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Przekazujemy Państwu jubi-
leuszowy, 50. numer kwar-
talnika „Jedlińsk – Panorama 
Gminy”, który wydawany jest 
już od 13 lat.

W pierwszym numerze tego 
roku przeczytacie Państwo 
m.in. relacje z Kusaków, gmin-
nych obchodów Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych oraz jubi-
leuszy małżeńskich.

28 stycznia odbyła się po raz 
pierwszy w naszej gminie Gala 
Sportu Szkolnego. Wydarze-
nie to było wyjątkową okazją 
do wyróżnienia i nagrodzenia 
młodych sportowców z terenu 
naszej gminy, reprezentują-
cych szkoły lub trenujących i 
występujących w zawodach 
indywidualnie. Ponad 200 
uczniów zostało uhonorowa-
nych pamiątkowymi statuet-
kami. Nagrodzeni zostali także 
trenerzy oraz inne osoby i 
instytucje działające na rzecz 
sportu. W kolejnych latach Gala 

będzie podsumowaniem mija-
jącego roku w sporcie szkol-
nym gminy Jedlińsk.

Z początkiem roku ruszyły 
przygotowania do realizacji 
inwestycji zaplanowanych na 
2017 rok. Ogłoszone zostały 
już przetargi na budowę sali 
gimnastycznej w Ludwikowie 
oraz budowę dróg gminnych 
w Piastowie, Wielogórze (ul. 
Radosna) i we Wsoli (Wsola 
– Marcelów – Józefówek). Przy-
gotowany został także projekt 
budowy kanalizacji sanitarnej 
we Wsoli i Wielogórze – część 
wschodnia. Ubiegamy się o 
dofinansowanie tej inwestycji 
ze środków Unii Europejskiej.

W odpowiedzi na wielokrotne 
prośby mieszkańców, na połu-
dniowym wyjeździe z Jedlińska 
na trasę E77 zostanie zainsta-
lowana sygnalizacja świetlna. 
Wniosek w tej sprawie wraz 
z podpisami popierających go 
mieszkańców skierowałem 

do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. Udało 
się osiągnąć porozumienie, a 
inwestycja zostanie zrealizo-
wana najpóźniej w 2018 roku.

W odpowiedzi na prośby 
mieszkańców w najbliższych 
tygodniach w gminie Jedlińsk 
planowane jest uruchomie-
nie systemu elektronicznego 
powiadamiania za pomocą 
wiadomości SMS oraz komu-
nikatów aplikacji na telefony 
komórkowe. O uruchomieniu 

i sposobie działania usługi 
zostaną Państwo poinformo-
wani poprzez stronę inter-
netową oraz profil Urzędu na 
Facebooku. Z wykorzystaniem 
systemu mieszkańcy będą 
zawiadamiani m.in. o: zagroże-
niach takich jak klęski żywio-
łowe, planowanych przerwach 
w dostawie wody, wydarze-
niach kulturalnych, termi-
nach płatności podatków oraz 
innych ważnych wydarzeniach 
na terenie gminy.

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Jedlińsk!

Konkurs plastyczny
Wójt Gminy Jedlińsk oraz 

Gminne Centrum Kul-
tury i Kultury Fizycznej w 
Jedlińsku byli organizatora-
mi konkursu plastycznego  
„Bohaterowie Niezłomni – Żoł-
nierze Wyklęci”.

Celem konkursu było upo-
wszechnianie wiedzy na temat 
działalności i losów „żołnierzy 
wyklętych”, kultywowanie war-
tości, postaw i ideałów jakimi się 
cechowali, oddanie hołdu boha-
terom podziemia niepodległościo-
wego lat 1944–1963, rozbudzanie 
zainteresowania dzieci i młodzieży 
najnowszą historią Polski oraz 
kształtowanie postaw patriotycz-
nych. Konkurs był skierowany do 
uczniów szkół podstawowych 

klas IV–VI, szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych, którzy 
swoją twórczością pomogli w 
promowaniu idei upamiętnienia 
bohaterów polskiego podziemia 
niepodległościowego.

Na ogłoszony konkurs w termi-
nie wyznaczonym przez organiza-
torów wpłynęło 16 prac z terenu 
gminy Jedlińsk. Komisja postano-
wiła przyznać pierwsze miejsce 
Tomaszowi Gierasińskiemu  
z Bierwiec, uczniowi ZSP w Wierz-
chowinach i tym samym wykorzy-
stać jego pracę do wykonania pla-
katu informującego o obchodach 
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnie-
rzy Wyklętych” w gminie Jedlińsk.

Przyznano również 4 równo-
rzędne drugie miejsca: Nikola 

Kozłoska (świetlica w Piasto-
wie), Kacper Śmiechowski 
(PG Jedlińsk), Piotr Pudzia-
nowski (świetlica w Piasto-
wie) i Klaudia Białkowska  

(świetlica w Mokrosęku). 
Nagrody w konkursie zostały 

wręczone 5 marca podczas obcho-
dów Narodowego Dnia Pamięci 
 „Żołnierzy Wyklętych”.

Podczas obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wójt gminy Kamil Dziewierz, podziękował i wręczył nagrody za najlepsze prace. •
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INWESTYCJE
Przebudowa drogi gminnej Piastów – Poręby

w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia

Przebudowa drogi gminnej w Wielogórze, ul. Radosna
w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia

Przebudowa drogi gminnej Wsola – Marcelów – Józefówek – etap I
w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia

Budowa sali gimnastycznej w PSP w Ludwikowie
w trakcie realizacji, wartość: 3.511.112,48 zł

Zagospodarowanie Centrum wsi Kamińsk – etap I
w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia

Budowa drogi dojazdowej i chodnika Wierzchowinach
w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia

Zakup ciągnika wraz z osprzętem
w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia

Informujemy, że w sobotę 29 kwietnia 2017 r. na 
Rynku w Jedlińsku odbędzie się kolejna zbiórka krwi  
w ramach Klubu Honorowych Dawców Krwi Ziemi Jedlińskiej.  
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

Spotkanie z przedstawicielami PGE Dystrybucja
W dniu 15 lutego 2017 r. wójt gminy Jedlińsk Kamil Dzie-

wierz i sekretarz Andrzej Pawluczyk, spotkali się z przed-
stawicielami PGE Dystrybucja – Rejon Energetyczny Radom, dy-
rektorem Krzysztofem Solą oraz jego zastępcą Jerzym Kaletą.

Po spotkaniu odbyła się wizja 
lokalna w terenie, w miejscowo-
ściach których mieszkańcy zgła-
szali uwagi dotyczące ciągłości 

dostarczania energii elektrycz-
nej do ich posesji.

Na miejscu ustalono zakres 
koniecznych działań bieżących 

(wykonanie przecinki drzew 
zagrażających liniom przesy-
łowym, zabezpieczenie kabli 
poszczególnych linii energe-

tycznych przed stykaniem się). 
Wytypowano także odcinki 
sieci, które należy wymienić na 
instalację izolowaną kablową.
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Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”
W niedzielę 5 marca 

2017r. w Jedlińsku od-
były się gminne obchody 
Narodowego Dnia Pamięci  
"Żołnierzy Wyklętych".

Uroczystości rozpoczęły się 
od mszy św. w intencji Ojczy-
zny odprawionej w kościele 
parafialnym w Jedlińsku przez 
ks. kan. Grzegorza Wójcika i ks. 
prał. Henryka Ćwieka. Po mszy 
uczestnicy obchodów złożyli 
wieńce i zapalili znicze pod 
pomnikiem ku czci pomordowa-
nych w czasie okupacji hitlerow-
skiej. Po oddaniu hołdu pole-
głym, zebrani przemaszerowali 
na Rynek pod pomnik ku czci 

żołnierzy AK poległych i pomor-
dowanych w latach 1939–1956,  
gdzie złożono wieńce.

Hołd poległym oddały dele-
gacje – władz gminy w składzie: 
wójt gminy Kamil Dziewierz 
wraz z radnymi gminy: Ewą 
Ofiarą, Marcinem Drewnow-
skim, Radosławem Langiero-
wiczem i Robertem Rędzią; 
przedstawiciele Koła PiS  
w Jedlińsku: Ewa Bartula, Teo-
dozja Bień (radna powiatu 
radomskiego) i Bogdan 
Religa; uczniowie, nauczyciele, 
dyrektorzy i poczty sztanda-
rowe szkół z terenu gminy  
oraz mieszkańcy gminy.

Okolicznościowy program 

artystyczny pt. „Rzeczypo-
spolitej Poprzysięgali!” zapre-
zentowali uczniowie Zespołu 
Szkół Publicznych im. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego  
w Wierzchowinach.

Po zakończeniu uroczysto-

ści wójt gminy Kamil Dziewierz 
wręczył nagrody laureatom 
konkursu na motyw plakatu 
informującego o obchodach 
Narodowego Dnia Pamięci  
„Żołnierzy Wyklętych”.
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Pomoc żywnościowa dla 
mieszkańców gminy Jedlińsk
Z inicjatywy wójta gminy 

Kamila Dziewierza udało 
się pozyskać żywność w ra-
mach Europejskiego Fundu-
szu Pomocy Najbardziej Po-
trzebującym (FEAD).

Do otrzymania artykułów 
żywnościowych uprawnieni 
są mieszkańcy gminy Jedlińsk. 
Osoby objęte tą formą pomocy 
są typowane przez pracowni-
ków socjalnych GOPS i muszą 
spełniać kryterium dochodowe. 
Pomoc żywnościowa trafi do 
318 osób znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej.

Łącznie będzie sprowadzone 

14,6 tony żywności w 5 dosta-
wach. Pierwsze paczki żywno-
ściowe trafiły do potrzebujących 
w lutym w ilości 3 ton oraz w 
marcu w ilości 3,3 tony. Punkt 
wydawania żywności znajduje 
się w budynku GOPS w Jedlińsku 
przy ul. Konopnickiej 11.

W ramach Podprogramu reali-
zowane są również działania 
towarzyszące skierowane do 
osób korzystających z pomocy 
żywnościowej. W ramach tych 
działań przeprowadzone będą 
warsztaty edukacyjne (żywie-
niowe oraz kulinarne), w których 
wezmą udział osoby zakwalifi-
kowane do Programu.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ramach 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Turniej Tenisa Stołowego w Ludwikowie

W turnieju zwyciężył Sławo-
mir Szczęsny przed Sławomi-
rem Sałkiem oraz Marcinem 
Durakiem. Kolejne miejsca 
zajęli odpowiednio: Sylwester 
Wójcik, Sylwester Królikow-
ski, Kazimierz Kwiecień, 
Krzysztof Walczak, Jarosław 
Jurczak, Emil Jakubiak, Mar-
cin Kwatek, Damian Durak, 
Cezary Imiełowski, Urszula 
Marzec.

Nagrody w postaci pucharów 
oraz sprzętu sportowego wrę-
czyli Kamil Dziewierz – wójt 

gminy Jedlińsk, Łukasz Kurek 
– radny gminy Jedlińsk oraz 
Monika Szczęsna – sołtys z 
Ludwikowa.

Wójt Gminy wręczył także 
specjalne podziękowanie dla 
Marcina Duraka, którego 
zabrakło na I Gali Sportu Szkol-
nego, za pełną oddania pracę na 
rzecz sportu wśród dzieci i mło-
dzieży szkolnej gminy Jedlińsk.

Turniej odbył się jak co roku 
w świetlicy wiejskiej w Ludwi-
kowie, a organizatorami byli 
mieszkańcy tej miejscowości.

Już po raz 4. w Ludwikowie odbył się Turniej Tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy 
Jedlińsk. W zawodach wzięło udział 13 zawodników z Ludwikowa, Nart, Gutowa, Jan-
kowic oraz Radomia.

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
Organizuje wyjazd  do Łańcuta i Leżajska

w dn. 13 maja 2017 roku (Sobota)

W programie  wyjazdu:
zwiedzanie Muzeum –Zamku w Łańcucie, oranżeria, stajnie, 
wozownia, Muzeum Gorzelnictwa,  Muzeum Prowincji Ojców 
Bernardynów w Leżajsku , czas wolny
Wyjazd godz. 04:15 spod GCKIKF w Jedlińsku,
powrót około godz. 22:00
Koszt wyjazdu zawiera: transport, ubezpieczenie,  
zwiedzanie obiektów, usługa przewodnicka i wynosi:

100 zł + (10 zł na zwiedzanie Muzeum Ojców Bernardynów)  
w przypadku udziału 40 osób  = 110 zł
115 zł+ (10 zł  na zwiedzanie Muzeum Ojców Bernardynów) 
w przypadku udziału   30 osób  =125zł
Zapisy i wpłaty w GCKIKF w Jedlińsku,
do dnia 04 maja  2017 roku, tel.  48 32 13 052
ilość miejsc ograniczona
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Jubileusze Małżeńskie

Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej nadał odznaczenia 6 
parom z terenu gminy Jedlińsk, 
których związki małżeńskie trwają 
50 lat lub dłużej.

Medale otrzymali:
• Leokadia i Jerzy Henryk Baran 
– 51 lat małżeństwa
• Aleksandra Ewa i Zdzisław 
Kosior – 51 lat
• Henryka Jadwiga i Stanisław 
Król – 51 lat
• Krystyna Marianna i Józef 
Małek – 51 lat
• Jadwiga i Stanisław Walczak – 
51 lat
• Maria i Wacław Edward Weso-
łowscy – 51 lat

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

W imieniu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej odznaczenia 

parom małżeńskim, składając 
gratulacje i życzenia, wręczyli: 
Krzysztof Murawski – kierownik 
radomskiej delegatury Mazowiec-
kiego Urzędu Wojewódzkiego, 
Kamil Dziewierz – wójt gminy 
Jedlińsk oraz Aneta Żurowska 
– przewodnicząca rady gminy 
Jedlińsk.

W uroczystości wzięli udział 
także: radni gminy Jedlińsk Marek 
Janiec oraz Waldemar Sulisz, 
radna powiatu radomskiego Teo-
dozja Bień, skarbnik gminy Ilona 
Starzyńska oraz Ewa Koper 
– kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego w Jedlińsku.

Po części oficjalnej odbyło 
się spotkanie okolicznościowe,  
w trakcie którego dzieci z Publicz-

nego Przedszkola w Jedlińsku pod 
kierunkiem dyr. Teresy Walczak, 
przedstawiły program artystyczny. 
Następnie uroczysty moment 
uczczono, wznosząc toast symbo-
liczną lampką szampana.

Przez całe spotkanie Wacław 
Imiołek z Jedlanki i Sławomir 
Wasilewski z Płaskowa, przy-
grywali Jubilatom.

2 marca 2017 r. w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego 
w Jedlińsku odbyła się 

uroczystość z okazji nada-
nia Medali za Długoletnie  
Pożycie Małżeńskie.
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Parlamentarzyści w Jedlińsku
W piątek 17 marca 2017 r. w sali OSP w Jedlińsku odbyło 

się spotkanie mieszkańców gminy z parlamentarzystami 
Ziemi Radomskiej – Markiem Suskim, Anną Kwiecień, Dariu-
szem Bąkiem, Zbigniewem Kuźmiukiem oraz wójtem gminy 
Kamilem Dziewierzem.

W trakcie spotkania posłowie 
z regionu radomskiego podsu-
mowali bieżące działania rządu 
w zakresie m.in.: rozwoju infra-
struktury, polityki społecznej  
i gospodarczej oraz związane  
z reformą edukacji, a także 

przedstawili mieszkańcom 
gminy plany na kolejne lata.

Szczegółowo poruszono 
m.in. kwestię związaną  
z modernizacją linii kolejowej 
nr 8 na odcinku Warka – Radom.

Zaproszenie
Zapraszam Pary Małżeńskie zamieszkujące na terenie 

gminy Jedlińsk, które zawarły związek małżeński w 1967 
roku oraz w latach wcześniejszych, do udziału 

w uroczystości Jubileuszy Małżeńskich. 
Zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jedlińsku mogą 

dokonywać sami zainteresowani  
lub członkowie ich rodzin codziennie  

w godzinach pracy Urzędu.
Przekazując informację o Jubileuszu 

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

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

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Liczę na Państwa zainteresowanie oraz uczestnictwo 

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

Tel. kontaktowy:
Urząd Stanu Cywilnego: 48 32 13 126

Dzień Kobiet w Bierwcach
Swoją obecnością zaszczycili 

nas: wójt gminy Jedlińsk Kamil 
Dziewierz z małżonką , dyrektor 
GCKiKF Agnieszka Gryzek, radna 
powiatu Teodozja Bień, dyrek-
tor PSP w Bierwcach Elżbieta 
Łoboda. Na uroczystości nie 
zabrakło też panów, którzy tego 
dnia starali się zapewnić paniom 
miłą atmosferę wcielając się w 
rolę kelnerów i zabawiając roz-
mową. Miłym akcentem było 

wystąpienie „Biesiady bierwiec-
kiej”, której akompaniował Sła-
womir Wasilewski. Tradycyjnie 
odśpiewano „100 lat”, potem 
były życzenia i kwiaty. Następ-
nie wysłuchaliśmy wielu śpie-
wanych utworów tych znanych 
i tych napisanych przez samych 
seniorów. Były wiersze, skecze  
i kalambury przygotowane przez 
członkinie Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic.  

Zgadywankom towarzyszyły 
wielkie emocje. Zwycięskie 
drużyny otrzymały słodkie upo-
minki. To było wyjątkowe i miło 

spędzone popołudnie, które na 
długo pozostanie w pamięci pań.

Ewa Ofiara
Sobotnie popołudnie 4 marca w świetlicy Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Bierwcach było sposobnością do 
spotkania się pań z okazji ich święta. 
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W spotkaniu wzięli udział: 
Kamil Dziewierz – wójt gminy 
Jedlińsk, Robert Prygiel – trener 
radomskiej drużyny siatkarskiej 
Cerrad Czarni Radom, Marta 
Mleczkowska – specjalista ds. 
marketingu Czarnych, zawod-
nicy Cerrad Czarni Radom, siat-
karze Stowarzyszenia Sympa-
tyków Piłki Siatkowej Jedlińsk, 
Kamil Struzik i Michał Kwiat-
kowski oraz jego członkowie 
Jan Dupla i Roman Wójcik, 
Andrzej Pawluczyk – sekretarz 
gminy i uczniowie Publicznego 
Gimnazjum w Jedlińsku.

Podczas spotkania wójt prze-
kazał na ręce trenera Roberta 
Prygla podziękowania dla Sto-
warzyszenia Czarni Radom za 
pełną oddania pracę na rzecz 
sportu wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej gminy Jedlińsk.

Podziękowania otrzymali 
także siatkarze nowopowsta-
łego Stowarzyszenia Sympa-
tyków Piłki Siatkowej Jedlińsk, 
za promocję poprzez siatkówkę 
naszej gminy. Zawodnicy, w 
podziękowaniu za pomoc w 
ich starcie w IV lidze siatkówki 
(wrzesień 2017), przekazali 

wójtowi puchar za I miejsce, 
który zdobyli w Orońsku w Ama-
torskiej Lidze Piłki Siatkowej.

Przedstawiciele Cerradu przy-
jechali do Jedlińska w ramach 
Partnerstwa Regionalnego 
deklarując wsparcie dla drużyny 
siatkarskiej z Jedlińska w przygo-
towaniach do występów w lidze.

Gmina Jedlińsk należy do 
Partnerstwa Regionalnego od 

2015 r. Dzięki tej współpracy 
uczniowie szkół z terenu gminy 
Jedlińsk wyjeżdżają kibicować 
na mecze radomskiej drużyny. 
Siatkarze Czarnych Radom 
odwiedzają także szkoły w gmi-
nie Jedlińsk, przeprowadzając 
pokazowe treningi i rozgrywa-
jąc z uczniami mecze siatkar-
skie. Zadeklarowali także chęć 
pomocy klubowi.

Spotkanie 
z siatkarzami
27 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy w Jedlińsku 

odbyło się spotkanie dotyczące promocji i rozwoju 
siatkówki na terenie gminy Jedlińsk.

7 kwietnia 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej  
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance odbyła się  

II Gminna Olimpiada Sportowa dla klas I–III o Puchar Wójta Gminy 
Jedlińsk pod hasłem „Sport to zdrowie – mały olimpijczyk”. 

II Gminna Olimpiada Sportowa 

Zwyciężyła PSP z Jedliń-
ska przed szkołami z Bierwiec 
i Wierzchowin. W zawodach 
wzięły udział reprezenta-
cje wszystkich szkół z terenu 
gminy Jedlińsk – łącznie 
ponad 90 uczniów. 

Główne cele olimpiady to 
integracja dzieci, rozwijanie 

umiejętności współdziałania 
w grupie oraz wpajanie zasad 
zdrowej rywalizacji sportowej, 
wdrożenie dzieci do aktywnego 
i zdrowego spędzania wolnego 
czasu. Najlepsze trzy drużyny 
otrzymały z rąk wójta Kamila 
Dziewierza puchary, a wszyst-
kie dzieci słodki upominek.



9

27 stycznia 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Jedlińsku odbyło się wręczenie nagród w I Gminnym 

Konkursie Plastycznym zorganizowanym przez Zespół 
Interdyscyplinarny Gminy Jedlińsk ds. Przeciwdziałania  
Przemocy w Rodzinie.

Podsumowanie konkursu plastycznego

Przewodnicząca Zespołu, 
Justyna Turzyńska, wicedyrek-
tor Zespołu Szkół Publicznych 
im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Wierzchowinach, 
zaprosiła do udziału w konkursie 
uczniów wszystkich szkół pod-
stawowych z terenu gminy.

Komisja konkursowa w skła-
dzie: ks. Grzegorz Wójcik, 
Jolanta Politowska, Sebastian 
Marciniak, Agnieszka Sukien-
nik-Sola oraz Izabela Wieczo-
rek, wyłoniła 10 samodzielnie 
wykonanych przez dzieci prac.

W kategorii klas 1–3 szkoły 
podstawowej I miejsce zdobyła 
Judyta Tomalska (kl. 2 ZSP 

Wsola), II miejsce – Urszula 
Sadowska (kl. 1 ZSP Wierz-
chowiny), III miejsce – Kata-
rzyna Gutowska (kl. 2 PSP 
Stare Zawady), natomiast 
wyróżnienia otrzymali Julia 
Głogowska (kl. 2 ZSP Wierzcho-
winy) i Maksymilian Kapusta  
(kl. 2 ZSP Wierzchowiny).

Natomiast w kategorii klas 
4–6 szkoły podstawowej I miej-
sce zdobyła Kinga Boczek 
(kl. 4 PSP Ludwików), II miej-
sce – Iwona Wesołowska (kl. 
6 PSP Jedlińsk), a III miejsce – 
Andżelika Bartosiak (kl. 6 ZSP 
Wsola), natomiast wyróżnienia 
otrzymały Natalia Skałbania 

(kl. 6 PSP Jedlanka) i Wiktoria 
Ofiara (kl. 4 PSP Ludwików).

Na podsumowanie kon-
kursu przybyli m.in.: Wójt 
Gminy Jedlińsk – Kamil Dzie-
wierz, Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Jedliń-
sku – Bożena Starzyńska, 
Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Jedlińsku 
– Urszula Romanowska oraz 
dyrektorzy szkół wraz z opie-
kunami. Uroczystość poprowa-
dziła Justyna Turzyńska wraz 
z zastępcą przewodniczącej 
Zespołu Interdyscyplinarnego 
Anną Kozieł, pracownikiem  
socjalnym GOPS w Jedlińsku.

  Warto przeczytać!
Khady - „Okaleczona”. 
Ta książka to krzyk kobiety, która odważyła się zaprotestować przeciwko barbarzyńskiemu obrzędowi.

Lindsey Johanna - „Musisz ją uwieść”. 
Tajemnica rodzinna, porwanie, wyprawa dookoła świata, wielka miłość - to wszystko w nowej 
powieści J. Lindsey.

Fredro – Boniecka Maria - „Łączniczki”. 
Poruszająca wspomnienia uczestniczek Powstania Warszawskiego, opowieści o patriotyzmie, o strachu 
przed śmiercią, o bohaterstwie, które wtedy było czymś naturalnym, o miłości kwitnącej w cieniu ruin.

Regina Brett „Bóg nigdy nie mruga”- Pięćdziesiąt wskazówek. 
Pięćdziesiąt lekcji, w których autorka przeplatała własne przeżycia z doświadczeniami ludzi spotka-
nych na swojej krętej drodze przywołuje ważne dla siebie postaci, znaczące książki i filmy, inspirujące 
modlitwy i wypisy z lektur.

