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W Ludwikowie odbyła się 
uroczystość wbicia pierwszej 
łopaty w projekcie budowy 

sali gimnastycznej.
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Od września w Jedlińsku 
rusza IV liga 

siatkówki mężczyzn.

Zeskanuj kod. 
Pobierz elektroniczne wydanie 

naszej gazety.

str. 4 

str. 6

str. 6

str. 23

ISSN 2081-4100

Nowa sala gimnastyczna

Ćwiczenia manewrowe

Pielgrzymka rowerowa

Siatkówka w Jedlińsku

Elektroniczne wydanie

Gimnazjaliści z Jedlińska 
po raz 4. wygrali  finał 

wojewódzki Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa  

w Ruchu Drogowym.

str. 11

Najlepsi na Mazowszu

www.jedlinsk.pl

str. 16-17

str. 18-19

Premier Szydło w gminie Jedlińsk str. 2

Sobótka 2017



2

Korzystając z przerwy 
wakacyjnej prowadzimy 
intensywne prace remontowe 
i budowlane w naszych pla-
cówkach szkolnych. Jeszcze 
przed wakacjami rozpoczęła 
się budowa sali gimnastycz-
nej przy PSP w Ludwikowie. 
W szkole w Jedlance trwa już 
pierwszy etap remontu o bar-
dzo szerokim zakresie robót: 
zostaną wymienione posadzki 
i instalacja CO, zostaną także 
wyremontowane łazienki. A 
już w sierpniu w PSP w Jedliń-
sku ruszą prace przy remon-
cie sali gimnastycznej wraz 
z zapleczem, na który dosta-
liśmy dofinansowanie z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki  
w kwocie 338 tys. zł. 

Prowadzimy także inwe-
stycje w obszarze dróg gmin-
nych: w Wielogórze trwa 
budowa ulicy Radosnej, w 
Jedlance trwają przygoto-
wania do budowy chodnika i 

ścieżki pieszo-rowerowej,  
a już wkrótce rozpoczną się 
prace przy budowie drogi 
gminnej Piastów-Poręby.

W Wierzchowinach zakoń-
czył się kolejny etap zago-
spodarowania centrum tej 
wsi. Właśnie zostały też pod-
pisane umowy na realizację 
dwóch kolejnych inwestycji 
tego typu – zagospodaro-
wania terenu przy świetlicy 
w Lisowie, gdzie powstanie 
boisko sportowe i plac zabaw, 
oraz budowa altany z gril-
lem i placu zabaw w Klwatce 
Szlacheckiej. Na obydwie te 
inwestycje uzyskaliśmy dofi-
nansowanie ze środków UE. 
Zakończone zostały nato-
miast budowy placów zabaw 
w Kamińsku i przy PSP w Sta-
rych Zawadach.

25 czerwca odbyła się 
kolejna, trzecia już edycja 
MotoPikniku połączonego z 
akcją charytatywną „Jadar 

Family Drift”. Tegoroczny 
przychód ze zbiórki w kwocie 
13 tys. zł zostanie przeka-
zany na rehabilitację i zakup 
sprzętu ortopedycznego dla 
Piotra Fokta z Bierwieckiej 
Woli. Dziękuję wszystkim, 
którzy wsparli tę inicja-
tywę i już teraz zapraszam  
na przyszły rok.

Od 1 września placówki 
szkolne w naszej gminie roz-
poczną funkcjonowanie w 
nowych warunkach wprowa-

dzonych reformą oświaty. 
Serdecznie dziękuję wszyst-
kim dyrektorom, nauczycie-
lom oraz pozostałym pracow-
nikom oświaty za trud pracy 
włożony kształcenie dzieci 
i młodzieży w gimnazjach 
gminy Jedlińsk przez okres 
18 lat ich działalności. Jestem 
przekonany, że w ośmiolet-
nich szkołach podstawowych 
będziecie wypracowywać 
równie znakomite efekty 
edukacyjne i wychowawcze.

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Jedlińsk!

Premier Szydło w gminie Jedlińsk

W środę 26 kwietnia 2017 r. premier Beata Szydło odwiedziła firmę Radmot mieszczącą się na terenie 
gminy Jedlińsk, w Woli Gutowskiej. W trakcie wizyty w firmie Radmot odbyła się konferencja prasowa, 
podczas której premier Szydło opowiadała m.in. o działalności rządu w zakresie rozwoju gospodarczego.

Medal dla dyrektor biblioteki
W 2017 roku Sto-

warzyszenie Bi-
bliotekarzy Polskich 
obchodzi swój jubile-
usz - 100 rocznicę po-
wołania organizacji. 

Podczas jubile-
uszowych uroczysto-
ści, które odbyły się 
13 maja w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej 

w Radomiu zostały 
wręczone medale  
i dyplomy za zasługi dla 
bibliotekarstwa oraz 
Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich.

Wśród wyróżnio-
nych była także dyrek-
tor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Jedlińsku 
– Bożena Starzyńska. 
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INWESTYCJE
Budowa sali gimnastycznej w Ludwikowie

Zagospodarowanie Centrum wsi Wierzchowiny – Etap II

Remont remizy OSP w Jedlińsku

Zagospodarowanie Centrum wsi Kamińsk – Etap I

Zakup ciągnika wraz z osprzętem

Budowa placu zabaw przy PSP w Starych Zawadach

W trakcie realizacji
Wartość inwestycji: 3.511.112,48 zł

Zakończono
Wartość inwestycji: 50.000,00 zł

W trakcie realizacji
Wartość inwestycji: 40.000,00 zł

Zakończono
Wartość inwestycji: 50.000,00 zł

Zakończono
Wartość inwestycji: 217.710,00 zł

Zakończono
Wartość inwestycji: 50.000,00 zł
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Sala gimnastyczna w Ludwikowie

Dofinansowanie 
inwestycji

22 maja 2017 r. w Ludwikowie odbyła się 
uroczystość wbicia pierwszej łopaty w projekcie 

budowy nowej sali gimnastycznej przy Publicznej 
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II.

W 2016 r. Gmina 
Jedlińsk złożyła 

dwa wnioski o przyznanie 
pomocy w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020. 

Wnioski dotyczyły inwesty-
cji: „Budowa obiektu rekreacyj-
nego (altana z grillem) wraz 
z niezbędną infrastrukturą 
techniczną i elementami małej 
architektury – zagospodaro-

wanie centrum wsi Klwatka 
Szlachecka” oraz „Zagospoda-
rowanie terenu przy świetlicy  
wiejskiej w Lisowie”.

W kwietniu 2017 r. Gmina 
Jedlińsk została powiadomiona 
o pozytywnym rozpatrzeniu 
wniosków i przyznaniu pomocy 
finansowej. Dofinansowanie 

zagospodarowania ternu przy 
świetlicy w Lisowie wyniesie 
266 tys. zł, natomiast na inwe-
stycję realizowaną w Klwatce 
Szlacheckiej uzyskano prawie 
90 tys. zł. Łączna wysokość 
pomocy finansowej ze środ-
ków unijnych na te inwestycje 
wynosi 356 tys. zł.

W uroczystości wzięli udział: 
posłowie na Sejm RP: Anna 
Kwiecień, Marek Suski i 
Andrzej Kosztowniak, Kamil 
Dziewierz – wójt gminy Jedlińsk, 
Marcin Drewnowski – prze-
wodniczący rady gminy wraz z 
radnymi Zbigniewem Dobo-
szem i Łukaszem Kurkiem, 
Roman Saczywko – właściciel 
firmy ROSA-BUD SA – wyko-
nawca inwestycji, radni powiatu 
radomskiego: Teodozja Bień i 
Robert Dobosz, Danuta Durak 

– dyrektor Centrum Usług Wspól-
nych w Jedlińsku, sołtysi, miesz-
kańcy okolicznych miejscowości 
oraz młodzież szkolna.

Uroczystość otworzyła dyrek-
tor szkoły Małgorzata Sobień, 
następnie głos zabrali: poseł RP 
Marek Suski, wójt gminy Kamil 
Dziewierz oraz przewodniczący 
rady gminy Marcin Drewnowski.

Nowa sala gimnastyczna 
ma być gotowa w wakacje 
2018 r., a koszt jej budowy  
wyniesie 3,5 mln zł.

• Lisów

• Klwatka Szlachecka
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Remont sali w Jedlińsku

Dzięki temu nie tylko 
sama sala gimnastyczna, ale 
także zaplecze wraz z łazien-
kami i szatniami zostaną  
odremontowane.

Dotacja została przyznana 
w ramach naboru wniosków w 

„Programie Modernizacji Infra-
struktury Sportowej – Edycja 
2017”, finansowanego z Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Dziękujemy Pani Poseł Annie 
Kwiecień za pomoc w uzyska-
niu dotacji.

Zakup ciągnika do prac gospodarczych
12 maja 2017 r. został 

przekazany do użyt-
kowania w Zakładzie Gospo-
darki Komunalnej nowo za-
kupiony ciągnik rolniczy UR-
SUS C-392 wraz z osprzętem, 
w skład którego wchodzi:
- ładowacz czołowy TUR wraz 
z łyżką do materiałów sypkich  

i widłami do palet,
- przedni TUZ,
- kosiarka bijakowa,
- rębak do gałęzi.

Sprzęt zakupiony za 
łączną kwotę 217.710,00 
zł będzie wykorzystywany 
do prac gospodarczych  
na terenie gminy.

Przebudowa drogi gminnej 
w Jedlance – Etap II

W trakcie realizacji
Wartość inwestycji: 169.541,23 zł

Budowa drogi gminnej 
ul. Radosnej w Wielogórze

W trakcie realizacji
Wartość inwestycji: 417.045,33 zł

Przebudowa drogi gminnej 
Piastów – Poręby

W trakcie realizacji
Wartość inwestycji: 533.001,12 zł

Remont budynku PSP w Jedlance
W trakcie realizacji

Wartość inwestycji: 447.287,32 zł

Remont budynku Gminnego Centrum 
Kultury i Kultury Fizycznej 

w Jedlińsku
W trakcie realizacji

Wartość inwestycji: 167.159,37 zł

Zagospodarowanie centrum wsi 
Klwatka Szlachecka

W trakcie realizacji
Wartość inwestycji: 150.000,00 zł

Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpatrzy-
ło pozytywnie wniosek Wójta Gminy Jedlińsk  

o przyznanie dofinansowania w wysokości 338 tys. 
zł na remont sali gimnastycznej przy Publicznej  
Szkole Podstawowej w Jedlińsku.
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Ćwiczenia manewrowe 2017
19 czerwca 2017 r. na terenie gminy Jedlińsk odbyły 

się ćwiczenia manewrowe pod kryptonimem 
„Radomka 2017”.

Kamil Dziewierz – Wójt 
Gminy Jedlińsk – Szef Obrony 
Cywilnej Gminy Jedlińsk, dbając 
o bezpieczeństwo mieszkańców 
gminy, która poprzez swoje poło-
żenie (tereny zalewowe rzeki 
Radomki) jest w szczególności 
zagrożona powodziami, wziął 
udział w tych ćwiczeniach oraz 
szkoleniu. W manewrach brały 
udział również jednostki OSP z 
gminy Jedlińsk i gminna służba 
zarządzania kryzysowego (pra-
cownicy Urzędu Gminy).

Celem ćwiczeń było spraw-

dzenie rozwiązań organizacyj-
nych w zakresie zarządzania 
kryzysowego i obrony cywil-
nej na wypadek powodzi. W 
trakcie manewrów przećwi-
czono m.in. umacnianie wałów 
przeciwpowodziowych oraz 
ewakuację ludzi i zwierząt  
z zalanych terenów.

W manewrach brało udział 
ponad 150 strażaków z jed-
nostek państwowych i ochot-
niczych straży pożarnych z 
terenu byłego województwa 
radomskiego.

Wójt gminy- Kamil Dziewierz - składa podziękowania  
Panu Arturowi Świstakowi z Gospodarstwa 
Rybackiego KARP z Piastowa za umożliwienie 
przeprowadzenia części zadań na terenie jego 
stawów.

Firma GPH Karp od lat zajmuje się hodowlą ryb słodkowodnych różnych gatunków  
m.in. karpia, amura, tołpygi, szczupaka i lina.

Laur Marszałka dla Agnieszki Komorowskiej
Kapituła Konkursu o Laur 

Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego dla ma-
zowieckich producentów 
żywności za najlepszy pro-
dukt roku 2016 wyłoniła  
laureatów X edycji.

Do konkursu zgłoszono w 
tym roku około 150 produktów. 
Po weryfikacji zgłoszeń, ocenie 
poddano 137 produktów w gru-
pach: A – producenci indywidu-
alni i B – producenci rynkowi.

W grupie A – producenci indy-
widualni laureatem – zdobywcą 
Laura w kategorii miody została 
Agnieszka Komorowska z Czar-

nego Ługu za produkt o nazwie 
„Miód faceliowy”.
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Pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę
W poniedziałek rano 26 czerwca 

wyjechała z Jedlińska III Piel-
grzymka Rowerowa na Jasną Górę. 
Grupa 36 osób pod przewodnic-
twem Kamila Dziewierza – wójta 
gminy Jedlińsk w niespełna 3 dni 
pokonała trasę 220 km.

Wójt gminy Kamil Dziewierz i ks. Filip 
Gumiński składają serdeczne podzięko-
wania wszystkim, którzy pomagali w 
organizacji pielgrzymki, a w szczegól-
ności: wicedyrektor PSP w Jedlińsku 
Elżbiecie Relidze, wraz z rodziną, za 
codzienne dowożenie obiadów, Mar-
kowi Makulskiemu za obsługę baga-
żową, pielęgniarce Katarzynie Wie-
czorek za zabezpieczenie medyczne, 
Jarkowi Zielińskiemu i Zbigniewowi 
Kowalczykowi, Wiesławowi Jastrzemb-
skiemu oraz Piotrowi Pietrasowi za 
oprawę muzyczną, ojcu Janowi Poteral-
skiemu za oprowadzenie pielgrzymki 
po sanktuarium oraz firmom „Czapla” 
Mateusz Czapla, „Expuch” Teodozja 
i Marek Jaworscy, „Mirax” Mirosław 
Hernik oraz Gospodarstwu Rolnemu 
Dariusz Rędzia.

Święto Lasu
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlińsku 

wzięli udział w akcji sadzenia drzew zorganizowanej 
przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu.

27 kwietnia uczniowie  
z Jedlińska, Janiszewa i Rado-
mia, a także harcerze, wolon-
tariusze, parlamentarzyści  
i samorządowcy wraz z radom-
skimi leśnikami posadzili w 
Lesie Kapturskim 4 tys. 3-let-
nich sadzonek dębu szypułko-
wego na łącznej powierzchni 
0,5 ha. Uczniom szkoły podsta-
wowej w Jedlińsku towarzyszył 
wójt gminy Kamil Dziewierz, 
a wśród uczestniczących  
w sadzeniu gości był także 
Sławomir Mazurek – podse-
kretarz stanu w Ministerstwie  
Środowiska.

Sadzenie młodych drzew  
w Lesie Kapturskim rosnącym 
na pograniczu Radomia i gminy 
Jedlińsk odbywa się już od 5 
lat i przeprowadzone było w 
ramach ogólnopolskiej akcji 
„1000 drzew na minutę”.

Podziękowanie 
od policji
18 maja w Publicznym 

Gimnazjum w Jedliń-
sku odbyły się eliminacje re-
jonowe w 40. Ogólnopolskim 
Turnieju Bezpieczeństwa  
w Ruchu Drogowym. 

Zawody zostały zorganizo-
wane przez Komendę Miej-
ską Policji w Radomiu wraz z 
Komendą Wojewódzką Policji z 
siedzibą w Radomiu, przy współ-

pracy Wójta Gminy Jedlińsk.
W podziękowaniu za okazaną 

pomoc w organizacji zawodów 
Naczelnik Wydziału Ruchu Dro-
gowego mł. insp. Jacek Mnich 
w imieniu I Zastępcy Komen-
danta Wojewódzkiego Policji 
insp. Marek Świszcza przeka-
zał na ręce Kamila Dziewierza 
– Wójta Gminy Jedlińsk, wyrazy 
wdzięczności i uznania.
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„Jedliński Raczek” dla Teresy Walczak
21 czerwca podczas za-

kończenia roku szkol-
nego, Teresa Wanda Walczak 
– odchodząca po 45 latach 
pracy na emeryturę dyrek-
tor Publicznego Przedszkola  
w Jedlińsku została uhonoro-
wana przez Kamila Dziewie-
rza – wójta gminy Jedlińsk sta-
tuetką „Jedlińskiego Raczka”.

„Jedliński Raczek” został 

przyznany Teresie Walczak  
w uznaniu za jej pełną 
oddania i zaangażowania 
pracę na rzecz Przedszkola  
i jego wychowanków. 

Wyróżniona dyrektor przez 
ostatnie 35 lat pracowała 
w Publicznym Przedszkolu  
w Jedlińsku piastując przez 
większość tego okresu  
stanowisko dyrektora.

„Jedliński Raczek” Jest to statuetka ceramiczna, wykonana 
z gliny czerwonej, szkliwiona. Jej forma posiada podwójną 
symbolikę. Pierwsze znaczenie, wyraźnie nawiązujące do nazwy 
„Jedliński Raczek”, to odniesienie do licznie występujących 
niegdyś w wodach Radomki raków – górna część statuetki 
przypomina złożone szczypce raka. Jednocześnie można tu 
dostrzec także sylwetkę człowieka z uniesionymi do góry i 
złączonymi nad głową rękoma, co symbolizuje siłę i triumf, ale 
także pasję i uczucie – ręce wyraźnie układają się w obrys serca.

Autorem projektu statuetki i jej wykonawcą jest 
artysta mieszkający na terenie gminy Jedlińsk,  
w Brodzie – Artur Wąsowicz.

Zbigniew Kruszyński w jedlińskiej bibliotece
W czwartkowe popołudnie 

25 kwietnia 2017 przy-
był na spotkanie do naszej 
biblioteki Zbigniew Kruszyń-
ski, pisarz urodzony w Rado-
miu. Spotkanie odbyło się w 
ramach 40 jubileuszowej Ra-
domskiej Wiosny Literackiej  
i miało formę wywiadu, 
który poprowadziła dyrek-
tor MBP w Radomiu Anna  
Skubisz-Szymanowska.

Inspiracją do napisania ksią-
żek, jak mówił sam pisarz były 
przeżycia działacza Solidarności, 
potem politycznego emigranta. 

Pisarz opowiadał o życiu 
prywatnym, wspominał swoje 
rodzinne miasto - Radom. 
Poprzez ciekawe portrety 
swoich bohaterów, poka-
zał różne postawy moralne i 
trudne wybory przed którymi  
stoimy w życiu.

Zbigniew Kruszyński na 
zakończenie spotkania wpisał 
się do kroniki bibliotecznej oraz 
rozdał wiele autografów.

Więcej zdjęć znajdziecie na 
stronie internetowej biblioteki 
www.bliblioteka.jedlińsk.pl

Pisarz urodzony w Radomiu. Działacz „Solidarności”, uwięziony w latach 1982-1984, po uwolnieniu zamieszkał w Szwe-

cji, gdzie m.in. pracował jako językoznawca na uniwersytecie w Lund, a w późniejszym okresie był związany z Uniwersyte-

tem Sztokholmskim. Doświadczenia emigracyjne były tematem jego debiutanckiej powieści pt. Schwedenkräuter (1995). 

Za opowiadające o działalności opozycyjnej Szkice historyczne (1996) został nominowany do Nagrody Literackiej Nike 

1997. W 1999 roku opublikował zbiór opowiadań Na lądach i morzach, które również były nominowane do Nike 2000. 

Jest także autorem zbioru opowiadań Powrót Aleksandra, powieści Ostatni raport oraz Kurator. Za tę ostatnią otrzymał 

Nagrodę Literacką Miasta Radomia w 2015 r. Był też laureatem Radomskiej Nagrody Kulturalnej za rok 1997.
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Teatr EDU-ARIS 
w GBP Jedlińsku

  Warto przeczytać!
Mederska Małgorzata „500 roślin doniczkowych”.
Książka prezentuje najpiękniejsze i najbardziej popularne rośliny ozdobne do uprawy w domu. Szczegó-
łowe porady i kolorowe zdjęcia pomogą wybrać najlepszy gatunek.

Piasecki Bronisław, Zając Marek  „Prymas Wyszyński nieznany”
Dzięki tej pozycji, po raz pierwszy w historii, czytelnicy mogą z bliska zobaczyć codzienne życie Prymasa, 
osadzone w zawiłych losach Polski i Kościoła tamtych czasów.

To Ja! Duży i odważny!
Nowe historyjki, które dodają dzieciom pewności siebie. Pomagają  pogodzić się z przyjaciółmi oraz spraw-
dzą się jako lektura do poduszki.

Twardoch Szczepan „Morfina”.
Autor osiągnął w „Morfinie” rzecz rzadką w polskiej prozie - wykreował antybohatera, którego nie sposób 
lubić. Ukazał słabego, rozdartego człowieka wplątanego w wielką historię. Szalona, transowa i odważna 
powieść.

Montefiore Santa „Córka pszczelarza”.
Historia dwóch kobiet, matki i córki które szukają utraconej miłości, przytłoczone wspomnieniami, nie zda-
jąc sobie sprawy z łączących ich sekretów. Aby odnaleźć to, za czym tęsknią, muszą przezwyciężyć prze-
szłość i kłamstwa sprzed wielu lat...

Dworak Dagmara „ Kromka chleba”.
Poruszające wspomnienia z syberyjskiego zesłania. Podróż po 70 latach na miejsce zsyłki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku prowadzi sprzedaż książki 
dr Stefana Rosińskiego „Arianie w Jedlińsku”. 
Publikacja ukazała się w 2017 roku nakładem 200 egzemplarzy.
Książka zawiera informacje na temat życia i działalności Arian w Jedlińsku.
Cena publikacji 20 zł.  ZAPRASZAMY!!!

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku 
dziękuje Ewie Sadowskiej z Kruszyny 
oraz Renacie Maj z Radomia za przekazane  
w darze książki do naszej biblioteki. 

Teatralne spotkanie dla 
dzieci odbyło się 15 

maja 2017 w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Je-
dlińsku. Dzieci z Publiczne-
go Przedszkola w Jedlińsku 
miały możliwość obejrzenia 
spektaklu pt. „Tajemnica 
Starej Szafy” w wykonaniu 
aktorów EDU-ARIS z Krako-
wa.

Mali widzowie zachwy-
ceni byli grą aktorów, efek-
townymi i kolorowymi 
kostiumami, a także barwną  
i ciekawą scenografią.

Całość dopełniała orygi-
nalna oprawa muzyczna. W 

trakcie przedstawienia arty-
ści w zabawny sposób anga-
żowali dzieci do aktywnego 
udziału w spektaklu.

Spotkanie teatralne było 
dla dzieci niezwykłym przeży-
ciem, które dostarczyło wiele 
pozytywnych i niezapomnia-
nych wrażeń.

Dziękujemy za wspólną 
zabawę i zapraszamy na 
kolejne spotkanie z bajką w 
Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Jedlińsku. 

Bożena Starzyńska
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   Z prac Rady Gminy
Sesje Rady Gminy Je-

dlińsk zostały zwołane 
na 19 kwietnia, 25 maja  
i 29 czerwca. 

19 kwietnia:
- przyjęcia regulaminu głosowa-
nia wyboru radnego na przewod-
niczącego rady,
- przyjęcia regulaminu głosowa-
nia wyboru radnych na wiceprze-
wodniczących rady,
- przyjęcia rezygnacji radnego z 
funkcji przewodniczącego Rady 
Gminy Jedlińsk,
- wyboru przewodniczącego 
Rady Gminy Jedlińsk,
- przyjęcia rezygnacji z funkcji 
wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy Jedlińsk,

- przyjęcia rezygnacji z funkcji 
wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy Jedlińsk,
- wyboru wiceprzewodniczących 
Rady Gminy Jedlińsk,
- wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2017 rok,
- wprowadzenia zmian w Statu-
cie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Jedlińsku,
- ogłoszenia tekstu jednolitego 
Statutu Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Jedlińsku,

25 maja:
- rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania Wójta z wykona-
nia budżetu za 2016 rok i spra-
wozdania finansowego,

- udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2016 rok,
- zatwierdzenia rocznego spra-
wozdania finansowego instytu-
cji kultury za 2016 rok,
- zatwierdzenia rocznego spra-
wozdania finansowego zakładu 
opieki zdrowotnej za 2016 rok,
- zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2017–2020,
- wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2017 rok,
- zmiany składu osobowego sta-
łych komisji Rady Gminy,
- zmiany składu osobowego 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy,
29 czerwca:
- trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla niepublicznych przed-

szkoli prowadzonych na terenie 
gminy Jedlińsk przez inne niż 
Gmina Jedlińsk osoby prawne i 
osoby fizyczne oraz dla, innych 
niż prowadzonych przez Gminę 
Jedlińsk, osób prawnych i fizycz-
nych prowadzących inne formy 
wychowania przedszkolnego a 
także trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzysta-
nia,
- zatwierdzenia taryfy dla zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę dla 
sołectwa Klwatka Szlachecka z 
terenu gminy Jedlińsk,
- wprowadzenia zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej na 
lata 2016–2019,
- wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2017 rok.

Marcin Drewnowski 
Przewodniczący 

Rady Gminy

Komisja Polityki Społecznej
Henryk Krzak – przewodniczący

Szanowni czytelnicy Panoramy,
Chcę poinformować, że na 

skutek zmian w kierownictwie 
Rady Gminy, co było skutkiem 
rezygnacji ze swojej funkcji prze-
wodniczącej Rady Gminy oraz jej 
zastępców, przypadło mi kiero-
wanie pracami Komisji Polityki 
Społecznej. W swojej długolet-
niej pracy w samorządzie naszej 
Gminy, przewodniczyłem tej 
komisji (pod inną nazwą) i mam 

nadzieję podołać obowiązkom na 
ostatni rok bieżącej kadencji. 

Chciałbym, aby komisja kon-
tynuowała dotychczasowy plan 
pracy, a gdyby doszło do zmiany 
jej struktury, co jest planowe, 
dostosujemy plany do nowej 
sytuacji. 

Jeżeli chodzi o sprawy bieżące, 
chcę poinformować, że w dniu 18 
lipca odbyło się posiedzenie komi-
sji przyznającej stypendia uczniom, 

w składzie określonym uchwałą 
z 2013 roku, tj. sekretarz Urzędu 
Gminy, pan Andrzej Pawluczyk, 
skarbnik pani Ilona Starzyńska 
oraz komisja rozpatrzyła wnioski 
uczniów, którzy osiągnęli wyma-
gane kryteria do przyznania sty-
pendium rok szkolny 2017/2018. 

