkie-
wicza laureata literackiej Nagrody 
Nobla odbył się w naszej szkole Ogól-
noszkolny Turniej na Mistrza Pięk-
nego Czytania zorganizowany przez 
nauczyciela bibliotekarza Monikę 
Zegarek. W tym roku 18 uczniów z 
klas I-III czytało fragmenty powie-
ści historycznej „Quo vadis”. Czyta-
nym fragmentom przysłuchiwali się 
reprezentanci wszystkich klas gim-
nazjum. Jury w składzie: nauczyciele 
języka polskiego – Monika Makul-
ska, Katarzyna Walczak, nauczy-
ciel bibliotekarz Monika Zegarek 
oraz bibliotekarz Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Jedlińsku  Martyna Gut 
wyłoniło następujących zwycięzców: 
I miejsce- Patryk  Kotkowski kl. III B, 
II miejsce - Kacper Chudzik kl. III D, 
III miejsce - Aleksandra Paluch kl. II 
C, Wyróżnienie - Anna Religa kl. III 
A. Zwycięscy  otrzymali pamiątkowe 
dyplomy wraz z upominkami.

Justyna Salak
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Mazowsze i Warszawa 
dla Jedlińska biją brawa

W Ciechanowie podsumo-
wano XVIII Mazowieckie Igrzy-
ska Młodzieży Szkolnej. W łącz-
nym współzawodnictwie za rok 
szkolny 2015/2016 w kategorii 
gimnazjów najwięcej punktów 
zgromadziło  gimnazjum w  Jedliń-
sku – 64 pkt. Na drugim miejscu 
Gimnazjum Sportowe Nr 35 z 
Warszawy - 46 pkt a trzecie miej-
sce dla PG Nr 8 z Płocka – 38 pkt. 
Wśród blisko tysiąca gimnazjów 
na Mazowszu sklasyfikowano 
247 szkół, tzn. przedstawiciele 
tylu szkół uczestniczyli w finałach 
wojewódzkich 18. edycji igrzysk.  
W historii igrzysk, po prymat  
w województwie, gimnazjum  
z Jedlińska sięgnęło po raz piąty 
i po raz dwunasty zajęło miej-
sce na podium. Ostatni raz zwy-
ciężyło w 2010 roku. W gronie 
podstawówek wygrała szkoła 
z podwarszawskiego Raszyna 
- 53 pkt. Za nią szkoła podsta-
wowa z Jedlińska, która zgro-
madziła 41,5 pkt. Trzecia lokata 
dla PSP Nr 65 z Warszawy, któ-
rej zabrakło tylko 0,5 pkt do 
drugiego miejsca. Punkty  do 
klasyfikacji zdobyło 226 szkół. 
Wśród nich,  na 60. miejscu, zna-
lazła się szkoła z Jedlanki – 10 
pkt. To najlepszy wynik w spor-
towej historii szkoły. Symbo-
liczne, ale jakże cenne 0,5 pkt,   
uzyskała jeszcze szkoła ze Sta-

rych Zawad. Biorąc pod uwagę, 
że w województwie pracuje około 
1800 podstawówek to olbrzymi 
sukces naszych placówek – ich 
uczniów, nauczycieli i rodziców. 
Tym razem, zabrakło wśród fina-
listów uczniów ze szkół we Wsoli 
i Wierzchowinach, którzy pra-
wie w każdym roku znajdowali 
się na liście współzawodnictwa 
wojewódzkiego szkół. Przedsta-
wicielom najlepszych placówek 
wręczono pamiątkowe puchary 
i dyplomy. Wyróżniono także 
nauczycieli wychowania fizycz-
nego. Minister Sportu i Turystyki 
Witold Bańka przyznał im  odzna-
czenia resortowe. Złotą Odznaką 
„Za Zasługi dla Sportu”  uhonoro-

wano Krystiana Kilara.  Brązowe 
Odznaki „Za Zasługi dla Sportu”  
otrzymali  Radosław Ofiara i Sła-
womir Słomka.