Agnieszka Grzelak „Herbata szczęścia”. 
Magiczna opowieść pełna przygód, piękna i gorących uczuć, stworzona specjalnie dla tych,  
którzy nie boją się marzyć.

Dreller Christian „Czy słonie boją się myszy. Historyjki dla ciekawych dzieci”. 
Pomysłowe historyjki wyjaśniające i prostujące najbardziej popularne stereotypy, obiegowe opinie  
i powszechne poglądy, bawiąc i dostarczając dociekliwym czytelnikom solidnej porcji frapującej wiedzy.

Uwaga Czytelnicy!
2 stycznia 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku rozpoczęła elektroniczną 
obsługę czytelników. Prosimy o zwrot wypożyczonych książek oraz uzupełnienie nr PESEL.
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   Z prac Rady Gminy
Sesje Rady Gminy zwołałam 

na dzień  29.12.2016r., 
9.02.2017r., 30.03.2017r.

Na sesji grudniowej podejmo-
waliśmy uchwały w sprawie:
- Przyjęcie uchwały budżetowej 
na 2017 rok
-Przyjęcie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Jedlińsk na 
lata 2017–2020
-wprowadzenia zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej na lata 
2016–2019
-wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2016 rok
-uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na 2017 
rok
-ustalenia szczegółowych warun-
ków przyznawania oraz odpłat-
ności za usługi opiekuńcze i spe-
cjalistyczne usługi opiekuńcze z 
wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi oraz 
warunków częściowego lub cał-
kowitego zwolnienie od opłat i 
trybu ich pobierania 
- nadania nazwy ulicy
-przyjęcia aktualizacji Gminnego 
Programu Opieki Nad Zabytkami 
Gminy Jedlińsk na lata 2017–
2020 wraz z Kartami Gminnej 

Ewidencji Zabytków
-uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszarów rolniczej i 
leśnej przestrzeni produkcyjnej 
w granicach sołectw: Romanów, 
Urbanów, Nowe Zawady, Gutów, 
Ludwików, Mokrosęk, Narty, Pła-
sków, Bierwce, Górna Wola, Nowa 
Wola i Jedlanka – I etap( uchwała 
odrzucona)
-bezpłatnego udostępniania 
obiektów infrastruktury publicz-
nej altany z grillem, urządzeń 
gimnastycznych siłowni w miej-
scowości Klwatka Szlachecka 
realizowanych w ramach projektu 
„Budowa Obiektu rekreacyjnego 
(altana z grillem) wraz z nie-
zbędna infrastrukturą techniczną 
i elementami małej architektury 
– Zagospodarowanie centrum wsi 
Klwatka Szlachecka 
- bezpłatnego udostępniania 
obiektów infrastruktury publicz-
nej boiska wielofunkcyjnego, 
placu zabaw i urządzeń gimna-
stycznych siłowni plenerowej w 
miejscowości Lisów realizowa-
nych w ramach projektu „Zago-
spodarowanie terenu przy świe-
tlicy wiejskiej w Lisowie

Sesja 9 luty 2017rok , podjęcie 
uchwał w sprawie:

-określenia kryteriów w postępo-
waniu rekrutacyjnym do przed-
szkoli, oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach podsta-
wowych i do klasy I publicznych 
szkół podstawowych prowadzo-
nych przez Gminę Jedlińsk, okre-
ślenia dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia tych kryteriów 
oraz przyznania liczby punktów 
każdemu kryterium
- projektu dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą – Prawo 
oświatowe
- utworzenia Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Jedlińsku i 
nadania statutu 
- uchwalenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk
- wprowadzenia zasad ustalania i 
przekazywania z budżetu Gminy 
Jedlińsk dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Jedlińsku środków 
finansowych wynikających z roz-
liczenia podatku od towarów i 
usług .

Na sesji , która odbyła się w dniu 
30 marca 2017r. Radni podejmowali 
uchwały :
-przyjęcia programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt 

- zmiany nazwy Zespołu Szkół 
Publicznych im. Witolda Gombro-
wicza we Wsoli 
-dostosowania sieci szkół podsta-
wowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego, wprowadzo-
nego ustawą – Prawo oświatowe
 -Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Jedlińsk na lata 2017–
2020
- wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2017 rok
- niewyrażania zgody na 
wyodrębnienie w budżecie 
gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki.

Szanowni Państwo, podczas 
ostatniej sesji, Prezydium Rady 
Gminy, złożyło rezygnację z peł-
nionych przez siebie funkcji. 

W imieniu własnym jak i 
wiceprzewodniczących Rady 
Gminy, chcę Państwu podzięko-
wać za dwuletnią współpracę, 
naszym nadrzędnym celem 
była i jej działalność dla dobra 
ogółu. Najważniejsza jest gmina  
i jej mieszkańcy. 

Na Święta Wielkiej Nocy skła-
dam życzenia, ciepłych i udanych 
Świąt Wielkanocnych oraz wszel-
kiej pomyślności i radości w życiu 
zawodowym i prywatnym.

Aneta Żurowska
Przewodnicząca 

Rady Gminy

Komisja Polityki Społecznej
Ewa Ofiara – przewodnicząca

Komisja Polityki Społecznej 
w ostatnim czasie odbyła kilka 
posiedzeń. W grudniu obradowali-
śmy w sprawie ustalenia szczegó-
łowych warunków przyznawania 
oraz odpłatności za usługi opie-
kuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z wyłączeniem usług 
opiekuńczych dla osób z zaburze-
niami psychicznymi oraz warun-
ków częściowego zwolnienia od 
opłat i trybu ich pobierania. Na 
posiedzeniu obecna była Urszula 
Romanowska – kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
która szczegółowo omówiła przed-
stawione zmiany w projekcie. 
Członkowie komisji pytali również 
o pomoc najuboższym w okresie 
zimowym.

Opiniowaliśmy dwa projekty 
uchwał odnośnie bezpłatnego 
udostępnienia obiektów infra-
struktury publicznej: boiska wie-
lofunkcyjnego, placu zabaw i 
urządzeń gimnastycznych siłowni 
plenerowej. Podjęcie tych uchwał 
było niezbędnie do ubiegania 
się o uzyskanie środków na zło-
żone wnioski z LGD „Razem dla 
Radomki”.

Komisja obradowała także w 
sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
na rok 2017.

Podczas posiedzenia w lutym 

opiniowaliśmy projekty uchwał 
przygotowane na sesję, a doty-
czyły: określenia kryteriów w 
postępowaniu rekrutacyjnym do 
przedszkoli, oddziałów przed-
szkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych i do klasy I publicz-
nych szkół podstawowych pro-
wadzonych przez Gminę Jedlińsk, 
określenia dokumentów niezbęd-
nych do potwierdzenia tych kryte-
riów oraz przyznania liczby punk-
tów każdemu kryterium. Kryteria i 
punktacja pozostaje ta sama co w 
zeszłym roku. 

Najwięcej uwagi poświęciliśmy 
projektom uchwał, które doty-
czyły reformy oświaty – projek-
towi dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą – 
Prawo oświatowe. Głównym 
celem posiedzenia w lutym było 
spotkanie z dyrektorami placó-
wek, nauczycielami i przedstawi-
cielami związków zawodowych w 
celu zapoznania się z ich opinią 
na temat wprowadzanej reformy 
w oświacie. Chodziło głównie o 
to, żeby w obliczu wprowadza-
nej reformy wszyscy nauczyciele 
znaleźli zatrudnienie. Związki 
zawodowe przedstawiły opinię, że 
najlepszym rozwiązaniem będzie 
włączenie gimnazjów do ośmiolet-
niej szkoły podstawowej, bo daje 

nauczycielom możliwość utrzyma-
nia miejsc pracy. Członkowie Komi-
sji po wysłuchaniu opinii uznali, że 
podjęcie uchwały umożliwi płynne 
przejście nauczycieli gimnazjum 
do podstawówki na mocy poro-
zumienia stron. Aneksy do umów 
pozwolą na dalszą pracę w utwo-
rzonym zespole szkół. Wypraco-
wane w Gminie rozwiązanie jest 
korzystne dla kadry pedagogicz-
nej gimnazjów i ich pracowników, 
spowoduje lepsze wykorzystanie 
zarówno bazy ludzkiej jak i loka-
lowej.

Temat tworzenia arkuszy orga-
nizacyjnych był mocno zaakcen-
towany podczas spotkania. Otrzy-
maliśmy zapewnienie, że organ 
prowadzący skrupulatnie będzie 
czuwał nad wprowadzaną reformą 
oświaty. Arkusze organizacyjne 
będą tworzone według zasad 
wypracowanych z dyrektorami 
szkół, w celu uniknięcia godzin 
nadliczbowych oraz zabezpiecze-
nia pracy dla wszystkich nauczy-
cieli. Radni podziękowali dyrekcji 
gimnazjum za wysokie osiągnięcia 
uczniów w sporcie, nauce, jak rów-
nież zrealizowane projekty. Jed-
nocześnie wyrazili żal z powodu 
likwidacji gimnazjów.

Ideą podjęcia tych projektów 
uchwał było ujednolicenie całego 
systemu sieci szkół podstawo-
wych i klas gimnazjalnych.

Jeżeli chodzi o kolejny pro-
jekt – utworzenie Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Jedlińsku i 
nadanie statutu – opinie radnych 
były podzielone. Zdaniem nie-
których radnych przedszkole to 
67 lat tradycji i powinno nadal 
funkcjonować jako odrębna pla-
cówka oświatowa. Argumenty 
organu prowadzącego były takie, 
że nic nie likwidujemy tylko prze-
kształcamy. Przedszkole zostanie 
włączone do zespołu szkół. Prze-
mawiają za tym względy ekono-
miczne: dwa etaty funkcyjne w 
zespole mniej, jeden zarząd nad 
trzema budynkami szkolnymi oraz 
sprawy kadrowe – w razie choroby 
nauczyciela łatwiej zorganizować 
zastępstwo. Opinia dyrektorów 
i rad pedagogicznych była pozy-
tywna. Utworzenie zespołu szkol-
no-przedszkolnego daje lepsze 
możliwości rozwoju dzieci. Osta-
tecznie podczas sesji 9 lutego 
uchwała o utworzeniu Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Jedliń-
sku została podjęta.

Przyjęliśmy plan pracy Komisji 
Polityki Społecznej na 2017 rok, 
w którym uwzględniliśmy posie-
dzenia stacjonarne i wyjazdowe 
według potrzeb. Zapoznawaliśmy 
się z pismami wpływającymi do 
Komisji na bieżąco.

Ewa Ofiara
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Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Promocji 
Agata Nowakowska – przewodnicząca

Rada Gminy w dn. 29 grudnia 2016r przyjęła projekt uchwały budżetowej na 2017r. Zaopiniowany pozytywnie budżet   
w zakresie inwestycji przewiduje następujące wydatki:

L.p. Nazwa inwestycji Kwota L.p. Nazwa inwestycji Kwota

1 Modernizacja SUW Wierzchowiny 65 000,00 17 Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy Jedlińsk 100 000,00

2 Projekt budowy drogi gminnej
 Bierwce Obózek – cmentarz 10 000,00 18 Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Zawady - Romanów 90 000,00

3 Projekt budowy drogi gminnej Lisów PKP 10 000,00 19
Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku poprzez zagospo-
darowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Wierzchowi-
nach (II etap)

50 000,00

4 Budowa drogi gminnej w Wielogórze 
ul. Radosna 200 000,00 20 Zagospodarowanie centrum wsi Płasków 50 000,00

5 Budowa drogi gminnej Wsola – Marcelów –
Józefówek (I etap) 400 000,00 21 Zagospodarowanie centrum wsi Kamińsk 50 000,00

6 Projekt budowy drogi w Górnej Woli 10 000,00 22 Zagospodarowanie centrum wsi Wielogóra ul. Długa 100 000,00

7 Projekt budowy ul. Lipowej w Jedlińsku 10 000,00 23 Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w Gutowie  50 000,00

8 Projekt budowy ul. Reja w Jedlińsku 10 000,00 24 Modernizacja przepompowni na ul. Polnej w Jedlińsku 80 000,00

9 Przebudowa drogi gminnej Piastów - Poręby 200 000,00 25 Zakup urządzeń na plac zabaw (teren gminy ) w Jankowicach 40 000,00

10 Przebudowa drogi gminnej w Jedlance (II etap) 110 000,00 26 Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka 89 183,00 
+ 50 976,24

11 Budowa drogi gminnej w Klwatce Szlacheckiej 100 000,00 27 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lisowie 266 838,00 
+152 520,87

12 Budowa Sali gimnastycznej przy PSP 
w Ludwikowie (I etap) 1 500 000,00 28 Zakup ciągnika 200 000,00

13 Projekt zagospodarowania terenu
przy PSP Bierwce 50 000,00 29 Zakup kosiarki 35 000,00

14 Zagospodarowanie terenu przy PSP Stare Zawady 50 000,00 30 Zakup rębaka do gałęzi 30 000,00

15 Zakup patelni elektrycznej 9 000,00 31 Zakup samochodu 40 000,00

16 Projekt rekultywacji wysypiska śmieci 
w Urbanowie 30 000,00 32 Projekt budowy Centrum Kultury w Jedlińsku 50 000,00

Na kolejnych posiedzeniach 
Komisja Infrastruktury Rozwoju 
i Promocji jej członkowie prze-
analizują  możliwość poprawy 
bezpieczeństwa na drogach 

gminnych np. poprzez poprawę 
oznakowania ulic oraz przeanali-
zują dotychczasowe kroki podjęte 
w 2016r przez Gminę mające na 
celu budowę ścieżki rowerowej 

na trasie Jedlińsk – Wsola -Wielo-
góra. Ocenie zostaną  poddane  
działania z zakresu promocji  
naszej Gminy.

Na nadchodzące Święta Wiel-

kiej Nocy członkowie KIRiP,   życzą 
Państwu  dużo radości płynącej 
ze spotkań w gronie najbliższych 
osób, otwarcia na potrzeby innych 
oraz wzajemnego zrozumienia.

W piątek 7 kwietnia w Liso-
wie zostało wystawione 

„Misterium Męki Pańskiej”.  
W kościele parafialnym oraz 
na placu wokół świątyni przy-
gotowano dekoracje m.in.: 
Ogród Oliwny i Golgotę. 

W inscenizacji udział wzięli 
mieszkańcy parafii Lisów. Pomy-
słodawcą oraz reżyserem przed-
stawienia, który wiernie odtwo-
rzył męczeńską śmierć Jezusa  
był ks. Jan Godek.

„Misterium Męki Pańskiej”



12

Akcja Zima 2017 „Królowa Śniegu”

„Piękna i Bestia”
Warsztaty wielkanocne 

W trakcie trwania przerwy 
feryjnej tj. od 12 do 25 lu-

tego 2017 roku we wszystkich 
placówkach GCKIKF prowadzo-
na była Akcja Zima. 

Rozpoczęła się ona od wyjazdu 
do Teatru Powszechnego w Rado-
miu na spektakl Calineczka. Zaję-
cia w ramach akcji skierowane 
były do dzieci i młodzieży, która 
wolny czas spędza w domu bez 
możliwości wyjazdu na zorganizo-
wany wypoczynek. Zaplanowane 
działania miały na celu zago-
spodarowanie czasu wolnego 
uczestnikom zajęć, którzy brali 
udział w turniejach, konkursach 
a także wielu grach i zabawach.  
Dużym powodzeniem cieszyły 
się Piłkarzyki , gry planszowe a 
także zajęcia plastyczne. Ponadto 
uczestnicy zajęć mogli wziąć 

udział we wszelkiego rodzaju 
zgadywankach, krzyżówkach, 
rebusach i quizach. Wolny czas 
spędzony w placówkach GCKIKF, 
które są miejscami otwartymi i 
przyjaznymi dzieciom i młodzieży 
był czasem spędzonym w sposób 
pożyteczny. Wszystkie zajęcia 
prowadzone przez nas to przede 
wszystkim dobra zabawa, która 
jednocześnie uczy i wychowuje. 
Należy zaznaczyć, iż w niektórych 
Świetlicach odbyły się  imprezy 
choinkowe, które były okazją do 
doskonałej zabawy karnawało-
wej dla młodszych mieszkańców 
gminy. Pod koniec zimowego 
wypoczynku miało miejsce pod-
sumowanie akcji Zima i najbar-
dziej aktywni uczestnicy zostali 
nagrodzeni  upominkami.  

Anna Malinowska

26 stycznia 2017 roku 
Gminne Centrum 

Kultury i Kultury Fizycznej 
w Jedlińsku zaprosiło naj-
młodszych mieszkańców do 
sali OSP na przedstawienie  
teatralne. 

Spektakl został zaprezento-
wany przez artystów z krakow-
skiego studia Krak-Art i przybyło 
na niego około 270 uczniów ze 
szkół z terenu gminy. Aktorzy 
zaprezentowali adaptację jed-
nej z najbardziej znanych baśni 
H.Ch. Andersena pod tytułem 
Królowa Śniegu. Tradycyjnie 

przedstawienie było interak-
tywne i dzieci miały możliwość 
współtworzenia spektaklu. Kró-
lowa Śniegu to teatralna podróż 
do baśniowej krainy, która w 
zimowej scenerii w piękny spo-
sób ukazuje motyw przyjaźni. 
Dzieci były zachwycone barw-
nymi kostiumami i scenografią, 
która w pełni oddała baśniową 
atmosferę przedstawienia. Spo-
tkanie dostarczyło wszystkim 
ogromną dawkę pozytywnej 
energii i niezapomniane chwile 
z aktorami.

Anna Malinowska 

Wzorem lat ubiegłych również 
w tym roku, w miesiącach marcu 
i kwietniu, Gminne Centrum Kul-
tury w Jedlińsku zorganizowało 
cykl warsztatów wielkanocnych. 
Realizowane one były w trzech 
grupach tematycznych, jako pierw-
sze odbyły się warsztaty pisankar-
skie. Miały one na celu pokazać jak 
wykonać prawdziwą wielkanocną 
pisankę zdobioną woskiem. Uczest-
nicy tych warsztatów podczas kilku 
godzin zajęć  poznawali  jedną z 
najstarszych technik  zdobienia jaj 
.Próbowali  oni zdobić wydmuszki 
poprzez rysowanie (dawniej: pisa-
nie) na skorupce gorącym, rozto-
pionym woskiem. Okazało się, że 
takie zdobienie może dawać dużo 
satysfakcji, a efekty prawdziwie 
cieszą oko. Warsztaty odbyły się 11 
marca  br.  i poprowadziła je  pani 
Maria Ostrowska. Kolejne  spotka-
nie  miało miejsce 18 marca  i były 
to  warsztaty bibułkarskie, a popro-
wadziła je  pani  Zofia Grodecka. 
Podczas warsztatów uczestnicy  
nauczyli sie wykonywać  kwiaty z 
bibuły, które stanowią podstawę  
do wykonywania palmy Wielka-
nocnej, która powinna ponadto 
zawierać bukszpan, trzcinę wodną, 
gałązki wierzbowe z baziami,  
a przede wszystkim  własnoręcz-

nie zrobione kwiaty z bibuły. W 
trakcie warsztatów  uczestnicy 
również dowiedzieli się jakie były 
tradycje i zwyczaje związane z 
palmami wielkanocnymi., które 
są symbolem  Niedzieli Palmo-
wej w kościele katolickim. W Pol-
sce zwyczaj ten obchodzony jest 
od średniowiecza i symbolizuje 
nieśmiertelność duszy.

Ostatnie spotkanie warsztatowe 
poświęcone zostało kreatywno
-plastycznemu  tworzeniu  kartek 
wielkanocnych za pomocą techniki 
scrapbookingu. Dzięki tym  warsz-
tatom powstały wyjątkowe prace, 
które następnie można wysłać do 
najbliższych, kreśląc na nich parę 
ciepłych słów z życzeniami Wielka-
nocnymi  na własnoręcznie wyko-
nanej,  kartce „takiej od serca”. Jest 
to piękny zwyczaj,  w dobie face-
book’a oraz smartfonów.  Celem  
warsztatów  organizowanych 
systematycznie przez GCK było 
zapoznawanie młodego pokolenia 
z tradycjami wielkanocnymi. Obec-
nie większość z nich kultywuje 
się poprzez konkursy Wielkanocne 
organizowane  przez instytu-
cję kultury. Łącznie w warszta-
tach udział wzięło ok 70 dzieci  
i młodzieży 

Agnieszka Gryzek

28 marca br. na spotkanie 
z teatrem po raz kolej-

ny Gminne Centrum Kultury i 
Kultury Fizycznej w Jedlińsku 
zaprosiło najmłodszych miesz-
kańców gminy. 

Tym razem obejrzeli oni spektakl 
pt. Piękna i Bestia zrealizowany  
na podstawie znanej francuskiej 
baśni ludowej J.M.Leprince’a de 
Beaumont’a. „Piękna i Bestia” 
to opowieść o skromnej i dobrej 
dziewczynie, która udaje się do 
mrocznego zamku Bestii,  chcąc 
ocalić życie ojca, zostaje tam 
zamiast niego w niewoli. Po pew-
nym czasie dowiaduje się, że jej 
ojciec jest ciężko chory. Dlatego 
też prosi Bestię o parę dni wol-
nego. Po powrocie znajduje Bestię 
umierającą, której wyznaje  miłość, 
a wtedy pryska zaklęcie.  Bestia 

zamienia się w księcia. Spektakl 
pokazuje, że wrażliwość, dobro 
i miłość potrafią pokonać nawet 
zły czar.  Przedstawienie miało 
uświadomić młodym widzom, że 
prawdziwe piękno tkwi wewnątrz, 
trzeba tylko umieć je dostrzec. 
Spektakle prezentowane przez 
krakowskich artystów są  zawsze  
interaktywne, co pozwala dzie-
ciom je współtworzyć poprzez 
wykonywanie poleceń aktorów, 
odpowiedzi na zadawane przez 
nich pytania, śpiewanie piose-
nek,  a także wspólny taniec. Naj-
młodsi świetnie się bawili, o czym 
świadczyły uśmiechy na ich twa-
rzach oraz gromkie brawa, jakimi 
podziękowali artystom. Przed-
stawienie obejrzało  260 dzieci   
wraz z opiekunami.

 Agnieszka  Gryzek
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Tam gdzie śmierć ścinają-unikalna 
tradycja ziemi jedlińskiej

W tzw. kusą niedzielę odbył 
się bal karnawałowy dla kobiet, 
którego tematem przewodnim 
były „cztery pory roku”. 180 
pań wykazało się oryginalno-
ścią i niezwykłą pomysłowością 
jeśli chodzi o stroje, w których 
się zaprezentowały. Podczas 
tego wydarzenia byli obecni 
także: Wójt Gminy Jedlińsk p. 
Kamil Dziewierz z żoną Iza-
belą, Przewodnicząca Rady 
Gminy p. Aneta Żurowska,  
Radna Powiatowa p. Teodo-
zja Bień oraz Skarbnik Gminy 
p. Ilona Starzyńska.  Oprawę 
muzyczną zapewnił zespół  
p. Dariusza Makarewicza. 

W kusy Poniedziałek nato-
miast,  w sali OSP w Jedlińsku 
miał miejsce koncert znanej, 
polskiej wokalistki jazzowej 
Krystyny Prońko.  Zgromadzona 
publiczność miała okazję usły-
szeć najbardziej znane i lubiane 
przeboje tej artystki takie 
jak: „Małe Tęsknoty”, „Deszcz 
w Cisnej” czy też „Papierowe 
Ptaki”.  Niedziela i Poniedziałek 
były  wstępem do kulminacyj-
nych obchodów związanych z 
zakończeniem karnawału.  