W związku ze zwiększoną liczbą 
uczniów uprawnionych do stypen-
dium, przyjęto stanowisko, aby 
dostosować planowany budżet na 

ten cel i zwiększyć przeznaczoną 
na stypendia kwotę, tak aby utrzy-
mać jego wysokość na poziomie 
ubiegłego roku. Zaznaczyć trzeba, 
że zwiększająca się liczba uczniów 
uprawnionych do stypendium 
świadczy o skutecznym wpły-
wie tego instrumentu na poziom 
wyników nauczania i mobilizuje do 
nauki. Wszyscy uczniowie, którzy 
złożyli wnioski otrzymają stypen-
dia w wysokości 200 zł. 

Członkowie Komisji Infra-
struktury Rozwoju i Promocji 
zapoznali się z: 
a) przedstawionym zapotrzebo-
waniem, jakie należy zakupić dla 
placówek oświatowych z terenu 
gminy w związku z wprowadzaną 
reformą oświaty,
b) postępami prac nad  przystą-
pieniem do systemu świadectw 
efektywności energetycznej 
tzw. białe certyfikaty. Omawiano 
szczegółowo: procedurę wyboru 
firmy, termin zawarcia umowy, 
cenę, zakres, planowany efekt 
do osiągnięcia oraz obiekty, które 
uwzględniono w analizie.
c) przeprowadzoną przez gminę 
analizą możliwości budowy 
ścieżki rowerowej na trasie Wie-
logóra – Jedlińsk.

Największy problem stanowi 
stan prawny gruntu,  na któ-
rym jest przewidywana budowa 
ścieżki rowerowej na trasie Wie-
logóra – Jedlińsk. Grunty, które 
nie są własnością gminy  blokują 
możliwość budowy ścieżki rowe-

rowej.  Przebieg planowanej trasy 
zaprezentowano członom KIRiP  
na mapie poglądowej.

Obecnie największą trudno-
ścią są grunty położone w Jedliń-
sku  należące do Wspólnoty  
Gruntów Wsi Jedlińsk. Aktual-
nie prowadzone jest w Staro-
stwie Powiatowym w Radomiu 
postępowanie celem ustalenia 
jej członków. Dopiero po zakoń-
czeniu powyższej procedury, 
będzie możliwość przeprowadze-
nia rozmów z nowym Zarządem 
Wspólnoty odnośnie przeka-
zania niezbędnego gruntu pod 
budowę planowanego odcinka  
ścieżki rowerowej.

Natomiast grunt znajdujący się 
w Jedlińsku, należący do Agencji 
Nieruchomości Rolnych Oddział 
Terenowy w Warszawie zostanie 
nieodpłatnie pozyskany. W tym 
celu gmina prowadzi stosowne 
postępowania.  

Gmina wystąpiła również  
z pismem do Biura Stowarzy-
szenia Radomskiego Obszaru 

Funkcjonalnego w Rado-
miu celem ujęcia w progra-
mie budowę ścieżki rowero-
wej  wzdłuż drogi krajowej nr 7.  
Na dokumenty  związane z budową 
ścieżek rowerowych wydatko-
wano kwotę z budżetu gminy  
w wysokości 10 351,50zł (stan 
na dzień 18.05.2017r). 

Dodatkowo  Sekretarz przed-
stawił, powody udzielenia  nega-
tywnej opinii firmie DRAGADOS 
dotyczącej bezpłatnej budowy  
ścieżki rowerowej na istniejącej 
drodze krajowej nr 7 na terenie 
gminy Jedlińsk. Jako powód podał 
potencjalne zagrożenia, które 
stwarzałaby nowo wydzielona 
ścieżka rowerowa  na istniejącym  
pasie drogowym. 

Wszyscy członkowie KIRiP 
poinformowali przedstawicieli 
gminy, że sprawę postępu prac 
nad budową ścieżek rowerowych 
na trasie Wielogóra - Jedlińsk 
zbadają ponownie na przełomie 
września/października 2017r

Pragnę również Państwa poin-

formować, że zostały wykonane 
projekty budowlane na nowe 
odcinki oświetlenia. U swojego 
sołtysa, radnego lub w gminie 
możecie Państwo sprawdzić, 
które ulice mają już opraco-
wany projekt. Całkowita wartość 
kosztorysowa budowy nowych 
odcinków oświetlenia na tere-
nie gminy opiewa na kwotę  
brutto 1 602 625,36zł. 

Członkowie KIRiP zwrócili się 
do władz gminy z prośbą, o przy-
gotowanie informacji w jaki spo-
sób  możliwe jest dofinansowanie 
wyżej wymienionej inwestycji.    

Zachęcam Państwa do szcze-
gółowego zapoznania się z 
protokołami z posiedzeń KIRiP,                
które dostępne są na stronie    
bip.jedlinsk.pl  w zakładce Pro-
tokoły z posiedzeń Stałych  
Komisji Rady.

 Radni z KIRiP  życzą wszyst-
kim mieszkańcom, aby rozpo-
częte wakacje były pełne nieza-
pomnianych wrażeń, udanego  
i bezpiecznego wypoczynku.

Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Promocji 
Agata Nowakowska – przewodnicząca
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Dzień Dziecka w Jedlińsku
1 czerwca na terenie Ośrod-

ka Sportu i Rekreacji w 
Jedlińsku odbył się Dzień 
Dziecka dla przedszkolaków 
z publicznych przedszkoli w 
Jedlińsku i we Wsoli oraz Nie-
publicznego Przedszkola „Gu-
misiowa Kraina” w Jedlińsku.

Podczas imprezy dzieci przed-
stawiły występy artystyczne, 
wzięły udział w pokazie ratow-
nictwa medycznego oraz miały 
okazję zasiąść za kierownicą 
radiowozu z Komisariatu Policji 
w Jedlińsku.

Z okazji Dnia Dziecka 
życzenia najmłodszym zło-
żyli: Anna Kwiecień – poseł 
na Sejm RP, Kamil Dziewierz 

– wójt gminy Jedlińsk, Teodo-
zja Bień – radna powiatowa, 
Teresa Walczak, Teresa Kal-
barczyk i Paweł Stępnikow-
ski – dyrektorzy przedszkoli, 
Danuta Durak – dyrektor 
Centrum Usług Wspólnych  
w Jedlińsku, Sebastian Marci-
niak – dzielnicowy z Jedlińska 
oraz ratownicy medyczni.

W tym samym czasie na sta-
dionie, Publiczne Gimnazjum  
w Jedlińsku i Wydział Ruchu 
Drogowego Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Radomiu zor-
ganizowały dla gimnazjalistów 
konkursy związane z bezpie-
czeństwem ruchu drogowego.

Nie lada osiągnięciem popisali się uczniowie Publicznego 
Gimnazjum w Jedlińsku  wygrywając w Warszawie finał 

wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ru-
chu Drogowym po raz czwarty z rzędu, a trzeci  w tym samym 
składzie  osobowym! 

Aleksandra Wolak,  Kacper 
Śmiechowski  i Monika Wójcik –  
w takiej kolejności  nasi ucznio-
wie zajęli i drugie, trzecie i 
czwarte miejsce  indywidual-
nie, zwyciężając  w klasyfikacji 
drużynowej.  Turnieju  w bieżą-
cym roku obchodził  jubileusz 
40- lecia.  Nasi reprezentanci  
ocenili , że była to najtrud-
niejsza wygrana, bowiem inne 
zespoły były także znakomicie 
przygotowane. Nasi uczniowie 
zwycięstwo zapewnili sobie 
dopiero po ogłoszeniu wyni-
ków ostatniej konkurencji  jaką 
było rozwiązanie zadań testo-
wych z zakresu zasad pierw-

szeństwa przejazdu oraz prze-
pisów ruchu drogowego.  Ze 
105 pytań, przygotowanych 
przez Wydział Ruchu Drogo-
wego Komendy Stołecznej Poli-
cji,  poprawnie  odpowiedzieli   
na 100!.  Świetnie spisali się 
także w konkurencji  jazdy po 
miasteczku ruchu,   popełniając 
zaledwie jeden błąd. W pozo-
stałych konkurencjach – jeździe 
na rowerowym torze przeszkód, 
oraz zadaniem z zakresu pierw-
szej pomocy przedmedycznej,  
w tym wykonaniem pozoro-
wanej akcji resystutacji  krą-
żeniowo- oddechowej, pora-
dzili sobie dobrze  i  z niewiel-

kimi uchybieniami zaliczyli je  
w trójce  najlepszych zespołów.  
Tydzień później zmierzyli  się w 
Nidzicy w finale ogólnopolskim  
z najlepszymi ekipami   wszyst-
kich województw.  Po wyrówna-

nej walce Jedlińsk zajął szóste 
miejsce przegrywając podium 
zaledwie sześcioma punktami.  
Był to dziewiąty w historii 
gimnazjum w Jedlińsku start  
w finale krajowym. 

Bezkonkurencyjni na Mazowszu, 
w czołówce w Polsce
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Gminne zawody sportowo-pożarnicze

W zawodach wzięło udział 
7 drużyn reprezentujących 
wszystkie jednostki OSP dzia-
łające na terenie gminy Jedlińsk: 
Bierwce, Jankowice, Jedlińsk, 
Ludwików, Nowe Zawady, Wie-
logórę i Wsolę.

Strażacy-ochotnicy mieli do 
zaliczenia dwie konkurencje: 
sztafetę oraz ćwiczenie bojowe.

Klasyfikacja końcowa 
zawodów przedstawia się  
następująco:
• I miejsce: OSP Jedlińsk
• II miejsce: OSP Wielogóra
• III miejsce: OSP Nowe Zawady
• IV miejsce: OSP Bierwce
• V miejsce: OSP Jankowice
• VI miejsce: OSP Wsola

• VII miejsce: OSP Ludwików
Laureaci trzech pierwszych 

miejsc otrzymali puchary,  
a wszyscy uczestnicy zawodów 
pamiątkowe dyplomy. Puchary 
i dyplomy wręczali: Kamil Dzie-
wierz – wójt gminy Jedlińsk, Mar-

cin Drewnowski – przewodni-
czący rady gminy Jedlińsk, Agata 
Nowakowska – radna gminy 
Jedlińsk, Wojciech Walczak – pre-
zes Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP oraz Jerzy Przy-
byłowski – komendant Oddziału 

Gminnego Związku OSP RP.
Na zawodach byli obecni 

także radni gminy: Aneta Żurow-
ska, Radosław Langierowicz 
oraz Maciej Makulski.

Sędzią głównym zawodów był 
Jerzy Przybyłowski.

W niedzielę 16 lipca na 
stadionie w Wielogórze 

odbyły się Zawody Sportowo
-Pożarnicze Gminy Jedlińsk.

Certyfikaty 
koordynatorów 
8 maja w Warszawie od-

była się „Gala B&N, czy-
li B jak Bezpieczny i N jak  
Niechroniony”.

Spotkanie było okazją do 
podziękowania za prawie 3 
lata ciężkiej i efektywnej pracy 
dla ponad 400 konsultantów 
i koordynatorów programu 
z terenu całego wojewódz-
twa mazowieckiego. Podczas 
gali podsumowano realizację 

zadań w Strategii poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego na obszarze wojewódz-
twa mazowieckiego w latach 
2014–2020.

Dwóch nauczycieli z naszej 
gminy: Iwona Śmiechowska z 
PSP Stare Zawady i Krystian 
Kilar z PG Jedlińsk podczas tej 
gali otrzymali certyfikaty koor-
dynatora ds. bezpieczeństwa 
ruchu drogowego.
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Majówka w Bierwieckiej Woli
W niedzielę 21 maja w Bier-

wieckiej Woli odbyła się 
impreza plenerowa – Majów-
ka. Organizatorami byli Wójt 
Gminy Jedlińsk, Rada Gminy 
Jedlińsk oraz Gminne Centrum 

Kultury i Kultury Fizycznej w 
Jedlińsku. Impreza została zor-
ganizowana, przy  udziale sołec-
twa Bierwiecka Wola. Pogoda 
była kapryśna lecz moc atrakcji 
rekompensowało nam zmienną, 
majową aurę. 

Na Majówkę przybył wójt 
gminy Kamil Dziewierz,  radni 
powiatu radomskiego Teodozja 
Bień oraz Robert Dobosz, radni 
gminy Jedlińsk: wiceprzewodni-
cząca rady gminy  Ewa Ofiara oraz 
Aneta Żurowska, Łukasz Kurek i  
Bogdan Wójcik.  

Na imprezę pod chmurką przy-
byli również: Ryszard Dziura-
dyrektor PSP w Jedlance oraz Elż-
bieta Religa - wicedyrektor PSP 
w Jedlińsku.  Majówkę swą obec-
nością uświetnili również : ks. 
proboszcz Czesław Sobolewski  
oraz ks. Jan Godek.

Na to wydarzenie licznie przy-
byli także  mieszkańcy gminy. 
Zebranych gości powitała dyrek-
tor GCKiKF Agnieszka Gryzek,  
Monika Skłodowska-Cichowlas-  
instruktor świetlicy w Bierwiec-
kiej Woli, radny Robert Rędzia 
oraz Bogumił Cichocki- sołtys wsi. 

Imprezę rozpoczął występ naj-
młodszych mieszkańców Bier-
wieckiej Woli. Maluchy zapre-
zentowały układy taneczne, 
których nauczyły się podczas 

zajęć rytmiczno-tanecznych, pro-
wadzonych pod okiem instruk-
tora.  Następnie wystąpił zespół 
ludowy „Wólczanki”.  waz z prowa-
dzącą - Dorotą Rędzia oraz Walde-
marem Bzducha, który akompa-
niował na gitarze. 

Kolejnym występem był 
pokaz umiejętności tanecznych 
dziewczynek w wieku szkolnym. 
Młode tancerki zaprezentowały 
kilka układów tanecznych, które 
opierały się o metodę aktyw-
nego słuchania muzyki wg Batii 
Strauss. Następnie przyszedł czas 
na występ Mai i Igi Jarosz, duet 
zaśpiewał piosenkę pt: „Ziemia to 
wyspa zielona”.

Stałym elementem każdej 
imprezy kulturalno- rozrywkowej 
w Bierwieckiej Woli jest śpiew 
Klaudii Bzduchy. Młodej arty-
stce towarzyszył tata  Waldemar 
Bzducha . Duet zaprezentował 
znane przeboje  Anny Jantar. Po 
prezentacji dorobku artystycz-
nego mieszkańców, nadszedł 
czas na przedstawienie teatralne. 
W tym roku Gminne Centrum 
Kultury i Kultury Fizycznej zapro-
siło grupę teatralną z Krakowa. 
Aktorzy przedstawili spektakl pt: 
„Pinokio”  Barwna sceneria oraz 
humorystyczne dialogi, przenio-
sły dzieci w beztroski  świat bajek. 

Tuż po przedstawieniu, swój 
bis miał zespół  Wólczanki. Występ 
był  poprzedzony satyrycznym 
skeczem zaprezentowanym przez 
Pana Piotra Gruszkę

Miłym akcentem był występ 
zespołu Owadowianki. Formacja 

muzyczna działa przy szkole pod-
stawowej w Owadowie. Zespół 
prowadzi  Katarzyna Rajkowska. 

W tym samym czasie odbywały 
się konkursy sprawnościowe, pro-
wadzone przez Ewę Najdę oraz 
Marzenę Gniadek. Dzieci, które 
rywalizowały ze sobą w konku-
rencjach sportowych otrzymały 
dyplomy oraz upominki ufundo-
wane  przez Gminne Centrum Kul-
tury i Kultury Fizycznej. 

Dodatkową atrakcją, która 
towarzyszyła całemu festynowi 
był kiermasz prac plastycznych 
wykonanych m.in. podczas zajęć 
prowadzonych przez instruktora 
świetlicy. Nie zabrakło też anima-
cji dla dzieci, a mianowicie pokazu 
baniek mydlanych, skręcania 
baloników, klockologii, zabaw z 
chustą animacyjną. Animacje były 
kierowane przez wolontariuszy- 
Emilię Skłodowską oraz Barto-
sza Maruszaka, którym jesteśmy 
wdzięczni za poświęcenie czasu. 
Miło było również gościć Martę 
Lenard z firmy MARY KAY, która 
prezentowała makijaże i zabiegi 
pielęgnacyjne. 

Powodzeniem cieszyły się 
także stoiska handlowe, dmu-
chane zjeżdżalnie i trampoliny. 
Przybyli goście mogli obejrzeć 
galerie zdjęć przedstawiających 
różnego rodzaju uroczystości i 
imprezy kulturalne zorganizo-
wane przez Centrum Kultury w 
Bierwieckiej Woli.

W czasie trwania festynu 
odbywała się loteria fantowa 

zorganizowana przez sołectwo. 
Należy nadmienić, że tego-
roczna Majówka miała również 
zabarwienie charytatywne, więc 
sołectwo Bierwiecka Wola zorga-
nizowało zbiórkę na szczytny cel. 
W ramach tego przedsięwzięcia 
dzieci mogły skorzystać z kon-
nej przejażdżki- bardzo dzięku-
jemy Panu Bogdanowi Religa za  
udostępnienie koni. 

W trakcie festynu można było 
obejrzeć wóz strażacki, za co 
jesteśmy bardzo wdzięczni OSP 
Bierwce.

Po części artystyczno- rozryw-
kowej nadszedł czas na podsumo-
wanie loterii fantowej.

Główną nagrodę stanowił 
rower- ufundowany przez radną 
powiatu radomskiego  Teodozję 
Bień. W dalszej części rozloso-
wano inne atrakcyjne nagrody 
ufundowane przez sponsorów, 
którym serdeczne dziękujemy. 
Podsumowanie loterii nie zakoń-
czyło jednak fali nagród. Wójt 
gminy Jedlińsk Kamil Dziewiarz, 
radny Robert Rędzia oraz sołtys 
Bogumił Cichocki wręczyli kolejne 
upominki, które były nagrodami 
w konkursie związanym z  pro-
gramem profilaktyki uzależnień 
alkoholowych. Majówkę zakoń-
czyła zabawa taneczna z zespo-
łem Szał. Zebrani goście w bardzo 
radosnej atmosferze bawili się do 
późnych godzin wieczornych. Ser-
decznie dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w organizacje i 
przebieg imprezy. 
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19 maja 2017 r. na podsumo-
wanie konkursu przybyli: ks. prał. 
Henryk Ćwiek, przewodniczący 
rady gminy Marcin Drewnowski, 
wiceprzewodnicząca rady gminy 
Ewa Ofiara oraz radni: Marek 
Janiec i Radosław Langierowicz, 
a także dyrektorzy z placówek 
oświatowych: Elżbieta Łoboda, 
Barbara Deleska, Barbara Wal-
czak, Justyna Turzyńska i Paweł 
Stępnikowski. Odbył się on pod 
honorowym patronatem Zbi-
gniewa Kuźmiuka, posła do Parla-
mentu Europejskiego oraz Anny 
Kwiecień – posła na Sejm RP. Kon-
kurs ten był pierwszą taką inicja-
tywą na terenie gminy Jedlińsk i 
jego celem była m.in. popularyza-
cja twórczości poetyckiej, a także 
rozwijanie wyobraźni twórczej 
i integracja środowiska literac-
kiego. Na konkurs wpłynęło 25 
zestawów wierszy od 8 od auto-
rów do 18 roku życia i 17 od osób 
dorosłych. Konkurs miał charak-
ter otwarty i był skierowany do 
poetów-amatorów z powiatów: 
białobrzeskiego, radomskiego 
i przysuskiego. Dla niektórych 
uczestników był to debiut lite-
racki, ale większość uczestników 
miała już za sobą liczne nagrody 
i wyróżnienia. Nadesłane utwory 
oceniało jury w składzie: dr Anna 
Spólna – literaturoznawca, krytyk 
literacki, nauczyciel akademicki 
w Katedrze Filologii Polskiej na 
Uniwersytecie Technologiczno
-Humanistycznym w Radomiu, 
specjalista ds. edukacji i nauki 
w Muzeum Witolda Gombro-
wicza we Wsoli, badaczka lite-
ratury współczesnej, autorka 
i współredaktorka książek, 
współredaktorka „Radomskich 
Studiów Humanistycznych”, 
jurorka nagrody Literackiej Mia-
sta Radomia, nauczyciel-praktyk, 
egzaminator maturalny, członkini 
Komisji Okręgowej Olimpiady 

Literatury i Języka Polskiego; 
Michał Sobol – poeta, z wykształ-
cenia historyk Kościoła, filozof, 
autor kilku tomów wierszy oraz 
laureat wielu nagród poetyckich, 
w tym nagrody im. Kazimiery Iłła-
kowiczówny, Nagrody Literackiej 
Miasta Radomia, Międzynarodo-
wej Nagrody Literackiej im. Zbi-
gniewa Herberta, nominowany 
również do Nagrody Poetyc-
kiej im. Wisławy Szymborskej i 
Nagrody Literackiej Gdynia, sty-
pendysta Ministra Kultury.

Wyróżnione przez jury 
zestawy były bardzo różnorodne 
i pokazały, w jak różnych kierun-
kach może rozwijać się poezja i z 
jak różnych źródeł może czerpać. 
Decyzją jury nagrody zostały 
przyznane w kategorii do 18 roku 
życia następującym osobom.

I miejsce zajął Maciej Henryk 

Modzelewski, godło Trzywdar, z 
Białobrzegów i otrzymał nagrodę 
w wysokości 300 zł, ufundo-
waną przez Gminę Jedlińsk.

II miejsce – Kacper Chu-
dzik, godło Kapsel, z Jedlińska, 
nagrodę w wysokości 200 zł 
ufundowali państwo Anna i Wła-
dysław Malinowscy, właściciele 
firmy Malbut.

III miejsca jury nie przyznało.
W kategorii powyżej lat 18:
I miejsce – Małgorzata Boro-

wiec, godło Marella, z Radomia, 
nagroda w wysokości 300 zł 
ufundowana przez europosła 
Zbigniewa Kuźmiuka.

II miejsce – Danuta Skalska, 
godło Lili, z Przysuchy, nagrodę 
w wysokości 200 zł ufundował 
europoseł Zbigniew Kuźmiuk.

III miejsce – Mirosław Krzy-
szewski, godło Virion, z Przytyka, 
nagrodę w wysokości 100 zł 
ufundowała Gmina Jedlińsk.

Ponadto laureaci otrzymali 

upominki od europosła Zbi-
gniewa Kuźmiuka i poseł Anny 
Kwiecień. Organizatorzy ponadto 
uhonorowali wszystkich uczest-
ników konkursu, którzy spróbo-
wali swych sił i napisali wiersze 
– otrzymali oni podziękowania 
oraz nagrody książkowe.

Podsumowanie miało formę 
wieczoru artystycznego, kiedy 
to po części oficjalnej, w atmos-
ferze kawiarni literackiej, zostały 
zaprezentowane wiersze przez 
samych laureatów konkursu, co 
było chyba najbardziej wzru-
szającym momentem. Całości 
dopełnił koncert poezji śpiewa-
nej wykonaniu formacji ,,Ponad 
chmurami”. Wykonali oni naj-
bardziej znane piosenki takich 
bardów jak Leonard Cohen, 
Bułat Okudżawa, a także utwory 
Agnieszki Osieckiej i utwory 
autorskie formacji. W ich wyko-
naniu usłyszeliśmy utwory: Alle-
luja, ,,Czy te oczy mogą kłamać”, 
,,Modlitwa”. W balladach zaaran-
żowanych na gitarę i skrzypce 
dominowała tematyka tęsknoty 
i miłości, a niezwykły głos woka-
listki, spowodował iż poezja 
śpiewana w wykonaniu formacji 
,,Ponad chmurami” dostarczyła 
słuchaczom wielu wzruszeń i 
nostalgii. Występ został nagro-
dzony długimi brawami. Po kon-
cercie można było kupić płyty 
zespołu. Chętnych nie brakowało.

Zorganizowanie konkursu 
poetyckiego było jednym z bar-
dziej ciekawych i wartościowych 
przedsięwzięć kulturalnych 
realizowanych na terenie gminy 
Jedlińsk. W przyszłości być może 
pokłosiem tego przedsięwzięcia 
będzie, wyznaczenie nowych 
trendów, abyśmy sięgali po rze-
czy istotne i cenione w kulturze.

Wszystkim uczestnikom dzię-
kujemy za udział, a laureatom 
gratulujemy. Protokół z konkursu 
na stronie ck.jedlinsk.pl.

Agnieszka Gryzek

I Regionalnego Konkursu poetyckiego

Gminne Centrum Kultura i Kultury Fizycznej  
w Jedlińsku we współpracy z Gminną Biblioteką 

Publiczną w Jedlińsku byli organizatorami I Regio-
nalnego Konkursu poetyckiego. 
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Podsumowanie roku artystycznego

Uczestnicy zajęć zaprezento-
wali całoroczny dorobek swojej 
twórczej pracy przed rodzicami, 
rodzeństwem, przyjaciółmi i 
zaproszonymi gośćmi.

W wykonaniu dzieci i mło-
dzieży zobaczyliśmy dwa przed-
stawienia teatralne pt. ,,Prawo 
jazdy” i ,,Nie ma tego złego”, 
układy taneczne i mini recital 
popularnych piosenek. Oprócz 
tego uczestnicy zajęć muzycz-
nych zaprezentowali swoje 
umiejętności gry na różnych 
instrumentach np.: gitara, key-
board, flet, a także mieliśmy oka-
zję obejrzeć wystawę prac pla-
stycznych. Z dziećmi i młodzieżą 
podczas tegorocznych zajęć pra-
cowali: Zofia Krzętowska – zaję-
cia wokalne i umuzykalniające, 
nauka gry na flecie prostym, 
Małgorzata Stanisławska-Kło-
siewicz – zajęcia teatralne; Elż-
bieta Łoboda – zajęcia z języka 
angielskiego, Agnieszka Kowal-
ska – zajęcia taneczne i aerobik, 
Teresa Leśniewska prowadziła 
zajęcia plastyczne i warsztaty 
z rysunku i malarstwa, Andrzej 
Rajkowski – zajęcia z nauki gry 
na instrumentach: gitara, trąbka, 
akordeon, keyboard.

Odbywały się również zajęcia 
z rękodzieła artystycznego. Skła-
dały się one z 6 spotkań i były 
skierowane do osób w różnym 

wieku. W tym roku poza tech-
nikami rękodzielniczymi, które 
są doskonale już znane naszym 
mieszkańcom, np. decoupage, 
quilling, masa solna, origami 
modułowe, wiklina papierowa itp., 
odbyły się nowe zajęcia ze scra-
pbookingu oraz z szydełkowania. 
Zajęcia artystyczne i rękodzielni-
cze stwarzają możliwość rozwoju 
artystycznego mieszkańców 
gminy Jedlińsk, a także stanowią 
jedną z najlepszych form spędza-
nia wolnego czasu. Warto zatem 
od najmłodszych lat rozwijać 
swoje talenty i zainteresowania. 
Czasami bywają one ukryte, ale 
właśnie zajęcia prowadzone przez 
Centrum Kultury odgrywają dużą 
rolę w kształtowaniu osobowo-
ści i zdobywaniu nowych umie-
jętności poprzez młodych ludzi,  
a także osoby dorosłe.