Kibice zadowoleni -
- Drogowiec mistrzem jesieni

Z dziewięciopunktową prze-
wagą nad Mazowszem Grójec 
i Powiślanką Lipsko zakończyli 
pierwszą rundę seniorzy GKS 
Drogowiec Jedlińsk  w Campeon  
Lidze Okręgowej  w piłce noż-
nej. W ciągu całej rundy GKS 
wygrał 12 spotkań, 2 zremisował 
i tylko raz przytrafiła się porażka 
w przedostatniej rundzie 0:1 
w Warce. Przypomnijmy, że w 
końcowych kolejkach Drogowiec 
pokonał Iłżankę 2:0, Jodłę Jedl-
nia 3:0 i Powiślankę w Lipsku 
2:1. Podopieczni Pawła Góraka 
strzelili 32 gole tracąc zaledwie 
6 bramek. Niewątpliwie, na tle 
innych zespołów, znakomicie 
zaprezentowała się defensywa. 
Większość drużyn z czołówki 
straciło prawie trzykrotnie więcej 
goli niż lider. Pozostałe formacje 
GKS spisywały się bez zarzutu i 
dlatego jego przewaga jest tak 
okazała. Treningowa przerwa 
nie potrwa długo  bowiem okres 
zimowy zespół musi przepraco-
wać solidnie. Kibice są przeko-
nani, że drzwi do awansu do IV 
ligi są w połowie otwarte a wio-
sną Drogowiec skutecznie udo-
wodni swoją przewagę w lidze. 
Na pierwszy mecz rundy wiosen-
nej muszą jednak poczekać do 
połowy marca.

Krótka drabina, 
a trzeba się wspinać

Dla strażaka drabina jest jed-
nym z podstawowych przyrzą-

dów używanych w akcji. Piłkarze 
Strażaka Wielogóra na wiosnę 
będą chyba potrzebować wie-
loelementowej drabiny by móc 
wspinać się wyżej po jej szcze-
blach  w ligowej tabeli Nice Sport 
2 w klasie A. Jedenasta lokata, 
z całą pewnością, to nie szczyt 
możliwości futbolistów z Wie-
logóry. W pierwszych czterech 
meczach Strażak zdobył 9 pkt 
wygrywając dwa spotkania na 
wyjeździe. W ostatnich meczach 
rundy jesiennej Strażak potrafił 
wygrać z wyżej notowaną dru-
żyną Królewskich Jedlnia  4:2, 
zremisować z czwartą w tabeli 
Gracją Tczów  2:2,  a także prze-
grać z dziewiątym Plonem Gar-
batka 1:2. Łącznie w trzynastu 
meczach wielogórzanie uzbierali 
14 pkt. Na ten dorobek złożyły 
się 4 wygrane, 2 remisy i 7 pora-
żek. Bilans bramkowy 25:31. Oby 
wiosną Strażak grał skuteczniej.

Grać w kadrze Polski 
jak Lewandowski

To marzenia rzeszy chłopaków 
i nielicznych dziewcząt  uczęsz-
czających na zajęcia szkółek 
piłkarskich GKS–u Drogowiec 
Jedlińsk i Strażaka Wielogóra. 
Oprócz treningów, najwięcej 
emocji dostarczają młodym fut-
bolistom rozgrywane mecze w 
ligach młodzieżowych prowadzo-
nych przez Radomski Okręgowy 
Związek Piłki Nożnej. W nich  naj-
lepiej spisują się  juniorzy młodsi 
GKS, którzy zajmują 3. miejsce w 
I lidze okręgowej za zespołami AS 
Radomiak i UKS Legion Radom. 
Pozostałe drużyny zajmują  
miejsca od czwartego do  
szóstego w swoich grupach w 
różnych kategoriach wiekowych. 

Podsumowano XVIII Mazowieckie  Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej.  Jedlińskie gimnazjum zwyciężyło  
w punktacji ogólnej. Szkoła podstawowa z Jedlińska  

na drugim miejscu w rywalizacji podstawówek. Piłkarze 
GKS Drogowiec Jedlińsk mistrzem rundy jesiennej. 
Sztafety gimnazjum z Jedlińska w blasku złota w finale 
wojewódzkim XIX MIMS.