W kusy wtorek w godzinach 
południowych na Rynku  miało 
miejsce przekazanie władzy 
postaciom widowiska przez 
urzędującego Wójta Gminy. 
Od tego momentu rozpoczęły 
się na ulicach Jedlińska harce 
przebierańców a na scenie pre-
zentowały się zespoły i kapele 
ludowe. W tym roku wystą-
piły: Klub Seniora z Jedlińska, 
Czerwone Korale z Wacławem 
Imiołkiem, Czerwona Jarzę-
bina i kapela Henryka Giedyka, 

Ludwiczanki i kapela Henryka 
Gwiazdy oraz  Jedlińskie Raczki 
z Dariuszem Makarewiczem. Po 
zakończeniu prezentacji kapeli 
i zespołów Wójt Gminy p. Kamil 
Dziewierz wręczył statuetkę 
„Jedlińskiego Raczka” sołtysowi 
Jedlińska p. Andrzejowi Langie-
rowiczowi, który pełni swoją 
funkcję od ponad 25 lat. Na sce-
nie miało miejsce także powita-
nie wszystkich zaproszonych 
gości. W tym dniu przybyli do 
Jedlińska parlamentarzyści 
w osobach: p. Anna Kwiecień 
oraz p. Marek  Suski a także 
przedstawiciele władz woje-
wódzkich  i powiatowych w 
tym radni powiatu radomskiego 
oraz radni gminy.  Gościliśmy 
także przedstawicieli różnych 
instytucji i firm z terenu gminy, 
z regionu radomskiego oraz z 
całego kraju. Po godzinie 15-ej 
został uformowany korowód 
składający się z postaci wido-
wiska, który w asyście orkiestry 
OSP przemaszerował na Jedliń-
ski Rynek, gdzie zgromadzony 
tłum oczekiwał na rozpoczęcie 
widowiska - Ścięcie Śmierci. 
Rozprawa sądowa zakończyła 
się tradycyjnie skazaniem 
śmierci na ścięcie. Wyrok został 
wykonany przez kata, który 
wygłosił pouczającą mowę a 
śmierć włożono na wóz i zawie-
ziono przed plebanię, gdzie Ks. 
Proboszcz wydał zezwolenie 
na pochówek. Po zakończeniu 
widowiska publiczność licz-
nie zgromadzona na Rynku 
mogła obejrzeć koncert zespołu 
After Party. W związku z tym, 
iż przedsięwzięcie Ścięcie 
Śmierci kończy karnawał, dla-

tego zabawa trwała do późnych 
godzin wieczornych. Publicz-
ność doskonale bawiła się przy 
dźwiękach muzyki zespołu Szał. 
Impreza zakończyła się  spekta-
kularnym pokazem laserowym. 

Nadmienić należy, że Jedliń-
skie Zapusty to niezwykłe 
wydarzenie kultywowane w 
Jedlińsku od ponad 150 lat 
w niezmienionej formie. Jest 
ono istotnym elementem dzie-
dzictwa kulturowego naszego 
kraju. Corocznie do Jedlińska 
przybywa wiele osób zaintere-
sowanych zapustami w naszej 
gminie. Wśród nich są miłośnicy 
kultury ludowej, etnografowie, 
historycy, dziennikarze a także 
ludzie, którzy cenią sobie dobrą 

zabawę nawiązującą do tra-
dycji. W bieżącym roku wyda-
rzenia zapustowe w Jedlińsku 
odbywały się pod patronatem 
honorowym Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, 
Wojewody Mazowieckiego, 
Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego, Starosty Radom-
skiego a także posłanki na Sejm 
p. Anny Kwiecień oraz Posła do 
Parlamentu Europejskiego p. 
Zbigniewa Kuźmiuka. Ponadto  
Jedlińskie Zapusty wraz z wido-
wiskiem Ścięcie Śmierci uzy-
skały patronaty medialne lokal-
nych i ogólnokrajowych rozgło-
śni radiowych, gazet oraz portali 
informacyjnych. 

Przedsięwzięcie było realizo-
wane w ramach projektu: Tam 
gdzie śmierć ścinają- unikalna 
tradycja ziemi jedlińskiej, na 
którego realizację pozyskano 
środki finansowe z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa  
Narodowego. 

GCKIKF składa podziękowa-
nia za pomoc finansową przy 
realizacji przedsięwzięcia Staro-
stwu Powiatowemu w Radomiu 
oraz sponsorom: firmie kratki.
pl  a także p. Mateuszowi Czapli.  
Podziękowania należą się także 
odtwórcom ról w  widowisku 
oraz wszystkim uczestnikom 
widowiska, bo właśnie dzięki 
zaangażowaniu społeczności 
lokalnej tradycja jest ciągle 
żywa i jest przekazywana kolej-
nym pokoleniom.  

Anna Malinowska

W dniach od 26 do 28 lutego 2017r trwały  Jedlińskie 
Zapusty. To już kolejny rok , gdzie lokalna społeczność 
świętuje przez trzy ostatnie dni karnawału. 
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Plastyczny Konkurs wielkanocny 
31 marca br w Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej 

w Jedlińsku odbyło się doroczne podsumowanie Gminne-
go Konkursu Plastycznego pt. „Symbol Świąt Wielkanocnych”, 
pod patronatem Wójta Gminy - p.  Kamila Dziewierz oraz ks. pro-
boszcza Grzegorza Wójcika.

Na konkurs wpłynęło 157 
prac z następujących placówek 
oświatowych z terenu gminy: 
PSP w Starych Zawadach, PSP 
w Bierwcach, PSP w Ludwiko-
wie, PSP w Jedlińsku, ZSP we 
Wsoli, ZSP w Wierzchowinach, 
PG w Jedlińsku. Tematem tego-
rocznego konkursu była palma, 
tradycyjna  pisanka na jajku oraz 
kartka świąteczna. 

Prace oceniane były przez jury 
w składzie: Elżbieta Raczkowska 
główny specjalista d/s plastyki w 
Resursie Obywatelskiej w Rado-
miu, Bożena Elżanowska członek 
zarządu Stowarzyszenia Spo-
łeczno - Kulturalnego ,, Rak" oraz 
Halina Baran członek GK d/s RPA. 
Komisja miała niezwykle trudne 
zadanie, bowiem wszystkie prace 
zachwycały wzorami, kolorami, 
pomysłowością. Niemniej jednak, 
jury przy ocenie prac kierowało 
się zarówno zgodnością prac z 
tematem konkursu, estetyką, 
doborem materiału, pomysło-
wością i samodzielnością wyko-
nania. Jury w swoistej analizie 
podało również elementy wyko-
rzystane przy realizacji prac, pre-
miowane były prace, własnego 
wykonawstwa z pominięciem 
gotowych wzorów. Ponadto jury 
pokreśliło znaczenie ponadcza-
sowej wspólnej pracy, dziecka z 
rodzicami jako elementu wycho-
wawczego utrwalającego więzi 
międzypokoleniowe , a także 
podtrzymującego piękną trady-
cję rodzinnych Świąt. Prace oce-

niane były w pięciu kategoriach. 
Oto wyniki konkursu: 

I kategoria wiekowa „Przed-
szkolaki i klasa „0”

• nagrody otrzymali: Dawid  
Matysiak, Kacper Dobrowolski- 
PSP w Jedlińsku , Gabriela Kozuł  
- ZSP we Wsoli  

• Wyróżnienia otrzymali: 
Miłosz Piwowar,  Ewa Łoboda, 
Tymoteusz  Makulski   - PSP w 
Jedlińsku, Alicja Krajewska, Łucja 
Korczyk  - ZSP we Wsoli , Natalia  
Sawościuk - PSP Bierwcach 

II kategoria wiekowa Klasy 
I-III  szkoły podstawowe: 

• Nagrody otrzymali: Wiktoria 
Zawada, Lena Hetman  - PSP w 
Jedlińsku, Bartosz Dyziak  - PSP 
w Starych Zawadach

• Wyróżnienia otrzymali: 
• Ilona Murawska- ZSP Wierz-

chowiny, Julita Jemiołek, Natalia 
Szymczak- PSP  Ludwików 

III kategoria wiekowa Klasy 
IV-VI  szkoły podstawowe: 

• nagrody otrzymali: Weronika 
Szczęsna - PSP  Ludwików,  

Jakub Imiołek - PSP w Jedliń-
sku, Kinga Kocińska  - ZSP  Wierz-
chowiny, Zuzanna Kozieł - ZSP 
we Wsoli,  Izabela Dyziak - PSP w 
Starych Zawadach

• Wyróżnienia otrzymali: San-
dra Jurek - PSP w Bierwcach, 
Weronika Białkowska, Mateusz  
Wieczorek, Oliwa Jeromin  - PSP 
w Jedlińsku,  Adrian Trynkos  - 
ZSP Wierzchowiny

IV Kategoria wiekowa „Gim-
nazjum

• Nagrody otrzymały :  Magda-
lena Łyczak , Agata Piszak - PG w 
Jedlińsku,  Weronika Potera  - ZSP 
w Wierzchowinach, 

• Wyróżnienia otrzymali: Karo-
lina Berlińska,  Julia Śpiewakow-
ska ,  Zuzanna Narożnik - PG w 
Jedlińsku, Bartosz Zbrożyna - 
ZSP  Wierzchowiny

V kategoria wiekowa- „dzieci i 
młodzież z rodzicami”

• Nagrody otrzymali: Weronika 
Morawska, Igor Anduła, Oliwer 
Markiel - PSP w Jedlińsku, , Anna 
Sumińska - PSP w Bierwcach, 
Hubert Witek - PSP w Starych 
Zawadach 

• wyróżnienia otrzymali:  Maja 
Florek, Gabriela Hetman, PSP w 
Jedlińsku, Jakub Ciechocki  - PSP  
Bierwce ,  

Ponadto jury przyznało 
nagrody specjalne patronów 
konkursu: Nagrodę Wójta Gminy 
otrzymała w tym roku - Julia 
Kczmarska  z ZSP we Wsoli,  
a nagrodę ks. proboszcza Grze-

gorza Wójcika - Wiktor Stompór-  
PSP w Jedlińsku. Wyróżnienia 
członków GKRPA zostały przy-
znane: Aleksandrze Kwiecień - 
PSP w Bierwcach, Piotrowi Lipiec 
- PSP w Ludwikowie 

Ze wszystkich prac, które 
wpłynęły na konkurs została 
utworzona wystawa, którą oglą-
dać można do 13 kwietnia w 
GCKIKF. Ponadto od dziewięciu 
lat tradycją  tego konkursu  jest  
kiermasz, który tworzą prace 
konkursowe. Środki pozyskane 
ze sprzedaży prac przeznaczone 
są na zakup artykułów plastycz-
nych dla dzieci uczęszczających 
na zajęcia. Organizatorzy ser-
decznie dziękują dzieciom i mło-
dzieży oraz osobom dorosłym 
za wzięcie udziału w konkur-
sie wielkanocnym, gratulujemy 
zwycięzcom i życzymy dalszych 
sukcesów , a także życzymy  
wszystkim  szczęśliwych Świat 
Wielkiej Nocy. 

 Agnieszka Gryzek 

Wójt Gminy Jedlińsk, Rada Gminy Jedlińsk oraz Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
zapraszają do udziału w I Regionalnym Konkursie Poetyckim

Konkurs przeznaczony jest dla poetów-amatorów, którzy ukończyli 14 lat  
i nie są członkami Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Prace należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
Nagrody: I miejsce – 300 zł, II miejsce – 200 zł, III miejsce – 100 zł.

Patronat honorowy:
Zbigniew Kuźmiuk – Poseł do Parlamentu Europejskiego
Anna Kwiecień – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Partner konkursu: Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku Zasięg: gmina Jedlińsk, gminy z terenu powiatu radomskiego, 
powiatu białobrzeskiego i przysuskiego.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie ck.jedlinsk.pl
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28 marca 2017r w sali OSP w 
Jedlińsku mieszkańcy gminy mieli 
okazję podziwiać efekty pracy 
grup teatralnych działających w 
GCKIKF.  W zajęciach  prowadzo-
nych przez Małgorzatę Stanisław-
ską –Kłosiewicz chętnie uczest-
niczą dzieci i młodzież z terenu 
gminy. Uczestnicy podzieleni są 
na dwie grupy wiekowe. Pierw-
sza z nich- „młodsza” zaprezen-
towała humorystyczny spektakl 
„Nie ma tego złego”. Była  to 
krótka opowieść o tym, jak to 
postacie z popularnych bajek, 

zwane negatywnymi, postano-
wiły zmienić swój wizerunek. 
Nie chciały bowiem, by zawsze 
myślano o nich, jako o tych 
„złych”. Dlatego też uciekają ze 
swoich bajek. Okazuje się jednak, 
że bez nich bajki stają się nudne  i 
postacie „pozytywne”  bardzo ich 
potrzebują. Bowiem, odrobina zła 
w bajeczkach  jest potrzebna, aby 
dobro mogło zawsze zwyciężyć. 
Młodzi aktorzy znakomicie zagrali 
swoje role, bawiąc publiczność. 
Piękne, barwne stroje uzupełniały 
to wyjątkowe przedstawienie. Po 

występie długo nie milkły brawa, 
a uśmiech na twarzach aktorów 
pokazywał, że są zadowoleni 
ze swej prezentacji. Następnie 
wystąpiły uczestniczki zajęć 
wokalnych, które ćwiczą pod 
okiem pani Zofii Krzętowskiej. 
Zaprezentowały się Zuzanna 
Fołtyn i Zuzanna Król śpiewając 
znane polskie utwory, np.:  Bom-
bonierka, W moim magicznym 
domu. Po ich występach przy-
szedł czas na drugi spektakl. Tym 
razem prezentowała się „starsza” 
grupa teatralna. Widownia mogła 
obejrzeć przedstawienie „Prawo 
Jazdy”. Spektakl opowiadał o tym, 
że ludzkie prawa dotyczą rów-

nież... czarownic, a chęć latania na 
miotle jest tak samo nieodparta 
jak chęć jazdy samochodem, 
zwłaszcza gdy nie posiada się 
prawa jazdy i nie wolno wówczas 
czarować. Spotkanie zakończyło 
się kolejnym występem  Zuzanny 
Fołtyn i Zuzanny Król. Warto nad-
mienić, iż Zuzanna Król zakwalifi-
kowała się  do VIII Festiwalu Pio-
senki  „ O Złota Nutkę” do Grójca.  
Natomiast Zuzanna Fołtyn będzie 
uczestniczką  II Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki z Czarnego 
Krążka  w Pionkach, pod patrona-
tem Andrzeja Piasecznego. 

Anna Malinowska

8 marca 2017 roku w świetlicy w Bierwieckiej Woli odbyła 
się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Jak powszechnie wia-

domo społeczność lokalna jest zawsze bardzo zaangażowana 
w życie kulturalno-społeczne, jednak na tę okazję mieszkańcy 
przygotowali się z wyjątkowym zapałem. 

28 marca 2017r w sali OSP w Jedlińsku mieszkańcy gminy 
mieli okazję podziwiać efekty pracy grup teatralnych 

działających w GCKIKF.  W zajęciach  prowadzonych przez 
Małgorzatę Stanisławską –Kłosiewicz chętnie uczestniczą dzieci  
i młodzież z terenu gminy. Dzieci podzielone są na dwie 
grupy wiekowe. 

Dzień Kobiet w Bierwieckiej Woli 

Prezentacje artystyczne 

Na to wydarzenie przybyła 
Pani dyrektor GCKiKF Agnieszka 
Gryzek, radny Pan Robert 
Rędzia oraz sołtys Bierwiec-
kiej Woli Pan Bogumił Cichocki, 
który brał aktywny udział  
w części artystycznej. Scena-
riusz przedstawienia przygoto-
wany przez Monikę Skłodow-
ską -Cichowlas mieścił w sobie 
treści muzyczne, poetyckie  
oraz satyryczne. 

Jako pierwsza wystąpiła Klau-
dia Bzducha, która zaśpiewała 
nam znane utwory o tematyce 
kobiecej. Następnie przyszedł 
czas na występ Wólczanek. For-
mację muzyczną prowadzi Pani 

Dorota Rędzia, a zespól zapre-
zentował humorystyczne pio-
senki o ludowym zabarwieniu. 

Nie zabrakło oczywiście 
poezji, którą z wielkim kunsz-
tem recytowali mieszkańcy. 
Należy wspomnieć, że cały 
czas odkrywamy drzemiące 
talenty i potencjał ludzki. Szy-
kując się do owej uroczystości 
okazało się, że sprawdzamy się 
także w amatorskim kabarecie. 
W ten sposób powstał zespół 
muzyczno kabaretowy- „Wilki 
Bis”. A w jego składzie: Piotr 
Gruszka, Jan Gniadek, Walde-
mar Bzducha i Paweł Gniadek. 
Panowie wcielili się w role pro-

wadzących, prezentowali scenki 
humorystyczne, a także śpie-
wali takie przeboje jak: „Najwię-
cej witaminy”, „Kochać kobiety” 
oraz „Baśka”

Po raz pierwszy światło 
dzienne ujrzał także skecz  
pt.: „Tragedia po wypłacie”.

Aby tradycji stało się 
zadość mężczyźni obdarowali  
kobiety kwiatami. 

Serdeczne podziękowania 
należą się wszystkim, którzy 
przyczynili się do umilenia 
Paniom tego szczególnego dnia.

Monika Skłodowska- Cichowlas 
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I Gala Sportu Szkolnego Gminy Jedlińsk
28 stycznia 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jedlińsku 

z inicjatywy Wójta Gminy Jedlińsk – Kamila Dziewierza, odbyła się I Gala Sportu Szkolne-
go Gminy Jedlińsk. Podczas gali nagrodzeni zostali uczniowie i absolwenci szkół z terenu gminy 
Jedlińsk, którzy w 2016 roku odnieśli sukcesy w sporcie.

Gościem honorowym gali był 
Tomasz Majewski – dwukrotny 
mistrz olimpijski i wielokrotny 
mistrz Polski w pchnięciu kulą.

Nagrodzonych zostało ponad 
dwustu uczniów osiągających 
znakomite wyniki w dyscypli-
nach takich jak: lekkoatletyka, 
strzelectwo, piłka nożna, tenis 
stołowy i ziemny, karate czy 
unihokej. Pamiątkowe statu-
etki sportowcom wręczali m.in. 
wójt gminy Kamil Dziewierz  
i Tomasz Majewski.

Specjalne wyróżnienia otrzy-
mała dziesiątka sportowców: 
Kacper Imiołek, Klaudia 
Białkowska, Agata Ziółek, 
Piotr Świąder, Patryk Świą-
der, Klaudia Pryciak, Adam 
Rędzia, Paweł Flis, Jarosław 
Kucharski, Paweł Krawczyk.

Wójt Kamil Dziewierz wyróż-
nił także osoby, które działają na 
rzecz sportu lub promują gminę 
Jedlińsk poprzez sport. Podzię-
kowania otrzymali: Krystian 
Kilar, Mariusz Kilar, Roman 
Wójcik, Radosław Ofiara, Jan 
Dupla, Alina Cielniak, Sławo-
mir Słomka, Joanna Sitek, 
Anna Bińkowska, Ryszard 
Dziura, Wioletta Kaleta, 
Paweł Zegarek, Iwona Śmie-
chowska, Małgorzata Koper-
ska, Paweł Kokosza, Paweł 

Kutkiewicz, Andrzej Molenda, 
Marzena Okruta-Dupla, Zyg-
munt Kobylarczyk, Marek 
Bal, Teodozja i Marek Jawor-
scy, Mirosław Hernik, Łukasz 
Kurek, Adam Imiołek, Marcin 
Durak, Rafał Siadaczka, Jan 
Marszałkiewicz, Jan Zega-
rek, Dariusz Cielniak, Roman 
Małek, Janusz Mazurek, Sła-
womir Molenda, Anna Rędzia, 
Bartłomiej Wójcik, Cerrad 
Czarni Radom, Firma ROSA 
oraz Tomasz Majewski – gość 
honorowy gali.

Uroczystość uświetniły 
występy artystyczne uczniów ze 
szkół, a także wywiad z Tomaszem 
Majewskim, który przeprowadził 
Edmund Kordas – prowadzący galę.

Na galę przybyli m.in.  Teo-
dozja Bień i Robert Dobosz 
– radni powiatu radomskiego, 
radni gminy Jedlińsk, Jan Mar-
szałkiewicz i Jan Zegarek – 
emerytowani dyrektorzy szkół, 
Zygmunt Kobylarczyk – pre-
zes GKS Drogowiec Jedlińsk, 
dyrektorzy szkół i jednostek 
organizacyjnych gminy, Andrzej 
Pawluczyk – sekretarz gminy,  
a także dyrektorzy, nauczyciele, 
trenerzy i rodzice nagrodzonych 
sportowców.

Po części oficjalnej gali, 
młodzi sportowcy bawili się  

na dyskotece. Poczęstu-
nek oraz tort dla przybyłych 
został ufundowany przez 
Piekarnię Expuch Teodozji  
i Marka Jaworskich.
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I Gala Sportu Szkolnego Gminy Jedlińsk
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Nagrodę w kategorii „Firma 
Roku” kapituła konkursu przy-
znała firmie Inter Box – Pro-
motion Huberta Cichockiego 
z Jedlińska. Zwycięska firma 
działa od 2006 r. i zajmuje się 
produkcją opakowań tekturo-
wych.

Do VI edycji konkursu „Perła 
Powiatu” z terenu gminy Jedlińsk 
zostali zgłoszeni przedsiębiorcy, 
stowarzyszenia, gospodarstwa 
rolne oraz indywidualni produ-
cenci w kilku kategoriach:

Gospodarstwo Rolne:
• Michał Wójcicki z Józefowa – 

gospodarstwo specjalizujące się 
w produkcji mleka

Produkt Roku:
• Monika Kowalczyk z Woli 

Gutowskiej z napojem „Kajma-
kówka”

• Stowarzyszenie Rozwoju, 
Promocji Wsi Wsola i Okolic 
„Bądźmy Razem” z produktem 
„Racuchy z jabłkami”

• Masarnia „Czapla” Mateusz 
Czapla z Jedlińska z produktem 
szynka w ziołach

• Firma P.P.H.U „Adamczyk” 
Paweł Adamczyk z Bierwiec – 

producent folii
Firma Roku:
• Przedsiębiorstwo Handlowo

-Usługowe „ABC” Tomasz Kosior 
z Jedlińska – skład budowlany

• Inter Box – Promotion Hubert 
Cichocki z Jedlińska – producent 
opakowań tekturowych

Konkurs przeprowadzany jest 
w 5 kategoriach: Mała Firma 
Roku, Firma Roku, Małe Gospo-
darstwo Rolne, Gospodarstwo 
Rolne oraz Produkt Roku. Celem 
konkursu jest m.in. promocja 
działalności gospodarczej pro-
wadzącej do wzrostu potencjału 
i konkurencyjności Powiatu 
Radomskiego oraz wspieranie 
rozwoju firm poprzez promo-
wanie przedsiębiorstw dzia-
łających zgodnie z prawem  
i zasadami etyki.

W dniu 04.02.17 odbył się 
bal karnawałowy zorga-

nizowany przez stowarzysze-
nie „Czas na zmiany” z Wierz-
chowin. 250 osób bawiło się 
przy muzyce zespołu „Szał”.

Bal rozpoczął się od pokazu 
tańca, który zaprezentowała 

para taneczna Weronika Sułkow-
ska i Damian Machnio.

Stowarzyszenie serdecznie 
dziękuje wszystkim gościom za 
przybycie, a w szczególności 
tym,  którzy od początku wspie-
rają stowarzyszenie.

Ferie we Wsoli Zabawa karnawałowa

Stowarzyszenie Rozwoju, 
Promocji Wsoli i Okolic  

w czasie zimowej przerwy od 
zajęć szkolnych zorganizowa-
ło warsztaty dla dzieci.

W pierwszym tygodniu ferii 
uczestnicy zajęć wykonywali 
kartkę walentynkową metodą 
scrapbookingu oraz zdobili 
pisanki metodą decoupage. W 
drugim tygodniu Stowarzy-
szenie przygotowało zajęcia 
plastyczne, podczas których 
uczestnicy przygotowywali 

palmy wielkanocne. Ostat-
niego dnia odbyły się warsztaty 
cukiernicze, w czasie których 
pieczono tradycyjne wypieki na 
Tłusty Czwartek.

16 lutego 2017 r. świetlicę 
we Wsoli odwiedziła ekipa 
telewizyjna TVP, która zre-
alizowała materiał dotyczący 
działań podejmowanych przez 
Stowarzyszenie, który został 
wyemitowany w programie  
„Agrobiznes” w TVP 1.

10 marca podczas uroczystej gali odbyło się podsumowa-
nie VI edycji Konkursu Gospodarczego Starosty Radom-

skiego „Perła Powiatu”, w którym wyróżniono najlepszych 
przedsiębiorców oraz rolników z terenu powiatu radomskiego.

Nagroda dla firmy z terenu naszej gminy
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Projekt skierowany jest do 
uczniów gimnazjów z gmin 
wiejskich i miejsko-wiejskich, a 
jego pomysłodawcą i głównym 
wykonawcą jest Fundacja Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Wsi Pol-
skiej. Projekt jest realizowany  
w dwóch etapach.