Podkreślić należy znamienną 
rolę kultury w życiu każdego czło-
wieka, która m.in. otwiera nam 
szerzej okno na świat, pozwala go 
też lepiej zrozumieć i poznać.

Na koniec każdy z uczestni-
ków spotkania otrzymał spe-
cjalne podziękowanie za udział 
w zajęciach artystycznych oraz 
za wkład włożony w promocję 
życia kulturalnego naszej gminy. 
Słowa uznania skierowane były 
także do instruktorów, którzy 
z zaangażowaniem prowadzili 

całoroczne zajęcia oraz do rodzi-
ców za wspieranie i motywowa-
nie dzieci do udziału w zajęciach 
pozalekcyjnych.

Dziękując wszystkim za 
dotychczasowe sukcesy skła-
dam wyrazy głębokiego uzna-
nia, życząc jednocześnie 
determinacji i pomyślności w 
osiąganiu kolejnych sukcesów  
na szczeblu artystycznym.

W imieniu Gminnego Centrum 
Kultury życzymy Wam udanych 
wakacji i zapraszamy na kolejne 
artystyczne zajęcia. Bowiem 
każdy rok przynosi nam nowe 
nadzieje i co za tym idzie – nowe 
wyzwania. Tą myślą rozpocz-
niemy jesienią nowy rok arty-
styczny 2017/2018.

Do zobaczenia!!!
Agnieszka Gryzek

Podsumowanie zajęć artystycznych prowadzo-
nych w roku 2016/2017, odbyło się tradycyjnie 

w sali OSP w Jedlińsku 25 maja br. Swoją obecno-
ścią zaszczyciła je wiceprzewodnicząca Rady Gmi-
ny Jedlińsk Ewa Ofiara. 

Wystawa malarstwa 

Gości przybyłych na tę uro-
czystość przywitała dyrek-
tor GCKiKF Agnieszka Gryzek. 
Następnie głos zabrały boha-
terki tego spotkania, które w 
ciekawy sposób przedstawiły 
swoją przygodę ze sztuką.

Ewa Nowakowska maluje 
obrazy olejne na płótnie. Głów-
nym tematem jej prac są sceny 
rodzajowe. Inspiruje się wła-
snymi przeżyciami i wyobraźnią. 
Prace jej nawiązują do surre-
alizmu, przedstawiają wizje z 
pogranicza jawy, snu, fantazji.

Natomiast Maria Stanikow-
ska swoje obrazy wykonuje 
techniką akrylową. Tematem jej 
prac najczęściej jest abstrakcja. 

W malarstwie inspiruje ją kolor, 
światło oraz faktura.

W przedstawionych pracach 
dominuje kompozycja otwarta, 
asymetryczna.

Cieszymy się, że autorki tej 
wystawy chciały podzielić się 
swoją pasją z mieszkańcami 
gminy. Życzymy im dalszych 
sukcesów w ich dorobku arty-
stycznym. Mamy nadzieję, że 
wystawa ta będzie zachętą 
dla innych osób, które mają 
podobne zainteresowania, roz-
wijają swoje uzdolnienia i pasję, 
aby także chciały pokazać swoją 
twórczość innym. Do czego ser-
decznie zachęcamy.

Teresa Leśniewska

W dniu 2 czerwca 2017 r. o godzinie 18:30 w Gminnym 
Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku od-

był się wernisaż wystawy malarstwa Ewy Nowakowskiej 
oraz Marii Stanikowskiej. Autorki prezentowanych prac  
to mieszkanki gminy Jedlińsk.
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Sobótka 2017
W niedzielę 18 czerwca 2017 roku na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jedlińsku 

odbyła się tradycyjna Sobótka Gminna, której organizatorem był Wójt 
Gminy, Rada Gminy i Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku.

Impreza została otwarta 
przez  Marcina Drewnowskiego 
Przewodniczącego Rady Gminy.  
Swoją obecnością podczas 
przedmiotowego wydarzenia 
zaszczycili nas:  Anna Kwiecień 
posłanka na Sejm RP  oraz  Zbi-
gniew Sobieraj Zastępca Dyrek-
tora Mazowieckiego Oddziału 
Regionalnego ARiMR. Ponadto 
obecni byli Radni Powiatu: Teo-
dozja Bień i Marian Wikło,  wszy-
scy  Radni Rady Gminy Jedlińsk 
oraz Dyrektorzy placówek oświa-
towych z terenu gminy.   

Przedsięwzięcie rozpoczęło 
się od Festiwalu Kultury Dzieci 
i Młodzieży z poszczególnych  
szkół z terenu gminy. Każda z 
placówek zaprezentowała bar-
dzo ciekawe programy, tema-
tycznie związane z Sobótką. 
Były recytacje wierszy, tańce i 
śpiewanie piosenek. Kolejnym 
elementem przedsięwzięcia 
było odtworzenie Jedlińskiego 
Wesela. Ten unikalny obrzęd, 
charakterystyczny dla naszego 
regionu został odtworzony przez 
mieszkańców Jedlińska i gminy.  
Spektakl przybliżył szczegól-
nie młodszemu pokoleniu jak 
w dawnych czasach wyglądały 
zaślubiny i przyjęcie weselne. 
Mogliśmy się o tym dowiedzieć 
dzięki zapiskom w pozostawio-
nej kronice prowadzonej przez 
ks. Jana Kloczkowskiego.  Scena-
riusz spektaklu został napisany 
przez ks. Andrzeja Wąsika- pro-
boszcza parafii Makowiec koło 
Radomia, który pracował w para-
fii Jedlińsk kilka lat temu. Reży-

serem widowiska była Agnieszka 
Gryzek- dyrektor GCKIKF w 
Jedlińsku. Udział w przedstawie-
niu wzięli  mieszkańcy Jedlińska 
oraz terenu gminy. Rolę Państwa 
młodych odegrali  Maria Śliwow-
ska oraz  Sebastian Walczak. 
Rodzice pana młodego: p. Elż-
bieta Łoboda i p. Marek Makul-
ski, rodzice pani młodej:  Monika 
Makulska i  Błażej Makulski. Rolę 
„Dziewosłęba” odegrał  Wiesław 
Jastrzembski, a  Radosław Lan-
gierowicz rolę „starszego dru-
żby”.  W spektaklu wzięły udział 
także „panny” i „mężatki”.   Role 
panien odegrały:  Katarzyna 
Rajkowska,  Elżbieta Ofiara, 
Zuzanna  Król i Amelia Jakubow-
ska. Natomiast role „mężatek” 
odegrały:  Irena Walczak,  Barbara 
Kucharczyk,  Wanda Walczak i  
Bogumiła Płużycka.  Narratorem 
w widowisku była  Ewa Koper. 
Rolę księdza zagrał ksiądz Karol 
Piłat. Dzięki odtworzeniu przed-
miotowego widowiska możliwe 
było przybliżenie ludziom cen-
nego elementu kultury ludowej 
i tradycyjnej oraz ochrona dzie-
dzictwa charakterystycznego  
dla naszej gminy.  

Kolejnym ważnym elemen-
tem wydarzeń Sobótkowych 
był występ zespołu ludowego 
„Skaryszewiacy” ze Skaryszewa. 
Obecnie  zespół liczy 21 osób.  
W swoim repertuarze posiada  
między innymi utwory ludowe, 
które zostały zaprezentowane 
podczas Sobótki w Jedlińsku. 
Ponadto podczas imprezy miało 
miejsce szereg animacji i kon-

kursów skierowanych do dzieci i 
młodzieży. Został rozstrzygnięty 
także konkurs na najpiękniejszy 
wianek sobótkowy.  W konkursie 
tym oceniono wianki w trzech 
kategoriach. W kategorii „wianek 
tradycyjny” I miejsce zdobyła p. 
Beata Kowalczyk, II Kinga Zió-
łek a III Klub Seniora z Jedlińska 
oraz Aleksandra Kwiecień. W 
kategorii „wianek florystyczny” 
zwyciężczynią została Kinga 
Morawska , II miejsce przypadło 
p. Henryce Jurczak,  a III Klaudii 
Tatar. Natomiast w kategorii 
wianków „na głowę” I miejsce 
przyznano Patrycji Kwiecień, II 
Weronice Szczęsnej, a III Natalii 
Tkaczyk. Pozostałe wianki, które 
wpłynęły na konkurs otrzymały 
wyróżnienia. Po rozstrzygnięciu 
konkursu uczestnicy imprezy 
udali się nad rzekę w asyście 
zespołu ludowego „Czerwona 
Jarzębina”, gdzie miało miejsce 
puszczenie wianków na wodę, 
które popłynęły w prądem rzeki. 
Kolejnym elementem Sobótki 
było rozpalenie tradycyjnego 
ogniska przez Wójta Gminy p. 
Kamila Dziewierza. Nie mogło 
zabraknąć muzyki przy, której 
ludzie mogli potańczyć.  Wystąpił 
bowiem góralski zespół „Baciary” 
, grający muzykę „na żywo”, któ-
rego utwory porwały do tańca 
wszystkich uczestników zgro-
madzonych przed sceną. Zabawa 
taneczna trwała do późnych 
godzin wieczornych.  

Anna Malinowska



17



18

FAMILY DRIFT 3
W niedzielę 25 czerwca już po raz 3 odbył się MotoPiknik 

połączony z akcją charytatywną Jadar Family Drift.
Family Drift to cykliczna impreza 

motoryzacyjna, której tematem 
przewodnim jest drift, czyli poka-
zowa jazda samochodem w kon-
trolowanym poślizgu. Ta technika 
jazdy specjalnie przebudowanymi 
samochodami prezentowana 
była przez 15 profesjonalnych  
kierowców.

W tym roku akcją charytatywną 
był objęty Piotr Fokt z Bierwieckiej 
Woli, którem w wyniku powikłań 
czerwienicy (nadkrwistość) zostały 
amputowane obydwie nogi. Wynik 
kwesty prowadzonej podczas 
imprezy to 12.938,01 zł. Kwota ta 
ciągle rośnie, ponieważ trwają jesz-
cze aukcje charytatywne na profilu 
fejsbukowym „Licytacja dla Piotra  
Fokta – Jadar Family Drift”.

Wójt Gminy Jedlińsk składa 
podziękowania wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do organiza-
cji tego przedsięwzięcia, a w 
szczególności firmom: Jadar sp. 
z o.o. Dariusz Kupidura – sponso-
rowi tytularnemu MotoPikniku 
oraz Isko Plus Piotr Stanikowski  
z Jedlińsk, Radmot sp. z o.o. sp. k. 
z Woli Gutowskiej, Kratki Marek 
Bal ze Wsoli, Moto-Service Andrzej 
Chojnacki z Jedlińska, 3W Dys-
trybucja Budowlana – Oddział  
w Radomiu, MIX BET Mariusz 
Potera z Klwat, MKM Mikołaj Kundys  
z Jedlińska, Auto Części Krystian 

Dryja z Wielogóry, ZBS Robert 
Szczepański z Wielogóry, CUT-POL 
Krzysztof Walczak z Jedlińska, 
Karina – Producent Opakowań 
z Kępin, Myjnia Samochodowa 
Kaklin Car z Kepin, Cafe Serwis  
z Radomia, Małkowski Detaling  
z Radomia, Południowo-Ma-
zowiecki Bank Spółdzielczy  
w Jedlińsku, Hurtownia Ubezpie-
czeń Dariusz Rudecki z Jedliń-
ska, Masarnia Czapla Mateusz 
Czapla z Jedlińska. Podziękowa-
nia także dla naszych strażaków 
ochotników, jedlińskich policjan-
tów oraz Piotra Kowalskiego 
- dyrektora Radomskiej Stacji  
Pogotowia Ratunkowego.

Tegoroczną akcję wsparli m.in. 
Michał Żeromiński – zawodowy 
bokser z Radomia oraz Maciej 
Zientarski – dziennikarz motory-
zacyjny redaktor kanału YouTube  
„2 cylindry”, którzy byli gośćmi 
specjalnymi na imprezie .

W trakcie imprezy Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Radomiu prze-
prowadziło zbiórkę krwi, której 
wynik to 7 litrów oddanych przez 
15 osób. W MotoPikniku uczest-
niczyła także Komenda Woje-
wódzka Policji z siedzibą w Rado-
miu, Wydział Ruchu Drogowego z 
naczelnikiem mł. insp. Jackiem 
Mnichem. 
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Zlot Motocyklowy w Jedlińsku
W dniach od 30 czerwca 

do 2 lipca 2017 
r. Jedlińsk był stolicą 
motocyklistów, gdyż po 
raz szósty na Ośrodku 
Sportu i Rekreacji odbył 
się Ogólnopolski Zlot 
Motocyklowy „The Irons 
Party”. 

W tym czasie Jedlińsk odwie-
dzili motocykliści z całego kraju, 
między innymi z Bydgoszczy, 
Tomaszowa Mazowieckiego, 
Gdańska, itp.

Podczas zlotu każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. Można było 
oglądać najpiękniejsze motocy-
kle, zarówno zabytkowe jak i te 
współczesne, a także posłuchać 
dobrej, rockowej muzyki. Zostały 
bowiem zorganizowane kon-
certy takich zespołów jak: Old 
Town Connection, Alicetea, No 
Smoki, Also-Ran, JMS Band, Śred-
nia 55, Zgład i Rail. Wydarzenie, 
podczas którego panuje świetna 
atmosfera wpisało się już na 
stałe w kalendarz wydarzeń kul-
turalnych gminy Jedlińsk.

Anna Malinowska

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

zapraszają mieszkańców gminy na Rajd Rowerowy, 
który odbędzie się 18 sierpnia 2017 roku. 
Zapisy w czasie trwania wakacji w GCKIKF, 

ul. Krótka 1, tel. 48 32 13 052. 
(szczegóły, tzn. trasa, godz. wyjazdu 

będą podawane w terminie późniejszym)

Informujemy, że w niedzielę 27 sierpnia 2017 r.
 podczas Święta Plonów i XII Turnieju Sołectw 

na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Jedliń-
sku przy ul. Warszawskiej 1, odbędzie się kolejna

 zbiórka krwi w ramach 
Klubu Honorowych Dawców Krwi Ziemi Jedlińskiej.  

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!
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Turniej siatkarski w Jedlińsku

Bartek Wójcik 
mistrzem Polski

10 maja w Jedlińsku został rozegrany Turniej Piłki 
Siatkowej "Partnerstwa Regionalnego". Zawo-

dy zostały zorganizowane przez klub siatkarski Cerrad 
Czarni Radom, przy współpracy Publicznego Gimnazjum 
im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku.

W rozgrywkach wzięło udział 
12 drużyn reprezentujących 
gimnazja z regionu radom-
skiego. Mecze zostały rozegrane 
w hali sportowej Publicznego 
Gimnazjum im. Biskupa Piotra 
Gołębiowskiego. Część z nich 
odbyło się także w sali gim-
nastycznej Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki. Sędziami podczas 
rozegranych meczów byli siatka-
rze i szkoleniowcy zespołu Cer-
rad Czarni Radom, m.in.: Robert 
Prygiel (trener Czarnych), Woj-
ciech Żaliński, Bartłomiej Bołądź 
i Michał Ostrowski.

Zwycięzcą turnieju została 
drużyna z Publicznego Gimna-

zjum im. św. Stanisława Kostki w 
Przysusze. Drugie miejsce zajęło 
Publiczne Gimnazjum im. Jana 
Kochanowskiego w Przytyku. Na 
trzecim miejscu uplasował się 
zespół reprezentujący Publiczne 
Gimnazjum w Wolanowie.

Laureaci Turnieju otrzymali 
puchary, a wszyscy uczest-
nicy - pamiątkowe medale i 
dyplomy. Nagrody zawodnikom 
wręczali: trener Robert Prygiel, 
wójt gminy Kamil Dziewierz oraz 
zawodnicy Cerradu Czarnych.

Wójt Gminy - Kamil Dziewierz 
- otrzymał prezent od klubu 
Czarni Radom w postaci koszulki 
za popularyzację siatkówki na 
terenie gminy Jedlińsk.

Drużyna RCS Cerradu Czar-
nych Radom zdobyła złoty 
medal Młodej Ligi i młodzieżo-
wych mistrzostw Polski U-23. 
W decydującym meczu turnieju 

finałowego w Legionowie 
pokonała BBTS Bielsko-Biała.

Bartek gra na pozycji 
środkowego przy wzrost 
209 cm i wadze 90 kg.  

Natomiast zasięg z wyskoku 
do ataku 335 cm.

Gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów w zawodowej 
siatkówce  

Bartłomiej Wójcik siatkarz Czarnych Radom oraz mieszkaniec Lisowa został 
mistrzem Polski wraz z drużyną w Młodej Lidze Siatkówki Mężczyzn.
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Uczestników kolonii żegnali 
wójt gminy Jedlińsk Kamil Dzie-

wierz oraz radna powiatowa 
Teodozja Bień wraz z rodzicami.

Kolonia została dofinanso-
wana przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. 
Organizatorem wyjazdu jest 
Fundacja „Nasze Szwederowo” 
 z Bydgoszczy.

Wójt gminy dbając o bezpie-
czeństwo młodzieży popro-
sił policjantów z Wydziału 

Ruchu Drogowego Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Rado-
miu o sprawdzenie stanu 
technicznego autokaru  
oraz trzeźwości kierowcy.

Młodzieży życzymy udanego 
wypoczynku, słonecznej pogody 
i szczęśliwego powrotu.

Wyjazd na kolonie

Dzięki dobrej współpracy wójta gminy Jedlińsk Kamila 
Dziewierza oraz Wojciecha Sępioła – kierownika Pla-

cówki Terenowej KRUS w Białobrzegach w dniu dzisiej-
szym 17-osobowa grupa młodzieży z gminy Jedlińsk po-
jechała na 2-tygodniową kolonię do miejscowości Tleń 
położonej w centrum Borów Tucholskich.

Bóle pleców. 
Jak i gdzie leczyć?

Rwa kulszowa
Objawy:

• ból w okolicy krzyżowej kręgosłupa,

• ból mogący promieniować w dół do nogi,

• palący ból w nodze,

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

• drętwienie i mrowienie łydki.

Co należy zrobić?

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

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

Gdzie szukać pomocy?

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

Profesjonalna opieka i nowoczesny sprzęt 
stanowią o wysokiej jakości usług.

mgr Ewa Kornak
fizykoterapeuta, koordynator 

Poradni Rehabilitacji w Jedlińsku

Jedlińsk, ul. Warecka 4
tel. 516 722 433

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

Poradnia rehabilitacji
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Komunikaty, informacje
Nabór na przydomowe oczyszczalnie 
ścieków zakończony 
W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 r.  

w Urzędzie Gminy w Jedlińsku można było składać 
wnioski o dofinansowanie do budowy biologicznych 
przydomowych oczyszczalni ścieków.

Budowa przydomowej oczysz-
czalni ścieków ma na celu 
poprawę stanu naturalnego 
środowiska poprzez ogranicze-
nie ilości odprowadzanych nie-
oczyszczonych ścieków socjal-
no-bytowych bezpośrednio do 
gruntu lub wód, a w efekcie 
przerwanie procesu ich degrada-
cji oraz stworzenie alternatywy 
dla zagospodarowanie cieków na 
obszarach, dla których budowa 
kanalizacji sanitarnej sieciowej 
jest niemożliwa lub ekonomicz-
nie nieuzasadniona.

Dofinansowanie udzielane jest 
w formie dotacji na podstawie 
złożonego kompletnego wnio-

sku. Wnioskodawca na budowę 
przydomowej oczyszczalni ście-
ków może uzyskać dotację do 
50% kosztu całkowitego (zakup 
wraz z montażem oczyszczalni), 
jednak dotacja nie może przekro-
czyć kwoty 4.000,00 zł. Kwota 
ta przeznaczona jest z budżetu 
Gminy Jedlińsk. 

Dotacji udziela się do przydo-
mowych biologicznych oczysz-
czalni ścieków, opierających się 
na systemie osadu czynnego 
lub błony biologicznej z wydzie-
lonymi strefami oczyszczania 
zapewniających oczyszczanie 
ścieków do parametrów określo-
nych przepisami prawa.

Do Urzędu wpłynęło 7 wnio-
sków, każdy z nich podlega 
weryfikacji w zakresie spełnienia 
wymagań, które zostały okre-
ślone w Regulaminie. Pozytywna 
weryfikacja jest podstawą do 
podpisania umowy na dofinan-
sowanie. Po wykonanej inwe-
stycji, dotowani są zobowiązani 
do udokumentowania ponie-

sionych kosztów oraz przedsta-
wienia odpowiednich atestów 
lub certyfikatów na zakupione 
urządzenia. Kwota dotacji zosta-
nie wypłacona po zakończeniu 
realizacji przedsięwzięcia, prze-
prowadzeniu przez Urząd Gminy 
w Jedlińsku pozytywnej wizji  
w terenie, która zakończy się spi-
sanym protokołem.

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych 
i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpły-
wowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków

W związku z powyższym, 
informuję że właściciele nieru-
chomości zabudowanych z któ-
rych nieczystości płynne odpro-
wadzane są do szamba lub przy-
domowej oczyszczalni ścieków 
zobowiązani są do niezwłocz-
nego wypełnienia i dostarcze-
nia stosownego zgłoszenia do 
Urzędu Gminy w Jedlińsku, ul. 
Warecka 19, 26-660 Jedlińsk, 
pok. nr 03.

Jednocześnie informuję, że 
podczas przeprowadzania kon-
troli będą sprawdzane umowy 
oraz rachunki potwierdzające 
systematyczny wywóz nieczy-

stości ciekłych w ilościach zgod-
nych z liczbą zamieszkałych 

osób na posesji oraz przyjętymi 
normami zużycia wody. Wywóz 

nieczystości powinien odbywać 
się przez przedsiębiorcę, który 
otrzymał zezwolenie Wójta 
Gminy Jedlińsk, na prowadzenie 
działalności w zakresie opróż-
niania zbiorników bezodpływo-
wych i transportu nieczystości 
ciekłych z terenu gminy Jedlińsk. 
Wykaz firm posiadających sto-
sowne zezwolenie dostępny 
jest w Urzędzie Gminy oraz na 
stronie internetowej gminy.

Druki zgłoszenia dostępne 
są w Urzędzie Gminy pok. 03 
oraz na stronie internetowej  
w zakładce ochrona środowiska.

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 inter-

netowej: www.jedlinsk.pl/adopcja

Informujemy mieszkańców gminy Jedlińsk, posiadających 
psy lub koty, o możliwości wysterylizowania/wykastro-

wania 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.
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Do Urzędu Gminy w Jedliń-
sku wpłynęło 67 wnio-
sków na odbiór azbestu z 
budynków mieszkalnych 
oraz gospodarczych. Właści-
ciele nieruchomości wska-
zali, że do odbioru i utylizacji 
będzie ok. 130,71 ton wyro-
bów zawierających azbest. 
Koszty demontażu wyro-
bów azbestowych pokrywają  
właściciele nieruchomości.

W lutym 2017 r. Wójt Gminy 
Jedlińsk wystąpił z wnioskiem 
do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie o 
dofinansowanie w formie dota-
cji ww. zadania. Procentowy 
udział środków WFOŚiGW jaki 
gmina może uzyskać na reali-
zację zadania to 85% kosztów 
kwalifikowanych, pozostałe 
15% zostanie sfinansowane 

ze środków własnych gminy.  
W maju 2017 r. Wójt Gminy 
otrzymał promesę na dofi-
nansowanie zadania w for-
mie dotacji w wysokości do 
32.757,76 zł, co stanowi do 
85% kosztu kwalifikowanego 
zadania.

Planuje się, że odbiór zde-
montowanych płyt azbesto-
wych od właścicieli, którzy zło-
żyli wnioski rozpocznie się w III 
kwartale 2017 r.

Mieszkańcy, którzy planują 
wymianę pokrycia dachowego 
z płyt azbestowo-cemento-
wych mogą skorzystać z dofi-
nansowania odbioru i uniesz-
kodliwiania po uprzednim zło-
żeniu wniosków w Urzędzie 
Gminy w Jedlińsku. Nabór taki 
zostanie ogłoszony w sposób 
zwyczajowo przyjęty w I kwar-
tale przyszłego roku.

Zwrot podatku akcyzowego

Informacja o odbiorze do utylizacji 
wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Jedlińsk przypomina o możliwości odzy-
skania przez rolników części podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywane-
go do produkcji rolnej.

Aby otrzymać zwrot podatku 
należy złożyć wniosek w termi-
nie od 1 do 31 sierpnia 2017 
r. Do wniosku należy załączyć 
faktury VAT (lub ich kopie) stano-
wiące dowód zakupu oleju napę-
dowego w okresie od 1 lutego 
2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Za producenta rolnego uznaje 
się osobę fizyczną, osobę 
prawną lub jednostkę organi-
zacyjną nie posiadającą osobo-
wości prawnej, będącą posiada-
czem gospodarstwa rolnego w 
rozumieniu przepisów o podatku 
rolnym. Za gospodarstwo rolne 
w rozumieniu przepisów ustawy 
o podatku rolnym uważa się 
obszar gruntów sklasyfiko-
wanych w ewidencji gruntów 
i budynków jako użytki rolne 
lub jako grunty zadrzewione 
lub zakrzewione na użytkach 
rolnych o powierzchni przekra-
czającej 1 ha lub 1 ha przeli-
czeniowy, z wyjątkiem grun-
tów zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej innej 
niż działalność rolnicza. W przy-
padku, gdy grunty gospodar-
stwa rolnego stanowią przed-
miot współposiadania, zwrot 
podatku akcyzowego przysłu-
guje temu współposiadaczowi, 
co do którego pozostali współ-
posiadacze wyrazili pisemną 
zgodę (zgoda będzie wyrażana 
we wniosku i nie dotyczy współ-
małżonków). W przypadku, gdy 
producent rolny podlega wpi-
sowi do Krajowego Rejestru 
Sądowego, we wniosku o zwrot 
podatku akcyzowego, podaje 
numer z tego rejestru.

Kwotę zwrotu podatku akcyzo-
wego ustala się jako iloczyn ilo-
ści oleju napędowego zakupio-
nego do produkcji rolnej, wyni-
kającej z faktur VAT oraz stawki 
zwrotu do 1 litra określonej w 
rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 21 listopada 2016 r. w 
sprawie stawki zwrotu podatku 
akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej na 
1 litr oleju w 2017 roku (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1934), z tym, że 
kwota zwrotu podatku nie może 
być wyższa niż kwota stano-
wiąca iloczyn stawki zwrotu na 
1 litr oleju napędowego, liczby 
86 oraz powierzchni użytków 
rolnych będących w posiadaniu 
lub współposiadaniu producenta 
rolnego, wskazanej w ewidencji 
gruntów i budynków jako użytki 

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

Więcej informacji w Urzędzie 
Gminy w Jedlińsku, pok. nr 03.