Od lewej: Jan Dupla - dyr. PSP w Jedlińsku, Sławomir Słomka - nauczy-
ciel WF w PSP Jedlińsku, Krystian Kilar - nauczyciel WF PG w Jedliń-
sku, Jarosław Ludwiński - prezes Szkolnego Związku Sportowego  
w Radomiu oraz Radosław Ofiara - nauczyciel WF w PG Jedlińsku  
z pamiątkowymi pucharami podczas zakończenia XVIII MIMS.

•

GKS Drogowiec Jedlińsk, przed ostatnim meczem rundy jesiennej z Iłżanką Kazanów wygranym 2:0.•
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SPORT SPORT

Pięć w finale i dwa medale
W eliminacjach międzypo-

wiatowych XIX Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
wystąpiło 5 sztafet przełajowych 
ze szkół naszej gminy. Po dwie 
z podstawówki i gimnazjum w 
Jedlińsku oraz zespół dziewcząt 
z PSP we Wsoli. Wszystkie zapre-

zentowały się znakomicie.  Dru-
żyny z Jedlińska wygrały swoje 
biegi, sztafeta ze Wsoli przy-
biegła jako druga i w efekcie w 
komplecie zakwalifikowały się 
do finałów wojewódzkich, które 
zaplanowano trzy dni później w 
Ostrołęce. Reprezentanci gimna-
zjum w Jedlińsku, typowani do 
grona faworytów zdobyli 2 złote 

medale. Zwycięstwa nie przyszły 
jednak łatwo. Ekipa dziewcząt, 
tuż po starcie całej stawki, prze-
żywała chwile grozy. Biegnąca na 
pierwszej zmianie, Martyna Bie-

niek przewróciła się, wypuszcza-
jąc pałeczkę sztafetową z dłoni.  
Nim ją podniosła,  rywalki 
znacznie uciekły. Ambitna 
pogoń Martyny pozwoliła na  

Złe miłego początki... Niefortunny start zwycięskiej sztafety gimna-
zjalistek z PG Jedlińsk w finale XIX MIMS w Ostrołęce.

• Sztafeta dziewcząt PSP Jedlińsk pod opieką Aliny Cielniak zajęła 
IV miejsce w finale Mazowsza biegnąc w składzie: Pola Olszewska, 
Wiktoria Serafin, Oliwia Fituch, Ada Walczak, Julia Stańczyk, Kamila 
Rokicińska, Hanna Potera, Maja Ptaszek, Amelia Kowalczyk, Olga  
Langierowicz, Julia Wąsowicz.

•

Podopieczni Sławomira Słomki, ze złotymi medalami eliminacji mię-
dzypowiatowych w Domaniowie: Kamil Dobrowolski, Gustaw Pta-
szek, Seweryn Zalewski, Filip Wojciechowski, Michał Walczak, Łukasz 
Barszcz, Krystian Kowalczyk, Mateusz Hernik, Mateusz Adamczyk, 
Kacper Szymański, Bartłomiej Czerwiński (pobiegli po 4. miejsce  
w finale Mazowsza).

•

Sztafeta PSP we Wsoli w finale Mazowsza zajęła 9. miejsce.
Wiloleta Koniuszy, Julia Banasiewicz, Ewa Kobza, Wiktoria Stus, Karo-
lina Karaś, Zuzanna Piwowarczyk, Iga Dryja, Karolina Płowiec, Natalia 
Wieczorek, Ewa Kuraś, Monika Tatar oraz opiekun - Marzena Okruta 
- Dupla.

•

Mistrzynie Mazowsza z PG Jedlińsk w komplecie.•

Złota sztafeta chłopców PG Jedlińsk wraz z opiekunem  
Radosławem Ofiarą.