W ramach I etapu odbyły się 
zajęcia z przedsiębiorczości i eko-
nomii prowadzone przez nauczy-
ciela Romana Wójcika oraz 
studentkę zarządzania Paulinę 
Osieja, w których uczestniczyło 
19 uczniów Publicznego Gimna-

zjum w Jedlińsku. Poprzez zabawę 
oraz gry edukacyjne młodzież 
miała okazję poznać podstawowe 
pojęcia i narzędzia ekonomiczne. 
Wiedza ta w założeniu ma umoż-
liwić im lepszy start w dorosłe 
życie. W trakcie zajęć uczniowie 
wcielili się między innymi w rolę 
sprzedawców jabłek, produkowali 
książki, zabawki, jak też przygoto-
wywali wpisy na bloga oraz brali 
udział w konkursie „Najlepszy 
Uczeń 2017”.

Zarówno działania młodzieży 
podczas zajęć oraz wizyta  

u lokalnego przedsiębiorcy, 
którym w tym roku była firma  
Kratki.pl Marek Bal (producent 
kominków ze Wsoli), zostały przed-
stawione w programie Agrobiznes 
w Telewizji Polskiej. Uczniowie 
odwiedzili również placówkę 
banku Pekao SA w Radomiu, gdzie 
poznali specyfikę pracy w banku. 
Pracownicy zaprezentowali im 
działanie aplikacji internetowych 
na telefon, opowiedzieli o kontach 
oszczędnościowych dla młodzieży 
oraz nauczyli ich odróżniać orygi-
nalne pieniądze od falsyfikatów.

Na koniec zajęć w piątek 24 
lutego uczestników projektu 
odwiedził Dariusz Danilewicz 
– wykładowca Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie i jeden 
z pomysłodawców oraz koordyna-
tor programu „Na Własne Konto”. 
Na jego ręce uczniowie złożyli 

podziękowania dla organizatorów 
za możliwość spędzenia wolnego 
czasu w pożyteczny sposób.

Podczas II semestru ucznio-
wie wykorzystają zdobytą 
wiedzę w praktyce wykonując 
pracę konkursową, polegającą 
na przygotowaniu prezentacji 
multimedialnej modelu bizneso-
wego przedsięwzięcia w lokalnej 
społeczności oraz nagrania video 
prezentującego przedsięwzięcie 
przed potencjalnymi inwesto-
rami (nagranie powinno zachę-
cić potencjalnych inwestorów 
do zainwestowania w realizację 
modelu biznesowego).

Projekt „Na Własne Konto” 
jest realizowany w ramach 
programu edukacji ekono-
micznej we współpracy z Fun-
dacją na Rzecz Rozwoju Wsi  
„Polska Wieś 2000” im. M. Rataja.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY 
ZAKAZU WYPALANIA TRAW

Wójt Gminy Jedlińsk informuje, że zgodnie z art. 124  
ustawy o ochronie przyrody 

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.)

ZABRANIA SIĘ:
WYPALANIA TRAW I POZOSTAŁOŚCI ROŚLINNOŚCI  

NA ŁĄKACH, PASTWISKACH, NIEUŻYTKACH, 
ROWACH I PASACH PRZYDROŻNYCH.

Kto nie przestrzega ww. ustawy podlega karze aresztu albo 
grzywny (art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody).

Od wielu lat na przełomie zimy i wiosny wyraźnie wzrasta liczba 
pożarów łąk i nieużytków rolnych. Pożary, w głównej mierze, spo-
wodowane są wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Niestety 
nadal panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i 
bujniejszy odrost roślinności. Nic bardziej błędnego.

Pamiętajmy:
1. Za wypalanie traw grozi kara grzywny do 5000 zł oraz utrata 
unijnych dopłat dla rolników.
2. Wypalanie traw nie przynosi żadnych korzyści. Ziemia się nie 
użyźnia tylko wyjaławia. 3. Ogień stwarza realne zagrożenie 
dla gospodarstw i lasów, niszczy miejsca lęgowe ptaków, zabija 
owady i inne zwierzęta oraz cenne gatunki roślin leczniczych i mio-
dodajnych. Wpływa to na zmniejszenie plonów roślin.
4. Z dymem do atmosfery przedostają się duże ilości dwutlenku 
węgla i siarki oraz substancji rakotwórczych.
5. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk  
i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowa-
nia życia i mienia ludzkiego w innym miejscu.

    Wójt Gminy
            Kamil Dziewierz

Projekt „Na Własne Konto”
W czasie II tygodnia ferii w Publicznym Gimnazjum im. 

Bpa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku został zreali-
zowany I etap IV edycji programu edukacji ekonomicznej  
„Na Własne Konto”. 
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Komunikaty, informacje
DOFINANSOWANIE BUDOWY
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Od 1 kwietnia 2017 r. trwa kolejny nabór wniosków  

o udzielenie dofinansowania do budowy biologicznych 
przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy Jedlińsk. 

W związku 
z powyż-
szym, osoby 
fi z y c z n e  
i prawne, wspólnoty mieszka-
niowe, użytkownicy wieczyści 
oraz przedsiębiorcy czy jednostki 
sektora finansów publicznych 
będące gminnymi lub powiato-
wymi osobami prawnymi, mogą 
ubiegać się o dofinansowanie 
do budowy biologicznych przy-
domowych oczyszczalni ście-
ków, które obejmuje częściowy 
zwrot wydatków poniesionych 
na zakup i montaż oczyszczalni 
służących do odprowadzania 

ś c i e k ó w  
z nierucho-
mości zlo-
ka l i zowa-

nych na terenie gminy Jedlińsk. 
Dofinansowaniem mogą zostać 
objęte inwestycje zlokalizowane 
na obszarach dotychczas nie-
skanalizowanych, zlokalizowa-
nych na terenie gminy Jedlińsk, 
za wyjątkiem tych miejscowo-
ści, gdzie rozpoczęto budowę 
kanalizacji sanitarnej, uzyskano 
pozwolenie na budowę kana-
lizacji sanitarnej bądź na tere-
nach wskazanych przez Gminę 
do skanalizowania w okresie 
najbliższych pięciu lat.

Dofinansowanie udzielane 
jest w formie dotacji na pod-
stawie złożonego kompletnego 
wniosku. Wnioskodawca na 
budowę przydomowej oczysz-
czalni może uzyskać dotację do 
50% kosztu całkowitego (zakup 
wraz z montażem oczyszczalni) 
udokumentowanego na podsta-
wie faktur lub rachunków, lecz 
nie więcej niż 4.000,00 zł (słow-
nie: cztery tysiące złotych), przy 
czym do kosztów nie zalicza się 
kosztów własnej robocizny oraz 

kosztów związanych ze sporzą-
dzeniem dokumentacji, kosztów 
opracowania projektu instalacji, 
wymaganych prawem pozwo-
leń, nadzoru budowlanego, itp.

Dofinansowaniem objęte 
zostaną inwestycje zlokalizo-
wane na obszarach dotychczas 
nieskanalizowanych, zlokali-
zowanych na terenie gminy 
Jedlińsk, za wyjątkiem tych 
miejscowości, gdzie rozpoczęto 
budowę kanalizacji sanitar-
nej, uzyskano pozwolenie na 
budowę kanalizacji sanitarnej 
bądź na terenach wskazanych 
przez gminę do skanalizowania 
w okresie najbliższych pięciu lat. 
Dopuszcza się przyznanie dota-
cji na budowę przydomowych 

oczyszczalni w miejscowości 
skanalizowanej lub przewidy-
wanej do skanalizowania sys-
temem zbiorczym, w przypadku 
gdy podłączenie nieruchomości 
do sieci kanalizacyjnej jest tech-
nicznie lub ekonomicznie nie-
uzasadnione.

Wnioski wraz z wymaganymi 
załącznikami należy składać 
do Urzędu Gminy w Jedlińsku 
w wyżej wskazanym terminie 
(wzory wniosków do pobra-
nia w pok. nr 04 Urzędu Gminy 
lub na stronie internetowej  
www.jedlinsk.pl).

Dodatkowe informacje 
udzielane są w Urzędzie Gminy 
w Jedlińsku, pok. nr 04 lub pod 
nr tel. 48 32 13 098.

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

Wnioski będą przyjmowanie 
do 30 czerwca 2017 r.

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.

Grzegorz Rokiciński, leśniczy Nadleśnictwa Radom 
w 2017 r. pełni dyżury we wtorki w godz. 9:00–12:00 
w następujących terminach:
Styczeń: 10, 17, 24; luty: 7, 14, 21; marzec: 7, 14, 21; 
kwiecień: 4, 11, 18; maj: 9, 16, 23; czerwiec: 6, 13;  
lipiec: 18 (zastępstwo); sierpień: 8, 22, 29; wrzesień: 
12, 19, 26, październik: 10, 17, 24; listopad: 4, 14, 21; 
 grudzień: 5, 12, 19. Tel. 696 454 316

Dyżury leśniczego w 2017  r.
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Z życia szkół
PSP w Bierwcach

Dzień Babci i Dzień Dziadka
20 stycznia gościliśmy w naszej 

szkole tych, którzy w sercach 
uczniów zajmują szczególne miejsce 
– ich babcie i dziadków.Jak co roku jest 
to uroczystość bardzo szczególna i 
wzruszająca. Tym bardziej miło nam, 
że oprócz babć i dziadków naszych 
podopiecznych, czas spędziła z nami 
radna gminy Jedlińsk Ewa Ofiara, 
która także włączyła się do życzeń.

Tradycyjnie już każda z klas przy-
gotowała swój występ. Jedni posta-
wili na tradycję i wzruszenie, inni 
woleli, by ich babcie i dziadkowie uro-
nili łzy śmiechu. Niezależnie od formy 
i treści każde wystąpienie było niesa-
mowite i co najważniejsze wypowia-
dane słowa płynęły z najszczerszych 
serc najmłodszych. Po występach 
wnukowie odśpiewali głośne „Sto 
Lat” i obdarowali swoich gości wła-
snoręcznie wykonanymi upominkami. 
Na koniec każdy z obecnych został 
poczęstowany przepysznym tortem.

I Gala Sportu Szkolnego
Gminy Jedlińsk
28 stycznia w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Jedlińsku, z inicja-
tywy Wójta Gminy Jedlińsk, odbyła 
się I Gala Sportu Szkolnego Gminy 
Jedlińsk. Gościem honorowym był 
Tomasz Majewski – dwukrotny mistrz 
olimpijski i wielokrotny mistrz Pol-
ski w pchnięciu kulą. Naszą szkołę 
reprezentowała dyrektor Elżbieta 
Łoboda, nauczycielka wychowa-
nia fizycznego Joanna Sitek oraz 5 
wyróżnionych uczniów, którzy w 
roku 2016 uczestniczyli w zawodach 
sportowych, jak również są zawod-
nikami klubu Karate – Dragon Fight 

Club. Wyróżniona piątka to: Paweł 
Górecki, Krystian Kozłowski, Cezary 
Piątkowski, Dawid Szczepaniak i 
Kamil Zabielski. Każdy z chłopców, z 
rąk wójta gminy i Tomasza Majew-
skiego, otrzymał imienną statuetkę 
sportowca. Warto wspomnieć, że galę 
uświetnił występ naszych uczennic z 
koła artystycznego.

Lekcja w kinie
W ramach zajęć z języka pol-

skiego, uczniowie klas 4, 5 i 6 udali 
się wraz z wychowawczyniami do 
Multikina w Radomiu na „Lekcję w 
kinie”. Były to multimedialne zajęcia 
zatytułowane „Magia kina – tajniki 
sztuki filmowej”, podczas których 
aktor filmowy opowiedział uczest-
nikom, jakie są poszczególne etapy 
powstawania filmu. Wykład ten bar-
dzo podobał się zebranym, ponie-
waż prowadzący zadawał szereg 
pytań, na które publiczność musiała 
udzielać odpowiedzi. Przekazowi 
ustnemu nieustannie towarzyszył 
obraz dźwiękowy, co zdecydowanie 
podwyższało atrakcyjność lekcji. Po 
wykładzie obejrzeliśmy film pełno-
metrażowy pt. „Tom i Huck”, który 
także bardzo przypadł do gustu  
wszystkim zebranym.

Z kolei najmłodsi uczniowie naszej 
szkoły pod opieką swoich wycho-
wawców udali się do sali OSP w 
Jedlińsku na przedstawienie pt. „Kró-
lowa Śniegu” w wykonaniu grupy 
teatralnej z Krakowa. Teatrzyk w 
przepiękny i prosty sposób ukazał 
dzieciom motyw oraz wartość praw-
dziwej przyjaźni. Piękne kostiumy 
oraz bogata scenografia zachwy-
ciły widownię oraz w pełni oddały 

cudowną atmosferę i zimowy klimat 
przedstawienia. Teatrzyk dostarczył 
najmłodszym widzom dużą dawkę 
pozytywnej energii i na pewno zosta-
nie w ich pamięci na długi czas.

Zabawa choinkowa
Karnawał to czas zimowych balów. 

Tradycyjnie już nasza społeczność 
spędza jedną z sobót w szkole, by 
oddać się beztroskiej zabawie. W 
tym roku zebraliśmy się w pięknie 
udekorowanej sali gimnastycznej 
i przez wiele godzin tańczyliśmy, 
śpiewaliśmy, braliśmy udział w kon-
kursach, słowem – bawiliśmy się 
wyśmienicie. Większość uczestników 
choinki, także rodziców i nauczycieli 
oraz dyrektor postarali się o piękne 
kostiumy i maski. Wśród przebierań-
ców były księżniczki, królowe, wróżki, 
rycerze i wiele innych cudownie 
bajkowych postaci. Rada Rodziców 
zadbała także o słodki poczęstunek 
i przepiękne paczki, które wręczył 
dzieciom specjalnie zaproszony na tę 
okazję Święty Mikołaj.

Pokaz fizyczno-chemiczny
O tym, że najlepsze efekty edu-

kacyjne przynosi praktyczne dzia-
łanie przekonali się nasi uczniowie 
podczas pokazu fizyczno-chemicz-
nego grupy „Zaelektyzowani”. Dzięki 
występowi dowiedzieli się między 
innymi, w jaki sposób uwalnia się 
gaz i na czym polega oddziaływanie 
magnetyczne i elektryczne. Mogli 
także własnoręcznie wykonać eks-
perymenty i samemu przekonać się, 
jakie człowiek wydaje dźwięki po 
wdychaniu helu.

Walentynki 2017
Uczniowie i nauczyciele z naszej 

szkoły mieli okazję także w tym roku 
włączyć się w coroczne obchody 
Święta Zakochanych. Samorząd 

Uczniowski postarał się o to, by 
kilka dni przed właściwym świętem 
zaczęła działać Poczta Walentyn-
kowa. I tak, ci którzy chcieli przeka-
zać słowa sympatii koleżankom lub 
kolegom obdarowali się nawzajem 
pięknymi własnoręcznie wykonanymi 
kartkami lub słodką niespodzianką.

Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”
W niedzielę 5 marca w Jedlińsku 

miały miejsce obchody Narodowego 
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 
Poczet sztandarowy naszej szkoły 
na czele z dyrektor Elżbietą Łobodą 
także uczestniczył w tych uroczy-
stościach. Rozpoczęły się one mszą 
świętą odprawioną w intencji Ojczy-
zny w kościele parafialnym w Jedliń-
sku. Po mszy uczestnicy obchodów, 
w tym także delegacja naszej szkoły, 
złożyli wieńce i zapalili znicze pod 
pomnikiem ku czci pomordowa-
nych w czasie okupacji hitlerow-
skiej, następnie przemaszerowali na 
Rynek, by oddać hołd pod pomnikiem 
żołnierzy AK poległych i pomordowa-
nych w latach 1939–1956.

Dzień Kobiet
8 marca, w święto wszystkich pań, 

uczniowie klasy II wraz z wycho-
wawcą zaprosili społeczność szkolną 
do Sali Kameralnej na krótki występ. 
W tym szczególnym dniu w stronę 
wszystkich kobiet – tych małych 
i dużych popłynęły najszczersze 
życzenia. Życzeniom towarzyszył 
krótki pokaz, dzięki któremu zebrani 
mogli dowiedzieć się, w jaki sposób 
wyznawano miłość i składano życze-
nia kobietom na przestrzeni wieków. 
Po uroczystościach ogólnoszkolnych 
w każdej klasie chłopcy przygotowali 
słodki poczęstunek i upominki dla 
swoich koleżanek.

Monika Skwirowska

Wymagajcie od siebie…
W minionych miesiącach uczniowie 

PSP im. Jana Pawła II w Ludwikowie 
brali udział w zawodach sportowych i 
konkursach organizowanych na tere-
nie gminy Jedlińsk.

15 stycznia 2017 r. w PSP im. Tade-
usza Kościuszki w Jedlińsku odbył się 
Turniej Tenisa Stołowego na rzecz 
WOŚP. Naszą szkołę reprezentowała 
drużyna w składzie: J. Chojnacki, P. 
Kwiecień, M. Lipiec, K. Morawska, K. 
Paluch, J. Stachura, W. Szczęsna, N. 
Tkaczyk, D. Wójcik. Uczennica klasy 
VI Weronika Szczęsna zajęła II miej-
sce w kategorii klas IV–VI.

W celu promowania prawidłowych 

postaw prospołecznych oraz zdro-
wego stylu życia w rodzinie, ucznio-
wie naszej szkoły wzięli udział w I 
Gminnym Konkursie Plastycznym 
„Rodzina – Dom – Miłość” zorganizo-
wanym przez Zespół Interdyscypli-
narny ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie. Dnia 27 stycznia 2017 
r. w Gminnej Bibliotece Publicznej 
odbyła się uroczystość wręczenia 
nagród wyróżnionym uczniom. I miej-
sce w konkursie w kategorii klas IV–VI 
zajęła Kinga Boczek – uczennica klasy 
IV, wyróżnienie otrzymała Wiktoria 
Ofiara, również uczennica klasy IV.

28 stycznia 2017 r. w Publicz-
nej Szkole Podstawowej im. Tade-

usza Kościuszki w Jedlińsku odbyła 
się I Gala Sportu Szkolnego Gminy 
Jedlińsk, której gospodarzem był wójt 
gminy Kamil Dziewierz. Swoją obec-
nością galę uświetnił mistrz olimpij-
ski w pchnięciu kulą Tomasz Majew-
ski. Naszą szkołę mieli zaszczyt 
reprezentować uczniowie klasy VI: J. 
Chojnacki, P. Kwiecień, K. Morawska, 
K. Paluch, W. Szczęsna. Młodzi spor-
towcy uhonorowani zostali pamiątko-
wymi statuetkami.

Gdy się ktoś zaczyta…
W ramach realizacji priorytetów 

MEN na bieżący rok szkolny 19 stycz-
nia 2017 r. odbyła się I edycja Szkol-
nego Konkursu „Mistrz Czytania”. 
Głównym celem konkursu jest zachę-
cenie dzieci do rozwijania techniki 
głośnego czytania i propagowanie 

idei czytelnictwa. Uczniowie rywali-
zowali w dwóch kategoriach:

- głośne czytanie wylosowanego 
fragmentu baśni/lektury

- quiz literacki - autorzy, utwory i 
bohaterowie literatury dziecięcej.

Gościem specjalnym uroczystości 
była dyrektor Gminnej Biblioteki w 
Jedlińsku Bożena Starzyńska, której 
serdecznie dziękujemy za przybycie. 
Program artystyczny o książce i zale-
tach czytania oraz pokaz baśniowej 
mody przygotowali uczniowie klasy VI.

Tytuł „Mistrz Czytania” w roku 
szkolnym 2016/2017 otrzymał 
Dawid Wójcik – uczeń klasy VI, wyróż-
nienia zdobyły: Karolina Michałow-
ska – uczennica klasy III, Weronika 
Szczęsna i Natalia Tkaczyk – uczen-
nice klasy VI. Nagrody specjalne 
przyznane przez Bożenę Starzyńską 

PSP w Ludwikowie
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otrzymali: Dawid Wójcik i Mateusz 
Kowalczyk. I miejsce w quizie literac-
kim dla klas II–III zajęła Julia Szymań-
ska – uczennica klasy III, a I miejsce 
w quizie literackim w kategorii klas 
IV–VI Weronika Chojnacka – uczen-
nica klasy IV. Na zakończenie kon-
kursu wręczone zostały nagrody dla 
uczestników szkolnych konkursów 
bibliotecznych: „By czytać się chciało, 
zakładkę zrób wspaniałą”, „Zostań 
poliglotą”, „Przyłapani na czytaniu. Z 
książką mi do twarzy”.

Bezpieczny Internet…
Dzień Bezpiecznego Internetu 

(DBI) obchodzony jest z inicjatywy 
Komisji Europejskiej od 2004 roku. 
To okazja do inicjowania i propago-
wania działań na rzecz bezpiecz-
nego dostępu dzieci i młodzieży do 
zasobów internetowych. Anonimo-
wość w sieci, powszechny dostęp 
do cyberprzestrzeni niosą ze sobą 
całą gamę zagrożeń. Do najczęściej 
występujących należą cyberprzemoc, 

czyli publikacja obraźliwych lub kom-
promitujących materiałów dotyczą-
cych innych osób i kradzież danych 
osobowych. W dniu 10 lutego 2017 
r., w ramach akcji edukacyjnej „Bez-
piecznie Tu i Tam”, odbył się w naszej 
szkole apel przygotowany przez 
uczniów klas V–VI. Bohaterowie „Sie-
ciowego teatrzyku” przestrzegali 
przed niefrasobliwym korzystaniem 
z nieznanych stron internetowych, 
ujawnianiem danych osobowych i 
zawieraniem znajomości w wirtual-
nym świecie.

Zbieraj z klasą…
Wystartowała kolejna edycja 

ogólnopolskiego projektu edukacyj-
no-ekologicznego „Zbieraj z klasą”. 
Organizatorem akcji jest Organizacja 
Odzysku ERP Polska, a jej operatorem 
Remondis Electrorecykling. W ramach 
projektu uczniowie naszej szkoły za 
zbiórkę zużytych baterii i sprzętu 
elektronicznego będą otrzymywali 
punkty. Za zgromadzone punkty 

szkoła otrzymuje nagrody gwaranto-
wane, tj. e-karty na zakupy w sklepie 
internetowym empik.com. Wiodące 
w zbiórce szkoły otrzymają rów-
nież nagrody specjalne, m.in. udział 
uczniów w atrakcyjnych wycieczkach 
edukacyjnych.

Nie dajmy zginąć poległym…
W dniu 5 marca 2017 r. uczniowie 

PSP im. Jana Pawła II w Ludwikowie 
uczestniczyli w gminnych obchodach 
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”.

Żołnierze wyklęci, żołnierze nie-
złomni to polskie powojenne podzie-
mie niepodległościowe, antykomuni-
styczny ruch partyzancki, stawiający 
opór sowietyzacji Polski i podporząd-
kowaniu jej ZSRR.

Po mszy św. w intencji Ojczyzny 
złożono wieńce pod pomnikiem ku 
czci pomordowanych w czasie okupa-
cji hitlerowskiej i pod pomnikiem ku 
czci żołnierzy AK poległych i pomor-
dowanych w latach 1939–1956. Oko-
licznościowy program artystyczny 
zaprezentowali uczniowie ZSP im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Wierzchowinach.

Rozwijamy zainteresowania…
Od 8 marca br. uczniowie PSP im. 

Jana Pawła II w Ludwikowie uczestni-
czą w zajęciach nauki pływania. Z ini-
cjatywą zorganizowania takich zajęć 
dodatkowych w godzinach popołu-
dniowych wystąpili rodzice dzieci. 
Chętni uczniowie raz w tygodniu uczą 
się pływać pod okiem doświadczo-
nych ratowników Aquapark Radom i 
nauczycieli wychowania fizycznego 
naszej szkoły.

Również raz w tygodniu w szkole 
odbywają się zajęcia taneczne dla 
dzieci z OP oraz klas I–IV, które pro-
wadzi trenerka Fabryki Tańca „Idol”  
z Radomia. Tę znaną szkołę tańca 
założyła para taneczna Aneta Czar-
necka i Jakub Pankowski. Posiadają 
oni najwyższą międzynarodową 
klasę taneczną „S” i mają na swoim 
koncie występy na ponad 150  
turniejach w Polsce i zagranicą.