Kontynuując coroczną akcję zbiórki wyrobów 
zawierających azbest, Wójt Gminy Jedlińsk ogłosił w 

styczniu 2017 r. nabór wniosków na odbiór, transport 
i unieszkodliwianie wyrobów zawierający azbest  
z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jedlińsk.
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Zmiana przepisów 
dotyczących wycinki drzew

IV liga siatkówki w Jedlińsku

17 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie 
ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074). Zmiana ustawy 

przywraca między innymi prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach 
stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane  
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W przypadku, o którym mowa 
wyżej, właściciel nieruchomości 
od 17 czerwca 2017 obowią-
zany jest dokonać zgłoszenia 
do właściwego organu, zamiaru 
usunięcia drzewa, jeżeli obwód 
pnia drzewa mierzonego na 
wysokości 5 cm przekracza:

- 80 cm – w przypadku topoli, 
wierzb, klonu jesionolistnego 
oraz klonu srebrzystego,

- 65 cm – w przypadku kasz-
tanowca zwyczajnego, robi-
nii akacjowej oraz platanu  
klonolistnego,

- 50 cm – w przypadku pozo-
stałych gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno zawierać: 
imię i nazwisko wnioskodawcy, 
oznaczenie nieruchomości, z 
której drzewo ma być usunięte 
oraz rysunek albo mapkę okre-
ślającą usytuowanie drzewa 
na nieruchomości, dodatkowo 
można załączyć zdjęcia drzew 

oraz podać obwody pnia na 
wysokości 5 cm i 130 cm  
mierzonej od ziemi.

W terminie 21 dni od otrzy-
mania zgłoszenia, pracownik 
Urzędu Gminy w Jedlińsku 
dokona oględzin drzew. Drzewa 
będzie można usunąć dopiero 
po upływie 14 dni od oględzin, 
pod warunkiem, że urząd nie 
wniesie sprzeciwu. W przy-
padku nieusunięcia drzewa 
przed upływem 6 miesięcy 
od przeprowadzonych oglę-
dzin, usunięcie drzewa będzie 
mogło nastąpić po dokonaniu  
ponownego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od 
dokonania oględzin właściciel 
nieruchomości wystąpi o wyda-
nie decyzji o pozwolenie na 
budowę, a budowa ta będzie 
mieć związek z prowadzeniem 
działalności gospodarczej i 
będzie realizowana na części 

nieruchomości, na której rosło 
usunięte drzewo będące przed-
miotem procedury zgłoszenia, 
wówczas na właściciela nie-
ruchomości nałożony zostanie 
obowiązek uiszczenia opłaty za 
usunięcie drzewa.

Usunięcie drzewa bez sto-
sownego zgłoszenia lub przed 
upływem terminu do wniesienia 
sprzeciwu, tj. 14 dni od oględzin, 
a także w przypadku sprzeciwu 
organu, i bez zezwolenia, skut-
kować będzie naliczeniem admi-
nistracyjnej kary pieniężnej.

W przypadku usuwania drzew 
z nieruchomości znajdujących 
się we władaniu innych podmio-
tów lub usuwania drzew przez 
osoby fizyczne w związku z pro-
wadzoną działalnością gospo-
darczą, obowiązek uzyskania 
zezwolenia na usunięcie drzew 
zależy od wielkości obwodu 
pnia mierzonego na wysoko-

ści 5 cm (wcześniej była to  
wysokość 130 cm).

Zgodnie z nowelizacją ustawy 
zezwolenie będzie trzeba 
uzyskać w przypadku usu-
wania drzew, których obwód 
na wysokości 5 cm od ziemi  
będzie przekraczał:

- 80 cm – w przypadku topoli, 
wierzb, klonu jesionolistnego 
oraz klonu srebrzystego,

- 65 cm – w przypadku kasz-
tanowca zwyczajnego, robi-
nii akacjowej oraz platanu  
klonolistnego,

- 50 cm – w przypadku pozo-
stałych gatunków drzew.

Spotkanie otworzył wójt 
gminy Kamil Dziewierz, który 
powitał wszystkich zgromadzo-
nych i przedstawił swoje ocze-
kiwania w stosunku do Stowa-
rzyszenia. Na zebraniu wybrano 
zarząd oraz ustalono główne 
cele, czyli:

• Wspieranie i upowszechnia-
nie kultury fizycznej i sportu, 

• Rozwój zainteresowania 
sportem i aktywnością ruchową 
wśród młodzieży,

• Popularyzacja piłki siatkowej 
wśród młodzieży oraz zebranie 
jak największej grupy młodych 
ludzi chętnych do uprawiania tej 
dyscypliny sportu

• Zapobieganie złym zacho-
waniom (patologiom) poprzez 
organizację zajęć sportowych

• Promocja piłki siatkowej w 
gminie Jedlińsk

W Stowarzyszeniu została 
utworzona drużyna seniorska, 
która od tego sezonu będzie 
występowała w rozgrywkach IV 
Ligi MWZPS (Mazowiecko-War-
szawskiego Związku Piłki Siat-
kowej) jako Klub SPS Jedlińsk. 

W ramach działalności Sto-
warzyszenia będą prowadzone 
zajęcia z młodzieżą z terenu 
gminy Jedlińsk. Utworzona 
zostanie drużyna juniorska, na 
której w przyszłości będzie opie-
rała się drużyna seniorska. Tre-

ningi i mecze będą się odbywać 
na obiektach Publicznej Szkoły 
Podstawowej i dawnego Gimna-
zjum w Jedlińsku. 

Na spotkanie zostali zapro-
szeni przedstawiciele zarządu 
Stowarzyszenia Czarnych 
Radom, którzy wyrazili chęć 
współpracy w przyszłości  
między Stowarzyszeniami. 

Wszystkich sympaty-
ków Piłki Siatkowej zapra-
szamy na spotkania naszej 
nowej drużyny oraz jej  
gorący doping. 

16 stycznia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Jedlińsku od-
było się spotkanie, na którym zostało założone  

STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW PIŁKI SIATKOWEJ JEDLIŃSK. 
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Z życia szkół
PSP w Bierwcach

Kolejne sukcesy w konkursach
Konkurs Języka Angielskiego 
English Five
26 kwietnia w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Jedlińsku odbył się 
etap gminny konkursu języka angiel-
skiego dla uczniów klas V English 
Five. Naszą szkołę reprezentowali 
przygotowani przez dyrektor Elżbietę 
Łobodę Paweł Bzducha i Jakub Bolek. 
Miło nam poinformować, że Paweł 
Bzducha zajął pierwsze miejsce, 
pokonując innych reprezentantów 
szkół, a Jakub Bolek uplasował się w 
pierwszej dziesiątce.

Finał konkursu Teddy
28 kwietnia w Mazowieckim Samo-

rządowym Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Radomiu odbył się fi-
nał XIV edycji Regionalnego Konkur-
su Języka Angielskiego Teddy. Wziął 
w nim udział uczeń klasy III Tomasz 
Kucharski – laureat III stopnia Mię-
dzyszkolnego Konkursu Języka An-
gielskiego. Kolejny raz możemy się 
pochwalić, ponieważ Tomasz zdobył 
III miejsce.

Gminny Konkurs 
Piosenki Angielskiej
Z dumą informujemy, że nasze 

uczennice z klasy IV i VI wyśpiewały 
główne nagrody w Gminnym Konkur-
sie Piosenki Angielskiej, który odbył 
się w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Jedlińsku. W kategorii zespół naszą 
szkołę reprezentowały uczennice z 
klasy VI – Aleksandra Kwiecień i 
Zofia Rudecka i uczennice klasy IV 
– Julia Kwiecień i Milena Rudecka – 
zdobywczynie I miejsca. Zwycięstwo 
wywalczyła także Zofia Rudecka  
w kategorii Solista.

W murach szkoły
Koncerty Wędrującej Filharmonii
W bieżącym roku dwukrotnie go-

ściliśmy Marcin Jóźwik, założyciela 
Wędrującej Filharmonii. Muzyk zabrał 
nas w niezwykłe muzyczne podróże, 
pierwsza była nam szczególnie bli-
ska, ponieważ nawiązywała do losów 
Janko Muzykanta, bohatera stworzo-
nego przez patrona naszej szkoły. 
Oprócz koncertów nasi uczniowie 
wzięli udział w muzycznych warszta-
tach, które szczególnie spodobały się 
najmłodszym.
Obchody Pierwszego Dnia Wiosny 

połączone zostały z Dniem Samo-
rządności, podczas którego nasi 
podopieczni przejęli władzę w szkole 
i prowadzili lekcje. Po zajęciach roz-
strzygnięto konkursy i zorganizowa-
no wiosenny pokaz mody.
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 

Maja została przedstawiona przez 
uczniów klasy IV, którzy w formie 
Wiadomości Telewizyjnych przedsta-
wili najważniejsze fakty towarzyszą-
ce temu wydarzeniu.
Na uroczystość Dnia Mamy i Taty 

każda z klas przedstawiła przygoto-
wany przez siebie program artystycz-
ny. Następnie rodzice zostali obda-
rowani własnoręcznie wykonanymi 
przez dzieci prezentami. Ten uroczy-
sty czas dodatkowo osłodził przygo-
towany przez rodziców poczęstunek.
Dzięki Radzie Rodziców nasi ucznio-

wie mogli bardzo ciekawie spędzić 
Dzień Dziecka. Radości i atrakcji 
było całe mnóstwo – zaczynając od 
animatorów, którzy urozmaicili czas 
zabawami, kończąc na wizycie stra-
żaków, malowaniu twarzy, włosów i 
Pokazie Szkolnych Talentów, dzięki 
którym po raz kolejny mieliśmy oka-

zję dowiedzieć się, jakie tajemnice 
skrywają nasi wychowankowie. Tra-
dycyjnie już o uczniach naszej szkoły 
pamiętała radna gminy Jedlińsk Ewa 
Ofiara, która przygotowała dla dzieci 
słodki poczęstunek. Bardzo serdecz-
nie dziękujemy radnej za pamięć.
W mijającym roku szkolnym gościli-

śmy w Bierwcach Grupę Artystyczną 
Rekonstrukto, która zaprezentowała 
społeczności szkolnej pokaz histo-
ryczny zatytułowany „Staropolski 
Sarmatyzm i Epoka Szlachecka”. 
Aktorzy nie tylko opowiadali o mi-
nionych czasach, ale zaprezentowali 
także strój szlachcica i rodzaje bro-
ni, jakimi się posługiwał. Uczniowie 
bardzo entuzjastycznie zareagowali 
na pokaz, dlatego nie pozostaje nam 
nic innego, jak organizować podobne 
lekcje w przyszłości.

Wydarzenia pozaszkolne
Katyń – Pamiętamy!
27 kwietnia 2017 r. dyrektor Elżbie-

ta Łoboda oraz poczet sztandarowy 
z naszej szkoły brali udział w uroczy-
stych obchodach Dnia Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej w PSP w Jedlance.

Lekcja przedsiębiorczości w Ban-
ku PKO BP
Uczniowie klas starszych, wraz ze 

swoimi wychowawczyniami, przyje-
chali do Radomia do Banku PKO BP na 
lekcję przedsiębiorczości. W trakcie 
zajęć dowiedzieli się między innymi, 
w jaki sposób można gromadzić zaso-
by finansowe, jak je wpłacać, wypła-
cać i jak nimi rozporządzać. Zwiedzili 
każdy bankowy zakamarek, poznając 
zasady pracy w tym miejscu.

Wycieczka w Góry Świętokrzy-
skie
W maju uczniowie klas III–VI wraz ze 

swoimi wychowawczyniami pojechali 
na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. 
Pierwszym punktem programu było 
Centrum Nauki Leonado da Vinci, w 
którym uczniowie najpierw uczest-
niczyli w warsztatach, a następnie 
oglądali unikalną wystawę „Człowiek 
– niezwykła machina”. W dalszej ko-
lejności udali się do Zagnańska, by 
na własne oczy przekonać się, jak 
potężny jest Dąb Bartek. Dopełnie-
niem wyjazdu była wizyta w Oceani-
ka Polanika, miejscu, w którym każdy 
miłośnik wodnego życia znajdzie coś 
interesującego i zobaczy stworzenia 
na co dzień niedostępne.

Warsztaty i szkolenia
Warsztaty pisanki wielkanocnej
Przed Świętami Wielkanocnymi 

uczniowie naszej szkoły uczestniczy-
li w warsztatach tworzenia i ozdabia-
nia woskowej pisanki wielkanocnej. 
Twórczyni ludowa przekazała uczest-
nikom tajniki wspomnianej sztuki i 
pomogła im własnoręcznie wykonać 
trzy pisanki. Efektami prac zaskocze-
ni byli nawet sami uczniowie.

Szkolenie dla uczniów przez pra-
cowników KRUS-u
Nasi uczniowie odbyli szkolenie  

w zakresie bezpieczeństwa na wsi, 
które specjalnie dla nich przepro-
wadzili pracownicy Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. Dzięki 
wykładowi nasi podopieczni uświa-
domili sobie, jak bardzo szkodliwe dla 
życia, zdrowia i najbliższego środowi-
ska, są środki chemiczne. Zapamiętali 
także zasady obowiązujące podczas 
wykonywania prac w gospodar-
stwach rolnych.

Kolejne projekty już od nowego 
roku szkolnego
Pragniemy się pochwalić, że nasza 

szkoła, jako jedyny reprezentant 
Gminy Jedlińsk, otrzymała dotację w 
Konkursie Grantowym „Działaj Lo-
kalnie” w ramach Programu Polsko
-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanym przez Akademię Roz-
woju Filantropii w Polsce i Stowarzy-
szenie Centrum Młodzieży „Arka” za 
autorski projekt pt. „Zagraj w zielo-
ne”. Projekt ten będzie realizowany 
w naszej szkole w roku szkolnym 
2017/2018. Już dzisiaj zapraszamy 
wszystkich mieszkańców Bierwiec 
i okolic do współpracy.

PSP Bierwce
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PSP w Ludwikowie

PSP w Jedlance

Dzieci (…) cieszą się chwilą 
obecną, jak mało kto potrafi.

św. Jan Paweł II

Wielki przyjaciel dzieci, pedagog 
i wychowawca J. Korczak mówił: „Do 
zabawy potrzebny miły towarzysz i 
natchnienie, więc swoboda.”. Takie 
właśnie beztroskie chwile staramy się 
zapewnić uczniom PSP w Ludwikowie 
w czasie szkolnych festynów.

W bieżącym roku szkolnym, 
ze względu na liczne konkursy 
i wycieczki, festyn z okazji Dnia 
Dziecka odbył się w dniu 24 maja. 
Dzięki zaangażowaniu Rady Rodzi-
ców oraz sponsorom na uczniów 
czekały w tym dniu liczne atrakcje. 
Dzieci uczestniczyły w interesującej 
prelekcji przeprowadzonej przez sier-
żanta sztabowego Pawła Wójcika z 
Komisariatu Policji w Jedlińsku. Udaną 
zabawę przedszkolakom i uczniom 
klas I–III zapewniły animatorki. Dzięki 
OSP w Jankowicach, każdy uczestnik 
festynu mógł poczuć się jak strażak 
w akcji ratunkowej. Uczniowie klas 
IV–V zdawali tego dnia test na kartę 
rowerową. Nie zabrakło również kieł-
basek z grilla i słodyczy, po które 
zawsze chętnie sięgają nasi milusiń-
scy. Zbędne kalorie można było spalić  
w rozgrywkach sportowych.

W dniu 13 czerwca 2017 roku 
odbyła się w naszej szkole II edycja 
Gminnego Konkursu „W Zdrowym 
Ciele – Zdrowy Duch!”. Konkurs ma 
charakter profilaktyczny i współfi-
nansowany jest z środków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Jedlińsku. W bieżą-
cym roku przebiegał on pod hasłem: 
„Wyloguj się!”. W rywalizacji wzięło 
udział sześć drużyn reprezentują-
cych szkoły z terenu gminy Jedlińsk. 
Uczniowie rywalizowali w dwóch 
kategoriach – klasy I–III i klasy IV–
VI. Nad prawidłowym przebiegiem 
poszczególnych konkurencji czuwała 
komisja w składzie: dyrektor GCKiKF 
w Jedlińsku Agnieszka Gryzek, dyrek-
tor GBP w Jedlińsku Bożena Starzyń-
ska, kierownik GOPS w Jedlińsku 
Urszula Romanowska oraz radni z 
obwodu szkoły Zbigniew Dobosz i 
Łukasz Kurek. Na rozstrzygnięciu kon-
kursu gościliśmy sekretarza gminy  
Jedlińsk Andrzeja Pawluczyka.

Celem konkursu, oprócz utrwalenia 
wiedzy na temat uzależnień beha-
wioralnych: od komputera, Internetu, 

telefonu komórkowego, było zapro-
ponowanie dzieciom alternatywnych 
form spędzania wolnego czasu. Ideę 
odtwórstwa historycznego propago-
wali wśród uczniów rekonstruktorzy 
wczesnego średniowiecza: Miko-
łaj Borzywoj Makowski, Róża Runa 
Dziubińska i Kacper Niemił Mokosa. 
Dzieci świetnie bawiły się przy prze-
ciąganiu liny, walce na worki, tkaniu 
na bardku (proste urządzenie do 
tkania krajek). Największe zaintere-
sowanie wzbudziły jednak pokazy 
walki i elementów średniowiecznej 
taktyki – mur (ściana) tarcz.

Noc Kupały to słowiańskie święto 
związane z letnim przesileniem 
Słońca, obchodzone w czasie najkrót-
szej nocy w roku, która przypada około 
21–22 czerwca. Kościół katolicki, nie 
mogąc wykorzenić corocznych obcho-
dów pogańskiej Sobótki wywodzącej 
się z wierzeń słowiańskich, podjął 
próbę zasymilowania święta z obrzę-
dowością chrześcijańską. Późniejsza 
wigilia św. Jana – potocznie zwana 
też nocą świętojańską – posiada 
wiele zapożyczeń ze święta pogań-
skiego i obchodzona jest w nocy  
z 23 na 24 czerwca.

Tradycyjna Sobótka obchodzona 
jest również w Jedlińsku. Festyn to 
okazja do zaprezentowania dorobku 
artystycznego szkół, przypomnienia 
obrzędowości jedlińskiego wesela  

i wspólnej zabawy mieszkańców.
Uczniowie PSP w Ludwikowie w 

bieżącym roku zaprezentowali dwa 
układy taneczne do fragmentów 
koncertu A. Vivaldiego „Cztery pory 
roku”. Tańczyły uczennice z klas 0–
IV: Zuzia Głuch i Zosia Szymańska – 
nasze elfiki z OP, Julia Walczak – klasa 
I, Maja Jakubiak i Natalia Szymań-
ska – klasa II, Natalia Gryz, Karolina 
Michałowska, Andżelika Morawska, 
Oliwia Piątkowska, Julia Szymańska 
– klasa III, Wiktoria Ofiara i Weronika  
Woźniak z klasy IV.

Piosenkę z filmu „Szatan z siódmej 
klasy” – „Lato, lato” (muzyka W. Krze-
miński, słowa L. J. Kern) zagrały na fle-
tach Klaudia Tatar i Natalia Tkaczyk z 
klasy VI, a zaśpiewały: Patrycja Kwie-
cień, Kinga Morawska, Joanna Sikora, 
Weronika Szczęsna i Klaudia Tatar. W 
utworze „Budujemy łódź” do muzyki 
i tekstu M. Sochackiego usłyszeliśmy 
Karola Palucha, również z klasy VI.

Wymagajcie od siebie…
św. Jan Paweł II
W ostatnich tygodniach roku 

szkolnego 2016/2017 uczniowie 
PSP im. Jana Pawła II w Ludwikowie 
sięgnęli po laury w licznych konkur-
sach odbywających się na terenie  
naszej gminy i nie tylko.

W XVII edycji Gminnego Kon-
kursu Matematycznego o Tre-
ściach Ekologicznych pod hasłem 
„Rok Rzeki Wisły” III miejsce dru-
żynowo zajęli uczniowie klasy 
VI: J. Chojnacki, K. Tatar, N. Tka-
czyk, D. Wójcik, a indywidualnie  
miejsce V – J. Chojnacki.

W XVII edycji  Gminnego Kon-
kursu Wiedzy o Regionie „Czy znasz 
swoją gminę?” II miejsce zajęła 
drużyna w składzie: P. Kwiecień, 
K. Morawska, J. Stachura, N. Tkaczyk,  

a II miejsce indywidualnie uczen-
nica klasy VI N. Tkaczyk. W XVI edycji 
Gminnego Konkursu Plastycznego 
„Chrońmy by przetrwać – chrońmy by 
żyć” wyróżnienia zdobyły: J. Szy-
mańska – klasa III, Z. Szeliga – klasa VI, 
N. Tkaczyk – klasa VI.

Drużyna naszej szkoły zdobyła rów-
nież III miejsce w konkursie wiedzy  
i spostrzegawczości na trasie X Pie-
szego Rajdu Spódnicowego Śladami 
Witolda Gombrowicza. W cyklicznym  
konkursie przyrodniczo-profilak-
tycznym „Las jest naszym przyja-
cielem” uczeń klasy VI Dawid Wójcik 
zajął I miejsce, a Zuzanna Szeliga 
otrzymała wyróżnienie. W IX edy-
cji Gminnego Konkursu Piosenki 
Angielskiej – III miejsce w kategorii 
„solista” zajął K. Paluch, który wykonał 
piosenkę A. Walkera „Faded”. III miej-
sce w Gminnym Konkursie Wiedzy o 
Witoldzie Gombrowiczu zajęła uczen-
nica K. Tatar, a miejsce IV – D. Wójcik.

II miejsce w III Turnieju Piłki Nożnej 
o Puchar Dyrektora Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Batalionów Chłop-
skich w Starych Zawadach zajęła 
drużyna w składzie: K. Boczek, J. 
Chojnacki, M. Kaszuba, M. Kowalczyk, 
P. Kwiecień, M. Lipiec, K. Morawska, J. 
Stachura, D. Wójcik.

Z dumą informujemy, iż po raz 
kolejny uczeń klasy VI Jakub Choj-
nacki został laureatem Ogólnopol-
skiego Konkursu „Mój Patron”, który 
organizowany jest przez SP nr 94 
w Warszawie. Konkursowi patro-
nuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 
W tegorocznej edycji konkursu Kuba  
zajął II miejsce.

Serdecznie gratulujemy uczniom 
PSP im. Jana Pawła II w Ludwikowie 
osiągnięć i życzymy kolejnych sukce-
sów w roku szkolnym 2017/2018.

Dorota Molenda-Mokosa

W marcu Agnieszka Szymańska 
zorganizowała warsztaty z robotyki 
dla uczniów i nauczycieli ze szkół 
w gminie Jedlińsk. Dzięki Rafałowi 
Mitkowskiemu, prezesowi Edu-
Sense, dzieci twórczo spędziły czas, 
korzystając z platformy OzoBlockly 
i programując OzoBota – robota, roz-
poznającego sekwencje kolorowych 
linii. Już niedługo kolejna dawka zajęć 
z programowania.

21 marca był Światowy Dzień 
Poezji. Celem była promocja czyta-
nia, pisania, publikowania i naucza-
nia poezji na świecie. Aktywności 
popularyzujące lirykę: gazetki i 
wystawa, na której pokazano tomiki 
wierszy i informacje o poetach, cie-
szyły się uwagą dzieci. Były miejsca 
eksponujące utwory i zachęcające 
do czytania. Rozpoczęliśmy spotka-
niem młodszych uczniów. Wiersze 
czytali: Magdalena Trzmiel-Wieteska 
– przewodnicząca Rady Rodziców, 
nauczyciele, uczniowie. Bawiliśmy 
się słowami – szukaliśmy rymów, 
układaliśmy wiersze, zastanawia-

liśmy się nad poezją w życiu. Starsi 
czytali młodszym, w bibliotece odby-
wały się konkursy. Działania propo-
nowane przez Marię Kosno zwracały 
uwagę na piękno poezji. Pierwszego 
Dnia Wiosny dzieci przyszły do szkoły 
w barwnych ubraniach z instrumen-
tami, by podczas marszu oznajmić 
mieszkańcom, że zima odeszła. Nie 
było osoby w Jedlance, która nie 
słyszałaby pochodu. Poinformowa-
liśmy, że nastaje wiosna. Korowód 
był  wstępem, gdyż po marszu, na 
którym nikt nie szczędził gardeł, cze-
kała grillowa uczta. W Światowym 
Dniu Profilaktyki dzięki Barbarze 
Michalskiej i Komendzie Miejskiej 
Policji w Radomiu odwiedził nas 
aspirant Adam Jamrozy, który przy-
był w asyście wilczura Saby. Było 
o bezpieczeństwie, zagrożeniach z 
Internetu i uzależniających grach. 
Poruszany był kontakt z nieznajo-
mymi i profilaktyka uzależnień. Na 
koniec Saba, mistrzyni województwa  
zaprezentowała swoje umiejętności.

22 marca uczniowie pod opieką 

Ryszarda Dziury brali udział w Tur-
nieju koszykówki o Puchar Wójta 
Gminy Jedlińsk. Kolejny raz młodzi 
sportowcy z PSP w Jedlance pokazali 
swoje umiejętności sportowe i wolę 
walki. W kategorii dziewcząt i chłop-
ców po zaciętych bojach w klasyfika-
cji zajęliśmy II miejsce.

23 marca odbył się Dzień Otwarty. 
Odwiedzili nas kandydaci do szkoły 
wraz z rodzicami. Dyrektor Ryszard 
Dziura zapoznał wszystkich z osią-
gnięciami szkoły, ofertą edukacyj-

no-wychowawczo-opiekuńczą pla-
cówki oraz z warunkami rekrutacji. 
Przedstawiono rodzicom specyfikę 
pracy oddziału przedszkolnego i pro-
gram przygotowany przez dzieci pod 
opieką Katarzyny Paduszek. Goście 
zwiedzali placówkę, rozmawiali  
z nauczycielami i świetnie się bawili.

28 marca Agnieszka Szymańska 
i Anna Paszkiewicz przeprowadziły 
szkolenie z programowania bez 
komputera. W tym dniu, nauczyciele  
i dyrektorzy ze szkół z terenu gminy 
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Jedlińsk zamienili się w uczniów i pró-
bowali swoich sił w przygotowanych 
przez prowadzące różnorodnych 
formach aktywności związanych z 
programowaniem. Dzielenie się wie-
dzą i własnym doświadczeniem było 
jednym z celów szkolenia.