•
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przekazanie pałeczki na dziewią-
tym miejscu. Anna Religa zdo-
łała „przeskoczyć” pięć drużyn, 
kończąc zmianę jako czwarta. 
Bieg Roksany Hełmińskiej to 
zdecydowane zmniejszenie strat 
do prowadzących ekip. Kolejna 
zawodniczka,  Anna Borowska 
wyprowadza Jedlińsk na pierw-
sze miejsce. Sześć następnych 
dziewcząt: Kamila Walczak, 
Weronika Słomka, Oliwia Imio-
łek, Karolina Dużyja, Magdalena 
Szot i biegnąca na ostatniej 
zmianie Agata Ziółek  nie oddało 
prowadzenia do mety.  Zespół 
chłopaków od początku biegł 
w czołówce stawki. Do szóstej 
zmiany Konrad Słomka, Jakub 
Gryza, Patryk Rędzia, Jakub 
Makowski, Hubert Król, Kamil 
Komorowski walczyli z konkuren-
tami, a prowadzenie obejmowali 
przedstawiciele kilku szkół.  Na 
siódmej zmianie Dominik Woź-
niak  uciekł rywalom, a biegnący 
po nim: Piotr Śliwowski i Adrian 
Kobza oraz kończący bieg Kacper 
Nowakowski jeszcze powiększyli 
przewagę do kilkunastu sekund 
nad drugą na mecie sztafetą 

z Pruszkowa. Warto dodać, że 
sztafety gimnazjalne  obroniły 
tytuły mistrzów Mazowsza, 
które wywalczyły w poprzedniej 
edycji igrzysk. Tuż za podium, 
na czwartych miejscach, uplaso-
wały się ekipy ze szkoły podsta-
wowej w Jedlińsku. Podopieczni 
Sławomira Słomki aż do siódmej 
zmiany byli w czołówce, kilka-
krotnie biegnąc na pierwszym i 
drugim miejscu. Wydawało się, 
że zdobycie medalu jest przesą-
dzone. Niestety, jedna słabsza 
zmiana pogrzebała marzenia 
o podium. Inaczej wyglądała 
rywalizacja dziewcząt. W tym 
biegu uczestniczyły dwa nasze 
zespoły. Opiekun zespołu ze 
Wsoli, Marzena Okruta-Dupla 
postawiła na najmocniejsze 
zawodniczki od początku biegu. 
Do szóstej zmiany jej uczennice 
biegły na trzeciej pozycji. Bar-
dziej równomiernie rozłożyła 
poszczególne zmiany Alina Ciel-
niak. Dziewczęta z Jedlińska, po 
nieco słabszym początku, syste-
matycznie pięły się do góry, by 
zameldować się na mecie  jako 
czwarte. Sztafeta ze Wsoli osta-

tecznie na dziewiątym miejscu, 
ale za to z cennymi czterema 
punktami  do współzawodnictwa 
szkół. Po biegach opiekunowie z 
Jedlińska nie kryli rozczarowania. 
– Szkoda, że finały nie odbyły się, 
tak jak zwykle, na wiosnę (przy-
szłego roku - p.aut.). Z pewnością  
bylibyśmy mocniejsi i szanse na 
podium zdecydowanie większe. 
Teraz spróbujemy przygoto-
wać się jak najlepiej do biegów 
drużynowych i indywidualnych  
– zapewnili. 

Skuteczne wysiłki 
drużyn ręcznej piłki.

 Starsi mieszkańcy naszej 
gminy, opowiadający o swoich 
sportowych wyczynach w ich 
szkolnych czasach, wspominają 
często powiatowe osiągnięcia  
w szczypiorniaku, czyli piłce 
ręcznej.  Grali w nią  na różnych 
boiskach – gliniastych, piaszczy-
stych, rzadziej  asfaltowych. O 
grze w sali lub hali mogli tylko 
pomarzyć. Dlatego też,  kiedy 
pojawiły się przyszkolne peł-
nowymiarowe boiska lub nieco 
mniejsze sale sportowe zaczęli 
głośno mówić, że warto wrócić 
do handballu. W szkołach trak-
towano tę dyscyplinę jako uzu-
pełniającą. Jednak od ubiegłego 
roku można stwierdzić, że nastą-
pił powrót do tradycji sprzed lat. 
Szkolne zespoły coraz skutecz-
niej grają i odnoszą pierwsze 
sukcesy. Jak dotychczas, w elimi-
nacjach  powiatowych XIX MIMS 
najlepiej zagrał zespół dziewcząt 
z PSP Jedlińsk. Podopieczne 
Janusza Dupli po wygraniu elimi-
nacji międzygminnych awanso-
wały do turnieju powiatowego. 
W nim zmierzyły się z drużynami 
Małęczyna, Iłży, Bardzic i Wierz-
bicy. Wygrane 5:0 z Małęczynem, 
3:2 z Bardzicami, 4:0 z Wierz-