Dorota Molenda-Mokosa

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im Braci Andrzeja i Józefa Zału-
skich w Jedlance Pomagamy…

W myśl propagowania idei wolon-
tariatu wśród naszych uczniów włą-
czyliśmy się w grudniową pomoc 
rodakom na Wileńszczyźnie. „Paczkę 
dla Rodaka i Bohatera na Kresach” 
przygotowało Szkolne Koło Wolon-
tariatu „Szlachetne Serce”. Żyw-
ność, środki czystości i przybory 
szkolne przekazaliśmy do Caritas 
w Jedlińsku. Po raz pierwszy przy-
gotowaliśmy „Szlachetną Paczkę”. 
Przed świętami pomogliśmy wybra-
nej rodzinie. Podczas dostarczania 
paczki woluntariusze byli świadkami 
niezwykłych rzeczy. To niesamowite 
uczucie, gdy ktoś za okazaną pomoc 
odwdzięcza się łzami, uśmiechem i 
zwykłym „dziękuję”. Przed świętami 
nasi uczniowie byli z wizytą w Domu 
Pomocy Społecznej w Jedlance i wrę-
czyli samodzielnie przygotowane 
prezenty dla pensjonariuszy. W 
styczniu do puszek zbieraliśmy pie-
niądze w ramach 25. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzię-
kujemy rodzicom, uczniom i nauczy-
cielom za ofiarowany czas, dobro i 
otwartość na drugiego człowieka. 
Koordynatorem działań była Anna 
Bińkowska.

Pamiętamy i oddajemy hołd
13 grudnia minęła 35. rocznica 

wprowadzenia stanu wojennego. 
Przystąpiliśmy do kampanii „Ofiarom 
Stanu Wojennego. Zapal Światło Wol-
ności” nawiązującej do gestu solidar-
ności jaki wobec Polaków w Wigilię 
Bożego Narodzenia 1981 r. wykonały 
rzesze mieszkańców ówczesnego 
wolnego świata. Uczciliśmy pamięć 
ofiar, przybliżyliśmy historię tamtych 
dni. Dzięki materiałom z IPN pozna-
liśmy fakty, wykonaliśmy gazetki 

tematyczne, oglądaliśmy filmy 
dokumentalne i zdjęcia, wspólnie 
śpiewaliśmy „Mury” Kaczmarskiego 
oraz zapaliliśmy wirtualną świeczkę 
ofiarom stanu wojennego. Wybrani 
uczniowie zapalili znicze pod Gła-
zami Pamięci na terenie szkoły. 
„Ponieważ żyli prawem wilka, histo-
ria głucho o nich milczy”. Tak pisał 
o „żołnierzach wyklętych” Zbigniew 
Herbert i pod takim hasłem odbył się 
1 marca apel z okazji Narodowego 
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 
Przedstawiliśmy garść informacji, nie 
tylko o życiu tych odważnych osób, 
ale także o przeszkodach i warun-
kach w jakich przyszło im żyć i wal-
czyć. Poznaliśmy bohaterów, którzy 
ginęli, bo nie chcieli zaakceptować 
siłą narzuconego systemu komuni-
stycznego. Całość uzupełniał film 
„Żołnierze wyklęci – cała prawda”, 
wiersze oraz sugestywna muzyka. 
Młodzież w skupieniu obejrzała i 
wysłuchała tej szczególnej lekcji 
trudnej historii. Nasz patriotyzm 
objawia się szacunkiem dla bohate-
rów i niewątpliwe należy przyznać, 
że tą akademią oddaliśmy należyty 
im hołd. Godnie uczciliśmy pamięć 
zapomnianych. Uczniowie pogłębili 
swoją wiedzę oglądając wystawę pt. 
„Wilczym tropem…” i zapalili symbo-
liczne znicze pod pomnikiem na tere-
nie szkoły. Inicjatorką działań była 
Anna Paszkiewicz.

5 marca reprezentacja naszej 
placówki, pod opieką dyrektora 
Ryszarda Dziury, uczestniczyła w 
gminnych uroczystościach z okazji 
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”. Po mszy świętej dele-
gacje szkół złożyły wiązanki w miej-
scach pamięci w Jedlińsku. Następ-
nie wszyscy wysłuchali programu 
przygotowanego przez uczniów ZSP 
z Wierzchowin.

Kibicujemy
Mecz dla kibica to przyjemność. 

Kibicujemy fair play. Uczniowie 
naszej placówki często mają okazję, 
dzięki dyrektorowi, uczestniczyć w 
różnych wydarzeniach sportowych. 
Wszystko po to, by uczyć właściwych 
zachowań. Dotyczy to siatkówki, jak i 
koszykówki. Chcemy przede wszyst-
kim wychować nowe pokolenie 
kibiców. Jedyną metodą jest pokazy-
wanie dobrych zachowań – przeko-
nuje Ryszard Dziura. Kibicowaliśmy 
Rosie Radom 18 grudnia w meczu 
z ASECCO. Dzieci biorące udział w 
gminnym turnieju w naszej szkole 
w mini piłce koszykowej chłopców 
szkół podstawowych z terenu naszej 
gminy dostały zaproszenie na mecz 
Basketball Champions League Rosa 
Radom vs. Pallacanestro Varese.

Wspólnie z przyjaciółmi ze Wsoli, 
Starych Zawad i Wierzchowin  
w obecności rodziców miło spę-
dziliśmy wtorkowe popołudnie 10 
stycznia. Wspaniałym wydarzeniem 
w dniu 24 stycznia okazał się mecz 
Basketball Champions League ROSA 
Radom – Neptunas Kłajpeda z Litwy. 
Kibicowaliśmy razem z uczniami ze 
Starych Zawad i Ludwikowa. Dzięku-

jemy Zarządowi ROSY Radom.
Wigilijny czas…
Świąteczne spotkanie dla spo-

łeczności szkolnej i lokalnej wpi-
sane jest w tradycję szkoły. Odbyło 
się 21 grudnia. Towarzyszyła mu 
piękna oprawa słowno-muzyczna w 
wykonaniu uczniów naszej szkoły, 
a opracowana przez ks. Tomasza 
Orłowskiego. Młodzi artyści przed-
stawili zebranym wymowny program 
ukazujący nie tylko ciepłą i serdeczną 
atmosferę Świąt Bożego Narodze-
nia, ale przede wszystkim ich praw-
dziwy sens. Jasełka były utrzymane 
w żartobliwym tonie, jednak sens i 
przesłanie było jedno: miłość, pokój, 
porozumienie ze wszystkimi. Wśród 
gości byli: władze gminy, radni gminy 
i powiatu, sołtys i mieszkańcy wsi, 
seniorzy, pensjonariusze DPS i Domu 
Środowiskowego w Jedlance, emery-
towani pracownicy szkoły oraz wielu, 
którzy chcieli ten magiczny czas spę-
dzić razem z nami. Występy dzieci, 
łamanie się opłatkiem i serdeczne 
życzenia poprzedziły wspólną wigilię 
przy stole zastawionym tradycyjnymi 
potrawami przygotowywanymi od 
rana przez uczniów wraz z rodzicami 
podczas warsztatów kulinarnych. 

PSP w Jedlance
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Tworzymy szkolną rodzinę, która 
pielęgnuje tradycje. Boże Narodze-
nie niesie ze sobą wielką radość 
i nadzieję, ale jest także wezwa-
niem do zadumy nad wydarzeniami 
sprzed dwóch tysięcy lat. Spotkanie 
to umożliwiło wszystkim refleksję i 
zintegrowało ze sobą kilka pokoleń 
mieszkańców Jedlanki.

Pierwsi w powiecie!
10 stycznia byliśmy organizato-

rami gminnego turnieju mini piłki 
koszykowej chłopców szkół podsta-
wowych z gminy Jedlińsk. Zawody 
były zacięte i stały na bardzo wyso-
kim poziomie sportowym. Chłopcy 
zachwycili wszystkich swoimi umie-
jętnościami technicznymi i zajęli II 
miejsce.

12 stycznia w PSP we Wsoli odbył 
się turniej koszykówki dziewcząt ze 
szkół podstawowych. I tu nikt nam 
nie dorównał! Mamy I miejsce.

Złota Drużyna z Jedlanki repre-
zentowała region gmin: Jastrzębia, 
Zakrzew, Jedlińsk w finałach powia-
towych w Iłży.

19 stycznia to był wyjątkowy 
dzień dla naszych koszykarek i ich 
trenera Ryszarda Dziury. Dzięki 
wspaniałemu stylowi, konsekwencji 
i realizacji zamierzeń taktycznych 
nasze dziewczyny i szkoła najlepsze 
w powiecie! Mamy znowu I miejsce!

31 stycznia byliśmy gospoda-
rzami międzygminnych zawodów 
w siatkówce dziewcząt i chłop-
ców. Rywalizowały drużyny z gmin 
Jedlińsk, Zakrzew i Jastrzębia. 
 W kategorii chłopców najlepsi oka-
zali się uczniowie z PSP w Jedlance i 
to oni reprezentowali naszą gminę w 
finale powiatu radomskiego. Dziew-
czynki po zaciętej walce zajęły dru-
gie miejsce w tych zawodach, co też 
jest potężnym sukcesem! Wszystkim 
zawodnikom gratulujemy. Kolejny 
raz pokazaliście swoje niesamowite 
uzdolnienia sportowe. Jesteśmy z 
Was dumni.

7 lutego nasi chłopcy zaprezen-
towali wielką wolę walki i zajęli IV 
miejsce w finale powiatu radom-
skiego w mini siatkówce. Bardzo cie-
szy ten historyczny awans do finału. 
To kolejna dyscyplina sportowa, w 
której nasza mała szkoła zajęła tak 
wysokie miejsce w rywalizacji z 
innymi szkołami z terenu powiatu.

28 stycznia w PSP w Jedlińsku 
odbyła się I Gala Sportu Szkolnego 
Gminy Jedlińsk, na którą zostali 
zaproszeni nasi uczniowie wraz 
z dyrektorem Ryszardem Dziurą 
i Anna Bińkowską. Spotkanie i 
nagrody były niesamowitą niespo-
dzianka dla wszystkich sportowców 
naszej gminy oraz ich trenerów. Gra-
tulujemy pomysłu, a sportowcom 

życzymy dalszych sukcesów. Warto 
w tym miejscu podkreślić, że każdy 
sukces okupiony jest wielkim wysił-
kiem i godzinami ćwiczeń.

100 lat dla Dziadków!
21 i 22 stycznia to dzień szcze-

gólny nie tylko dla dzieci, ale przede 
wszystkim dla najstarszych człon-
ków rodziny. W naszej szkole wielo-
letnią tradycją jest zapraszanie babć 
i dziadków na uroczystość z okazji 
ich święta. W tym roku odbyła się 
wspaniała impreza środowiskowa, 
na którą licznie przybyli zaproszeni 
goście.

Ryszard Dziura witając zebranych 
podziękował wszystkim dziadkom 
za ich miłość i poświęcenie wło-
żone w wychowywanie wnuków 
oraz życzył im zdrowia i długich lat 
życia. Do życzeń dołączyła przewod-
nicząca Rady Rodziców Magdalena 
Trzmiel-Wieteska. Następnie dzieci 
z oddziału przedszkolnego i klas I–
VI pod kierunkiem wychowawców 
przedstawiły program artystyczny. 
W formie wierszy i piosenek zło-
żyły życzenia oraz pięknie zatań-
czyły. W trakcie występów dla babć  
i dziadków było ciasto, kawa i her-
bata przygotowane przez rodziców. 
Przeżyliśmy wiele wzruszeń, łez  
i radości. Uroczystość koordynowała 
Bożena Sobstyl.

Gala Mistrzów Sportu Powiatu 
Radomskiego

W sali koncertowej Zespołu Szkół 
Muzycznych w Radomiu, już po raz 
ósmy byliśmy świadkami wyróżnie-
nia najlepszych sportowców, trene-
rów i szkół z powiatu radomskiego. 
Spośród szkół podstawowych za 
osiągnięcia i wyniki sportowe nasza 
placówka zajęła zaszczytne III miej-
sce. Dla wszystkich zebranych było 
to wielkim zaskoczeniem. Jest to 
wielki sukces, tym bardziej, że jeste-
śmy małą szkołą i nie zdarza się, aby 
szkoły o takiej liczbie uczniów zaj-
mowały tak wysokie miejsca w ogól-
nej klasyfikacji szkół. Dyplom i statu-
etkę odebrał twórca tego wielkiego 

sukcesu dyrektor Ryszard Dziura.

Bal karnawałowy
4 lutego w naszej szkole odbył 

się Karnawałowy Bal Przebierań-
ców, w którym uczestniczyły dzieci 
ze szkoły i środowiska lokalnego. 
Sala gimnastyczna zamieniła się w 
salę balową za sprawą Agnieszki 
Szymańskiej i rodziców. Uczest-
nicy przybyli w pięknych i pomy-
słowych strojach, wcielając się w 
różne postacie. Niektórzy byli nie 
do poznania! Przy dźwiękach naj-
większych przebojów, dzięki Dariu-
szowi Makarewiczowi wszyscy 
bawili się doskonale. W przerwie, 
dla wszystkich zebranych została 
wystawiona współczesna insceni-
zacja „Kopciuszka” przygotowana 
przez nauczyciela świetlicy Angelikę 
Lipiec. Podczas imprezy na dzieci 
czekało wiele atrakcji i konkursów. 
Po wyczerpującej zabawie wszyscy 
usiedli do słodkiego poczęstunku, 
który przygotowała dla nich Rada 
Rodziców.

To też nauka…
„Calineczka” H. Ch. Andersena to 

spektakl, na który 9 lutego wybrały 
się kl. II i IV do Teatru Powszech-
nego im. J. Kochanowskiego w Rado-
miu w ramach języka polskiego i 
edukacji polonistycznej. Główny 
cel wyjazdu to poznanie specyfiki 
teatru lalkowego. Przedstawienie 
jest prześliczne. Sceneria, a zwłasz-
cza lalki są tak misterne, zgrabne, 
plastyczne, że patrzy się na nie z 
ciekawością. W ciemnych strojach za 
lalkami ukrywają się aktorzy, którzy 
wcielają się w kilka postaci. Czary na 
scenie tworzą kostiumy i scenogra-
fia, uzupełnia je muzyka i ciekawa 
choreografia. Ważne są również 
światła, które wprowadzają niesa-
mowity nastrój. Było czarownie. 
Wyjazd zorganizowała polonistka 
Anna Paszkiewicz z Marią Kosno.

W tym dniu, pod opieką Barbary 
Michalskiej i Anny Bińkowskiej, kl. V 
pojechała do Radomia na warsztaty 
z robotyki metodą RoboCAMP. Czy 

jest na świecie dziecko, które nie 
lubi bawić się klockami LEGO? Dzięki 
warsztatom z robotyki uczniowie 
nie zauważyli, jak wiele nauczyli 
się podczas budowania i progra-
mowania robotów! Wykorzystanie 
zestawów klocków LEGO WeDo oraz 
LEGO Mindstorms EV3 pozwoliło im 
na zrozumienie zawiłości budowy i 
oprogramowania robotów w sposób 
łatwy i przyjemny, dostosowany do 
ich wieku. Niekonwencjonalny spo-
sób nauki zostanie doskonale zapa-
miętane przez uczniów na długo.

7 marca Agnieszka Szymańska 
zorganizowała warsztaty z robotyki 
dla uczniów i nauczycieli ze szkół pod-
stawowych w gminie. Spotkanie było 
możliwe dzięki uprzejmości Rafała 
Mitkowskiego – prezesa EduSense. 
Współpraca okazała się strzałem w 
10. Dzieci fantastycznie i twórczo 
spędziły czas programując OzoBota 
– małego niepozornego robota, który 
rozpoznaje sekwencje kolorowych linii 
i porusza się zgodnie z nimi. Korzysta-
liśmy również z platformy OzoBlockly. 
Już niedługo kolejna dawka zajęć z 
programowania.

Ferie w szkole
W pierwszym tygodniu ferii nasza 

placówka zorganizowała zajęcia dla 
chętnych uczniów. Dzieci korzystały 
z różnorodnej oferty zajęć, jakie na 
ten czas przygotowali nauczyciele. 
„Były to zajęcia językowe z wyko-
rzystaniem gier i zabaw, warsztaty 
kaligraficzne, maraton bajek, zajęcia 
czytelnicze, sportowe i rekreacyjne. 
Zajęcia plastyczne zostały przygoto-
wane również dla rodziców, którzy 
pod okiem Agnieszki Szymańskiej 
każdego dnia tworzyli ozdoby wiel-
kanocne na kiermasz – mówi Ryszard 
Dziura, dyrektor szkoły. Sekcja 
sportowa oferowała codzienne 
aktywności na sali gimnastycz-
nej – dodaje. Zajęcia odbywały się  
od 9:00 do 13:00.

Uczymy się pływać!
Dzięki dyrektorowi Ryszardowi 

Dziurze od marca młodsi uczniowie 
uczestniczą w bezpłatnych zaję-
ciach nauki pływania. Głównym 
celem programu jest upowszech-
nianie aktywności fizycznej wśród 
najmłodszych, nabycie przez dzieci 
podstawowych umiejętności pływa-
nia, profilaktyka przeciwdziałania i 
korygowanie wad postawy i eduka-
cja w zakresie bezpiecznego korzy-
stania z akwenów wodnych. Ucznio-
wie pływają na radomskiej pływalni 
„Delfin” w każdy poniedziałek pod 
okiem instruktorów. Zajęcia cieszą 
się ogromną popularnością.

Anna Paszkiewicz

Druga połowa pierwszego okresu 
roku szkolnego 2016/2017 obfito-
wała w różnego rodzaju akademie 
i zabawy. W sobotę 21 stycznia  
w szkole odbyła się zabawa choin-
kowa dla uczniów szkoły, rodziców 
i absolwentów. Z pomocą rodziców, 
nauczycieli i strażaków z Nowych 
Zawad sala gimnastyczna zmieniła 
się w pięknie udekorowaną pompo-
nami salę balową. Wszyscy bawili się 
doskonale przy dźwiękach muzyki i 
blasku profesjonalnego oświetlenia. 
Następnego dnia, zgodnie z tradycją 
szkoły, odbyła się uroczysta akademia 
z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Na 
wstępie przybyłych gości powitała 
dyrektor Barbara Deleska, składa-
jąc babciom i dziadkom serdeczne 
życzenia, następnie uczniowie klas 
zaprezentowali bogaty program 
artystyczny. Były wiersze, piosenki, 

scenki tematyczne, inscenizacje oraz 
tańce. Na zakończenie uroczystości 
dzieci zaśpiewały „Sto lat“, wręczyły 

własnoręcznie wykonane upominki 
oraz odblaski w ramach programu 
„B&N, czyli B jak Bezpieczny, N jak 

Niechroniony“ i zaprosiły dziadków 
na poczęstunek przygotowany przez 
Radę Rodziców.

8 marca przedstawiciele szkoły 
odwiedzili Dom Pomocy Społecz-
nej w Jedlance. Uczniowie klasy IV 
przygotowali program artystyczny, 
który zaprezentowali z okazji Dnia 
Kobiet. Po zakończeniu częsci arty-
stycznej chłopcy złożyli życzenia 
i wręczyli paniom własnoręcznie 
wykonane upominki – kwiaty wio-
senne, a następnie wszyscy udali się 
na słodki poczęstunek. Tego dnia w 
szkole odbyło się także pasowanie 
uczniów klas pierwszych na czytel-
ników biblioteki. Na poczatku uroczy-
stości pierwszoklasiści poznali zasady 
korzystania z książek i dbania o ich 
stan oraz wzięli udział w zabawach 
i konkursach przygotowanych przez 
aktyw biblioteczny. Następnie w 
obecności rodziców, wychowawczyni  
i nauczycieli przystąpili do złoże-
nia uroczystej przysięgi i paso-
wania. Na pamiątkę wydarze-
nia uczniowie otrzymali książki  

PSP w Starych Zawadach
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wraz z zakładkami oraz dyplomy.
Z inicjatywy wójta gminy Jedlińsk 

Kamila Dziewierza 28 stycznia w 
PSP w Jedlińsku odbyła się I Gala 
Sportu Szkolnego Gminy Jedlińsk. 
Spotkanie i nagrody były niesamo-
witą niespodzianka dla wszystkich 
sportowców naszej gminy oraz 
ich trenerów. W gali wzięła udział 
dyrektor Barbara Deleska, nauczy-
cielka wychowania fizycznego 
oraz 20 sportowców, którzy w roku 
2016 godnie reprezentowali szkołę  
w zawodach na różnych szczeblach. 
Każdy z nich otrzymał imienną statu-
etkę sportowca.

Na zakończenie pierszego okresu 
nauki odbyło się zebranie z rodzicami, 
podczas którego dyrektor Barbara 
Deleska wręczyła odznaki wzorowego 
ucznia tym dzieciom, które wróżniały 
się w nauce i zachowaniu.

Z dumą możemy pochwalić się 
wyróżnienim BIBLIOTEKA PRZYJA-
ZNA UCZNIOWI, który udało się zdo-
być dzięki udziałowi w VIII Ogólno-
polskim Konkursie organizowanym 
przez Studium Prawa Europejskiego. 
Po 7 miesiącach intensywnej pracy 
nasza biblioteka uzyskała 100 na 100 
możliwych punktów. Otrzymany tytuł 
potwierdził duże zaangażowanie 
na rzecz rozwoju czytelnictwa, pasji 
i zainteresowań uczniów i stał się 
dodatkową motywacją do podejmo-
wania kolejnych inicjatyw. Niezmier-
nie cieszymy się także z książki „Quo 
vadis“ Henryka Sienkiewicza, którą 
otrzymaliśmy od prezydenta Andrzeja 
Dudy za przygotowanie i przeprowa-
dzenie Narodowego Czytania, które 

odbyło się we wrześniu. Oprócz tego 
otrzymaliśmy list – podziękowanie 
za przeprowadzenie tej akcji. Bardzo 
dziękujemy i cieszymy się z nowego 
nabytku w bibliotece.

Konkursy i zawody sportowe
Uroczyste podsumowanie Gmin-

nego Konkursu Plastycznego pt. 
,,Stroiki i Bombki Bożonarodzeniowe’’, 
na które zostali zaproszeni uczniowie 
naszej szkoły, odbyło się 13 grudnia 
2016 r. w GCKiKF w Jedlińsku. Tego-
rocznymi laureatami zostali: K. Kołątaj, 
K. Jurczak, N. Kołątaj, I. Popiel, K. Woj-
tala, B. Gutowski, N. Sroka, K. Chudzik.

26 stycznia drużyna w skła-
dzie: K. Ofianewska, N. Frączyk, W. 
Szot, W. Konopka, D. Puk, D. Chu-
dzik, P. Trzaskowska, A. Bieniek, K. 
Górnik uczestniczyła w XVII edycji 
Turnieju „Z podwórka na stadion 
o Puchar Tymbarka“. Dziewczęta  
zajęły IV miejsce.

27 stycznia w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Jedlińsku odbyło się 
uroczyste podsumowanie Gminnego 
Konkursu Plastycznego „Rodzina, 
dom, miłość”. Uczennica klasy III K. 
Gutowska zajęła III miejsce w katego-
rii klas 1–3.

30 stycznia odbył się gminny 
turniej mini piłki siatkowej w PSP 
w Jedlance, w którym zarówno dru-
żyna chłopców jak i dziewcząt zajęły 
II miejsca.

Wycieczki
Dzięki uprzejmości wójta Kamila 

Dziewierza 02 grudnia 2016 r. 
uczniowie naszej szkoły brali udział w 
wycieczce do Radomia na mecz Cer-
radu Czarnych Radom z Jastrzębskim 
Węglem. Po meczu uczniowie zrobili 
sobie zdjęcia z zawodnikami i otrzy-
mali autografy.

16 grudnia 2016 r odbył się wyjazd 
do Radomia do Multikina w Galerii 
Słonecznej zorganizowany dla dzieci 
z oddziału przedszkolnego i klas 1–3. 

Wycieczka obejmowała lekcję mul-
timedialną i seans filmowy „Mały 
Książę“ w kinie oraz poczęstunek w 
McDonald’s.

10 stycznia 2017 r. uczniowie 
naszej szkoły, biorący udział w gmin-
nym turnieju w mini piłce koszyko-
wej chłopców szkół podstawowych z 
gminy Jedlińsk otrzymali w nagrodę 
zaproszenie na mecz Basketball 
Champions League Rosa RADOM 
vs. Pallacanestro Varese. Wspólnie z 
uczniami z Wierzchowin został zorga-
nizowany wyjazd na ten mecz.

W dniu 24 stycznia 2017 r. ucznio-
wie naszej szkoły wystąpili w roli kibi-
ców na meczu koszykówki pomiędzy 
Rosą Radom i bardzo silnym zespołem 
z Litwy – Neptunas Klaipeda. Wyjazd 
ten był możliwy dzięki zaproszeniu 
i otrzymaniu darmowych biletów 
na mecz od dyrektora PSP Jedlanka 
Ryszarda Dziury.