30 marca ośmioro uczniów brało 
udział w finałach powiatu radom-
skiego w biegach przełajowych w 
Jedlińsku. Wszyscy sprawili niespo-
dziankę. Sześcioro z nich awansowało 
do finałów międzypowiatowych. W 
klasyfikacji drużynowej dziewczynki 
zajęły III miejsce, a chłopcy V. Trene-
rem dzieci był Ryszard Dziura. Adrian 
Kaszuba, Damian Walczak i Jakub 
Wieteska 6 kwietnia zajęli IV miej-
sce w finale powiatu radomskiego w 
tenisie stołowym. Kolejna dyscyplina 
sportowa, w której dzieci z Jedlanki 
zajęły wysokie miejsce przynosząc 
chlubę szkole i całej miejscowości. 
Sukcesem naszego trenera i dzieci 
był wywalczony awans do finału 
Mazowsza w biegach przełajowych. 7 
kwietnia Magdalena Bolek, Karolina 
Majak, Kinga Ziółek, Weronika Okrój 
walczyły w międzypowiatowych 
finałach w biegach przełajowych 
w Jedlińsku. Dwie biegaczki wraz z 
Ryszardem Dziurą reprezentowały 
region radomski w finale Mazowsza 
w Ostrołęce.

19 kwietnia z inicjatywy Anny 
Paszkiewicz włączyliśmy się w 
obchody 74. rocznicy wybuchu 
powstania w getcie warszawskim. 
Uczestniczyliśmy w lekcji z Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN w 
ramach akcji społeczno-edukacyjnej 
„Żonkile 2017”. Zrobiliśmy papie-
rowe żonkile i wystawę upamiętnia-
jącą wydarzenia z 1943 r., obejrzeli-
śmy film pt. „Nie było żadnej nadziei. 
Powstanie w getcie warszawskim 
1943”. Złożyliśmy kwiaty i zapalili-
śmy znicz przy „Głazach Pamięci”.

21 kwietnia byliśmy gospodarzami 
międzypowiatowego półfinału w 
minikoszykówce dziewcząt i chłop-
ców. Zawody otworzył sekretarz 
gminy Jedlińsk Andrzej Pawluczyk z 
przewodniczącą rady rodziców Mag-
daleną Trzmiel-Wieteską. Organiza-
cja tego turnieju była dla nas wielkim 
wyróżnieniem i zaufaniem. W grupie 
A rywalizowali najlepsi z powiatu 
radomskiego, szydłowieckiego i przy-
suskiego. Zespoły wyłonione zostały 
w eliminacjach gminnych, mię-
dzygminnych i powiatowych. Ciężką 
pracą trenera Ryszarda Dziury nasze 
złote dziewczyny z Jedlanki znowu 
najlepsze!

24 kwietnia minęła trzynasta rocz-
nica nadania imienia szkole i poświę-
cenia sztandaru. Odbyła się akade-
mia, której celem było wzbogacenie 
wiedzy o patronach, kształtowanie 
postaw sprzyjających otwartości 
na historię i naukę, promocja czy-
telnictwa. Patroni, przydali naszej 
placówce indywidualną tożsamość 
wyróżniającą ją spośród innych szkół. 
Możemy się od nich uczyć wytrwało-
ści, konsekwencji w dążeniu do celu, 
szacunku do pracy. Dzień Patronów 
był okazją do przypomnienia, że uro-
dzeni w Jedlance Bracia Załuscy byli 
nieprzeciętnie zdolni, mądrzy, grun-
townie wykształceni, mający pasje, 
z których największą była miłość do 
książek. Dzięki niej powstało naj-
większe dzieło ich życia – pierwsza w 
Polsce biblioteka publiczna. Odbyły 
się konkursy wiedzy o patronach. 
Odpowiedzialną za ten dzień była 
Maria Kosno.

26 kwietnia miały miejsce uro-
czyste obchody z okazji 77. rocz-
nicy zbrodni katyńskiej i 7. rocznicy 
posadzenia „Dębu Pamięci”. Odpra-
wiono mszę św. w intencji ofiar. Po 
wprowadzeniu pocztów sztandaro-
wych szkół z terenu gminy Jedlińsk 
wartę honorową zaciągnęli ucznio-
wie kl. V. Wciągnięto flagę narodową 

na maszt. Minutą ciszy uczczono 
pomordowanych w Katyniu i ofiary 
katastrofy smoleńskiej. Dyrektor 
Ryszard Dziura przypomniał w swoim 
wystąpieniu tragiczne wydarzenia. 
Podkreślał wagę obowiązku spo-
czywającego na kolejnych pokole-
niach. Zwrócił się z prośbą o pamięć: 
„Naród, który nie zna swej historii, 
skazany jest na jej powtórne prze-
życie, naród taki umiera i nie buduje 
przyszłości. Możemy przebaczyć, ale 
nie możemy zapomnieć.” Po wyświe-
tleniu impresji dotyczącej faktów 
z 1940 r. uczniowie klasy VI, pod 
opieką Anny Paszkiewicz, zaprezen-
towali program artystyczny. Takie 
pielęgnowanie historii stwarza oka-
zję do zaszczepienia młodemu poko-
leniu pamięci o faktach, widzianych 
przez pryzmat losu narodu polskiego, 
konkretnych ludzi. Edukacyjny i spo-
łeczny wymiar takiego świętowania 
polega na integracji środowisk edu-
kacyjnych, samorządowych i spo-
łeczności lokalnych. Ma zachęcać do 
podjęcia wspólnych działań na rzecz 
wychowania młodzieży na świado-
mych i odpowiedzialnych obywateli, 
żyjących w poczuciu przynależności 
do narodu. Delegacje złożyły kwiaty i 
zapaliły znicze pod „Głazami Pamięci”.

28 kwietnia Magdalena Bolek i 
Karolina Majak w wyniku elimina-
cji reprezentowały szkołę, gminę 
Jedlińsk, powiat i cały region radom-
ski w finale Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w Ciechanowie 

w biegach przełajowych. Ciężka 
praca i trud powodują, że wszystkie 
marzenia stają się realne – powtarza 
Ryszard Dziura.

11 maja upłynął w sportowej 
atmosferze. Wizyta drużyny Cerrad 
Czarni Radom, w składzie: Bartłomiej 
Bołądź, Michał Ostrowski, Wojciech 
Żaliński i Krzysztof Michalski była 
niespodzianką. Gości powitał dyrek-
tor Ryszard Dziura z wójtem gminy 
Jedlińsk Kamilem Dziewierzem, 
sympatykiem siatkówki. Uczniowie 
obejrzeli prezentację o drużynie a 
następnie poznali życie siatkarza. 
Po serii pytań zawodnicy zaprosili 
uczniów do treningu, po czym roze-
grano mecz. Spotkanie zakończono 
zdjęciem i autografami. Wizytę zor-
ganizowała Barbara Michalska.

W maju i czerwcu odbyły się 
wycieczki: do Warszawy, gdzie dzieci 
były w ZOO i Centrum Nauki Kopernik 
– opiekę sprawowali Katarzyna Padu-
szek, Dorota Kucharczyk, Tomasz 
Ostrek i Barbara Michalska; w Góry 
Świętokrzyskie, w której uczestni-
czyły dzieci ze świetlicy szkolnej 
i kl. III. Pod okiem Angeliki Lipiec i 
Bożeny Sobstyl uczniowie zwiedzili 
atrakcje Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego oraz bawili się w „Baby-
jagowie”.

W dniach 15–20 maja uczniowie 
wraz z Agnieszką Szymańską i Anną 
Paszkiewicz byli na Zielonej Szkole 
nad morzem w Kołobrzegu. Oprócz 
zajęć edukacyjnych uczniowie 

aktywnie spędzali czas podczas spa-
cerów, rejsu po Bałtyku, w muzeach, 
parku linowym, lekcjach tematycz-
nych, na basenie i zabaw na plaży. 
Głównym celem wyjazdu była nauka 
samodzielności i odpowiedzialności. 
Systematycznie wdrażano zasady 
kulturalnego zachowania się w miej-
scach publicznych. Był to bardzo 
dobry sposób na integrację zespołu 
szkolnego. Uczniowie uczestniczyli 
w zabawach i konkursach, ucząc się 
zdrowej rywalizacji.

23 maja drużyna naszej szkoły 
uczestniczyła w III Gminnej Olimpia-
dzie Przedszkolaka we Wsoli i zdo-
była III miejsce. Dzieci przygotowały 
Katarzyna Paduszek i Dorota Kuchar-
czyk. Uczniowie walczyli dzielnie w 
zawodach sportowych i reprezento-
wały szkołę w prezentacji artystycz-
nej.

W PSP w Jedlińsku odbył się 
Gminny Konkurs Wiedzy o Regionie. 
Celem była popularyzacja regionu w 
myśl hasła „Cudze chwalicie, swego 
nie znacie”. Reprezentowali nas: 
Natalia Skałbania, Aleksandra Żarłok 
i Kamil Jurkowski z kl.VI oraz Kamil 
Żurowski z kl. IV. Dzięki zaangażowa-
niu zdobyliśmy III miejsce.

24 maja w ramach języka pol-
skiego i edukacji teatralnej kl. IV była 
w Teatrze im. Jana Kochanowskiego 
w Radomiu na opowieści o przy-
jaźni, która potrafi odmienić smutną 
rzeczywistość i przywrócić radość. 
„Tajemniczy ogród” to zachwycające 

widowisko muzyczne, urzekające 
urodą, aktorstwem i pięknymi pio-
senkami, które na długo zostaną w 
pamięci. Wyjazd zrealizowany przez 
Annę Paszkiewicz.

1 czerwca był u nas Dniem 
Rodziny. Uczniowie wystąpili z pro-
gramem dla rodziców. Były piosenki, 
wiersze, życzenia i upominki. Mag-
dalena Trzmiel-Wieteska, przewodni-
cząca rady rodziców złożyła dzieciom 
życzenia i poczęstowała je lodami 
oraz sokami. Kosze piknikowe, które 
przygotowali rodzice pękały od przy-
smaków. Był grill i zawody sportowe. 
Imprezę przygotowali Dorota Kuchar-
czyk i Tomasz Ostrek.

Z okazji Dnia Dziecka klasy II i III z 
Agnieszką Szymańską i Bożeną Sob-
styl byli na przedstawieniu muzycz-
nym „W krainie bajek”. Spektakl ten 
to efekt połączenia różnych sztuk 
– literatury, muzyki, choreografii, 
sztuki aktorskiej. Podczas występu 
aktorzy zaprosili uczniów do udziału 
w zabawach i konkursach.

1 czerwca, już po raz drugi, ucznio-
wie, nauczyciele, rodzice i pracow-
nicy włączyli się w ustanawianie 
rekordu w jednoczesnym czytaniu w 
ramach Ogólnopolskiej Akcji „Jak nie 
czytam, jak czytam”. Celem kampanii 
jest propagowanie czytelnictwa oraz 
inicjowanie mody na czytanie. Wszy-
scy zaopatrzeni w książki zebraliśmy 
się na placu szkolnym. Klasy starsze 
czytały książki młodszym, rodzice 

– dzieciom. Budowaliśmy wieżę z 
tomów. Każdy dokładał swój starając 
się, żeby była jak najwyższa. Łącząc 
się przy pomocy książek, stworzy-
liśmy łańcuch, którym otoczyliśmy 
teren szkolny. Na koniec odliczyliśmy 
obecne osoby. Zapraszamy ponow-
nie za rok. Inicjatorem wydarzenia 
była Anna Paszkiewicz.

Powiat radomski tworzy 13 gmin. 
Na jego terenie funkcjonuje 65 szkół 
podstawowych. Pomimo, że jeste-
śmy jedną z mniejszych szkół, to 
w roku szkolnym 2016/2017 PSP 
im. Andrzeja i Józefa Załuskich w 
Jedlance w ogólnej punktacji w roz-
grywkach powiatowych zajęła bar-
dzo wysokie V miejsce. Gratulujemy 
dzieciom i Ryszardowi Dziurze woli 
walki, determinacji i zaangażowania.

Kamil Jurkowski z klasy VI pod 
opieką Anny Paszkiewicz zajął III 
miejsce w II Edycji Gminnego Kon-
kursu Ortograficznego o Pióro Wójta 
Gminy Jedlińsk.

11 czerwca na boisku przy PSP w 
Jedlance odbył się festyn „Za jeden 
uśmiech, czyli rodzinnie, zdrowo i 
na sportowo”. Było wspaniale, wiele 
atrakcji i piękna pogoda zgromadziły 
wielu gości. Były występy dzieci, 
konkursy dla wszystkich, kąciki 
tematyczne dla najmłodszych, prze-
jażdżki konne, średniowieczne grupy 
rekonstrukcyjne, motocykle, pokazy 
strażackie, dmuchane zjeżdżalnie, 
występy zespołu wokalnego i wspa-
niała muzyka DJ Martina, rozgrywki 
sportowe i mobilna stacja krwiodaw-
stwa z Radomia. Podczas festynu 
można było zatracić się w smakach 
„chłopskiego jadła”. W kąciku smako-
sza każdy mógł skosztować chleba ze 
smalcem i ogórkiem, specjałów z grilla 
oraz wspaniałych zup, a w kawia-
rence oferowano bogactwo ciast. Na 
zakończenie festynu rozlosowano 
nagrody. Oj, działo się, działo! Trudno 
to wszystko opisać. Ten festiwal 
smaków i kolorów, rodzinnej radości 
i rozrywki długo zostanie w pamięci 
całej społeczności szkolnej. Dyrektor 
Ryszard Dziura dziękował wszystkim, 
którzy byli z nami tego dnia. Dzięku-
jemy uczniom za wspólną zabawę, 
rodzicom za odwiedziny, wsparcie i 
humor, wszystkim osobom zaanga-
żowanym w organizację tego święta! 
To wszystko dla dzieci, szkoły i spo-
łeczności lokalnej. Do zobaczenia za 
rok. Już dziś zapraszamy.

Noc z 13 na 14 czerwca uczniowie 
spędzili na cyklicznej już w naszej 
placówce „Nocce w szkole”, gdzie 
czekała na nich moc atrakcji. Zabawę 
rozpoczęliśmy od gry wiejskiej i spa-
ceru po naszej miejscowości, następ-
nie odbyło się spotkanie z pilotem. 
Kolejnym punktem było malowanie 
karykatur nauczycieli oraz quiz dla 
grona pedagogicznego. Uczyliśmy 
się tańców integracyjnych, zjedliśmy 
pyszną kolację przygotowaną przez 
rodziców. Był czas na dyskotekę i 
pokaz mody piżamowej. Wszelkie 
działania podyktowane były integra-
cją, uczeniem samodzielności i odpo-
wiedzialności oraz kapitalną zabawą. 
Ciekawe, kto lepiej się bawił: dzieci  
czy nauczyciele?

Tak wiele dzieje się w naszej 
szkole. Rok szkolny 2016/2017 
przechodzi do historii jako rok pełen 
wydarzeń, działań i różnorodnych 
aktywności. Zakończony został pięk-
nymi świadectwami, nagrodami i 
wzruszeniami. 

Dziękujemy wszystkim za pracę 
i czas poświęcony naszej szkole, 
która dzięki zaangażowaniu dyrek-
tora Ryszarda Dziury, nauczycieli, 
rodziców, uczniów i wszystkich ludzi 
dobrego serca staje się coraz lepsza 
i piękniejsza. Dziękujemy i zapra-
szamy do naszej szkoły po waka-
cjach, podczas których nasza pla-
cówka przechodzi potężny remont. 
Zapraszamy!
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Zapachniało wakacjami....
Zanim w szkole po raz ostatni 

zadźwięczy dzwonek i nasi ucznio-
wie oraz nauczyciele udadzą się 
na zasłużony wypoczynek, chcemy 
jeszcze raz przypomnieć wydarzenia 
oraz akcje, w jakich brali udział nasi 
wychowankowie.

„Cała Polska czyta dzieciom” to 
kampania społeczna, której celem 
jest motywowanie dzieci do czy-
tania książek. Wiadomo, że verba 
docent, exempla trahunt, toteż do 
naszej szkoły zawitali zaproszeni 
goście, którzy przekonywali, że 20 
minut głośnego czytania dzieciom 
dziennie rozwija wyobraźnię, sty-
muluje rozwój, wzbogaca słownictwo 
oraz buduje niezwykłą więź między 
czytającym a odbiorcą. Radością z 
czytania dzielili się z nami: Teodozja 
Bień – radna powiatu, Danuta Durak 
– dyrektor Centrum Usług Wspól-
nych w Jedlińsku, Agnieszka Gryzek 

– dyrektor GCKiKF w Jedlińsku, Seba-
stian Marciniak –  sierżant sztabowy z 
Komisariatu Policji w Jedlińsku, Wanda 
Walczak – dyrektor Publicznego 
Przedszkola w Jedlińsku, Martyna 
Gut – Gminna Biblioteka Publiczna w 
Jedlińsku, Jan Dupla – dyrektor PSP 
w Jedlińsku, Elżbieta Religa – wice-
dyrektor PSP w Jedlińsku, Agnieszka 
Imiołek – kierownik kuchni w Jedlińsk, 
ks. Filip Gumiński – nauczyciel w 
PSP w Jedlińsku. Na zakończenie 
uczniowie klasy 3a pod kierunkiem 
Donaty Chojnackiej zaprezentowali 
przedstawienie bajkowe. Uroczy-
stość przygotowały: Aneta Kacprzak, 
wicedyrektor Elżbieta Religa, Donata 
Chojnacka, Teresa Leśniewska oraz 
Aneta Kacprzak.

Dzieci z klas zerowych również 
miały możliwość posłuchania tek-
stów literackich. Zaproszeni goście 
– nauczyciele, pracownicy obsługi – 
codziennie czytali dzieciom bajki. O 

wyborze bajki zadecydowali zapro-
szeni goście.

Specjalność „kościuszkowców” 
– konkursy

Wiosenne miesiące to czas inte-
lektualnych zmagań w konkursach. 
Za nami konkurs przyrodniczy, mate-
matyczny o treściach ekologicznych, 
języka angielskiego, plastyczny oraz 
ortograficzny o pióro wójta gminy 
Jedlińsk.

2 czerwca w naszej szkole odbyło 
się podsumowanie gminnych kon-
kursów. Jako pierwsza przedstawiła 
wyniki XVII edycji Gminnego Kon-
kursu Matematycznego o treściach 
ekologicznych pod hasłem: Rok rzeki 
Wisły Marta Drabik – nauczycielka 
matematyki w PSP w Jedlińsku. 
Nagrodzono 24 uczniów za uzy-
skanie I, II, III miejsc oraz wręczono 
nagrody pocieszenia. Następnie XVI 
edycję Gminnego Konkursu Plastycz-
nego „Dzika fauna ziemi jedlińskiej” 
przedstawiła nauczycielka plastyki 
Teresa Leśniewska. Na konkurs wpły-
nęło 142 prace plastyczne wykonane 
w różnorodnych technikach pla-

stycznych (wydzieranki, wycinanki, 
prace malarskie oraz pastele suche i 
olejne). Nagrodzono 43 autorów prac.

Kolejne podsumowanie przypadło 
w udziale Elżbiecie Religa, która pod-
sumowała XV edycję Gminnego Kon-
kursu Wiedzy o Regionie „Czy znasz 
swoją gminę”. I miejsce zespołowo 
uzyskała PSP w Starych Zawadach 
uzyskując 173 pkt na 200 możliwych, 
II miejsce przypadło PSP w Ludwi-
kowie – uczniowie zdobyli 153 pkt, 
natomiast III miejsce zdobyli ucznio-
wie z PSP w Jedlance uzyskując 147 
pkt. Wszyscy pozostali uczniowie 
również otrzymali nagrody rzeczowe. 
Komisja przyznała również nagrody 
indywidualne dla uczniów, którzy 
uzyskali najwyższą ilość punktów, 
a mianowicie: I miejsce otrzymała 
Aleksandra Popiel z PSP w Starych 
Zawadach, zdobywając 48/50 pkt, 
natomiast II miejsce zajęła Natalia 
Tkaczyk z PSP w Ludwikowie, otrzy-
mując 46/50 pkt, a III miejsce zdobył 
Jakub Kowalczyk z PSP w Starych 
Zawadach – uczeń uzyskał 43/50 pkt.

Podsumowanie IX edycji Gmin-
nego Konkursu Języka Angielskiego 

PSP w Starych Zawadach

PSP w Jedlińsku

W trzecim kwartale roku szkol-
nego 2016/2017 w PSP w Starych 
Zawadach intensywnie angażowano 
się w różnego rodzaju przedsięwzię-
cia. W tygodniu po feriach zimowych 
w szkole odbyła się Wielka Liga Czy-
telnicza, czyli konkurs promujący 
czytelnictwo wśród młodych obywa-
teli. Patronat nad konkursem objęło 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Etap szkolny wyłonił przedstawi-
cieli do konkursu wojewódzkiego, w 
którym nasza drużyna, złożona z A. 
Popiel, J. Kowalczyka i A. Stachowiak, 
zajęła 4 miejsce.

Z inicjatywy Samorządu Szkol-
nego w pierwszy dzień wiosny 
zorganizowano przegląd talentów 
szkolnych. Uczniowie śpiewali, tań-
czyli, grali na akordeonie oraz przed-
stawili kabaret. Tego dnia również 
swój talent zaprezentowali aktorzy 
szkolnego koła teatralnego, którzy 
wystąpili w inscenizacji na podsta-
wie lektury „Opowieści z Narnii”.

W kwietniu obchodziliśmy Dzień 
Patrona Szkoły. Uczniowie zapo-
znali się z prezentacją multime-
dialną poświęconą Batalionom 
Chłopskim oraz poznali wyniki 
konkursu szkolnego „Patron szkoły  
w oczach dzieci“.

W maju świętowaliśmy rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 
Dzień Mamy. Wychowankowie przy-
gotowali program artystyczny, który 
poruszył serca wszystkich mam, 
wręczyli upominki i odśpiewali gło-
śne „Sto lat!”. W tym miesiącu także 
odbyło się spotkanie z dietetykiem 
z Centrum Dietetycznego w Pion-
kach, które miało na celu uświado-
mienie uczniom wpływu prawidło-
wego odżywiania się na zdrowie 
człowieka. Ostatni miesiąc nauki 
rozpoczęliśmy świętowaniem Dnia 
Dziecka – zorganizowano V Szkolną 
Olimpiadę Sportową oraz podsumo-
wano, trwający w naszej szkole od 
stycznia, projekt edukacyjny „Dobre 
maniery, łamią bariery“.

18 czerwca reprezentacja 
szkoły złożona z uczniów klasy III 
i IV uświetniła swoim występem 
obchody Sobótki w Jedlińsku.

Konkursy przedmiotowe
Sezon konkursowy w pełni, więc 

i sukcesy naszych uczniów liczne. 
W Gminnym Konkursie Plastycz-
nym: Palma wielkanocna, tradycyjna 
pisanka, kartka wielkanocna zorga-
nizowanym przez GCKiKF w Jedliń-
sku nagrodzeni zostali B. Dyziak  

z kl. III i I. Dyziak z kl. V. Z kolei w 
IV Gminnym Konkursie Przyrodniczo
-Profilaktycznym A. Stachowiak (kl. 
V) zdobyła II miejsce, a A. Najda (kl. 
V) i A. Popiel (kl. VI) zajęły III miejsce. 
W XVII edycji Gminnego Konkursu 
Matematycznego o Treściach Eko-
logicznych, który odbył się w Jedliń-
sku, grupa reprezentantów szkoły – 
A. Popiel, J. Malinowski, M. Piwowar-
czyk uplasowała się na IV miejscu. W 
Gminnym Konkursie Ortograficznym, 
który odbył się w ZSP w Jedlińsku 
Jakub Kowalczyk z kl. VI zajął I miej-
sce i zdobył główną nagrodę – Pióro 
Wójta Gminy Jedlińsk.

Sukcesem jest również udział 
uczniów w Międzynarodowym 
Konkursie „Kangur Matematyczny 
2017”. Najbardziej logicznym myśle-
niem wykazali się: A. Popiel (kl. VI), 
która została wyróżniona oraz M. 
Gruszka (kl. IV), który uzyskał wynik 
bardzo dobry. W Gminnym Konkur-
sie Plastycznym „Dzika fauna ziemi 
jedlińskiej“ prace trzech przedstawi-
cieli naszej placówki zostały wyróż-
nione i nagrodzone: A. Popiel (kl. VI), 
M. Piwowarczyk (kl. IV), S. Śmielak (kl. 
VI). Ogromnym sukcesem zakończył 
się udział uczniów w XV edycji Gmin-
nego Konkursu Wiedzy o Gminie. 
Wszyscy uczniowie indywidualnie 
rozwiązywali test i zbierali punkty 
dla całej drużyny oraz indywidualnie 
dla siebie. Drużyna zdobyła I miej-
sce, a indywidualnie A. Popiel (k. VI) 
– I miejsce, a J. Kowalczyk (kl. VI) – III 
miejsce. Reprezentacja szkoły zło-
żona z uczniów klasy III – I. Bartosa, 
W. Brody i A. Bednarka wzięła udział 
w II etapie XIV edycji Regional-
nego Konkursu Języka Angielskiego 
„TEDDY”. A. Popiel (kl. VI) i A. Stacho-
wiak (kl. V) wzięły udział w Gminnym 

Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczo-
ści W. Gombrowicza, który odbył się 
w ZSP we Wsoli. Uczniowie kl. VI (J. 
Kowalczyk, A. Popiel, J. Malinowski, 
M. Piwowarczyk, S. Śmielak) wzięli 
udział w I Gminnym Konkursie Mate-
matycznym w języku angielskim 
„MATHS IN ENGLISH”. J. Kowalczyk 
zdobył wyróżnienie za najlepsze 
wykonanie analizy zadań otwar-
tych. Z dumą możemy pochwalić się 
sukcesem odniesionym w czerwcu, 
kiedy ogłoszono wyniki XIII edycji 
Wojewódzkiego Konkursu Zbiórki 
Makulatury na Mazowszu. Zebrana 
ilość pozwoliła zdobyć III miejsce 
w kategorii szkół podstawowych. 
W nagrodę otrzymaliśmy zestaw 
muzyczny firmy SONY, który został 
wręczony uczniom reprezentującym 
szkołę na gali w Urzędzie Marszał-
kowskim w Warszawie. Dodatkową 
atrakcją był pokaz naukowy, przed-
stawiający doświadczenia z ciepłym 
azotem.