bicą oraz remis 3:3 z gospody-
niami imprezy z Iłży  zapewniły 
zwycięstwo w całym turnieju i 
awans do półfinału  rejonowego, 
który odbędzie się  w marcu. Nie-
wiele gorzej zaprezentowali się 
chłopcy z PSP we Wsoli i dziew-
częta z gimnazjum w Jedlińsku. 
Oba zespoły w eliminacjach 
powiatowych zajęły   drugie 
miejsca, minimalnie przegrywa-
jąc rywalizację o awans do kolej-
nego etapu rozgrywek. Na czwar-
tym miejscu męska drużyna  
jedlińskiego gimnazjum.

Hokej w modzie 
(choć nie na lodzie)

Rozgrywki unihokeja zyskują 
coraz większą popularność. W eli-
minacjach gminnych szkół pod-
stawowych uczestniczyło po trzy 
zespoły dziewcząt i chłopców. 
Wśród dziewcząt wygrały Stare 
Zawady przed Jedlanką i Wsolą. 
W kategorii chłopców odwrot-
nie – Jedlanka, Stare Zawady i 
Wsola. Gospodarzami kolejnego, 
powiatowego szczebla elimina-
cji XIX MIMS byli uczniowie PSP 
w Jedlance.  Tym razem, atut 
włsnego boiska nie pomógł. Ekipy 
chłopców i dziewcząt z Jedlanki 
uplasowały się na trzecich miej-
scach. Natomiast do kolejnego 
szczebla rozgrywek  - eliminacji 
międzypowiatowych -  awanso-
wała drużyna dziewcząt ze Sta-
rych Zawad, grająca pod opieką 
Iwony Śmiechowskiej. Jej zespół, 
pokonał 1:0 Jedlankę, rozgromił 
6:0 Wrzos i uległ Czarnej 0:1 zaj-
mując drugie miejsce. Rozgrywki 
międzypowiatowe podstawówek  
i gimnazjów zaplanowano jesz-
cze w grudniu w Radomiu.  
O tym. czy oprócz zespołu ze 
Starych Zawad wystąpią w nich 
drużyny dziewcząt i chłopców  
z gimnazjum w Jedlińsku   

Mistrzynie powiatu w piłce ręcznej z opiekunem Janem Duplą.
Maja Ptaszek, Wiktoria Serafin, Klaudia Struzik, Olga Langierowicz, 
Daria Hernik, Joanna Piekarniak, Oliwia Fituch, Agata Kiepiela, 
Marta Kijewicz, Aleksandra Rafalak.

•

Rywalizacja piłkarek ręcznych w Iłży.•

Jedlanka - Stare Zawady: 0 - 1 w powiatowych eliminacjach XIX 
MIMS w unihokeju. 

•
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zadecydują zawody powiatowe, 
które odbędą się w drugim tygo-
dniu grudnia w Jedlińsku. 

Kto pokona siostry 
w kimonach?

Kolejny sukces odniosły  
siostry Klaudia i Julia Deleska z 
Jedlińska reprezentujące Dragon 
Fight Club Radom. W II Ogólno-
polskim Turnieju Karate Kyoku-
shin w Łosicach Klaudia zwy-
ciężyła w kat. Juniorek +60kg 
pokonując m.in. wyżej notowaną 
zawodniczkę z Hrubieszowa. 

Na podium stanęła także Julia, 
która w kat. kadetek +55kg  
zajęła 3. miejsce.