Ewa Murdza

Od początku roku szkolnego 
minęło kilka miesięcy, a praca 
nauczycieli i uczniów w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Jedlińsku cią-
gle trwa.

Za nami Mikołajki, chociaż za 
oknami brak było śniegu, to nastrój 
świąteczny gościł w naszej szkole.

W wyjątkowym dniu 6 grudnia 
2016 r., nasi uczniowie w swoim 
stroju mieli coś czerwonego, czyli 
mikołajowego. Tradycyjnie, jak co 
roku tego dnia, panował u nas szcze-
gólny klimat, przede wszystkim za 
sprawą szanownego gościa. Mikołaj 
dotarł do szkoły z workiem pełnym 
słodkości, co nasi uczniowie przyjęli 
bardzo entuzjastycznie. On również 
został obdarowany prezentami w 
postaci pięknych piosenek i wier-
szyków recytowanych przez każdą 
z klas. Potem odbyły się jasełka w 
wykonaniu naszych uczniów, tych 
starszych i tych najmłodszych z 
oddziałów przedszkolnych. Ucznio-
wie wcielili się w role Maryi, Józefa, 
Trzech Króli, Pasterzy oraz inne 
postacie. Nad przedstawieniem czu-
wały: U. Chudzik i E. Stachurska oraz 
wychowawcy z oddziałów przed-
szkolnych: L Winnicka, B. Kaczor 
i A. Miga, a także A. Kowalczyk, 
która pomagała przygotować stroje. 
Jasełka odbyły się na tle pięknej sce-
nerii, którą wykonali: T. Leśniewska, 
A. Kacprzak, E. Religa oraz panie z 
obsługi i P. Musiałek, który zawsze 
czuwa, by dźwięk podczas wystę-
pów był bez zakłóceń. Nie zabrakło 
też pięknie nakrytych stołów, pysz-
nych potraw oraz kolęd podczas kla-
sowego kolędowania.

W tym dniu przybyli zaproszeni 
goście w osobie: ks. kanonika Grze-
gorza Wójcika, Kamila Dziewierza 
– wójta gminy Jedlińsk, Henryka 
Krzaka – wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy, Ewy Bartuli – doradcy 
wójta ds. oświaty, Teodozji Bień 
– radnej powiatu, Bożeny Starzyń-

skiej – dyrektor GBP w Jedlińsku oraz 
przedstawicieli szkolnej Rady Rodzi-
ców: M. Markiel i J. Rajkowskiego. 
Przedstawienie jasełkowe wspólnie 
z pracownikami obejrzeli emeryto-
wani nauczycieli oraz rodzice i dziad-
kowie naszych uczniów. Bardzo 
serdecznie dziękuję wszystkim za 
przybycie i zaszczycenie nas swoją 
obecnością w tym dniu tak szczegól-
nym dla społeczności szkolnej.

Aby lepiej poczuć atmosferę 
świąt, w grudniu odbyły się w naszej 
szkole warsztaty malowania bom-
bek dla klas 0–III. Dzieci otrzymały 
bombki, które malowały farbami, 
następnie po posypaniu brokatem, 
te małe dzieła sztuki nabierały 
świątecznego blasku. Wszystkie 
dzieci własnoręcznie tworzyły bał-
wanka, ubierały go w szalik oraz 
kapelusz. Na koniec zostały zapa-
kowane do pudełek, tak aby każde 
dziecko mogło pokazać je najbliż-
szym. Własnoręcznie malowane 
ozdoby stały się miłym akcentem  
zbliżających się świąt.

Warsztaty zrealizowała dla nas 
firma Modra Sowa – Warsztaty  
Kreatywne.

Konkursy, konkursy, konkursy!
„Dobry jak chleb – Święty Brat 

Albert Chmielowski”. Pod takim 
hasłem 11 stycznia 2017 r. w PSP w 
Jedlińsku odbył się konkurs wiedzy 
religijnej. Organizatorem konkursu 
był Wydział Katechetyczny Kurii 
Diecezji Radomskiej. Do konkursu 
przystąpiło 5 uczniów z klasy Va. 
Największą ilość punktów, a tym 
samym awans do etapu diecezjal-
nego uzyskała uczennica klasy Va 
Julia Stańczyk.

Z radością informujemy, że nasza 
była uczennica Olga Langierowicz z 
kl. VI b zajęła I miejsce, natomiast 
wyróżnienie zdobyła Iwona Weso-
łowska z kl. Via w powiatowym 
konkursie plastycznym pt. „Karta ze 
świąt i zabawka choinkowa” – 2016 
rok. Dyplomy i nagrody uczennice 
odebrały w Domu Kultury „Borki” w 
Radomiu.

Uczniowie z naszej szkoły zostali 
nagrodzeni w konkursie plastycz-
nym na ozdobę choinkową pt. „Stro-
iki i Bombki Bożonarodzeniowe”. W 
Gminnym Centrum Kultury i Kultury 
Fizycznej w Jedlińsku nagrody oraz 
wyróżnienia otrzymali: M. Piasek – 
01 K. Imiołek – 02 oraz A. Kiepiela – 
kl. III b, Z. Jemiołek – kl. III b, a z klas 
IV–VI: F. Krupa – kl. IVa, A. Okruta – kl. 
IV b, M. Krawczyk – kl. V b, A. Kie-
piela – kl. VIa, A. Walczak – kl. VIb. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy 
oraz życzymy ciekawych pomysłów 
i przyjemności z realizacji nowych 
prac plastycznych.

Za nami również konkursy z mate-
matyki, a mianowicie „Kangur mate-
matyczny”, „Maks matematyczny”, 
„alfik matematyczny” oraz z j. pol-
skiego „alfik humanistyczny”.

Wycieczki
Za nami już wypoczynek zimowy, 

czyli ferie zimowe, które już po raz 
trzeci 20 uczniów z naszej szkoły 
wraz z A. Krawczyk i A. Zielińską 
spędziło na pięciodniowym obozie 
szkoleniowym „EuroWeek” w miej-
scowości Długopole Dolne na Ziemi 
Kłodzkiej.

Spektakle teatralne
Dzieci z oddziału przedszkolnego 

pod opieką wychowawców obej-
rzały w GCKiKF w Jedlińsku bajkę 
pt. „Królowa Śniegu” w wykonaniu 
teatru Art-re z Krakowa. Aktorzy 
angażowali młodych widzów, zada-
jąc im pytania, a nawet zapraszając 
na scenę. Dzieci mogły przekonać 
się o wielkiej sile miłości, która jest 
w stanie przezwyciężyć wszystko. 
Jednak może dokonać tego tylko 
wtedy, kiedy pozbawiona jest ego-
izmu. Ważnym aspektem jest to, 
że niewolno nam patrzeć na świat 
tak, jak gdyby w naszym oku tkwił 
odłamek zwierciadła. Trzeba widzieć 
wszystko to, co jest piękne w drugim 
człowieku, a także w otaczającej nas 
przyrodzie, ponieważ dopiero wów-
czas będziemy naprawdę szczę-
śliwi. Musimy także pamiętać o tym, 
że prawdziwy i szczery przyjaciel 
nigdy nas nie opuści w potrzebie, 
Natomiast my również nie możemy 
zostawić ludzi, którzy nam zaufali i 
obdarzyli nas swoją przyjaźnią.

W dniu 10 marca 2017 r. w naszej 
szkole odbyła się żywa lekcja przy-
rody „Czy to magia?? Nie, to czysta 
nauka” z udziałem uczniów klas 4–6. 
Lekcje przygotowała dla uczniów 
lubelska grupa „Zaelektryzowani”. 
Z pokazami fizycznymi i chemicz-
nymi przyjechali studenci, którzy 
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zaprezentowali bardzo widowi-
skowe eksperymenty dla uczniów 
zachęcając ich w ciekawy sposób 
do poznawania zasad istniejących w 
otaczającym nas świecie. Przez fan-
tastyczne pokazy zachęcali do nauki 
i poszerzania swojej wiedzy. Ucznio-
wie mogli nie tylko zobaczyć ekspe-
rymenty, ale również wziąć udział w 
niektórych z nich. Z zainteresowa-
niem obserwowali prezentowane 
doświadczenia: ciecz nieniutonow-
ską, tornado w butelce, latającą 
piłkę plażową, płonący blat stolika, 
i wiele, wiele innych. Zarówno mło-
dzi naukowcy jak i goście, z wiel-
kim zaangażowaniem wykonywali 
doświadczenia, co dostarczyło im 
wielu niezapomnianych przeżyć i 
emocji. Był to czas dobrej zabawy 
oraz nauki.

Imprezy okolicznościowe
Dzień babci i dzień dziadka w 

oddziałach przedszkolnych to tra-
dycja naszej szkoły. Jak co roku w 
styczniu dzieci wraz z opiekunkami 
zapraszają swoich dziadków na pro-
gram artystyczny. W tym roku rów-
nież nie zabrakło piosenek i wierszy-
ków oraz pięknych życzeń.

Styczeń to karnawał, a karnawał 
to czas zabaw. Zarówno ci zupełnie 
mali, jak i ci nieco więksi czekali na 
zabawę choinkową, która w naszej 
szkole odbyła się 21 stycznia 2017 
r. Niektórzy uczniowie przygotowali 
ciekawe kostiumy karnawałowe. 
Wśród radosnych, rozbieganych 
przebierańców można było dostrzec 
barwne elfy, dobre wróżki, piękne 
księżniczki. Nie zabrakło też odważ-
nych spidermanów, piratów czy 
kowbojów. Wszyscy bawili się zna-
komicie, bo doskonały nastrój dopi-
sywał zarówno dzieciom jak i doro-
słym. Uczniowie tańczyli w rytm 
muzyki przygotowanej przez zespół 
„Szał” Zbigniewa Kowalczyka, gra-
jący najlepsze hity, przy których 

świetnie bawili się wszyscy: dzieci, 
nauczyciele i rodzice.

W dniu 27 stycznia 2017 r. pod-
czas uroczystości pasowania na 
czytelników biblioteki szkolnej 
uczniowie klas pierwszych złożyli 
przyrzeczenie, że będą chętnie czy-
tać książki. Otrzymali zakładki do 
książek i pamiątkowy dyplom, który 
będzie im przypominał o tym uroczy-
stym wydarzeniu. Uczniowie klasy 
IIIA pod kierunkiem wychowaw-
czyni D. Chojnackiej wprowadzili 
swoich młodszych kolegów w świat 
książek poprzez przygotowaną 
wspólnie z nauczycielem biblio-
teki panią A. Kacprzak inscenizacją 
 pt. „Święto Bajek”.

Dzień kobiet w naszej szkole 
wszystkie panie obchodziły wyjąt-
kowo, ponieważ odbył się uro-
czysty apel z krótkim montażem 
słowno-muzycznym, przygotowa-
nym przez uczniów naszej szkoły 
pod kierunkiem A. Kowalczyk, T. 
Leśniewskiej, M. Durok, S. Słomki i 
Samorządu Uczniowskiego. Dyrek-
tor złożył kobietkom życzenia w 
imieniu wszystkich panów. Było 
wzruszająco, wesoło i ciekawie. 
Chłopcy stanęli na wysokości 
zadania – pięknie podkreślili to, jak 
ważną rolę w świecie pełni kobieta. 
Brawurowe wykonania piosenek 
z repertuaru L. Armstronga, Dody, 
zespołu Akcent wprowadziły iście  
wiosenną atmosferę.

Pierwszego dnia astronomicznej 
wiosny uczniowie klasy 4b pod kie-
runkiem Anny Kraski przygotowali 
krótki występ artystyczny: M. Siara 
recytował wiersz Jonasza Kofty „W 
moim domu”, natomiast N. Dobosz 
oraz G. Chojnacki zaśpiewali „Walc 
Barbary” (z filmu „Noce i dnie”) oraz 
„Psalm dla Ciebie” (z oratorium „Psał-
terz wrześniowy” P. Rubika). Wraz z 
uczestnikami zajęć ŚDS w Jedlance, 
Jasionnie, Podkońcach oraz miesz-

kańcami DPS w Jedlance uczestni-
czyli w „Spotkaniu z poezją – wier-
szem, fraszką, piosenką”.

Wiosna to najpiękniejsza pora 
roku, dlatego 21 marca w naszej 
szkole odbyła się Parada Wiosenna. 
Obchodziliśmy również Dzień Samo-
rządności. To jedyny dzień w roku, 
kiedy uczniowie klas szóstych przej-
mują władzę w szkole i mogą spraw-
dzić się w roli nauczycieli.

W dniu 23 marca 2017 r. ucznio-
wie naszej szkoły uczestniczyli w 
zajęciach dotyczących szeroko rozu-
mianego bezpieczeństwa. W ramach 
kampanii społecznej prowadzonej 
przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego oraz Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego „Jesteś 
widoczny, jesteś bezpieczny” spo-
tkali się z policjantami i strażakami, 
którzy udzielili im cennych wskazó-
wek dotyczących bezpieczeństwa 
na drodze, w domu, w Internecie.

Działalność CARITAS-u pod czuj-
nym okiem U. Chudzik to:

Niesienie pomocy innym to 
główny cel działalności Szkolnego 
Koła Caritas działającego przy 
Publicznej Szkole Podstawowej im. 
T. Kościuszki w Jedlińsku. Ucznio-
wie bardzo chętnie włączają się w 
każdą formę pomocy innym. Ucznio-
wie wzięli udział w zbiórce suchej 
karmy dla zwierząt ze schroniska w 
Urbanowie oraz uczestniczyli w akcji 
„Paczka dla bohatera”. Szkolne Koło 
Caritas przygotowało również lote-
rię fantową pod hasłem „I ty możesz 
zostać Świętym Mikołajem”. Loteria 
odbyła się 6 grudnia 2016 r. Cieszyła 
się dużym powodzeniem zarówno 
wśród uczniów jak i pracowników 
szkoły. Dochód z loterii przezna-
czono dla dzieci z domu dziecka 
„Słoneczny Dom” w Radomiu oraz na 
potrzeby dzieci chorych. Ponadto 10 
grudnia członkowie Szkolnego Koła 
Caritas zaangażowali się w zbiórkę 

żywności dla najbardziej potrze-
bujących mieszkańców Jedlińska i 
okolic. Zgromadzono ponad 500 kg 
artykułów żywnościowych. Ucznio-
wie z dużym zaangażowaniem włą-
czają się w różnego rodzaju pomoc, 
co świadczy o ich wrażliwości na 
potrzeby innych. Pragniemy wyrazić 
naszą wdzięczność wszystkim, któ-
rzy wspomagają nasze działania.

SPORT
Grudzień to czas, gdy w naszej 

szkole odbywają się eliminacje 
do Gminnego Turnieju Szacho-
wo-Warcabowego. W zmaganiach 
szachistów uczestniczyło sześcioro 
uczniów. Zwyciężył S. Stachowiak 
– IIIA przed M. Trzebieniakiem – IIIB 
oraz P. Płachtą – IIIA, kolejne miejsca 
zajęli W. Zawada – IIIB, B. Grochala – 
IIB i N. Szymanowicz – IIB.

W warcaby rywalizację rozpoczęło 
25 graczy. Zwyciężyła A. Kiepiela 
przed B. Korzeniowskim i O. Fitu-
chem. Wszyscy startujący otrzymali 
słodkie upominki, a najlepsze trójki 
ciekawe nagrody.

Do III Szkolnego Mikołajkowego 
Turnieju Tenisa Stołowego przystą-
piło blisko 70 uczniów naszej szkoły.

W dniu 15 stycznia 2017 r. nasza 
szkoła była organizatorem Turnieju 
Tenisa Stołowego WOŚP. W turnieju 
wzięło udział 150 uczestników z 
regionu radomskiego. Zawodnicy 
i zawodniczki za zajęcie I miejsca 
otrzymali puchary, a za zajęcie miej-
sca od I do III medale i dyplomy.  
Łącznie zebraliśmy 3759,62 zł.

I Gala Sportu Szkolnego Gminy 
Jedlińsk odbyła się 28 stycznia 
2017 r. Nasza szkoła była gospo-
darzem. Patronat honorowy objął 
Kamil Dziewierz – Wójt Gminy 
Jedlińsk, a Gościem honorowym był 
Tomasz Majewski – wybitny polski 
lekkoatleta. Wśród zaproszonych 
gości byli radni, rodzice, dyrekcje 
szkół podstawowych i gimnazjal-
nych z terenu gminy Jedlińsk oraz 
uczniowie, którzy brali udział w 
zawodach sportowych na szczeblu 
powiatowym, międzypowiatowym, 
wojewódzkim i krajowym. Po wrę-
czeniu statuetek ufundowanych 
przez Wójta Gminy Jedlińsk, wszyscy 
nagrodzeni zostali zaproszeni na 
poczęstunek i dyskotekę.

Gratulujemy wszystkim nagro-
dzonym sportowcom i życzymy  
dalszych sukcesów.

Elżbieta Religa
Anna Kraska

Uroczystości szkolne
Uroczystości są źródłem sza-

cunku dla tradycji, a także okazją 
do dobrej zabawy. Sposobem pie-
lęgnowania obrzędów ludowych 
są andrzejki. W tym dniu uczniowie 
przygotowali dekoracje, kotyliony,  
wróżby oraz gry.

Dzień 6 grudnia był dla wszystkich 
uczniów naszej szkoły wyjątkowy, 
ponieważ odwiedził nas św. Mikołaj. 
Dzieci powitały go piosenką, a miły 
gość przedstawił legendę o biskupie 
z Miry. Mikołaj wraz z pomocnikami – 
elfami: dyrektor Dorotą Dobosz oraz 
wicedyrektor Justyną Turzyńską, 
wręczył dzieciom słodkie prezenty. 
Tego dnia w oddziale przedszkolnym 
odbyło się przedstawienie pt. „Spo-
tkanie ze Świętym Mikołajem”.

W ostatnią niedzielę adwentu w 
naszej szkole wystawiono Jasełka 
nawiązujące do współczesności. 
Główną rolę odegrało w nim 5-mie-
sięczne dzieciątko. W pięknie ustro-

jonej sali gimnastycznej dyrektor 
Dorota Dobosz powitała zacnych 
gości: przewodniczącą rady gminy – 

Anetę Żurowską, dyrektora GCKiKF 
w Jedlińsku – Agnieszkę Gryzek, 
przewodniczącą Stowarzyszenia 

„Czas na zmiany” – Jadwigę Gut, ks. 
prob. Janusza Chamerę, radnego 
rady gminy – Marcina Drewnow-
skiego oraz wszystkich obecnych. 
Przedstawienie uświetnił występ 
szkolnego chóru pod batutą dyrek-
tor Justyny Turzyńskiej. Po części 
artystycznej dyrektor szkoły Dorota 
Dobosz złożyła wszystkim najser-
deczniejsze życzenia świąteczne. 
Wyraziła również  podziękowanie 
panu Rychel, który wykonał piękną 
betlejemską szopkę. Ponadto dyrek-
tor skierowała słowa wdzięczności 
do wszystkich nauczycieli i obsługi 
szkoły oraz Stowarzyszenia „Czas 
na zmiany” za wkład i zaangażowa-
nie w przygotowanie tej ważnej dla 
lokalnego środowiska uroczystości. 
Dopełnieniem wspólnie spędzonych 
chwil było tradycyjne łamanie się 
opłatkiem. Kolejną atrakcją niedziel-
nego popołudnia był kiermasz świą-
teczny, podczas którego były serwo-
wane polskie potrawy wigilijne.

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka 
dostojni goście przybyli licznie na 
zaproszenie swoich wnucząt. Pod-
czas spotkania dzieci z oddziału 
przedszkolnego oraz klas I–III pod 
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„Branie wypełnia ręce, a dawa-
nie wypełnia serce” 

Uczniowie i pracownicy naszej 
szkoły, jak zwykle hojnie wsparli 
prowadzone akcje charytatywne. 
W okresie przedświątecznym mieli 
okazję wspomóc potrzebujących 
uczniów, dzieląc się słodyczami i 
przyborami szkolnymi. Członkowie 
SK PCK i Wolontariatu przygotowali 
z nich świąteczne paczki.

Społeczność naszej szkoły przy-
łączyła się również do zbiórki żyw-
ności w ramach akcji „Paczka dla 

Rodaka i Bohatera na Kresach”, 
której koordynatorem była Teodo-
zja Bień. Wszystkim składamy ser-
deczne podziękowania za okazane 
serce i hojność.

Mali kolędnicy z Wielogóry włą-
czyli się w akcję kolędowania na 
rzecz pomocy misjom. 6 stycznia 
2017 r. w czasie mszy św. w kościele 
św. Franciszka w Wielogórze odbyło 
się uroczyste błogosławieństwo i 
rozesłanie kolędników. Mieszkańcy 
przyjmowali gości bardzo serdecz-
nie, częstowali słodyczami i składali 

ofiary. A w tym roku kolędowali: Julia 
Gryz, Małgorzata Guzińska, Szymon i 
Karol Sułkowscy, Franciszek Religa, 
Krzysztof Porzyczka, Urszula Religa 
i Maciej Gryz.

W styczniu, podczas karnawało-
wego balu, po raz kolejny we wsol-
skiej szkole zagrała Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Członkowie 
Szkolnego Koła Wolontariatu i PCK 
podczas kwesty i kiermaszu ciast 
przygotowanych przez rodziców  
i dzieci zebrali kwotę 2.062,27 zł. 
Dziękujemy i zapraszamy za rok!

Bezinteresowna praca na rzecz 
innych zasługuje na podziękowanie. 
Okazją ku temu był coroczny Bal 
Wolontariusza zorganizowany przez 
Centrum Młodzieży Arka. 4 lutego 
2017 r. Publiczne Gimnazjum nr 10 
zamieniło się w baśniową krainę, 
Narnię, pełną tańca, słodkości i kon-
kursowej zabawy. Wolontariuszki 
ze Wsoli: Karolina Rylska, Sandra 
Warzyńska, Angelika Bartosiak, Wik-
toria Łącka, Wiktoria Rybska, Nata-
lia Wiśniewska, Zuzanna Licbarska, 
Marta Wiśniewska otrzymały wyróż-
nienie w konkursie na najładniejszy 
kotylion.

„Książę Pokoju”
Tegoroczne jasełka oparte na 

ewangelii wg św. Mateusza uka-
zywały dwie postaci: Heroda oraz 
Jezusa. Pierwszy akt rozgrywał się 
w pałacu Heroda, a dwa kolejne w 
grocie Narodzenia. W czasie ostat-
niej sceny, jak na prawdziwe uro-
dziny przystało, uczniowie wnieśli 
tort urodzinowy oraz słodycze, któ-
rymi zostali poczęstowani widzo-
wie. Na zakończenie wszyscy akto-
rzy zaśpiewali piosenkę „Taniec na 
cześć Pana”, w czasie której zapro-

sili do tańca także zgromadzoną 
publiczność. W poszczególne role 
wcielili się: Maryja – Klaudia Potera, 
Józef – Sebastian Pasek, Trzej Kró-
lowie – Konrad Prokopowicz, Mikołaj 
Kozłowski i Oskar Nowocień, Herod 
– Wiktor Chodowicz, Mariamme – 
Aleksandra Jędrusik, Diabeł – Nata-
lia Michalik, Sługa – Dawid Durok, 
Kapłan – Kamil Gliński, Sługa 1 – Mał-
gorzata Guzińska, Pasterze – Adrian 
Rafalak, Bartosz Kępas, Patryk Kruk, 
Wiktoria Figura, Żołnierze – Łukasz 
Kwiecień i Michał Dryja, role Sied-
miu Grzechów zatańczyły: Patrycja 
Koniuszy, Aleksandra Lewandow-
ska, Aleksandra Wieteska, Karolina 
Rylska, Aleksandra Ziółek, Karolina 
Konopik i Wiktoria Łącka. Śpie-
wającymi Aniołami byli: Karolina 
Płowiec, Julia Gryz, Andżelika Bar-
tosiak, Monika Tatar, Magdalena 
Tatar, Aleksandra Górka i Kacper 
Klocek. Pomagały także: Katarzyna 
Guzińska, Aleksandra Jaskulska 
 i Karolina Jakubiak.

Świąteczny i piękny nastrój 
panował również w przedszkolu, 
gdzie najmłodsi z niezwykłym 
zaangażowaniem odgrywali 
swoje role w przedstawieniu  
o narodzinach Jezusa.