Zawody sportowe
Wraz z nadejściem wiosny przy-

było turniejów i zawodów sporto-
wych organizowanych w gminie. 
Uczniowie szkoły wzięli udział w 
Wiosennym Turnieju Mini Koszy-
kówki Dziewcząt i Chłopców o 
Puchar Wójta zajmując III miejsce. 
W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w 
turnieju piłki nożnej, które odbyły 
się w Jedlińsku drużyna chłopców 
zajęła V miejsce. Uczniowie szkoły 
przystąpili do Krajowego Konkursu 
Wiedzy Olimpijskiej RIO 2016 pod 
patronatem Ministra Edukacji Naro-
dowej, Ministra Sportu i Turystyki 
oraz Wojewody Podlaskiego. J. Trza-
skowska z kl. VI zakwalifikowała 
się do finału ogólnopolskiego, w 
którym zajęła 15. miejsce w kraju. 

Reprezentacja szkoły uczestniczyła 
w X Powiatowym Rajdzie Śladami 
Witolda Gombrowicza, podczas któ-
rego odbył się konkurs na spódnicę 
rajdu. Udało się zająć II miejsce. 
Najmłodsi uczniowie szkoły wzięli 
udział w III Gminnej Olimpiadzie 
Przedszkolaka, która odbyła się we 
Wsoli i wywalczyli V miejsce. Z kolei 
uczniowie kl. I–III uczestniczyli w II 
Ulicznym Biegu Kościuszkowskim, 
w którym drużyny dziewcząt i chłop-
ców zajęły IV miejsca. W czerwcu 
nasza szkoła była gospodarzem III 
Gminnego Turnieju Piłki Nożnej o 
Puchar Dyrektora PSP w Starych 
Zawadach. Reprezentacja gospoda-
rzy zajęła III i V miejsce.

Wycieczki
Na koniec roku szkolnego zapla-

nowano dwie wycieczki. Jedna z nich 
przeznaczona była dla uczniów kl. 0–
III, którzy zwiedzili Magiczne Ogrody 
oraz Kazimierz Dolny, gdzie czekał 
na nich rejs po Wiśle. Druga zaś zor-
ganizowana była dla uczniów klas 
starszych. Tym razem dzieci wyje-
chały na trzydniową wycieczkę do 
Zakopanego. Zwiedziły Gubałówkę, 
Wielką Krokiew, Halę Gąsienicową, 
Kasprowy Wierch, relaksowały się w 
Parku Wodnym w Białce Tatrzańskiej 
i miło spędziły czas w Parku Roz-
rywki Energylandia w Zatorze.

Rok szkolny 2016/2017 dobiegł 
końca. Był to czas intensywnej i 
owocnej pracy. Wszystkim uczniom 
życzymy udanych i bezpiecznych 
wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!

Ewa Murdza
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Dobiegł końca rok szkolny, który 
obfitował w liczne wydarzenia kul-
turalne i atrakcje. Szczególnie mie-
siące wiosenne naznaczone są ciężką 
pracą uczniów, w związku z dużą 
ilością konkursów organizowanych  
w tym czasie.

Sukcesy
W marcu w Puławach odbył się 

IX Powiatowy Konkurs Recytatorski 
Poezji Wisławy Szymborskiej, w któ-
rym wzięły udział uczennice klasy IIIA 
gimnazjum. Wśród wielu uczestników 
konkursu pięknie zaprezentowały się: 
Weronika Potera, która zajęła III miej-
sce oraz wyróżniona Paulina Prygiel.

Uczennice klasy IIIA brały udział w 
wojewódzkim konkursie organizowa-
nym przez Główny Urząd Statystyczny 
w Warszawie „Każdy może być bada-
czem”. W naszej szkole w konkursie 
wzięły udział dwie drużyny – I grupa: 
Julia Czajka, Karolina Dobrzańska, 
Natalia Senator przygotowały projekt: 
„Sport wśród uczniów naszej szkoły”; 
II grupa: Patrycja Konopka, Weronika 
Potera, Paulina Prygiel, Aleksandra 

Sumińska – projekt: „Korzystanie z 
Internetu przez uczniów Publicznego 
Gimnazjum im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Wierzchowinach”. 
Miło nam poinformować, że obydwie 
grupy zdobyły największą liczbę punk-
tów (po 30 punktów każda), dzięki 
czemu zajęły pierwsze miejsca w 
województwie mazowieckim.

Weronika Bednarczyk z klasy IIIB 
zajęła II miejsce w Powiatowym Kon-
kursie Plastycznym „Anioły i demony 
– rysunek artystyczny”.

Wśród nagrodzonych i wyróż-
nionych w Gminnym Konkursie 
Plastycznym „Symbol Świąt Wiel-
kanocnych” znaleźli się uczniowie: 
Kinga Kocińska, Adrian Trynkos,  
Weronika Potera i Bartosz Zbrożyna.

13 maja 2017 roku w LO im. Romu-
alda Traugutta w Radomiu odbył się 
drugi etap Radomskich Zawodów 
Biologicznych organizowanych przez 
RODoN. Naszą szkołę reprezentowała 
uczennica klasy IIIA Paulina Prygiel, 
która została finalistką konkursu i 
zajęła IV miejsce.

Nagrody w Gminnym Konkursie 
Plastycznym „Dzika fauna ziemi jedliń-
skiej” zdobyły uczennice: Sandra Dawi-
dowska i Marta Trzeciak. Reprezenta-
cja naszej szkoły w składzie: Aleksan-
dra Kobza, Adrian Trynkos i Magdalena 
Piwowarczyk zajęła IV miejsce w Gmin-
nym Konkursie Wiedzy o Regionie 
„Czy znasz swoją gminę”.

W sobotę 3 czerwca w Teatrze 
Powszechnym im. Jana Kochanow-
skiego w Radomiu odbył się finał 
XVII Regionalnego Konkursu Recy-
tatorskiego. Zuzia Konopka otrzy-
mała wyróżnienie, recytując wiersz 
Juliana Tuwima „Taniec” oraz frag-
ment prozy „Martynka szuka Puszka”  
Wandy Chotomskiej.

Uczeń klasy 3 –Cezary Cielniak 
został laureatem VII edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego ,,Bez-
piecznie na wsi to podstawa-środki 
chemiczne to nie zabawa!” zorgani-
zowanego przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. Nagrodę 
odebrał 30 maja w siedzibie KRUS w 
Radomiu . 

Nasza szkoła zajęła II miejsce w XIII 
edycji "Konkursu -Zbiórka Makulatury" 
organizowanego przez Urząd Marszał-
kowski w Warszawie .Uczniowie ode-
brali w stolicy cenne nagrody: sprzęt 
nagłaśniający firmy Sony oraz pomoce 
naukowe. Gratulujemy sukcesów zwy-
cięzcom oraz opiekunom- paniom: 
Elżbiecie Lao, Justynie Sadowskiej , 
Kindze Filipiak, Annie Maj- Imiołek, 
Małgorzacie Brudnickiej, Idze Ziobro, 
Małgorzacie Zegarek i panu Mariu-
szowi Turkowi.

 Konkursy 
Dzień 14 marca to Międzyna-

rodowy Dzień Liczby π. Z tej oka-
zji w naszej szkole obchodziliśmy 
Tydzień z Matematyką, w którym 
odbyły się liczne konkursy. W szkole 
podstawowej Mistrzem Arytmetyki 
została Aleksandra Kobza z klasy VI, 
w gimnazjum wygrał Emil Kociński  
z klasy IIIA. 

W ostatnim tygodniu marca ucznio-

wie naszej szkoły przystąpili do pro-
gramu edukacyjnego „Żyj smacznie i 
zdrowo” organizowanego przez markę 
Winiary. Wszystkie działania eduka-
cyjne i konkursy miały na celu przybli-
żyć uczniom zasady żywienia. 

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia 
w naszej szkole 4 kwietnia odbył się 
Test wiedzy o zdrowiu dla uczniów 
klas: II i III gimnazjum. Konkurs miał 
na celu poszerzenie wiedzy na temat 
zdrowia, anatomii człowieka oraz 
sportu.

5 maja odbyło się podsumowa-
nie IV edycji organizowanego przez 
naszą szkołę gminnego konkursu 
przyrodniczo-profilaktycznego 
„Las jest naszym przyjacielem”. Po 
części artystycznej i poczęstunku 
dyrektor Dorota Dobosz wręczyła 
nagrody. I oraz III miejsce zajęły 
uczennice naszej szkoły Ola Kobza  
i Magda Mąkosa.

Uczennice Zuzanna Król oraz 
Julia Czajka reprezentowały naszą 
szkołę w V edycji Mazowieckiego 
Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej  
w Kozienicach.

Ponadto uczniowie brali jeszcze 
udział w turniejach i konkursach gmin-
nych (szczegóły na naszej stronie 
internetowej).

Uczniowie zaangażowali się w 
akcje charytatywne. Przekazali dary – 
kosmetyki i słodycze – dla podopiecz-
nych Stowarzyszenia Słoneczny Dom 
w Radomiu. Zebrali także 80 kg karmy 
dla psów ze schroniska w Urbanowie. 
Uczestniczyli w akcjach Szkolnego 
Koła Caritas.

Wycieczki
Najmłodsi uczestniczyli w wyciecz-

kach: do OSP w Jedlińsku, gdzie obej-
rzeli sztukę „Piękna i Bestia”; do kina 
Helios, aby obejrzeć film animowany 
„Zając Max ratuje Wielkanoc”; do Cen-
trum Zabaw „Hula-Park” w Radomiu; 
na basen do Aquaparku „Neptun”; do 
kręgielni „Platinium” w Radomiu.

Starsi uczniowie wybrali się: do 
Warszawy do Muzeum Narodowego 
i Muzeum Czekolady Wedla; do XIII 
LO w Radomiu, gdzie wzięli udział w 
Radomskiej Akademii Uczniowskiej; 
do Warszawy na Stare Miasto i Trakt 

ZSP w Wierzchowinach

„ENGLISH FIVE” przedstawiła Aneta 
Krawczyk i Aleksandra Zielińska, 
natomiast II edycję Gminnego Kon-
kursu Ortograficznego „O PIÓRO 
WÓJTA” – Aneta Kacprzak i Anna Kra-
ska.

Dyplomy i nagrody rzeczowe wrę-
czali zaproszeni goście. Nagrody 
dla uczniów ufundował Wójt Gminy 
Jedlińsk oraz Dyrekcja Huty Szkła 
„BERTA” we Wsoli.

Program artystyczny w wykonaniu 
uczniów przygotowali nauczyciele z 
PSP w Jedlińsku: I. Kołodziejczak, B. 
Bilska, E. Stachurska, D. Chojnacka, 
E. Zegarek, K. Kapusta, A. Kowalczyk 
oraz D. Dziura.

W spódnicy po Jedlińsku
 i okolicach, z wizytą u Witolda
19 maja 2017 r. odbył się X Pieszy 

Rajd Spódnicowy Śladami Witolda 
Gombrowicza na trasie Jedlińsk – 
Wsola, którego celem było populary-
zowanie turystyki pieszej oraz roz-
powszechnianie wiedzy o zabytkach 
i pomnikach przyrody gminy Jedlińsk.

W rajdzie uczestniczyło około 176 
uczniów i 18 opiekunów ze szkół 
z terenu gminy oraz powiatu. Rajd 
rozpoczął się spotkaniem wszyst-
kich uczestników przy pomniku raka, 
gdzie wicedyrektor PSP w Jedliń-
sku Elżbieta Religa oraz wójt gminy 
Jedlińsk Kamil Dziewierz powitali 
przybyłych. Następnie wszyscy udali 
się do kościoła parafialnego, w któ-
rym Bożena Cieślak – nauczyciel PSP 
w Jedlińsku, opowiedziała historię 
kościoła, omówiła elementy architek-
tury świątyni, jej wystrój oraz przyto-

czyła kilka legend związanych z tym 
miejscem. Po interesującej prelekcji 
Bożeny Cieślak „rajdowicze” pod kie-
runkiem Grzegorza Rokicińskiego 
– leśniczego Lasów Państwowych 
udali się do Muzeum Gombrowicza. 
Trasa rajdu wiodła przez malownicze 
o tej porze roku łąki i lasy. Podczas 
trasy Grzegorz Rokiciński opowiadał 
ciekawostki na temat otaczającej 
przyrody. Po przybyciu do miejsca 
docelowego, wszyscy mogli zwiedzić 
muzeum W. Gombrowicza, posłuchać 
wiadomości na temat życia i twórczo-
ści pisarza. Po trudach wędrówki na 
trasie Jedlińsk – Wsola na wszystkich 
uczestników rajdu czekała herbata, 
słodkie bułki oraz kiełbaski z grilla. 
Kolejnym punktem programu było 
rozstrzygnięcie konkursu na najcie-
kawszą, najładniejszą spódnicę oraz 
wyłoniono zwycięzców rozwiązanych 

testów spostrzegawczości.
Z przedszkola ... 
na stadiony olimpijskie
Dnia 7 kwietnia 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”.

W zawodach wzięły udział repre-
zentacje szkół z terenu naszej gminy. 

Drużyny zmagały się ze sobą w 10 
konkurencjach. Walka była bardzo 
zacięta. Zwyciężyła drużyna z naszej 
szkoły w składzie: Maria Malinowska, 
Kamil Frączyk, Emilia Korzeniowska, 
Mateusz Gut, Filip Piasek, Maja Flo-
rek, Michał Sułek, Maksymilian Jaro-
szek, Wiktoria Kocińska, Igor Szyma-
nowicz, Oliwia Barszcz, Iga Molenda, 
Tymoteusz Sułek, Wiktoria Bartnik i 
Bartosz Korzeniowski. Opiekunkami 
zwycięskiej drużyny były Beata Bil-
ska i Iwona Kołodziejczak. Zawodnicy 
otrzymali z rąk wójta Kamila Dziewie-
rza puchar oraz dyplom.

Mijający rok szkolny przyniósł nam 
wiele radości oraz satysfakcji. Owoce 
pracy możemy podziwiać spoglądając 
na świadectwa oraz nagrody otrzy-
mane w konkursach. Zapachniało 
wakacjami.... Czas na odpoczynek. 
Dziękujemy wszystkim tym, którzy 
w kończącym się roku szkolnym byli 
z nami, wspierali dobrym słowem, 
motywowali do pracy. Dziękujemy 
uczniom, nauczycielom, rodzicom 
oraz Wam, drodzy czytelnicy. Widzimy 
się we wrześniu.... A teraz.... słońce, 
plaża, odpoczynek...

Anna Kraska 
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Królewski; do „Magicznych Ogrodów”; 
na X Powiatowy Rajd Spódnicowy Śla-
dami Witolda Gombrowicza.

Uroczystości
Pierwszy Dzień Wiosny uczciliśmy 

na wesoło i kolorowo 23 marca. Dzieci 
przyszły do szkoły w wiosennych 
przebraniach. Starsi uczniowie mieli 
okazję sprawdzić się w konkurencjach 
sportowych. W tym dniu obchodzili-
śmy również Światowy Dzień Poezji. 
Dlatego w naszej szkole odbył się tur-
niej „Bitwa na wiersze”.

Słowa św. Ambrożego „Bło-
gosławiony ten, który w Nim 
pokłada nadzieję” stanowiły myśl 
przewodnią szkolnej uroczysto-
ści, wprowadzającej w atmosferę  
Świąt Wielkanocnych.

Dnia 26 maja odbyła się akademia 
z okazji Dnia Rodziny. Montaż słow-
no-muzyczny przygotowały dzieci z 
oddziału przedszkolnego i klas I–III 
pod okiem swoich wychowawców. 
Rodzice z dumą i łzami w oczach przy-
słuchiwali się pięknej recytacji wier-
szy, która przeplatała się z wesołymi 
piosenkami.

Dzień Dziecka w bieżącym roku 
szkolnym upłynął w duchu sporto-
wym. Na początku dyrektor Dorota 
Dobosz złożyła wszystkim uczniom 

najserdeczniejsze życzenia z okazji 
ich święta i życzyła udanej zabawy. 
Następnie odbył się Turniej Piłki Noż-
nej i konkurencje indywidualne. W 
czasie przerwy w rozgrywkach spor-
towych dzieci skosztowały pysznych 
pączków ufundowanych przez Radę 
Rodziców oraz miały okazję do pre-
zentacji swoich talentów.

„Szlachetne zdrowie, nikt się 
nie dowie, jako smakujesz, aż się 
zepsujesz…” Te słowa poety Jana 
Kochanowskiego były mottem apelu  
z okazji Dnia Zdrowia, który odbył się 
31 maja w naszej szkole. Uczniowie 
zaprezentowali wiersze, piosenki pro-
mujące zdrowy styl życia oraz bardzo 
ciekawy pokaz gimnastyczny.

Dnia 24 maja odbyła się uroczy-

stość z okazji „Dnia Patrona – Prymasa 
Polski Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego”. Uczniowie zaprezentowali 
teksty przybliżające działalność Pry-
masa, jego stosunek do rodaków, 
miłość do Ojczyzny, Jego nieskoń-
czoną wiarę oraz niezłomność wobec 
komunistycznego ateizmu.

W klasach pierwszych gimnazjum 
odbyły się Dni Doświadczeń Fizycz-
nych. Uczniowie przygotowali, prze-
prowadzili i omówili wiele ciekawych 
eksperymentów.

W niedzielę 4 czerwca w Wierz-
chowinach odbył się festyn rodzinny 
zorganizowany przez Stowarzyszenie 
„Czas na zmiany” oraz Radę Rodzi-
ców. Tegoroczna impreza odbywała 
się pod hasłem „Uśmiech dziecka”. Na 

tę uroczystość przybyli zaproszeni 
goście: Kamil Dziewierz – wójt gminy 
Jedlińsk, Robert Dobosz i Marian Wikło 
– radni powiatu radomskiego, Marcin 
Drewnowski – przewodniczący rady 
gminy oraz liczni sponsorzy. Na dzieci 
czekało mnóstwo atrakcji i konkur-
sów. Można było również podziwiać 
prace malarskie Julii Grzybowskiej, 
Tomasza Gierasińskiego i Dominiki 
Zegarek. Muzyczną oprawę zapew-
nił zespół muzyczny z Radomia „Fair 
Play”. Zabawa była wyjątkowo udana. 
Składamy ogromne podziękowania 
Jadwidze Gut – prezes Stowarzysze-
nia „Czas na zmiany”, Edycie Kozak – 
przewodniczącej Rady Rodziców oraz 
Annie Gołębiowskiej, a także wszyst-
kim osobom, które zaangażowały się 
w organizację i przebieg wspaniałej 
imprezy.

W czasie Sobótki w Jedlińsku dziew-
częta – w białych sukienkach i koloro-
wych wiankach, inne jako wiedźmy w 
czarnych pelerynach – przedstawiły 
montaż słowno-muzyczny, przygoto-
wany pod kierunkiem wicedyrektor 
Justyny Turzyńskiej. W programie 
dominowały pieśni i tańce nawiązu-
jące do tradycji Nocy Świętojańskiej.

Małgorzata Zegarek

Nadano nam tytuł
„Szkoły Odkrywców Talentów”
Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą 

w Warszawie na podstawie złożonych 
wniosków przyznał nam ten tytuł. Nie 
bez powodu. W ogólnopolskiej stypen-
diadzie polonistycznej dla klas IV–VI 
zdobyliśmy mnóstwo wyróżnień i dwie 
nagrody.

Oto sukcesy podopiecznych  Małgo-
rzaty Wrony:
- wyróżnienie dla Urszuli Wieteski w 
konkursie literackim,
- wyróżnienie dla Kacpra Pietrzyka i 
Michaliny Karaś w konkursie czytelni-
czym.

A to osiągnięcia uczniów Mirosławy 
Kalinowskiej:
- II miejsce Karoliny Płowiec, III miej-
sce Roberta Siurnika i wyróżnienia dla 
Aleksandry Gierasińskiej, Julii Gryz, Mał-
gorzaty Guzińskiej, Róży Krzesińskiej, 
Damiana Pysiaka w konkursie czytel-
niczym,
- wyróżnienie dla Aleksandry Giera-
sińskiej, Karoliny Płowiec i Damiana 
Pysiaka w konkursie ortograficznym.

Nagrodzeni uczniowie otrzymali 
tytuł laureata, a wyróżnieni tytuł fina-
listy stypendiady.

Gminny Konkurs Wiedzy o Witol-
dzie Gombrowiczu i Jego Związkach 
ze Wsolą i Okolicą dowiódł, że nasza 
młodzież posiada ogromną wiedzę na 
temat swojego patrona, bo uczniowie 
Mirosławy Kalinowskiej: Małgorzata 
Guzińska i Kamil Gomuła zajęli I i II miej-
sce, a w kategorii klas I– III gimnazjum 
wszystkie trzy nagradzane miejsca 
przypadły kolejno: I – Katarzynie Guziń-
skiej, II – Klaudii Poterze, III – Aleksan-
drze Jędrusik – uczennicom Anny Skrzy-
neckiej.

W ogólnopolskiej stypendiadzie 
matematycznej Beata Rucikowska 
odnotowała sukces swojego ucznia 
Roberta Siurnika – III miejsce oraz Kac-
pra Kobzy, który zdobył wyróżnienie.

Kolejne osiągnięcia podopiecznych 
tej nauczycielki to:
- II miejsce w Gminnym Konkursie Mate-
matycznym o Treściach Ekologicznych 
dla drużyny Roberta Siurnika, Kacpra 
Pietrzyka, Kacpra Kobzy, Damiana 
Pysiaka z naszej szkoły,
- tytuł laureata dla Wiktorii Pietrzyk 
w międzypowiatowych „Radomskich 
Zawodach Matematycznych”,
- I miejsce dla Roberta Siurnika, II dla 

Kacpra Pietrzyka, III dla Mateusza Isio 
i wyróżnienie dla Kacpra Kobzy w I 
Gminnym Konkursie Matematycznym w 
Języku Angielskim – „Maths in English” 
organizowanym przez ZSP we Wsoli,
- bardzo dobry wynik Kacpra Pietrzyka 
w ogólnopolskim „Alfiku matematycz-
nym”,
- wyróżnienie dla Kacpra Pietrzyka i 
Roberta Siurnika w Międzynarodowym 
Konkursie „Kangur matematyczny”.

W „Kangurze matematycznym” brali 
udział również uczniowie Marioli Pie-
trzyk i zdobyli:
- wynik bardzo dobry – Kamil Gomuła,
- wyróżnienie – Oliwia Kowalczyk,
- wyróżnienie – Kacper Nowak.
W Muzeum Wsi Radomskiej doceniono 
pracę uczennicy Wiktorii Stus w konkur-
sie na palmę wielkanocną – zdobyła ona 
wyróżnienie.

Praca plastyczno-literacka Ange-
liki Płaskocińskiej zdobyła również 
wyróżnienie, ale w XVI Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym „Ilustracje do 
poezji Józefa Czechowicza oraz wierszy 
poświęconych Lublinowi”. Nad proce-
sem twórczym uczennicy czuwały Vio-
letta Rokicińska i Małgorzata Borowiec.

W IV Edycji Gminnego Konkursu 
Przyrodniczego dla Szkół Podstawo-
wych „Las jest naszym przyjacielem” z 
tematem przewodnim „Nałogi niszczą 
nas, nałogi niszczą las” wyróżnienie 
zdobyła Daria Czarnecka przygotowana 
przez Katarzynę Sadowską.

Jolanta Guzińska po raz kolejny 
wypromowała gimnazjalistkę Wiktorię 
Pietrzyk w diecezjalnym konkursie „Idź-
cie i głoście”. Zdobyła ona wyróżnienie 
wśród setki innych młodych ludzi.

„Tyle było dni…”
Jak w poprzednim semestrze, tak i 

teraz biblioteka szkolna świętowała 
nietypowe dni:
- 23.03 – Dzień Czytania Tolkiena, a 
w nim: ,,Gawęda o książce”, czytanie 
fragmentów ,,Hobbita”, ,,Pana Błyska”, 
,,Rudego Dżila i jego psa” J.R.R. Tolkiena,
- 27.04 – Dzień Tańca – nauka ,,Belgijki” 
i tańca irlandzkiego wszystkich chęt-
nych uczniów przez Magdalenę Tatar i 
Kacpra Klocka,
- 25.05 – Dzień Królewny, Dzień Mleka, 
w czasie którego wypożyczający 
książki otrzymywali koronę królewny i 
królewicza, mogli obejrzeć wystawkę 
baśni i bajeczek oraz zapoznać się z 
wartościowymi witaminami i minera-

łami zawartymi w mleku,
- 03.06 – Dzień Savoir-Vivre, którego 
celem było zaznajomienie nastolatków 
z zasadami kulturalnego zachowania 
oraz promocja książek związanych z 
tematem.
Inne dni obchodzone w naszej szkole 
to:
- 30.03 – Światowy Dzień Teatru, któ-
rego rangę podkreśliło w naszej szkole 
przedstawienie ,,Miłosierdzie więcej 
znaczy od sprawiedliwości” zrealizo-
wane na podstawie powieści Marii 
Konopnickiej ,,O krasnoludkach i sie-
rotce Marysi” przez Agnieszkę Tomal-
ską z pomocą Katarzyny Sadowskiej i 
Violetty Rokicińskiej. W rolę poszcze-
gólnych postaci wcielili się uczniowie 
kl. Vb.
- 21.04 – Dzień Ziemi, z przedstawie-
niem teatralnym i rozstrzygnięciem 
szkolnego konkursu plastyczno-ekolo-
gicznego pt. ,,Coś z niczego”. Na uwagę 
zasługuje fakt zaprezentowania przez 
najmłodszych naszych uczniów stro-
jów wykonanych z niepotrzebnych 
już surowców. Zwycięzcami konkursu 
zostali: Igor Wieteska – I miejsce, Patryk 
Pudzianowski – II miejsce i ex aequo 
Zuzanna Stawczyk oraz Maja Wiedro – 
III miejsce.

- 31.05 – Światowy Dzień bez Papie-
rosa, do obchodów którego nasza 
szkoła włączyła się poprzez oglądanie 
spotów antynikotynowych, słuchanie 
piosenek namawiających do rzucenia 
palenia, sprawdzanie swojej wiedzy na 
temat uzależnień od nikotyny, ogląda-
nie plakatów. Warto zwrócić uwagę, że 
realizujemy programy profilaktyczne 
,,Nie pal przy mnie proszę” i ,,Znajdź 
właściwe rozwiązanie”, które pilotuje 
pedagog Lidia Kutkiewicz.

Sport to jest zabawa
Wiedzą o tym przedszkolaki z 

Publicznego Przedszkola we Wsoli i 

oddziałów przedszkolnych przy ZSP we 
Wsoli. Mogły się wykazać sportowym 
duchem podczas I Ogólnopolskiego 
Maratonu Przedszkolaków „Sprintem 
do maratonu” zorganizowanego przez 
miesięcznik „Bliżej przedszkola”, któ-
rego celem było popularyzowanie bie-
gów wśród dzieci oraz upowszechnia-
nie zdrowego stylu życia i aktywnego 
spędzania czasu.