„Przełajem” 
z Mikołajem

Po raz trzeci Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Mieszkańców 
Wsi Jedlanka „Perspektywy”  

zorganizowało imprezę bie-
gową „Biegaj Jedlanko”. Mimo, 
że zawody w bieżącym roku 
zorganizowano w grudniu, to 
na starcie  biegów przełajowych 
stanęło prawie 60 biegaczy.  
W rolę pierwszego kibica, 
startera, dekorującego meda-
lami VIP-a wcielił się… Miko-
łaj. Zawody przeprowadzono  
w trzech kategoriach wiekowych. 
W najbardziej prestiżowej rywali-
zacji OPEN wśród pań wygrała 
Agata Ziółek przed Anną Borow-
ską i Anną Imiołek. W gronie 
mężczyzn tryumfował Jarosław 
Kucharski przed ubiegłorocznym 

zwycięzcą Mateuszem Słomką 
 i Dominikiem Kowalczykiem.  

I młody, i stary 
kopał o puchary

A ściślej - o puchar Wójta 
Gminy Jedlińsk w rozgrywkach 
Gminnej Ligi Orlika „Jedlińsk 
2016” w piłce nożnej. Podsu-
mowanie rozgrywek odbyło się  
w listopadzie. Najlepszym 
zespołem okazała się drużyna  
z Jedlińska przed Wierzchowi-
nami i Bierwiecką Wolą. Spe-
cjalne upominki powędrowały do 
Bartłomieja Kowalczyka – najlep-
szego zawodnika turnieju, Mate-
usza Dobrzenieckiego – najsku-
teczniejszego strzelca i Konrada 
Grosiaka – najlepszego bram-
karza. Kolejna edycja turnieju  
w przyszłym roku.

Z najlepszymi 
trenują i im kibicują

Reprezentanci klubowych  
zespołów Rosy Radom i Cer-
radu Czarnych  Radom gościli 
w PSP w Jedlińsku. Koszykarze 
i siatkarze zachęcali do upra-
wiania sportu, promowali swoje 
dyscypliny i odbyli z uczniami 
wspólne zajęcia sportowe. To 
kontynuacja programu „Partner-
stwa regionalnego” oraz pro-
mocji sportu w szkołach naszej 
gminy. Z gwiazdami sportu 
trenowali także uczniowie PSP  
z Jedlanki w ramach spotkania 
klubów Orange w Warszawie. 
Częste stały się wyjazdy uczniów 
naszych placówek na spotkania 
ekstraklasy w siatkówce i koszy-
kówce  do Radomia. Kolejny 
wyjazd jest planowany pod 
koniec grudnia do Atlas Areny 
w Łodzi na mecz Ligi Mistrzów 
pomiędzy Skrą Bełchatów i wło-
skim Vooley Modena. 

Krystian Kilar

Podopieczne Iwony Śmiechowskiej zagrają w eliminacjach 
międzypowiatowych: Ewelina Świąder, Julia Trzaskowska, Kinga 
Chudzik, Weronika Walczak, Ola Popiel, Laura Firlej, Nikola 
Kowalczyk, Natalia Sroka, Klaudia Ofianewska i Natalia Firlej .

• W III edycji „Biegaj Jedlanko” impreza odbyła się z udziałem 
Mikołaja.

•

Uczestnicy ligi.•

Ostatnim meczem Gminnej Ligi Orlika było spotkanie  
Jedlińsk - Zawady.

•

Julia Deleska, tryumfatorka 
ogólnopolskiego turnieju  
w Łosicach.

• Pragniemy podziękować 
wszystkim, którzy tego dnia 
dostarczali słodycze na rzecz 
dzieci podopiecznych Hospi-
cjum Królowej Apostołów 
 w Radomiu.  Z całego serca 
dziękujemy, że włączyliście 
się w tę akcje. 

Dziękujemy  współorgani-
zatorom biegu i wszystkim, 
którzy pomagali w jego orga-
nizacji . Do zobaczenia za rok ! 

Prezes Stowarzyszania 
„PERSPEKTYWY”
Aneta Żurowska
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