Nie samą nauką żyje uczeń…
Uczniowie klasy Va po raz kolejny 

uczestniczyli w Wieczorze Filmo-
wym, tym razem Mikołajkowym. 
Oglądali amerykańską baśń przy-
godową pt. „Maleficent” tradycyjnie 
w oryginalnej wersji językowej z 
polskimi napisami. Inną okazją do 
„szlifowania” języka angielskiego 
było kolejne spotkanie z cyklu „Time 
for a story”. Uczestnicy wysłuchali 
baśni braci Grimm pt. „Szewczyk 

kierunkiem swoich wychowawczyń 
zaprezentowały się w różnego 
rodzaju inscenizacjach. Było to rado-
sne i wzruszające spotkanie.

W sobotę 11 lutego odbyła 
się długo wyczekiwana zabawa 
choinkowa zorganizowana przez 
Samorząd Uczniowski, Radę 
Rodziców oraz Stowarzyszenie 
 „Czas na zmiany”.

Podczas gminnych obchodów 
Narodowego Dnia Pamięci „Żoł-
nierzy Wyklętych” nasi uczniowie 
zaprezentowali wzruszający montaż 
słowno-muzyczny.

Przypomnienie sławnych prze-
bojów o kobietach w wykonaniu 
uczniów było gwoździem programu 
przygotowanego pod kierunkiem 
panów z okazji 8 marca.

Ciekawe spotkania
W styczniu w naszej szkole gości-

liśmy Teatr Iluzji z Krakowa, który 
zaprezentował nam program pt. 

„Magiczny Aladyn”. Wszyscy z zapar-
tym tchem obserwowali magiczne 
sztuczki iluzjonisty, który zaprosił 
również dzieci do wspólnych czarów.

9 lutego do naszej szkoły przy-
były policjantki z Komendy Miejskiej 
Policji w Radomiu. Poprzez prezen-
tację multimedialną i filmy szcze-
gólną uwagę zwróciły na bezpie-
czeństwo dzieci, szkodliwość nar-
kotyków i dopalaczy oraz problem  
przemocy w rodzinie.

Co nieco o chemii i fizyce w cie-
kawy sposób naszym uczniom 
opowiedzieli członkowie grupy 
„Zaelektryzowani”. W spotkaniu pt. 
”Naukowa epidemia, czary mary i 
alchemia” zaprezentowali doświad-
czenia, które przynosiły niezwykłe 
wzrokowo-słuchowe efekty. Ucznio-
wie byli świadkami i uczestnikami 
wielu eksperymentów.

W lutym odbyły się w naszej 
szkole pokazy umiejętności uczniów 
ZDZ z Radomia w ramach doradz-

twa zawodowego. Nasi uczniowie 
mieli możliwość obejrzenia wystę-
pów klas mundurowych i pokazów 
tanecznych, a nawet degustacji 
przekąsek przygotowanych przez 
naszych gości. Pokazy z pewnością 
pomogą uczniom w planowaniu 
kariery zawodowej.

Do naszej szkoły przyjechało rów-
nież kino. Uczniowie obejrzeliintere-
sujący film przyrodniczy w technice 
3D pt. „Podwodny świat”. W ciekawy 
i przystępny sposób opowiadał on o 
fascynującej faunie i florze w pod-
wodnym świecie Oceanii. Była to 
naprawdę miła i zarazem pouczająca 
rozrywka dla uczniów.

Osiągnięcia
Nasi uczniowie uczestniczyli w 

kolejnej edycji „Jedlińskich Spotkań 
z Kolędami i Pastorałkami”. Wszyscy 
artyści reprezentujący naszą szkołę, 
przygotowani przez wicedyrektor 
Justynę Turzyńską, zajęli miejsca 
na podium: I miejsce w gronie soli-
stów klas 0–3 szkół podstawowych 
zajął Cezary Cielniak, zaś III miej-
sce przepięknie wyśpiewała sobie 
Zuzia Konopka. Chórzyści natomiast  
zajęli III miejsce.

W styczniu br. uczennica klasy III 
gimnazjum Paulina Prygiel wzięła 
udział w Radomskich Zawodach Bio-
logicznych organizowanych przez 
Radomski Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli. Paulina uzyskała ponad 
80% punktów możliwych do zdoby-
cia i zakwalifikowała się do II (mię-
dzypowiatowego) etapu zawodów.

Uczennice klasy IIa: Zuzia Hebda, 
Zuzia Król i Iza Sułkowska pod 
opieką Justyny Sadowskiej wzięły 
udział w ogólnopolskim konkur-
sie ,,Projekt z klasą”. Zgłosiły wła-
sny projekt ,,Poznaję fizykę od 
najmłodszych lat”, który znalazł 
się wśród 696 innych o bardzo  
różnorodnej tematyce.

Tomasz Gierasiński z klasy IIb 
gimnazjum zajął I miejsce w Gmin-

nym Konkursie Plastycznym: ”Boha-
terowie Niezłomni – ŻołnierzeWy-
klęci”. Ponadto praca Tomka została 
wykorzystana do wykonania plakatu 
informującego o obchodach Narodo-
wego Dnia „Żołnierzy Wyklętych” w 
gminie Jedlińsk. Serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wycieczki
Wycieczki kształcą, dlatego warto 

brać w nich udział. W styczniu 
starsi uczniowie obejrzeli wystawę 
interaktywną „Mózg 2017: Moty-
wacja i Skupienie”. Organizatorzy 
przygotowali stanowiska, gdzie 
razem z uczniami przeprowadzali  
eksperymenty techniczne.

Uczniowie klas młodszych sko-
rzystali z oferty przygotowanej 
przez Miejskie Centrum Sztuki 
Współczesnej „Elektrownia” w 
Radomiu i wybrali się na film pt. 
”Królowa Śniegu 3. Ogień i lód”. 
Wywarł on ogromne wrażenie  
na małych widzach.

Gimnazjaliści udali się do Multi-
kina na film „La La Land” – musical o 
wyrazistej symbolice, który może w 
sobie rozkochać widza. Obejrzeli też 
spektakl pt. „Romeo i Julia”.

Wydarzenia sportowe
Uczniowie chętnie uczestniczyli 

w rozgrywkach sportowych: w X 
Mikołajkowym Turnieju w Szachy 
i Warcaby pod patronatem Wójta 
Gminy Jedlińsk, w IX Mikołajkowym 
Turnieju Piłki Nożnej, w turnieju 
minikoszykówki w Jedlance. Dru-
żyna chłopców w nagrodę za zajęcie 
III miejsca otrzymała zaproszenie na 
mecz Basketball Champions League 
ROSA Radom.

Podczas I Gali Sportu Szkolnego 
Gminy Jedlińsk nagrodzeni zostali 
uczniowie, którzy w 2016 roku 
odnosili sukcesy sportowe. Wśród 
nich znalazło się 12 uczniów i absol-
wentka naszej szkoły.

Małgorzata Zegarek

ZSP we Wsoli
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Sukcesy naszych uczniów
W dniu 9 lutego 2017 r. uczeń 

klasy IIIa Kacper Śmiechowski i 
nauczycielka jęz. polskiego Monika 
Makulska wzięli udział w uroczystej 
gali III Edycji diecezjalnego projektu 
„Biblia i Ja” w PG nr 3 w Radomiu. 
Kacper odebrał nagrodę otrzymaną 
za wyróżnienie w tym konkursie. 
Uczestnikami gali byli uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjów 
z terenu Radomia oraz Diecezji 
Radomskiej.

Zakończyła się V edycja kon-
kursu fotograficznego „Mój powiat 
w obiektywie”. Konkurs ma na celu 
promować powiat, ale też pokazy-
wać umiejętności naszej młodzieży. 
Jest nam bardzo miło, poinformo-
wać, że i w tym roku praca naszego 
ucznia została nagrodzona. Kacper 
Królikowski (kl. IIa) odebrał nagrodę 
za III miejsce. Gratulujemy uczniowi 
i nauczycielce plastyki Teresie 
Leśniewskiej.

Program zachowaj równowagę
Nasza szkoła wzięła udział w 

projekcie ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ 
organizowanym przez Instytut 
Żywności i Żywienia. Podstawowe 
cele projektu to promocja zdrowego 
stylu życia, w tym zapobieganie 
nadwadze i otyłości. Podjęliśmy 
następujące działania. Na zebra-
niach z rodzicami wychowawcy 

przekazali rodzicom broszury doty-
czące zdrowego odżywiania. Zorga-
nizowaliśmy dla wszystkich uczniów 
naszej szkoły ,,Zdrowe śniadanie”. W 
tym dniu przerwy podczas, których 
odbywały się śniadania zostały 
wydłużone, po to aby każdy gimna-
zjalista mógł spokojnie zjeść pyszne, 
zdrowe kanapki. Dziękujemy Radzie 
Rodziców za wsparcie finansowe, 
dzięki któremu możliwe było zorga-
nizowanie śniadania. Akcję w naszej 
szkole koordynowali nauczyciele 
Justyna Salak, Jolanta Politowska i 
Marta Zielińska.

Maraton Pisania Listów
1 352 289 – taką liczbę listów 

napisanych na świecie wskazał 
licznik w dniu 13 grudnia 2016 
r. Cieszymy się, że wśród nich są 
też nasze listy napisane w obronie 
Annie Alfred. 934 to liczba listów 
napisanych przez młodzież, nauczy-
cieli i pracowników naszego gimna-
zjum. Wiemy, że listy są ogromnym 
wsparciem dla bohaterów i ich bli-
skich, dlatego tak chętnie i po raz 
kolejny angażujemy się w akcję, 
której koordynatorem była Jolanta 
Politowska.

„Nie czekaj aż będziesz miał 
dużo, podziel się odrobiną”

Już po raz 15. takie hasło przy-
świeca młodzieży oraz nauczycie-
lom, którzy wzięli udział w kweście 

na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Każdego roku 
szczegółowo określany jest cel fina-
łowej zbiórki, a my staramy się jak 
najaktywniej brać w niej udział. Jak 
co roku kwestowaliśmy pod kościo-
łami w Jankowicach, Jedlińsku, Liso-
wie oraz kaplicą w Jedlance. Udało 
się nam zebrać 6.578,50 zł. Ser-
deczne serduszkowe podziękowa-
nia dla wszystkich ofiarodawców, 
młodzieży, nauczycieli, policjantów 
oraz właścicieli piekarni EXPUCH 
w Jedlińsku – państwu Jaworskim. 
Tradycyjnie wolontariuszami naszej 
szkoły są uczniowie klas trzecich, 
a koordynatorem pedagog szkolny 
Jolanta Politowska.

Twój miś może zostać ratowni-
kiem

To nazwa kampanii społecznej, 
która ma na celu  wsparcie dzieci, 
które przeżywają ogromną traumę 
w czasie płonącego domu. Zebrane 
pluszaki – łącznie 101, opiekun 
SU Marta Zielińska dostarczyła do 
Komendy Straży Pożarnej w Rado-
miu. Strażacy będą wręczać je pod-
czas interwencji, by pomóc dzie-
ciom w odnalezieniu się w nowej 
sytuacji. Chodzi o minimalizowa-
nie stresu i zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa. O akcji w naszej 
szkole można posłuchać również 
w Radiu Plus (link: http://radioplus.
com.pl/radom/uczniowie-i-straza-

•

PG w Jedlińsku

i elfy”, którą przeczytał w języku 
angielskim tata jednego z uczniów 
– Nicholas Allen. Alicja Allen – jego 
żona, podała polską wersję bajki. 
Zaangażowanie czytających, głos, 
dykcja, sprawiły, że na chwilę można 
było się przenieść do zupełnie innej 
rzeczywistości – świata baśni.

Kolejnym świętem w bibliotece, 
według kalendarza nietypowych 
uroczystości był Dzień Najbardziej 
Kochanych. Bibliotekarki pomyślały 
oczywiście o najbardziej kochanych 
książkach. Przygotowały więc odpo-
wiednie wystawki i przeprowadziły 
wywiad wśród nauczycieli, jakie 
książki preferował każdy z nich w 
dzieciństwie. Liczyły, że uczniowie 
zainspirowani pasjami czytelni-
czymi swoich autorytetów, również 
po nie sięgną. I nie omyliły się.

Inną nietypową uroczystością 
obchodzoną w bibliotece był Dzień 
Pizzy. Jak zwykle miał on na celu 
promowanie czytelnictwa. Tym 
razem polecana była literatura wło-
skich pisarzy, albumy zawierające 
fotografie najładniejszych wło-
skich miejsc. Nie mogło zabraknąć  
degustacji.

Od początku roku biblioteka orga-
nizuje cykl gawęd o książce, zachę-
cając uczniów do czytelnictwa. W 
lutym Koło Moli Książkowych i kółko 
teatralne wspólnie przygotowali 
krótką inscenizację dotyczącą histo-
rii książki i promującą czytelnictwo.

Na zakończenie I semestru 
uczniowie klasy Ia dołączyli do 
grona czytelników szkolnej biblio-
teki. Poznali księgozbiór przezna-
czony dla najmłodszych, regulamin 
biblioteki i sposób wypożyczania 
książek.

Zajęcia artystyczne w szkole są 
prowadzone w różnych dziedzinach, 
m.in. fotografii i filmu. Klasa IB gim-
nazjum w ramach tych zajęć zdobyła 
wiedzę i umiejętności w zakresie 
tworzenia kolażu i fotomontażu. 
Efekty pracy zaprezentowano na 
wystawie, którą przygotowały 
uczennice: Natalia Michalik i Klaudia 
Potera.

Od października 2016 r. w szkol-
nej Izbie Regionalnej realizowany 

jest projekt „Młodzież i Filantropia”. 
Uczestnicy zajęć rękodzielniczych 
wykonywali przedmioty dekora-
cyjne techniką decoupage. Prace 
można było podziwiać na wystawie.

W ostatnim dniu szkolnym przed 
wyczekiwanymi feriami uczniowie 
klas III PG zorganizowali flashmob. 
Utalentowany muzycznie uczeń 
– Daniel Majchrzak wykonał na 
gitarze elektrycznej kilka utworów 
w rockowej aranżacji. Zdarzenie 
przyciągnęło wielu uczniów, którzy 
słuchali, tańczyli i śpiewali. Mamy 
nadzieję, że ten udany flashmob 
przełamał rutynę i może jeszcze 
nie jeden raz zobaczymy w naszej 
szkole udane akcje artystyczne.

Konkursy, zawody, turnieje…
Super sukces: dwóch laureatów 

konkursu kuratoryjnego.
2 lutego br. uczennica klasy IIIa 

naszego gimnazjum – Julia Suwalska 
– została laureatką przedmiotowego 
konkursu z języka polskiego orga-
nizowanego przez Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty, tym samym uzy-
skała maksymalną ilość punktów z 
egzaminu gimnazjalnego w zakresie 
języka polskiego oraz wpis na świa-
dectwie, który pozwoli jej dostać się 
do dowolnej szkoły średniej. Do kon-
kursu przygotowała uczennicę Mał-
gorzata Borowiec. Laureatem tego 

samego konkursu w szkole pod-
stawowej został – Kacper Pietrzyk 
z klasy VIb, którego do konkursu 
przygotowała nauczycielka języka 
polskiego Małgorzata Wrona.

Z okazji Dnia Pluszowego Misia 
uczniowie klas 0–III wraz ze swoimi 
rodzinami wzięli udział w szkolnym 
konkursie plastycznym. Zadaniem 
było wykonanie ilustracji misia z 
wykorzystaniem dowolnych tech-
nik plastycznych. Konkurs cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem, 
wpłynęło 73 prace, które można 
było podziwiać na wystawie. Wszy-
scy autorzy otrzymali przysmak od 
misia – Kubusia Puchatka, a twórcy 
najciekawszych wizerunków zostali 
nagrodzeni pluszakami.

Uczniowie naszej szkoły uczest-
niczyli w Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Mitologicznej. Jej celem była 
popularyzacja i poszerzanie wiedzy 
na temat wierzeń religijnych sta-
rożytnej Grecji i Rzymu. Dyplomy 
laureata i nagrody otrzymali: Wik-
toria Pietrzyk, Zofia Kalbarczyk,  
Karolina Płowiec.

5 grudnia 2016 r. odbył się X 
Mikołajkowy Turniej Szachowo
-Warcabowy pod Patronatem Wójta 
Gminy Jedlińsk. Grupa uczniów z 
naszej szkoły rywalizowała we 
wszystkich grupach wiekowych, ale 
zwycięstwo odniósł Filip Licbarski 

– 0C, zajmując I miejsce w rozgryw-
kach warcabowych w grupie „A” 
(przedszkolaki). Natomiast w szachy 
– w grupie klas IV–VI – II miejsce zajął 
Maciej Okruta z kl. VB, a wśród gim-
nazjalistów na III miejscu ulokował 
się Oliwier Dupla z kl. IIB.

Kolejny sukces, którym mogą 
pochwalić się reprezentanci naszej 
szkoły to wyróżnienie Macieja 
Bonka w Jedlińskich Spotkaniach z 
Kolędami i Pastorałkami, zorganizo-
wanych przez GCKiKF w Jedlińsku.

15 grudnia 2016 r. został roz-
strzygnięty konkurs plastyczno-ję-
zykowy dla klas IV–VI pt. „A Letter 
to Santa Claus”. Uczestnicy mieli za 
zadanie napisać krótki list do Świę-
tego Mikołaja w języku angielskim. 
Spośród wielu pięknie napisanych 
listów nagrodzono prace: Bartło-
mieja Wiśniewskiego, Arkadiusza 
Simlata (I miejsce), Kamila Gomuły, 
Dawida Witka (II miejsce), Oliwii 
Kowalczyk, Natalii Wiśniewskiej (III 
miejsce).

Uczennica Angelika Płaskocińska 
zdobyła III miejsce w drugiej edycji 
Konkursu Literackiego „CONRADKI” 
2017 organizowanego przez Cie-
chanowski Ośrodek Edukacji Kul-
turalnej STUDIO. Jej „złota myśl” na 
temat miłości zostanie opubliko-
wana w antologii wydanej w stycz-
niu 2018 r.

9 grudnia 2016 r. odbyły się w 
naszej szkole międzygminne elimi-
nacje w piłce koszykowej dziewcząt 
i chłopców z gimnazjum. Zwycię-
stwo w rywalizacji odniosły oby-
dwie drużyny ze Wsoli.

10 stycznia w Jedlance odbyły 
się eliminacje mini piłki koszykowej 
chłopców szkół podstawowych. Nasi 
uczniowie wygrali trzy mecze i zajęli 
pierwsze miejsce, kwalifikując się do 
finału powiatowego w Goździe. Tam, 
17 stycznia br. zapewnili sobie II 
miejsce trzema wygranymi meczami.

50 uczniów Zespołu Szkół 
Publicznych we Wsoli, którzy odnie-
śli sukcesy sportowe w roku 2016 
gościło na I Gali Sportu Szkolnego 
Gminy Jedlińsk. Każdy z nich otrzy-
mał imienną statuetkę sportowca.

Zespół redagujący ZSP
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cy-na-rzecz-dzieci-20936). Wszyst-
kim ofiarodawcom: młodzieży i 
nauczycielom, serdeczne podzię-
kowania kieruje koordynator akcji 
 Jolanta Politowska.

Spotkanie z misjonarką 
z Afryki
Na zaproszenie s. Ireny Różyckiej i 

koła misyjnego, które działa już dzie-
więć lat w naszym gimnazjum, przy-
była siostra Katarzyna Grzybowska. 
Siostra przywiozła wiele ciekawych 
eksponatów wykonanych przez 
artystów ludowych z Afryki, przygo-
towała bardzo ciekawą prezentację 
o Rwandzie i Kongo, gdzie pracują 
siostry Służki. W spotkaniu oprócz 
uczestników koła brali udział ucznio-
wie z klas pierwszych i drugich. Słu-
chacze byli bardzo zainteresowani 
pracą sióstr, którą wykonują na 
misjach, a także życiem, radościami 
i trudnościami z jakimi zmagają się 
mieszkańcy. Otrzymaliśmy podzię-
kowanie za wsparcie duchowe  
i materialne. Dotychczas udało nam 
się zebrać, dzięki  kiermaszom i kolę-
dowaniu w czasie ferii świątecznych 
1.556 zł.

,,Kuszenie śmierci”…
W dniu 31 stycznia 2017 r. w 

naszej szkole odbyło się spotkanie 
młodzieży – uczniów Publicznego 
Gimnazjum w Jedlińsku, gimnazja-
listów ze Wsoli i z Wierzchowin, z 
aktorem Lechem Dyblikiem, który 
zaprezentował program o charakte-
rze profilaktyki uzależnień. Opowie-
ści o swoim życiu i walce z nałogiem 
aktor przeplatał śpiewem i grą na 
gitarze. Program miał na celu uświa-
domić młodym ludziom, wkraczają-
cym w dorosłe życie, że nie warto 
marnować życia nadużywając alko-
holu i narkotyków. W jego przypadku 
imprezy zakrapiane alkoholem stały 
się początkiem problemów z nało-
giem. Na koniec wyraził nadzieję, 
że jego opowieść pomoże mło-
dym ludziom dokonać właściwego 
wyboru i nakreślić dobrą drogę życia 
– bez uzależnień. Program został 
sfinansowany przez Gminną Komi-

sję ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

VI Kongres Młodych Internau-
tów Gminy Jedlińsk

Dzień Bezpiecznego Internetu to 
przedsięwzięcie w ramach , którego 
już po raz VI zorganizowaliśmy Kon-
gres Młodych Internautów (KOMIN) 
Gminy Jedlińsk. Program imprezy był 
bardzo bogaty, bo znalazły się w nim 
m.in.: quiz dotyczący wiedzy o bez-
pieczeństwie w sieci, konkursy na 
scenki i filmiki, warsztaty, szkolenia. 
Już od 9:00 rozpoczęliśmy KOMIN 
witając młodzież gimnazjalną z 
Wierzchowin, Wsoli, uczniów PSP 
w Jedlińsku oraz rodziców. „Razem 
Tworzymy Lepszy Internet” – to 
hasło tegorocznego DBI i wokół 
tego tematu toczyły się dyskusje, 
polemiki. Podsumowanie naszych 
działań odbyło się z udziałem spo-
łeczności szkolnej oraz dzielnico-
wego sierż. sztab. Sebastiana Mar-
ciniaka. Upominki oraz nagrody za 
quiz i konkursy zostały zakupione 
dzięki wsparciu Gminnej Komisji ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Jedlińsku. Mamy nadzieję, 
że tegoroczny Dzień Bezpiecznego 
Internetu przełoży się na kon-
kretne działania każdego z nas by 
INTERNET PO PROSTU BYŁ LEPSZY. 
Organizatorami Dnia Bezpiecznego 
Internetu już po raz 13. byli: Jolanta 
Politowska i Roman Wójcik.

„Projekt na własne konto” 
czyli jak być przedsiębiorczym 
gimnazjalistą 

W czasie drugiego tygodnia ferii 
po raz trzeci w naszej szkole została 
zrealizowana IV edycji programu 
edukacji ekonomicznej „Na Własne 
Konto". Pomysłodawcą i głównym 
wykonawcą jest Fundacja Europej-
ski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 
Projekt jest realizowany w dwóch 
etapach. W ramach I etapu odbyły 
się zajęcia dla 19 uczniów z przed-
siębiorczości i ekonomii prowadzone 
przez nauczyciela Romana Wójcika 
oraz studentkę ekonomii Paulinę 
Osieja. Poprzez zabawę oraz gry 
edukacyjne młodzież miała oka-
zję poznać podstawowe pojęcia  

i narzędzia ekonomiczne. Wiedza ta 
w założeniu ma umożliwić im lepszy 
start w dorosłe życie. Zarówno dzia-
łania młodzieży podczas zajęć oraz 
wizyta u lokalnego przedsiębiorcy, 
którym w tym roku była firma Kratki.
pl Marek Bell (producent kominków 
ze Wsoli) były pokazane w Telewizji 
Polskiej w programie Agrobiznes. 
Uczniowie odwiedzili również pla-
cówkę banku Pekao SA w Radomiu, 
gdzie poznali specyfikę pracy w 
banku. Swoją obecnością zaszczy-
cił nas Dariusz Danilewicz – wykła-
dowca Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie i jeden z pomysłodaw-
ców oraz koordynator programu „Na 
Własne Konto”. Podczas II semestru 
uczniowie wykorzystają zdobytą 
wiedzę w praktyce przygotowując 
pracę konkursową, polegającą na 
przygotowaniu prezentacji multime-
dialnej modelu biznesowego przed-
sięwzięcia w lokalnej społeczności 
oraz nagrania video prezentującego 
przedsięwzięcie przed potencjal-
nymi inwestorami.