A oto sukcesy starszych uczniów:
- I miejsce dziewcząt i chłopców w wio-
sennym turnieju mini piłki koszykowej 
wśród czterech szkół z gminy, w którym 
statuetki najlepszych graczy otrzymali 
Julia Banasiewicz i Robert Siurnik,
- I miejsce chłopców w Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej w Piłce Nożnej w eli-
minacjach gminnych, a w turnieju mię-
dzygminnym (03.04.2017 r.) II miejsce,
- awans czternastu uczniów z naszej 
szkoły do eliminacji międzypowiato-
wych w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
w Indywidualnych Biegach Przełajo-
wych, a następnie awans Julii Banasie-
wicz i Oliwii Wędzonki do finału mazo-
wieckiego,
- III miejsce Huberta Płatosa i Kacpra 
Górki w powiatowych eliminacjach 
szkół podstawowych w tenisie stoło-
wym,
- 8.04.2017 r. – II miejsce i awans do 
ćwierćfinału dziewcząt w turnieju piłki 
nożnej o puchar „Tymbark – z podwórka 
na stadion”, a w ostatecznych rozgryw-
kach V miejsce,
- II miejsce chłopców i III dziew-
cząt w powiatowych eliminacjach 
czwórboju lekkoatletycznego szkół  
podstawowych.

Z piosenką na ustach i na kolo-
rowo

5 maja w Domu Kultury w Iłży odbył 
się XI Festiwal Artystyczny Dzieci i 
Młodzieży „Słowo i Piosenka”. Wojciech 
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Podsumowanie pracy Gimnazjum za 
lata 1999–2017

Parafrazując słowa piosenki Cze-
sława Niemena:
„Mam, tak samo jak ty,

gimnazjum moje, a w nim
najpiękniejszy mój świat,
najpiękniejsze dni,
zostawiłem tam kolorowe sny”,
pragniemy pożegnać się i podsumo-

wać 18 lat działalności Publicznego 
Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołę-
biowskiego w Jedlińsku. Przez te 
wszystkie lata grono pedagogiczne 
wraz z podopiecznymi wykazali się 
wieloma dodatkowymi działaniami, 
które przyniosły liczne sukcesy i 
osiągnięcia w wielu dziedzinach. 
Nie o wszystkich dokonaniach uda 
nam się napisać, ale przypomnijmy  

te najważniejsze.
Publiczne Gimnazjum im. Biskupa 

Piotra Gołębiowskiego to szkoła, która 
może poszczycić się nie tylko bogatym 
zapleczem dydaktycznym, ale także 
wieloma sukcesami naszych uczniów. 
Placówka posiada 7 tablic interak-
tywnych, które pozyskała ze środków 
pozabudżetowych, bogaty księgozbiór 
i pomoce audiowizualne w bibliotece 

•

PG w Jedlińsku

Kociński i Julia Gryz  zdobyli wyróżnie-
nia. 

Od 10 do 11 maja w Radomiu trwał 
XIV Ogólnopolski Integracyjny Konkurs 
Piosenki „Śpiewajmy Razem”, na któ-
rym nagrodę za III miejsce wyśpiewał 
Wojciech Kociński. Do wyżej wymienio-
nych konkursów muzycznych uczniów 
przygotowała Katarzyna Sadowska.

8 maja w ramach innowacji peda-
gogicznej „Świat muzyką malowany 
– cztery pory roku” opracowanej i reali-
zowanej przez Agnieszkę Motykę i 
Joannę Piasek, uczniowie klas 2b i 2c, 
pod czujnym okiem wychowawczyń 
koncertowali dla dzieci z oddziałów 
przedszkolnych. Poranek muzyczny 
prowadzili Zofia Kutkiewicz i Oliwier 
Klocek, a młodzi artyści tańczyli, grali na 
dzwonkach, keyboardzie i brali udział w 
konkursie ,,Jaka to melodia?”.

25 maja w naszym przedszkolu 
odbył się Festiwal Piosenki Przed-
szkolnej. Chętne dzieci z grup przed-
szkolnych miały okazję zaprezentować 
swój talent muzyczno-wokalny. Malu-
chy z radością śpiewały przygotowane 
piosenki, dlatego otrzymały gromkie 
brawa.

Z barwami narodowymi 
i z godłem w tle
1 marca uczciliśmy Narodowy Dzień 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych apelem 
przygotowanym przez Agnieszkę 
Tomalską przy współudziale Doroty 
Jędrasiewicz i uczennic z klasy V – Igi 
Dryi i Angeliki Bartosiak. Uczniowie 
odbierali treści apelu z wielkimi emo-
cjami i na lekcjach długo dyskutowali o 
bohaterach walczących o suwerenność 
Polski.

12 kwietnia na apelu z okazji 77. 
Rocznicy Pamięci Ofiar Zbrodni Katyń-
skiej i 7. Rocznicy Katastrofy Smo-
leńskiej, który przygotowała Barbara 
Ciołczyk-Wlazło z Dorotą Jędrasiewicz, 
uczniowie mogli wzbogacić swoją 
wiedzę na temat masowych grobów 
oficerów Wojska Polskiego zamordo-
wanych przez NKWD w 1940 roku oraz 
wspomnieć tragicznie zmarłą parę pre-
zydencką – Marię i Lecha Kaczyńskich z 
pozostałymi osobami z pokładu samo-
lotu, który rozbił się pod Smoleńskiem.

27 kwietnia odbyła się uroczysta 
akademia z okazji 226. rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja. W części arty-
stycznej w rolę Dyrektora wcielił się 
Kacper Pietrzyk, Stanisława Augusta 
Poniatowskiego – Angelika Bartosiak, 
a role uczniów odegrali Kacper Górka 
i Maciej Okruta. Na szczególną uwagę 
zasługuje kreacja roztargnionego Woź-
nego – pana Stanisława, którą świetnie 
stworzyła Nikola Plewińska. Insceniza-
cję przygotowała Agnieszka Tomalska z 
pomocą innych nauczycieli.

Różne formy naszej aktywności
Pierwsza wizyta przedszkolaków w 

kinie wzbudziła wiele emocji i radości, 
zwiedziły one kino i podpatrzyły jak się 
robi popcorn. Na zakończenie obejrzały 
bajkę ,,Tomek i przyjaciele”.

Starsi uczniowie ekscytowali się 
,,Festiwalem liczby Pi”. 17 marca klasa 
IIa gimnazjum witała wchodzących do 
szkoły i rozdawała kotyliony z liczbą ,,Pi” 
oraz ulotki z wierszykiem o tej liczbie. 
W różnych miejscach szkoły wisiały 
koszulki promujące tę liczbę. Główną 
odpowiedzialną za organizację Dnia 
Liczby „¶” była Anna Borkowska-Szy-
maniak, współpracująca z innymi mate-
matyczkami.

14 marca młodzież z klasy IIIa i IIIb 
oraz jeden uczeń z kl. IIa gimnazjum 

pod opieką Barbary Ciołczyk-Wlazło 
wyjechała do Radomia na grę miej-
ską organizowaną przez VII LO im. K. 
Baczyńskiego. W quizach o sławnych 
postaciach związanych z Radomiem 
nasi uczniowie uzyskali I miejsce.

19 marca grupa uczniów z klasy 
IIIa gimnazjum z wychowawczynią 
Małgorzatą Borowiec uczestniczyła w 
spotkaniu z poetą Jackiem Podsiadło w 
Muzeum Witolda Gombrowicza. Jeden z 
uczniów, Jakub Warzyński, mile zasko-
czył przybyłą na spotkanie publiczność 
recytacją wiersza „Atakowany o pół-
nocy”.

Ta sama klasa wzięła udział w trzy-
godzinnych warsztatach filmowych: 
„Struktura i język filmu - od teorii do 
praktyki”. Prowadził je trener projektu 
Filmoteka Szkolna mgr Jarosław Basaj. 
Podczas warsztatów uczniowie mogli 
przekonać się jak wiele faktów umyka 
oku ludzkiemu, a także dowiedzieć się 
co nieco o animacji.

24 marca w szkole we Wsoli odbyły 
się specjalne zajęcia, podczas których 
uczniowie poznawali zasady bez-
piecznego poruszania się po drogach i 
udzielania pierwszej pomocy. Mogli oni 
sprawdzić swoje umiejętności na spe-
cjalnym rowerowym torze przeszkód i 
symulatorze jazdy, otrzymali również 
odblaski. Koordynatorem akcji w naszej 
szkole był Andrzej Molenda przy współ-
pracy z innymi nauczycielami.

Ogrodowe rewolucje wraz ze swoimi 
podopiecznymi wyprawiała Violetta 
Rokicińska, realizując projekt ogródka 
szkolnego. Uczniowie bardzo się zaan-
gażowali.

„Wyjechali… wszyscy 
nasi podopieczni”
19 maja grupa uczniów klas Vb i IIIa 

i b PG pod opieką Jolanty Guzińskiej, 
Lidii Kutkiewicz i Agnieszki Tomalskiej 
wędrowała w „XX Powiatowym Raj-
dzie Śladami Witolda Gombrowicza” 
przez Jedlińsk – Piaseczno – Marcelów. 
Rozwiązali też testy ze spostrzegaw-
czości na trasie rajdu i zajęli II miejsce 
w konkursie wiedzy o życiu i twórczości 
Witolda Gombrowicza oraz zabytkach i 
pomnikach przyrody gminy Jedlińsk. Na 
zakończenie rajdu w pałacu Gombrowi-
czów we Wsoli częstowali się kiełba-
skami i herbatą.

6 uczennic z naszej szkoły z klas III 
PG pod opieką Lidii Kutkiewicz wzięło 
udział w Digital Youth Forum, które 
odbyło się w Centrum Nauki Koper-
nik w Warszawie. Jego tematem było 
kreatywne wykorzystanie nowych 
technologii i bezpieczeństwa online. 
Podczas trzech dziewięćdziesięciomi-
nutowych sesji uczniowie mogli zain-
spirować się wystąpieniami pięciu pre-
legentów – nastolatków, którzy dzielili 
się swoim doświadczeniem, wiedzą i 
osiągnięciami.

Na majową wycieczkę pojechały 
klasy V „Śladem czarownic, pogańskich 
kultów i powstańczych kryjówek”, a 
klasa VIa wybrała się do Krakowa i Wie-
liczki, gdzie mogła trasą turystyczną 
zwiedzić kopalnię soli. Gimnazjaliści z 
klas pierwszych znaleźli się aż w Wied-
niu, maluchy na „Farmie Iluzji”, gimna-
zjaliści z klasy IIb i IIIb w Kotlinie Kłodz-
kiej, dzieci z klas „0” w Straży Pożarnej.

1 czerwca dzieci z klas IIIb, IVb, Va i 
Vb wraz z Katarzyną Wieteską i Violettą 
Rokicińską uczestniczyły w spotkaniu 
seminaryjno-warsztatowym na terenie 
ośrodka szkoleniowo-badawczego nad 
zbiornikiem wodnym Domaniów. Celem 
spotkania było zwiększenie świadomo-
ści znaczenia wody dla życia na Ziemi 
oraz poznanie zasad zrównoważonego 
korzystania z jej zasobów.

Braliśmy też udział w „Rajdzie 
Gwieździstym” do Domaniowa oraz w 
II Ulicznym Biegu Kościuszkowskim w 
Jedlińsku.

Wielkie i małe imprezy
Pierwszy dzień wiosny przedszkola-

ków we Wsoli był wyjątkowy. Ubrane 
na zielono brały udział w grach, zaba-
wach, malowaniu twarzy i pochodzie z 
Marzanną, którą pożegnały z nadzieją 
na przyjście wiosny.

Również wiosenna tematyka domi-
nowała w zajęciach otwartych dla 
rodziców „Wiosna, ach to Ty”, które pro-
wadziła Magda Kołtunowicz w oddziale 
przedszkolnym 0B. Dzieci, zadowolone 
z przybycia gości, chętnie się wypowia-
dały oraz oglądały prezentację multi-
medialną.

16 maja stał się w tym roku Dniem 
Patrona Szkoły. Skorzystaliśmy z zapro-
szenia Muzeum Witolda Gombrowicza i 
urządziliśmy na jego terenie piknik. Naj-
pierw świętowały klasy młodsze (0–III). 
Wszyscy mali uczniowie odpowiedzieli 
na apel organizatorów i przebrali się w 
stylu lat dwudziestych i trzydziestych 
XX wieku, a więc lat młodości Witolda, 
kiedy to bywał on we Wsoli. Oglądali 
finał turnieju w warcaby w wykonaniu 
Piotra Jabłońskiego i Joanny Markie-
wicz, zatrzymywali chwilę robiąc sobie 
klasowe zdjęcia na schodkach pałacu, 
gościli się w zaimprowizowanych 
kawiarenkach „Zodiak”, „Ziemiańska” i 
„Rex”, zajadając się kiełbaskami z grilla 
i pyszną zupą, tańczyli w rytm muzyki 
dwudziestolecia międzywojennego.

Starsi uczniowie mieli podobny 
program, dodatkowo oglądali jeszcze 
przedstawienie „Ja, Witold Gombro-
wicz”, odegrane przez koło teatralne. 
W roli starszego Gombrowicza wystąpił 
dyrektor Paweł Stępnikowski, a młod-
szego – szkolny mistrz aktorstwa Kac-
per Klocek. W tej części programu odbył 
się również finał Gminnego Konkursu 
Wiedzy o Witoldzie Gombrowiczu i Jego 
Związkach ze Wsolą i Okolicą. Wśród 

reprezentantów wielu szkół nasza mło-
dzież przygotowana przez Annę Skrzy-
necką w kategorii gimnazjum zdobyła 
trzy pierwsze miejsca. Dokonały tego: 
Katarzyna Guzińska, Klaudia Potera i 
Aleksandra Jędrusik. W kategorii szkoły 
podstawowej podopieczni Mirosławy 
Kalinowskiej: Małgorzata Guzińska 
oraz Kamil Gomuła zdobyli dwa pierw-
sze miejsca. Nagrody w konkursach 
ufundowało głównie muzeum i nasza 
szkoła. Za zorganizowanie imprezy były 
odpowiedzialne: Mirosława Kalinowska, 
Wioletta Nastula i Teresa Rybska.

Nie przebrzmiały jeszcze echa tej 
imprezy, a już na horyzoncie pojawiła 
się następna – III Gminna Olimpiada 
Przedszkolaka, w której uczestniczyły 
dzieci ze wszystkich szkół gminy 
Jedlińsk. Odbyła się 23 maja. Zawody 
rozpoczęto ceremonią wyprowadze-
nia drużyn, zapaleniem znicza, wcią-
gnięciem flagi olimpijskiej, odśpiewa-
niem hymnu i złożeniem ślubowania. 
Następnie przystąpiono do zmagań 
sportowych w 9 konkurencjach, 
które dały zwycięstwo maluchom 
ze Wsoli, II miejsce zajęły Bierwce, a 
III – Jedlanka. Emocji wśród rodziców  
i dzieci nie brakowało.

28 maja z okazji Dnia Dziecka odbył 
się Festyn „Sportowa Rodzinka”. Jak 
co roku nie zabrakło na nim pyszności: 
ciast przygotowanych przez rodziców, 
kiełbasek z grilla, grochówki strażaków, 
racuchów. SK PCK w ramach realizacji 
sanepidowskiego programu „Trzymaj 
formę” robiło koktajle owocowe oraz 
wodę z miętą i cytryną. Na dzieci cze-
kała „Niespodzianka z okienka”, kon-
kursy sportowe, w tym biegi, turniej 
piłki siatkowej itp. Starsi uczniowie 
mogli spróbować swoich sił w wyciska-
niu ciężaru i pompkach. Tytuł „Mocar-
nego chłopa” zdobył Oskar Kępka 
– mieszkaniec Wielogóry, a „Mocarnej 
baby” Weronika Woś z Kamińska. Star-
tujący poza konkursem dyrektor Paweł 
Stępnikowski był bezkonkurencyjny. W 
dojeniu sztucznej krowy też uzyskał 
wspaniały wynik – w 30 sekund wydoił 
prawie 0, 5 litra mleka.

30 maja po południu odbyło się uro-
czyste podsumowanie projektu „Mło-
dzież i Filantropia”, zrealizowanego 
przez uczniów klas I i II PG pod opieką: 
Eweliny Kowalczyk, Katarzyny Sadow-
skiej i Violetty Rokicińskiej. Przyjęło 
ono formę konkursu drużynowego, w 
którym grupa młodych ludzi wywal-
czyła pomoc finansową dla lokalnego 
oddziału strażaków. Dzielna drużyna to: 
Kacper Klocek, Karol Nowocień, Klau-
dia Potera i Natalia Michalik. Na koniec 
szkolny chór wraz z solistami: Andżeliką 
Bartosiak i Maciejem Bonkiem odśpie-
wał hymn Światowych Dni Młodzieży 
„Błogosławieni miłosierni”.

9 czerwca na uroczystej gali mogli 
odebrać dyplomy i nagrody wszyscy 
ci uczniowie, którzy zostali laureatami 
licznych konkursów szkolnych i pozasz-
kolnych.

Dziękujemy
Podsumowując obfity w wydarzenia 

rok szkolny2016/2017 chcemy podzię-
kować wszystkim dobroczyńcom, spon-
sorom, rodzicom, nauczycielom i przede 
wszystkim uczniom, którzy chcą praco-
wać, osiągać sukcesy, są ambitni i dają 
tak wiele powodów do dumy, bo jak 
napisał nasz patron Witold Gombrowicz 
„Im silniejszy, im zdolniejszy do życia i 
rozwoju będzie Polak, tym żywotniej-
sza, silniejsza stanie się Polska.”

Zespół redagujący ZSP
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szkolnej, dobrze wyposażoną salę do 
zajęć rewalidacyjnych oraz pomoce 
dydaktyczne zarówno dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych jak i tych ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Podopieczni gimnazjum zajmowali 
wysokie miejsca oraz zdobywali tytuły 
finalistów i laureatów w licznych 
konkursach przedmiotowych i nauko-
wych. Na szczególną pamięć zasługują 
następujący uczniowie:
- Diana Jaworska – laureatka Kon-
kursu Polonistycznego organizowa-
nego przez Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty (2011/2012),
- finaliści konkursów przedmiotowych 
organizowanych przez Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty: Konkurs Poloni-
styczny: Lidia Padewska (2004/2005), 
Anna Włodarczyk (2006/2007), Marta 
Sułek (2013/2014), Marcjanna Roma-
nowska (2013/2014).
Konkurs Matematyczny: Tomasz Kol-
bus (2001/2002), Michał Włodarczyk 
(2007/2008),
- VII Ogólnopolska Olimpiada Matema-
tyczna Gimnazjalistów oraz Konkurs 
Informatyczny dla gimnazjalistów 
LOGIA 12: Aleksandra Grzyb,
- VIII Edycja Samorządowego konkursu 
„Ośmiu Wspaniałych” – laureatka Iza-
bela Malinowska,
- IX Edycja Samorządowego kon-
kursu „Ośmiu Wspaniałych”: laureatka 
Ewelina Walczak oraz II miejsce w 
ogólnopolskim konkursie na opowia-
danie „Narkotyki – nasz a może mój  
problem?”,
- IV edycja konkursu „Moje finanse  
z klasy do kasy”: laureaci Mateusz Mali-
nowski, Mateusz Przychocki, Jarosław 
Romanowski, Wojciech Stachurski, 
Aleksandra Walczak,
- XXXIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega 
pożarom”: III miejsce Beata Rdzanek,
- Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym (finał krajowy 
XXIV edycji w roku 2001): Tomasz 
Kolbus, Łukasz Dobosz, Łukasz Prasek 
oraz I miejsce indywidualnie Tomasz 
Kolbus oraz II miejsce w XXV finale 
krajowym w 2002 roku,
- Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym (finał krajowy 
XXXIX edycji w roku 2016): III miejsce 
Monika Wójcik, Kacper Śmiechowski, 
Aleksandra Wolak,
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski: 
laureatka Ewelina Żarłok,
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. 
„Europa i ja”: finalista Jakub Stachurski.

Na szczególną uwagę zasługuje 
absolwentka naszego gimnazjum Lidia 
Padewska, która w latach 2005/2006 
została stypendystką Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia”, prowadzącej od 
16 lat program stypendialny wyrów-
nujący szanse edukacyjne młodzieży 
pochodzącej z małych miejscowości.

Sport
W szkole prężnie działa Sekcja 

strzelecka ULKS. Sekcja od samego 

początku aktywnie włączyła się w 
działalność sportową i wychowawczą 
szkoły. Mimo prowizorycznej bazy 
lokalowej doskonalono umiejętno-
ści, zbierano doświadczenie i pozy-
skiwano sprzęt sportowy. Obecnie 
licencjonowany klub stowarzyszony 
w Polskim Związku Strzelectwa Spor-
towego należy do przodujących w 
województwie i w zakresie szkolenia 
młodszych grup wiekowych także 
w kraju. Zawodnicy stanowią kadrę 
wojewódzką młodzików i juniorów. W 
minionym okresie trzy osoby otrzy-
mały powołania do kadry narodowej, 
zdobyto 7 medali w Mistrzostwach 
Polski, w tym 3 złote, kilkadziesiąt 
medali w Mistrzostwach Międzywoje-
wódzkich PZSS, wiele medali na zawo-
dach międzynarodowych i ogólnopol-
skich, puchary drużynowo w ogólno-
polskich mistrzostwach gimnazjów. 
Zdobywano wyróżnienia w rankingach 
ogólnopolskich i powiatowych w kate-
goriach „Najlepszy Zawodnik Roku”, 
„Talent Roku”, czy „Trener Roku”. ULKS 
Jedlińsk otrzymał certyfikat „Miejsca 
Wspierania Talentów”. Na szczególną 
pamięć zasługują medaliści Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży: Julita 
Rędzia, Mateusz Skoczek i Dominika 
Milik. Nasze gimnazjum może poszczy-
cić się wieloma sukcesami sportowymi 
na szczeblu krajowym. W latach 2001–
2017 reprezentacja szkoły 9-krotnie 
uczestniczyła w Finale Ogólnopol-
skiego Turnieju BRD, wygrywając 
finały wojewódzkie. Trzykrotnie była 
na podium finału krajowego –1 miej-
sce (2001 r.), 2 miejsce (2012 r.), 3 
miejsce (2016 r.). Ogromny sukces to 
zdobycie łącznie 30 medali w finałach 
zawodów ogólnopolskich – 11 złotych, 
8 srebrnych i 11 brązowych; 39 medali 
w zawodach międzywojewódzkich 
(makroregionalnych), w tym: 13 zło-
tych, 20 srebrnych i 6 brązowych; około 
80 medali w zawodach wojewódzkich 
w latach 2000–2009 i 105 medali, w 
tym: 41 złotych, 36 srebrnych i 28 brą-
zowych w latach 2010–2017. W łącz-
nym współzawodnictwie szkól gimna-
zjalnych w Mazowieckich Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej gimnazjum w 18 
edycjach w latach 2000–2017 zawsze 
zajmowało miejsca w pierwszej „szó-
stce”, 13-krotnie zajmując miejsca na 
podium – miejsce I – 6-krotnie, miejsce 
II – 6-krotnie, miejsce III – 1 raz, miejsce 
IV – 4-krotnie, miejsce VI – 1 raz.

Projekty
Nasza szkoła brała udział w VIII i IX 

edycji programu Działaj Lokalnie Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Centrum Młodzieży Arka w Rado-
miu i Akademią Rozwoju Filantropii 
w Polsce, w ramach którego zostały 
zrealizowane projekty „Z babcinego 
fartuszka” i „Zatańcz ze mną szota, 
szota...”. Efektem ich realizacji był zało-
żony i wyposażony w stroje ludowe 
młodzieżowy zespół ludowy ,,Jedliń-

skie raczki”. Uświetniał on imprezy 
szkolne i środowiskowe m.in. Kusaki, 
Sobótkę, Dni Seniora. Mamy nadzieję, 
że działalność zespołu będzie kon-
tynuowana i tradycja międzypokole-
niowa będzie podtrzymana.

Braliśmy udział w projekcie 
„Zagrajmy o sukces”. Był to projekt 
„Wyrównywania szans edukacyjnych 
uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 
rozwijające kompetencje kluczowe 
w latach 2010–2012” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Uczniowie zostali objęci systemem 
zajęć pozalekcyjnych podnoszących 
kompetencje kluczowe, które trwały 
1,5 roku. Były to dodatkowe zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze w zakre-
sie m.in. nauk przyrodniczo-matema-
tycznych, przedsiębiorczości, języków 
obcych i zajęć informatyczno-teleko-
munikacyjnych, służące wyrównywa-
niu dysproporcji edukacyjnych w trak-
cie procesu kształcenia. Dodatkowo 
młodzież została objęta doradztwem 
edukacyjno-zawodowym w zakresie 
możliwości wyboru dalszej ścieżki 
kształcenia w kontekście uwarunko-
wań lokalnego i regionalnego rynku 
pracy. Jako jedyni w gminie trzykrot-
nie braliśmy udział programie eduka-
cji ekonomicznej „Na Własne Konto”. 
Projekt skierowany był do uczniów 
gimnazjów z gmin wiejskich i miej-
sko-wiejskich, którego pomysłodawcą 
i głównym wykonawcą jest Funda-
cja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej. Poprzez zabawę oraz gry 
edukacyjne młodzież miała okazję 
poznać podstawowe pojęcia i narzę-
dzia ekonomiczne. Wiedza ta w zało-
żeniu miała umożliwić uczniom lepszy 
start w dorosłe życie. W grudniu 2015 
r. dyrektor szkoły za zgodą nauczy-
cieli i organu prowadzącego złożyła 
wniosek do konkursu ogłoszonego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego 2014–2020 w ramach dzia-
łania 10.1.1. Edukacja szkolna. Nasze 
gimnazjum jako jedno z dwóch (PG 
Jedlińsk i PG Rogolin) wygrało konkurs 
i zostaliśmy zakwalifikowani do reali-
zacji projektu Mazowiecka Akademia 
Kompetencji. Projekt miał obejmować 
lata 2016/2017 i 2017/2018, celem 
jego było wzbogacenie oferty eduka-
cyjnej wybranych szkół województwa 
mazowieckiego. We wrześniu szkoła 
otrzymała pismo adresowane też 
do Mazowieckiej Jednostki Wdraża-
nia Programów Unijnych w Warsza-
wie, że firma Asseco Data Systems 
Spółka Akcyjna nie podpisze umowy 
o dofinansowanie projektu. Decyzja ta 
została podjęta z uwagi na planowaną 
reformę oświaty – likwidację gim-
nazjów w 2017 r., co może zagrozić 
nieosiągnięciem planowanych wskaź-
ników. Warto zaznaczyć, że projekt 
opiewał na kwotę ok. 80.000 zł.