Justyna Salak

Kinga ma 12 lat i dopiero 
zaczyna swoją przygodę z 

kartingiem w zawodowym 
teamie Jastrzębski Racing. 

Kontynuuje rodzinne trady-
cje, które rozpoczął  jej ojciec 
Marcin i wujek Grzegorz, wie-
lokrotni mistrzowie Polski  
w tej dyscyplinie sportu.

Kuzyn Filip, który również 

uczęszcza do szkoły we Wsoli 
także startował w kartingo-
wych mistrzostwach Polski, 
Europy oraz świata odnosząc 
znaczące sukcesy.

Kinga Wójcik z Wielogóry, uczennica ZSP we Wsoli jako 
jedyna dziewczynka startuje w Pucharze ROK CUP 
kategorii Mini Rok w mistrzostwach Polski w 2017 roku.

Kontynuuje rodzinne tradycje



32

SPORT

Nagrodzeni za 2016 r.
Początek roku kalendarzo-

wego to podsumowanie spor-
towych osiągnięć roku poprzed-
niego oraz towarzyszące temu 
plebiscyty  i gale. Nie zabrakło 
na nich przedstawicieli naszej 
gminy. W VIII Gali Mistrzów 
Sportu  Powiatu Radomskiego 
pamiątkowy puchar i nagrodę 
pieniężną za  zajęcie 3. miejsca 
w kategorii sportowców do lat 
15 odebrała Klaudia Białkow-
ska. Miotaczka ULKS Jedlińsk 
była dwukrotnie wicemistrzynią 
makroregionu w pchnięciu kulą 
i rzucie dyskiem, wygrywała 
mityngi i zawody ogólnopol-
skie.  W tej  kategorii nominacje 
otrzymali jeszcze strzelcy Adam 
Rędzia i Piotr Świąder, lekko-
atletka Agata Ziółek oraz piłkarz 
i biegacz przełajowy Kacper 
Imiołek.  W kategorii sportow-
ców powyżej 15 lat w gronie 
nominowanych znaleźli się bie-
gacze Jarosław Kucharski, Paweł 
Krawczyk i Paweł Flis oraz 
strzelcy Patryk Świąder i Klau-
dia Pryciak. Powiatowa Rada 
Sportu przyznała wyróżnienie  
Klaudii Pryciak – ósmej zawod-
niczce Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży, mającej także szereg 
sukcesów w zawodach krajo-
wych.  Pamiątkową statuetką 
uhonorowano także trenera 
strzelców ULKS Jedlińsk Mariu-
sza Kilara. Okolicznościowe  
puchary i dyplomy odebrali 

dyrektorzy najlepszych w spo-
rcie szkół  na terenie powiatu.  
Pierwsze miejsca dla gimnazjum 
i podstawówki z Jedlińska. Trze-
cie dla szkoły podstawowej z 
Jedlanki.  W sms- owym plebiscy-
cie  redakcji „Echo Dnia”  pierw-
sze miejsce dla Klaudii Pryciak, 
drugie dla Adama Rędzi w gro-
nie sportowców powiatu radom-
skiego w kategorii „Sportowy 
Talent Roku”.  Kulminacją  spor-
towych osiągnięć gminy była I 
Gala Sportu Szkolnego Gminy 
Jedlińsk.  W organizowanej, z 
inicjatywy Wójta Gminy Kamila 
Dziewierza, imprezie wzięło 
udział ponad 200 uczniów, któ-
rzy osiągnęli sukcesy na are-

nach sportowych na różnych  
szczeblach rywalizacji,  począw-
szy od zawodów krajowych na 
gminnych kończąc. Nie zapo-
mniano także o nauczycielach 
wychowania fizycznego, trene-
rach i osobach od wielu lat zwią-
zanych ze sportem szkolnym 
i klubowym na terenie naszej 
gminy. Wśród nich  znaleźli się 
m.in. byli dyrektorzy szkoły w 
Jedlińsku – Jan Zegarek, Jan Mar-
szałkiewicz i Dariusz Cielniak. 
Wszyscy otrzymali pamiątkowe 
okolicznościowe grawertony. 
Jedlińską galę zaszczycił  w cha-
rakterze gościa honorowego 
Tomasz Majewski – dwukrotny 
mistrz olimpijski w pchnięciu 
kulą, a od ubiegłego roku Wice-
prezes Polskiego Związku Lek-
kiej Atletyki. 

Obszerną fotorelację z tego 
wydarzenia zamieszczamy  
w środku gazety.

Wstrzelili się w srebro
Aż do Kołobrzegu udała się 

drużyna chłopców gimnazjum  w 
Jedlińsku na X Jubileuszową Ogól-
nopolską Gimnazjadę Strzelecką. 
Zespół wystąpił w konkurencji 
karabinu pneumatycznego 30 
strzałów (każdy zawodnik). Od 
pierwszej serii zawodów Jedlińsk 
plasował się w czołówce ośmiu 
najlepszych drużyn. Ostatecz-
nie, z wynikiem 840,9 pkt., pod-
opieczni Mariusza Kilara  zajęli 
drugie miejsce zdobywając tytuł 
Wicemistrza Gimnazjady. Bezkon-
kurencyjny był, uważany za głów-
nego faworyta imprezy, team z 
PG Nr 8 z Bydgoszczy strzelając 
882,4 pkt. Na trzecim miejscu 
zespół z PG Nr 1 z Kozienic – 
822,6 pkt. Największy punktowy 
wkład miał Adam Rędzia – 290,6 
pkt., który w trzeciej serii zdobył 
aż 100,4 pkt (był to drugi wynik 
wszystkich serii w całych zawo-
dach). Piotr Świąder wystrzelał 
283 pkt. będąc po pierwszej 
serii najlepszym zawodnikiem 
Jedlińska. Skład uzupełniał młod-
szy o dwa lata Szymon Rędzia, 
który zgromadził  267,3 pkt. W 
konkurencji indywidualnej Adam 
był piąty, Piotrek ósmy, Szymon 
czternasty w stawce 32 zawod-
ników. Adam Rędzia wystąpił 
jeszcze w rozegranej dodatkowo 
konkurencji tzw. finale australij-
skim, w którym wzięło udział 14 
osób (po 7 najlepszych zawod-
niczek i zawodników). Konkurs 
polegał  na oddawaniu po jed-
nym strzale w serii i  odpadaniu 
zawodnika z najsłabszym wyni-
kiem. Adam spisywał się świetnie 
aż do decydującej o wejściu  do 
strefy medalowej serii. W niej 
oddał słabszy strzał i ostatecznie 
zajął czwartą lokatę.

Klaudia Białkowska laureatką Gali Mistrzów 
Sportu Powiatu Radomskiego, drużyna 
chłopców gimnazjum  w Jedlińsku wicemistrzem 

Ogólnopolskiej Gimnazjady Strzeleckiej, Adrian Kobza 
srebrnym medalistą makroregionu, ULKS Jedlińsk 
najlepszy w halowych mistrzostwach ROZLA.

Dla młodych sportowców otrzymanie statuetki z rąk 
dwukrotnego mistrza olimpijskiego Tomasza Majewskiego było  
ogromnym przeżyciem. 

•

Szymon Rędzia, Piotr Świąder, Adam Rędzia - wicemistrzowie 
Ogólnopolskiej Gimnazjady w Kołobrzegu.

•

Klaudia BIałkowska (w środku)  - laureatka Gali Mistrzów Sportu 
Powiatu Radomskiego w kategorii do lat 15.  

•
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Podwójny wicemistrz 
Znakomicie zaprezentował 

się Adrian  Kobza podczas Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostw 
Młodzików w Biegach Przełajo-
wych. W Piasecznie, na Górkach 
Szymona, podopieczny Rado-
sław Ofiary wystąpił na dystan-
sie 2 km i był to jego pierwszy 
występ w tak prestiżowych 
zawodach. Na bardzo trudnej, 
z licznymi piaszczystymi pod-
biegami,  pobiegł niezwykle  
ryzykownie,  prowadząc stawkę 
zawodników  przez prawie 1500 
m.  Skorzystali na tym zwycięzca 
biegu Jakub Sendrowski z OKLA 
Ostrołęka oraz  Kamil Żakowski 
z Filipidesa Teresin.  Rywalizacji 
najlepszych towarzyszyła duża 
dramaturgia. Biegnący na drugim 
miejscu Żakowski na 10 metrów 
przed metą osłabł tak, że wywró-
cił się. Zanim się podniósł, został 
wyprzedzony przez Adriana.  W 
efekcie nasz biegacz został srebr-
nym medalistą makroregionu 
oraz Mazowsza bowiem zawody 
te były rozgrywane jednocześnie 
jako  mistrzostwa województwa. 
Wśród innych zawodników  ULKS 
Jedlińsk najlepiej wypadły Agata 
Ziółek oraz Weronika Słomka. 
Obie zajęły punktowane 15. miej-
sca. Ta pierwsza na dystansie 
1 km, druga w biegu na 2 km. 
Drużynowo ULKS na 5. miejscu 
wśród 33 startujących klubów. 
Wygrał AZS UWM Olsztyn.  W 
klasyfikacji klubów z Mazowsza 
Jedlińsk trzeci za OKLA Ostrołęka 

i AKL Ursynów Warszawa.

Najlepsi w hali
O sporą niespodziankę posta-

rali się młodzicy  ULKS Jedlińsk 
zwyciężając w klasyfikacji klu-
bowej Otwartych Halowych 
Mistrzostw Młodzików Radom-
skiego Okręgowego Związku 
Lekkiej Atletyki. Wygrana nad 
czołowym  w kraju i najsilniejszym  
klubem na Mazowszu RLTL ZTE 
Radom to powód do dużej satys-
fakcji i radości. Trzecia lokata 
dla Orląt Radom. Indywidualnie 
podopieczni Radosława Ofiary i 
Krystiana Kilara dziesięciokrotnie 
stawali na podium zdobywając 
3 złote, 2 srebrne i 5 brązowych 

medali. Tytuły mistrzowskie zdo-
byli Julia Adamczyk w pchnięciu 
piłką lekarską, Agata Ziółek w 
biegu na 60 m ppł. oraz Adrian 
Kobza na dystansie 600 m. Wice-
mistrzami okręgu zostali Karolina 
Molenda w skoku w dal i Piotr 
Śliwowski - 60 m ppł. Brązowe 
krążki  przypadły Amelii Jakubow-
skiej i Kacprowi Królikowskiemu 
w skoku w dal, Natalii Majew-
skiej w pchnięciu piłką lekarską, 
Roksanie Hełmińskiej w biegu 
na 400 m i Dominikowi Woźnia-
kowi na 600 m. Cenne punkty 
do klasyfikacji drużynowej zdo-
byli Magdalena Kucharska, Mar-
tyna Bieniek, Anna Borowska, 
Jakub Gryza, Kacper Mularski,  

Łukasz Imiołek i Dawid Król.

Dobry (trudny) początek
GKS Drogowiec zainkasował 

komplet punktów w pierwszym 
swoim spotkaniu rundy wiosen-
nej w Campeon pl. Lidze Okrę-
gowej. Nie był to jednak  łatwy 
mecz. Kibice spodziewali się 
wyraźnej wygranej z 10. w tabeli 
Skaryszewianką. Tymczasem 
to goście objęli prowadzenie w 
pierwszej połowie i na  przerwę 
schodzili z boiska prowadząc 0:1. 
Trzeba dodać, że nie wykorzy-
stali oni jeszcze kilku sytuacji, 
które mogły dać wyższe prowa-
dzenie. Po przerwie GKS przy-
stąpił do ataku, co ostatecznie 
dało efekt w postaci dwóch goli 
strzelonych przez Kucharczyka i 
Janiszewskiego i wygranej 2:1. 
Drogowiec ma jeszcze na koncie 
wygraną z TKKF Grójec 3:0 ale… 
walkowerem. O tym w jakiej  for-
mie są piłkarze GKS przekonamy 
się dopiero po kolejnych potycz-
kach. Mecz ze Zwolenianką został 
przełożony na 12 kwietnia a naj-
bliższy zagrają w Iłży z Polonią. W 
tabeli Jedlińsk utrzymuje 6-punk-
tową przewagę nad Powiślanką  
Lipsko mając o jeden rozegrany 
mecz mniej.

Grający w 1 grupie Nice Sport 
2 klasie A piłkarze Strażaka Wie-
logóra rozpoczęli rundę rewan-
żową od wysokiej porażki z 
Energią II Kozienice 1:6. Energia 
wprawdzie zalicza się do czo-
łówki grupy (aktualnie czwarte 

Medaliści makroregionu i Mistrzostw Mazowsza młodzików  
w biegu przełajowym na 2km. Na drugim miejscu Adrian Kobza.

• ULKS Jedlińsk mistrzem okręgu młodzików w halowej  
lekkiej atletyce.

•

Srebrna drużyna unihokeistek PG w Jedlińsku.
Od prawej: Natalia Jakubiak, Natalia Majewska, Paulina Trojanowska, 
Adrianna Lao, Aleksandra Berlińska, Amelia Jakubowska, Wiktoria 
Grzywacz, Karolina Molenda, Anna Borowska, Daria Bieniek, 
Dominika Bukowska, Klaudia Białkowska i opiekun Radosław Ofiara.

•
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miejsce  w tabeli), ale kibice nie 
przewidywali tak wysokiej prze-
granej. Forma defensywy  Stra-
żaka może budzić obawę. 

Z aren Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej
W PG nr 10 w Radomiu roze-

grano eliminacje międzypowia-
towe w unihokeju dziewcząt w 
kategorii dziewcząt. Reprezen-
tacja gimnazjum z Jedlińska w 
grupie zajęła drugie miejsce. 
Po wygraniu dwóch spotkań 
uległa jedynie swoim odwiecz-
nym rywalkom z Suskowoli 
0:1, tracąc bramkę w ostatniej 
minucie meczu. W półfinale 
pokonały rywalki z Goszczyna 
3:0 i ponownie zmierzyły się o 
złoty medal z Suskowolą. Mecz 
obfitował  w wiele sytuacji pod-

bramkowych ale nikomu  nie 
udało się zdobyć gola. O wygra-
nej zadecydowały rzuty karne. 
Po regulaminowych trzech 
strzałach było 1:1. A zatem 
dziewczyny strzelały dalej do 
skutku. Długo nie było rozstrzy-
gnięcia, bowiem albo wspaniale 
spisywały się bramkarki obu 
zespołów ( w Jedlińsku Natalia 
Majewska), albo strzały były 
niecelne. Dopiero w siedem-
nastej (!) serii  strzałów szczę-
ście uśmiechnęło się do ekipy 
Suskowoli. Oj, sporo łez wylały 
dziewczyny z Jedlińska, ale 
brawa dla nich za walkę i zdoby-
cie srebrnych medali. Rewanż w 
przyszłym roku.

Na jedlińskich błoniach 
odbyły się  powiatowe elimina-
cje XIX MIMS w indywidualnych 

i drużynowych biegach przeła-
jowych. Zawody zdominowali 
reprezentanci naszej gminy 
zarówno w kategorii podstawó-
wek jak i gimnazjów. W kolej-
nym etapie wystąpi 91 zawod-
ników ze szkół naszej gminy. 
O przewadze biegaczy naszej 
gminy świadczy fakt, że na 48 
miejsc premiowanych awansem 
do kolejnego szczebla   w kate-
gorii podstawówek w kolejnym 
etapie pobiegnie 35 uczniów - 

17 osób z PSP w Jedlińsku, 7 ze 
Wsoli, 6 z Jedlanki, 3 ze Starych 
Zawad i 2 z Ludwikowa. Z 76 
miejsc dla gimnazjalistów nasi 
uczniowie wywalczyli 56 pre-
miowanych lokat - 43 uczniów 
jedlińskiego gimnazjum, 7 ze 
Wsoli, 6 w Wierzchowinach.  

Uczennice PSP w Jedlance 
wygrały eliminacje powiatowe  
w koszykówce. Podopieczne 
Ryszarda Dziury awansowały 
do kolejnego szczebla zmagań. 
Wystąpią one w jednej z trzech 
grup z udziałem zwycięzców 
powiatów  rejonu radomskiego.  
W przypadku wygrania grupy 
zagrają o medale w finale mię-
dzypowiatowym igrzysk.

W Jedlińsku rozegrano eli-
minacje powiatowe XIX MIMS 
w tenisie stołowym w katego-
rii gimnazjów. Bardzo dobrze 
zaprezentowały się żeńskie dru-
żyny  z Jedlińska i Wsoli, które 
po wygraniu spotkań grupo-
wych i półfinałowych zmierzyły 

Najlepsze w powiecie w koszykówce okazały się dziewczęta  
z PSP w Jedlance.

•

Wiktoria Serafin (trzecia z prawej) w parze z Darią Duralak została 
drużynową mistrzynią mazowsza młodziczek w tenisie stołowym.

•

„Rodzinne” zdjęcie uczestników turnieju siatkówki w Jedlance.•

Karatecy DRAGON FIGHT CLUB RADOM na zawodach w Rzeszowie. 
Wśród nich Klaudia i Julia Deleska oraz Adrian Szczepaniak.

•

Mecz drużyn z Jedlanki i Jedlińska obfitował w wiele  
efektownych akcji.

•
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się ze sobą w finale. Wygrały 
pierwszoklasistki z Jedlińska: 
Aleksandra Berlińska i Daria 
Bieniek, które pokonały  3:1 o 
rok starsze rywalki „zza miedzy” 
: Aleksandrę Walczak  i Pau-
linę Wędzonkę. Obie drużyny 
zagrają w eliminacjach między-
powiatowych. Zespoły chłop-
ców z tych samych szkół zajęły 
miejsca 5-6. W kategorii szkół 
podstawowych do eliminacji 
międzypowiatowych awanso-
wały ekipy dziewcząt z Jedlińska  
i chłopców ze Wsoli.

Koszykarskie drużyny dziew-
cząt i chłopców z gimnazjum ze  
Wsoli, po wygranych w etapie 
międzygminnym, zmierzyły się 
z najlepszymi ekipami powiatu 
w Goździe. Obie wywalczyły 
drugie lokaty. W eliminacjach 
powiatowych w koszykówce 
szkół podstawowych zagrali 
chłopcy ze Wsoli zajmując dru-
gie miejsce. - Gdyby nie kontu-
zja naszego czołowego zawod-
nika, która zmusiła nas do gry  
w czterech graczy przeciwko 
pięciu rywalom we wszyst-
kich drugich kwartach turnieju 
, szansa na wygranie turnieju 
była duża – podsumował szko-
leniowiec koszykarskich ekip 
Paweł Kutkiewicz.  

W eliminacjach gminnych w 
piłce nożnej w kategorii szkół 
podstawowych najlepsi okazali 
się reprezentanci  Wsoli wygry-
wając w decydującym spotkaniu 
z Jedlińskiem jedną bramką. Do 
eliminacji powiatowych zakwa-
lifikowali się gimnazjaliści z 
Jedlińska po wygranych roz-
grywkach gminnych oraz meczu  
 z Jastrzębią. 

W eliminacjach piłkarskiego 

turnieju „Z podwórka na stadion 
o puchar Tymbarku” wystąpiły 
zespoły ze Wsoli. Zawody roz-
grywane są aż w 6 kategoriach. 
Dziewczęta ze Wsoli, w katego-
rii dz.U -12,  po wygraniu tur-
nieju rejonowego w Radomiu 
zakwalifikowały się do elimina-
cji wojewódzkich, które odbędą 
się w kwietniu w Miętnem.

Pograli w siatkówkę
W Jedlance odbył się gminny 

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Wójta Gminy  Jedlińsk i Rady 
Gminy Jedlińsk. Wystąpiło w 
niej 6 zespołów. Ostatecznie 
wygrał faworyzowany Jedlińsk 
( część zespołu jeszcze do nie-
dawna grało w Amatorskiej 
Lidze Siatkówki) przed Nar-
tami, Ludwikowem i Jedlanką. 
Zagrały jeszcze drużyny gimna-
zjum w Jedlińsku i Bierwieckiej 
Woli. Najlepszym siatkarzem  
uznano Łukasza Lipca.

Nasi w innych klubach
Czwarte miejsce w Halowych 

Mistrzostwach Polski Senio-
rów w Toruniu zajęła Justyna 
Paluch, startująca wspólnie z 
koleżankami  z AZS AWF War-
szawa w sztafecie 4 x 200 m. 
Wychowanka ULKS Jedlińsk 
była najmłodszą uczestniczką 
rywalizacji nie tylko w swoim 
zespole ale także wśród 
wszystkich konkurentek. Po 
starcie w hali przygotowuje się 
do Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski, które odbędą się na 
początku lipca w Suwałkach. 
Pierwszy start w barwach RLTL 
ZTE Radom zanotował kolejny 
wychowanek ULKS Jarosław 
Kucharski. W Jeleniej Górze, w 

Mistrzostwach  Polski Juniorów 
Młodszych w Biegach Przełajo-
wych Jarek pobiegł na dystansie 
3 km.  W 100- osobowej stawce  
zajął 64. lokatę. – Występ Jarka 
oceniam pozytywnie – mówił 
Leszek Trzos, aktualny tre-
ner Jarka (prowadzący kadrę 
narodową juniorów). – Chłopak 
pobiegł odważnie, ale stra-
cił  zbyt dużo sił na stromych 
podbiegach. Dysponuje dużym 
potencjałem i jeśli będzie sys-
tematycznie pracował, bardzo 
dobrze rokuje na przyszłość – 
podsumował Trzos.

W Radomiu odbyły się 
mistrzostwa makroregionu 
młodzików w karate kyokushin. 
Startujący w barwach organiza-
tora zawodów -  klubu Dragon 
Fight Club Radom Julia Deleska  
i Adrian  Szczepaniak zdobyli 
brązowe medale. Z kolei, star-
sza siostra Julki,  Klaudia zdo-
była srebrny medal w prestiżo-
wym turnieju Carpathia Karate 
Cup w Rzeszowie ulegając w 
finale zawodniczce z Tarno-
brzega po dwóch dogrywkach. 
Przypomnijmy, ze trenerami 
młodych karateków są Łukasz i 
Mirosław Guzik. Jedlińszczanka 
Wiktoria Serafin, trenująca w 
IKTS Broń Radom, grając w 
parze z Darią Duralak  zdobyła 
tytuł Mistrzyni Mazowsza  Mło-
dziczek w grze drużynowej w 
tenisie stołowym  i wystąpi na 
Mistrzostwach Polski. Przed 
Wiktorią, za kilka dni, kolejny 
start o prymat w wojewódz-
twie. Tym razem w Radomiu  
wystąpi w grze indywidual-
nej i podwójnej, Coraz głośniej 
o sukcesach innej uczennicy 
szkoły podstawowej z Jedliń-

ska Karoliny Gołdy. Karolina 
trenuje już od kilku lat tenis 
ziemny. Obecnie, mając 11 lat, 
występuje w kategorii skrzatek 
do 12 lat. Aktualnie jest skla-
syfikowana na 53. miejscu na 
tzw. liście kroczącej krajowej 
Polskiego Związku Tenisa. Lista 
jest uaktualniana co miesiąc i 
życzymy młodej adeptce tenisa 
szybkiego wspinania się po 
drabince klasyfikacyjnej. Repre-
zentuje Akademię Tenisową  
Masters Radom.

Nowe sportowe 
stowarzyszenie
W marcu br.  powstało Sto-

warzyszenie Sympatyków Piłki 
Siatkowej Jedlińsk. Celem sto-
warzyszenia jest promocja piłki 
siatkowej na terenie gminy. 
Od września 2017 r. w IV lidze 
siatkówki będzie występował 
zespół seniorów z Jedlińska, 
którzy występowali w rozgryw-
kach amatorskiej ligi siatkowej 
TKKF Radom w drugiej, a póź-
niej w pierwszej lidze. Two-
rzona jest także drużyna mło-
dzieżowa oparta na uczniach 
szkół z terenu gminy Jedlińsk. 
Prezesem stowarzyszenia 
został Roman Wójcik. Zawią-
zana została także współpraca 
z klubem ekstraklasy siatkówki 
Cerrad Czarni Radom, w ramach 
projektu Partnerstwo Regio-
nalne Czarni. Życzymy realizacji 
ambitnych planów i trzymamy 
kciuki za szybki rozwój i jak naj-
lepsze wyniki. Więcej o spotka-
niu przedstawicieli obu stowa-
rzyszeń na stronie….

Krystian KilarGKS Drogowiec Jedlińsk w wygranym 2:1 meczu ze Skaryszewianką Skaryszew.•

Karolina Gołda - tenisistka 
ziemna z Jedlińska (pierwsza 
z lewej).

•
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