Wolontariat
W naszej szkole funkcjonował Klub 

Młodzieżowego Wolontariatu, który 
współpracował ze Stowarzyszeniem 
Centrum Młodzieży „Arka”. Działalność 
klubu miała szerokie spektrum. Ucznio-
wie włączali się w szereg akcji chary-

tatywnych, działali wolontarystycznie 
na rzecz środowiska lokalnego. Swoją 
postawą zachęcali do pracy na rzecz 
drugiego człowieka. Warto wspomnieć 
też o cyklicznym udziale uczniów 
i wychowawców przez 15 lat na 
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.

Stypendia
Uczniowie naszej szkoły korzystali 

ze stypendiów dla uczniów szczegól-
nie uzdolnionych w ramach: Regional-
nego programu stypendialnego dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych (w 
latach 2009–2015) praz Mazowiec-
kiego regionalnego programu sty-
pendialnego dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych (w latach 2015–2017). 
Ze stypendiów skorzystało 34 osoby 
na łączną kwotę: 149.276 zł.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim sympatykom naszego gimna-
zjum, którzy nas wspierali przez 
wszystkie lata działalności. Dzięki 
Wam szkoła była otwarta, przyja-
zna dla uczniów, rodziców, nauczy-
cieli i całej społeczności lokalnej. 
Mamy nadzieję, że na zawsze 
pozostaniemy w Waszych sercach i 
Waszej pamięci.

Grono pedagogiczne 
Publicznego Gimnazjum 

w Jedlińsku

1 września 1999 roku uroczyście 
otworzyliśmy podwoje naszego gim-
nazjum. Przez lata jego funkcjono-
wania podejmowaliśmy pionierskie 
działania, które z czasem stały się 
naszą tradycją oraz inspiracją dla 
innych szkół. To my zainaugurowali-
śmy rozpoczynanie i kończenie roku 
szkolnego mszą świętą. Jako pierwsi w 
gminie wprowadziliśmy galowe stroje 
reprezentacyjne z herbem Jedlińska 
i logo szkoły. Uczniom przychodzą-
cym do klas pierwszych z różnych 
środowisk stworzyliśmy możliwość 
wzajemnego poznania się na rajdach  
integracyjnych.

W roku 2004 otworzyliśmy nowy 
bardzo dobrze wyposażony budynek i 
nadaliśmy szkole imię Biskupa Piotra 
Gołębiowskiego, oddając tym samym 
hołd najwybitniejszemu Jedlińszcza-
ninowi. Po osiemnastu latach swojej 
działalności 23 czerwca odbyło się 
ostatnie uroczyste zakończenie roku 
szkolnego, a 31 sierpnia 2017 r. szkoła 
przestanie istnieć jako Publiczne 
Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołę-
biowskiego. Szkoła przestaje działać, 
przechodzi do historii, ale nie prze-
staje istnieć, ponieważ będzie trwać 
w pamięci uczniów, absolwentów, ich 
rodziców i całego środowiska. Zdo-
byta tu wiedza i umiejętności będą 
procentować w ich dalszym życiu. W 
ich uczynkach i sukcesach gimnazjum 
będzie trwało nadal. Pamięć o nim nie 
zginie, ponieważ „Życie to nie te dni, 
które przeszły, ale te, które utkwiły w 
pamięci własnej i cudzej”.

Barbara Walczak
pierwszy i ostatni dyrektor Publicz-
nego Gimnazjum im. Biskupa Piotra 

Gołębiowskiego w Jedlińsku
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Wiwat Drogowiec !
Upłynęło sporo czasu od 

chwili, gdy sympatycy  piłki 
nożnej w naszej gminie mogli 
cieszyć się z awansu GKS Dro-
gowiec do IV ligi. My także ser-
decznie gratulujemy! Nie sposób 
jednak nie dokonać podsumo-
wania sezonu  na łamach Pano-

ramy. Tym razem, zaproponowa-
liśmy dokonanie oceny  startu 
Drogowca trenerowi zespołu 
- jednemu z głównych twór-
ców sukcesu  GKS. Sposób tego 
podsumowania jest niekonwen-
cjonalny. A zatem, alfabet wg 
Pawła Góraka: 

Drodzy Czytelnicy i Kibice 
mamy nadzieję, że ta forma 
przypadła Wam do gustu.  
Dodajmy, że zadanie posta-
wione przed Pawłem Górakiem 
było trudne, bowiem odpowiadał 
ad hoc mając na odpowiedź kil-
kadziesiąt sekund.  

Przygotowania do rundy 
jesiennej 2017 GKS zaczął 
17. lipca. Zarząd podziękował 
sześciu dotychczasowym gra-
czom. W ich miejsce w kadrze 
pojawią się nowi zawodnicy, 
ale, zdaniem Pawła Góraka, za 
wcześnie by pisać o persona-
liach. O ich przydatności zade-
cydują sparingi. W pierwszym z 
nich wygrał z Centrum Radom 
3:0. W kolejnych zmierzy się  
26.07 z Oskarem w Przysusze, 
29.07 ze Stalą w Niewiado-
wie. Kibice będą mogli zoba-
czyć swoja drużynę 02.08 
w pojedynku z LKS Promna  
i 05. 08 ze Spartakusem Dale-
szyce. Tydzień później, 12. 08.  
rusza pierwsza kolejka IV ligi. 
Drogowiec, jako beniaminek, 
podejmie w niej Pogoń Grodzisk 
Mazowiecki. Pozostałymi rywa-
lami GKS na czwartoligowym 

froncie będą zespoły z okolic  
podwarszawskich: Mazur Kar-
czew, Sparta Jazgarzew, MKS 
Piaseczno, Znicz II Pruszków, 
Perła Złotokłos, Mszczono-
wianka i Błonianka, z rejonu 
siedleckiego: Wilga Garwolin i 
Naprzód Skórzec oraz z rejonu 
radomskiego: Pilica Białobrzegi, 
KS Promna, Energia Kozienice, 
Oskar Przysucha i Broń Radom. 
Czy naszemu beniaminkowi 
uda się powalczyć o coś więcej 
niż zachowanie ligowego bytu? 
Przekonamy się wkrótce,  życząc 
drużynie strzelenia zawsze jed-
nej bramki więcej niż przeciwnik.

Oni wywalczyli awans: Bar-
tosz Bogacz, Dawid Bogacz, 
Konrad Grosiak, Tomasz Jani-
szewski, Maksym Kobylarczyk, 
Paweł Kobylarczyk, Cezary 
Kubryn, Michał Kucharczyk, 
Kacper Michalski, Dariusz 
Mortka, Ernest Pawelec, Łukasz 
Pełka, Kamil Płaskociński, Karol 
Pluta, Piotr Prasek, Damian 
Prus, Norbert Rdzanek, Kon-
rad Tkaczyk, Daniel Winiarski,  
Hubert Zamkowski 

 Ze złotem i rekordami.
W Białymstoku odbył się Finał 

Piłkarze GKS Drogowiec Jedlińsk w IV lidze, złoty medal 
Klaudii Białkowskiej w finale krajowym w lidze 
lekkoatletycznej, brąz Oli Fijołek w mistrzostwach 

LOK, trójka strzelców w finałach Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży, wygrana w jubileuszowych XXV 
EBMO i Puchar Ministra dla gimnazjum w Jedlińsku, 
udane starty młodzieży w XIX MIMS.

AWANS - był  naszym głównym celem, który wyznaczyliśmy sobie 
przed sezonem
BRAMKARZ – Piotr Prasek,  pewny punkt zespołu, który miał duży 
udział w wygraniu ligi
CZTERY - kolejki przed zakończeniem rozgrywek zapewniliśmy 
sobie wygraną w okręgówce i mogliśmy cieszyć się z awansu
DRUŻYNA - Drogowiec przez cały sezon stanowił monolit ludzi 
profesjonalnie podchodzących do stawianych zadań
EMOCJE – towarzyszyły zarówno mnie, graczom jak i kibicom  
Rosły  z każdą kolejką rozgrywkową, ale potrafiliśmy zachować 
„zimną głowę”
FART - nie zabrakło go zespołowi w ważnych chwilach, szczegól-
nie w końcówce meczu z Centrum Radom podczas rewanżu , zwy-
cięska bramka dla nas w 94. min.
GOLE – strzeliliśmy ich wiele,  bo aż 68  -  dla mnie jako trenera - 
każdy równie piękny i ważny
HISTORIA – tworzymy kolejny rozdział losów klubu awansując 
pierwszy raz do IV ligi
IMPET – po zapewnieniu sobie awansu straciliśmy go, remisując 
w trzech następnych kolejkach z  Jedlnią Letnisko, Powiślanką 
Lipsko i Warką.
JANISZEWSKI – Tomasz - wielki come back po roku przerwy  
z powodu kontuzji
KLIMAT - udało się stworzyć w zespole bardzo dobrą atmosferę, 
która była jednym z czynników końcowego sukcesu,  
LIDER – na topie tabeli wylądowaliśmy od piątej kolejki i zostali-
śmy samodzielnym przodownikiem już do końca ligi
ŁAWKA – rezerwowych, długa i wyrównana, co gwarantowało 
silną obsadę w każdym spotkaniu
MAZOWSZE Grójec i Powiślanka Lipsko - rywale, którzy bardzo 
długo deptali nam po piętach,  budząc nasz  respekt 
NAJSTARSZY zawodnik - Karol Pluta , człowiek który w trudnych 
chwilach potrafił pomóc i nigdy nie zawiódł
OBRONA – formacja,  która przyczyniła się do najmniejszej liczby 
straconych bramek w lidze, bo zaledwie 17 
PREZES – Zygmunt Kobylarczyk – człowiek  wiedzący czego ocze-
kuje i bez którego nie udałoby się zrealizować planów
REMIS - było ich 7 ale najważniejszy z Zamłyniem Radom  
z bramką wyrównującą w końcówce
SNAJPER – Michał Kucharczyk, najskuteczniejszy zawodnik  
w całej lidze, strzelec 33 goli, popisał się zdobyciem 2 hattricków 
ŚREDNIA - meczowa - ponad dwie gole  na mecz, aż w 20 spotka-
niach strzeliliśmy rywalom co najmniej 2 bramki
TRENING - wspomniałem o profesjonalnym podejściu zawodni-
ków . Frekwencja na zajęciach wyniosła 95%
UPÓR - to cecha, która nie zawsze przynosi dobre decyzje, jed-
nak, w moim przypadku, podtrzymanie kilku pomysłów dało dobre 
efekty 
WARKA - jedyny zespół, który pokonał nas w całym sezonie  
i z którym mieliśmy ujemny bilans punktowy ( 0:1 w Warce, 1:1 
w Jedlińsku)
ZARZĄD - grupa super facetów, poświęcających swój wolny czas 
dla klubu i wspomagających go w wielu obszarach 

Alfabet ligowy wg Pawła Góraka

Prezes Drogowca, Zygmunt Kobylarczyk, niesiony na rękach 
zawodników

•

Radosny taniec piłkarzy Drogowca po zapewnieniu awansu do IV ligi.•
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Krajowy XVII Gimnazjady w lidze 
lekkoatletycznej. Mazowsze 
reprezentowała 15- osobowa 
ekipa  (wymóg regulaminowy) 
uczennic gimnazjum w Jedlińsku. 
W konkursie pchnięcia kulą nie 
zawiodła liderka zespołu Klau-
dia Białkowska, która wygrała 
tę konkurencję z nowym rekor-
dem życiowym i jednocześnie 
rekordem szkoły. Oprócz złotego 
medalu Klaudia otrzymała jesz-
cze jedno wyróżnienie – statu-
etkę za trzeci wynik zawodów 
liczony wg tabel punktowych. 
Tuż za podium, na czwartym 
miejscu, uplasowała się Mal-
wina Walczak w rzucie dys-
kiem. Jej start był rewelacyjny, 
bowiem Malwina poprawiła 
swoją życiówkę o prawie 7 m. 
Wartościowy wynik zanotowała 
także Karolina Nowakowska, 
która była szósta w kuli. Pozo-
stałe reprezentantki Jedlińska 

startowały bijąc życiówki lub 
osiągając rezultaty zbliżone do 
swoich najlepszych wyników.  
Rekordy życiowe poprawiły: Julia 
Adamczyk w dysku, Agata Zió-
łek na 80 ppł.,  Anna Religa na 
300 m oraz Zuzanna Narożnik 
w kuli. Łącznie jedlińszczanki 
poprawiły swój najlepszy łączny 
wynik o 52 pkt. Pozwoliło to na 
zajęcie 11. miejsca drużynowo. 
Przed Jedlińskiem aż 8 repre-
zentacji ze szkół sportowych. 
Wygrały zawodniczki AZS AWF 
Gorzów startujące pod szyldem 
tamtejszej szkoły mistrzostwa 
sportowego przed Zawiszą 
Bydgoszcz ( Gimnazjum Nr 57 
Mistrzostwa Sportowego) i Miej-
skim Gimnazjum Sportowym w 
Aleksandrowie Łódzkim.

Kolejne sukcesy strzelców
Aleksandra Fijołek zdobyła 

brązowy medal  w Ogólnopol-

skich Otwartych Mistrzostwach 
Ligi Obrony Kraju w strzelec-
twie. Jest to pierwszy medal 
Oli zdobyty w tak prestiżowej 
imprezie. Startująca w konku-
rencji kpn 30 w kategorii mło-
dziczek, podopieczna Mariusza 
Kilara, sprawiła na strzelnicy w 
Tarnowie dużą niespodziankę,  
zarówno sobie jak i szkoleniow-
cowi. Wśród juniorów młodszych 
Adam Rędzia był szósty. To nie 
koniec osiągnięć juniorów młod-
szych. We Wrocławiu podczas 
eliminacji do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży awans do 
finału wywalczyło troje strzel-
ców ULKS Jedlińsk. Finały OOM 
odbyły się na obiektach CWKS 
Legia Warszawa. Bardzo dobrze 
wypadł Piotr Świąder zajmując 
wysokie  8 miejsce w konkuren-
cji karabinu pneumatycznego 
40 strzałów.  Po pierwszej serii 
był 15. z wynikiem 97,4 pkt., w 
drugiej wystrzelał 20 miejsce 
z wynikiem 95,8, trzecia seria 
98,1 i jedenasta lokata, czwarta 
odsłona najlepsza 101,8 pkt  i 
czwarty wynik serii. Łącznie 
393,1 pkt.  Adam Rędzia, któ-
rego potencjał wynikowy jest na 
podobnym poziomie do Piotra  
walczył nie tylko z presją zawo-
dów ale i własnym karabinkiem, 
który przy kilku próbach zawiódł 
(zbyt małe ciśnienie gazu przy 
oddawaniu strzału). Wystrzelał 
370,7 pkt, co pozwoliło zająć 
29. lokatę w stawce 36 rywali. 
Zwyciężył Daniel Masłowski 
z Gwardii Zielona Góra, który 
wynikiem 406,3 pkt.  ustanowił 
nowy rekord Polski.  W połowie 
stawki uplasowała się Klaudia 
Pryciak, która zajęła 21. miej-
sce w gronie 44. rywalek. By 
wskoczyć do pierwszej dzie-
siątki, Klaudia musiałaby strzelić 
wyniki na poziomie swojej trze-
ciej serii, gdy uzyskała 101,1. W 
pozostałych uzyskała rezultaty 
poniżej 100 pkt. i z pewnością  
zawodniczka ULKS nie była usa-
tysfakcjonowana swoim wystę-
pem. Na uwagę zasługują także 
inne osiągnięcia strzelców. W 
Międzynarodowych Mistrzo-
stwach Wybrzeża w Ustce  
Rędzia zajął trzecie miejsce. 
Taką samą lokatę wystrzelał  
Piotr Świąder w Ogólnopolskich 
Zawodach „Zlot Orlików” w Sie-
dlcach. Podczas Warszawskich 
Zawodów Otwarcia Sezonu w 
strzelectwie, dobrą formą bły-
snęła kolejna młodziczka Alek-

sandra Paluch, zajmując drugie 
miejsce w konkurencji kpn 30.

Przywieźli trzy puchary
Z Pucharem Ministra Sportu 

i Turystyki wróciła z Bielic koło 
Sochaczewa reprezentacja 
jedlińskiego gimnazjum. W Jubi-
leuszowych XXV Europejskich 
Biegach Młodych Olimpijczyków 
Jedlińsk wygrał klasyfikację dru-
żynową po raz szósty z rzędu. 
Indywidualnie gimnazjaliści 
zdobyli 4 medale i aż jedenasto-
krotnie wychodzili do ceremo-
nii nagradzania najlepszych za 
zajęcie miejsc w pierwszej szó-
stce.  Swoją kategorię wygrał 
Adrian Kobza wyprzedzając Pio-
tra Śliwowskiego. Dwa brązowe 
medale wywalczyli Natalia Firlej 
i Michał Rdzanek. Czterokrotnie 
zawodnicy Jedlińska przybiegali 
na czwartym miejscu i byli to: 
Weronika Słomka, Agata Zió-
łek, Jakub Gryza i Adrian Szcze-
paniak. Piąta lokata dla Anny 
Religi, szósta dla Julii Ciecieląg i 
Kacpra Nowakowskiego. Cenne 
punkty dla drużyny dołożyli Ali-
cja Sułek, Kinga Sułek, Kamila 
Walczak, Roksana Hełmińska, 
Paweł Markiewicz, Dawid Król i 
Aleksander Dobrasiewicz. Pod-
czas tej imprezy gimnazjum w 
Jedlińsku uhonorowano także  
pucharem  za pierwsze miejsce 
w klasyfikacji punktowej liczo-
nej na podstawie wszystkich 
dotychczasowych 25 edycji 
zawodów.  Trzeci puchar otrzy-
mała ekipa za udział w impre-
zie jubileuszowej. W Bielicach 
startowała także reprezentacja 
PSP w Jedlińsku, która zdobyła 
kolejne dwa trofea -  za zajęcie  
4 miejsca w punktacji drużyno-
wej  i udział w imprezie. Indy-
widualnie Mateusz Adamczyk 
był drugi w biegu szóstokla-
sistów. Trzecioklasiści  Wikto-
ria Bartnik i Karol Kowalczyk  
zajęli 5. miejsca.  

Srebro czwórboistek
Do eliminacji międzypowia-

towych w czwórboju lekko-
atletycznym   awansowały bez 
problemów zespoły dziewcząt 
i chłopców PSP w Jedlińsku. 
Także w Radomiu, w rywaliza-
cji z drużynami regionu radom-
skiego, obie drużyny zdobyły 
złote medale i awansowały do 
finału wojewódzkiego MIMS. 
Arenę zmagań czwórboistów 
wyznaczono  na stadionie  
w Kadzidle  ( rejon ostrołęcki)

Klaudia Białkowska (w środku) na podium XVII gimnazjady  
w Białymstoku.

•

Ola Fijołek koncentruje się przed oddaniem kolejnego strzału.•
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Po zaciętej walce podopieczne 
Aliny Cielniak wywalczyły dru-
gie miejsce  i zdobyły srebrne 
medale  z dorobkiem 1262 pkt.  
Uległy jedynie ekipie z Węgrowa 
– 1642 pkt. Trzecia lokata dla 
PSP Nr 7 z Mławy – 1616 pkt. 
Warto dodać, że kilkanaście dni 
później zawodniczki z Węgrowa 
okazały się najlepsze w Polsce, 
tak więc przegrana z mistrzy-
niami kraju nie przynosi jedlińsz-
czankom ujmy. Dodatkowy plus  
dla dziewcząt za to, że walczyły 
do ostatniej konkurencji. Po 
trzech bojach Jedlińsk był trzeci 
ze stratą 20 pkt. do Mławy. W 
ostatniej konkurencji -biegu na 
600 m - dziewczyny odrobiły 
stratę i z przewagą blisko 40 
pkt. stanęły  na drugim stopniu 
podium. Indywidualnie najwię-
cej punktów zdobyła Maja Pta-
szek – 305 i był to piąty wynik 
zawodów. Majka wygrała rzut 
piłeczką palantową z rezultatem 
50 m. Daleko rzuciły jeszcze 
Julka Stańczyk – 40 m - 6. m. w 
palantówce i 23. m. łącznie oraz 
Klaudia Struzik 39 m i 7 m. w 
rzucie i łącznie 25 miejsce. Drugi 
wynik łączny to zasługa Wiktorii 
Serafin, która była 21.indywi-
dualnie .  Jako piąta w zespole 
punktowała Pola Olszewska – 
31 miejsce. Skład uzupełniała 
Wiktoria Malinowska, która była 
40. w łącznej klasyfikacji, ale 
pobiegła najszybciej z naszych 
60 m – 9,04 sek. Wynik ten 
dał 8 m. w konkurencji. Zespół 
chłopców uplasował się poza 
podium, na czwartym miejscu. 
Czwórboiści Jedlińska musieli 
uznać wyższość drużyn z Cele-
stynowa, PSP nr 4 z Mławy i 
PSP Nr 3 z Pułtuska. Najlepiej 
punktował Łukasz Barszcz przed 
Mateuszem Adamczykiem, który 

zajął 5. m. w biegu na 1000m . 
W drużynie wystąpili jeszcze 
Seweryn Zalewski, Kacper Szy-
mański, Kamil Dobrowolski i 
Michał Olszewski. By myśleć o 
medalu,  podopieczni  Sławo-
mira Słomki musieliby osiągnąć 
zdecydowanie lepsze rezultaty 
w rzucie piłką palantową. Mimo 
to, czwarte miejsce to duże 
osiągnięcie i aż 9 pkt do łącz-
nego współzawodnictwa szkół 
w igrzyskach.

Dwa krążki  w Siedlcach
W finałach wojewódzkich w 

lekkiej atletyce  odbywających 
się w ramach XIX MIMS w Siedl-
cach, uczniowie z Jedlińska dwu-
krotnie stanęli na podium. Świet-
nie spisał się Adrian Kobza, który 
a dystansie 1000 m zajął drugie 
miejsce z bardzo dobrym cza-
sem 2.50.08 min.. Na  wysokim 
poziomie stał konkurs pchnięcia 
kulą dziewcząt. Klaudia Biał-
kowska tym razem musiała się 
zadowolić brązowym medalem. 
a szóste miejsce dla Karoliny 
Nowakowskiej.  Zaledwie 0,02 
sek dzieliło sztafetę dziewcząt 
od brązowego medalu, która 
poprawiła swój najlepszy wynik 
w sezonie o prawie sekundę. 
Piątą lokatę zajęli sprinterzy w 
sztafecie 4x100m. Drużynowo 
dziewczęta na wysokim, piątym 
miejscu. Chłopcy zajęli siedem-
naste miejsce. W obu katego-
riach w finałach sklasyfikowano 
ponad 160 gimnazjów.

 Drużyny mocne w przełajach
Z dwoma pucharami wrócili 

uczniowie naszych szkół z fina-
łów wojewódzkich w drużyno-
wych biegach przełajowych  z 
Ciechanowa. Na pierwszym 
miejscu sklasyfikowano dziew-

częta z gimnazjum w Jedliń-
sku, które wygrały w gronie 
116 reprezentowanych szkół 
z Mazowsza. Wyprzedziły one 
ekipy z Myszyńca (pow. ostro-
łęcki)  i Bulkowa  (pow. płocki). 
Wśród chłopców wygrało gimna-
zjum Radzanowo ( pow. płocki)  
O pechu mogą mówić reprezen-
tanci Jedlińska, którzy  zgro-
madzili zaledwie jeden punkt 
mniej. Na pociechę podopieczni 
Radosława Ofiary wyprzedzili  
Sportowe PG nr4 z Pruszkowa 
(trzecie miejsce) oraz 106 szkół 
z całego województwa. W  rywa-
lizacji podstawówek w pierw-
szej dziesiątce sklasyfikowano 
dziewczęta i chłopców z Jedliń-
ska – obie ekipy na dziewiątym 
miejscu, czternasta lokata dla 
dziewcząt z Jedlanki.  Zawody 
przeprowadzono w fatalnych 
warunkach atmosferycznych. 
Przenikliwy ziąb, deszcz i błoto 
po kostki sprawiły, że nie trenu-
jący w takich okolicznościach 
nasi zawodnicy nie zajmowali 
wysokich miejsc indywidual-
nie. Najlepiej pobiegła Anna 
Religa, która była jedenasta w 
gronie trzecioklasistek. Wśród 
chłopców 14. miejsce dla Piotra 
Śliwowskiego i 16. dla Adriana 
Kobzy. Pozostali zajmowali miej-
sca poza pierwszą dwudziestką.

Mistrzostwo i pech
Bezkonkurencyjne okazały 

się uczennice szkoły podsta-
wowej w Jedlińsku wygrywając 
eliminacje międzypowiatowe w 
drużynowym tenisie stołowym. 
Wiktoria Serafin i Klaudia Jachi-
mowicz sięgnęły po prymat w 
regionie bez problemów wygry-
wając większość spotkań  po 
3:0. W nagrodę miał być wyjazd 

na finały igrzysk do Ostrołęki.  
Niestety, ze względu na niedys-
pozycję zdrowotną Klaudii ekipa 
Jedlińska nie wystartowała w 
decydującej rozgrywce. Wśród 
gimnazjalistek, w eliminacjach 
międzypowiatowych, nieźle 
radziły sobie reprezentantki 
Jedlińska. Dotarły one do pół-
finału rozgrywek i w nim prze-
grały z późniejszymi złotymi 
medalistkami z Ursynowa 0:3. 
W spotkaniu o brązowy medal 
Ola Berlińska i Daria Bieniek 
zagrały z Wilkowem, z którym 
przegrały w grupie 2:3. I tym 
razem zawodniczki z Wilkowa 
okazały się lepsze, wygrywając 
3:1. Uczennice gimnazjum we 
Wsoli zajęły 9. miejsce   cho-
ciaż w rozgrywkach grupowych 
miały tyle samo punktów co 
zwycięzca grupy. Zdecydował 
jednak bilans poszczególnych 
spotkań, a ten był dla zespołu 
Wsoli najsłabszy.  

Przełajowa dominacja  
w regionie

Świetnie spisali się ucznio-
wie naszych szkół w elimina-
cjach międzypowiatowych XIX 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w indywidualnych i 
drużynowych biegach przeła-
jowych. Wywalczyli oni aż 9 
medali,  z czego 8 to zasługa 
uczniów gimnazjum z Jedlińska 
. Zdobyli je  w poszczególnych 
biegach. Adrian Kobza  - złoty, 
Piotr Śliwowski  - srebrny , Wero-
nika Słomka srebrny i Natalia 
Firlej brązowy  w biegach klas 
pierwszych. Wśród drugoklasi-
stów złoto dla Dominika  Woź-
niaka i srebro dla Agaty Ziółek. 
W gronie najstarszych po sre-
bro pobiegła Ania Religa a brąz 

Wystawa uzbrojenia przeciwlotniczego była dodatkowa atrakcją 
zawodów w Bielicach.

•
Na najwyższym podium z Pucharem Ministra Sportu i Turystyki.•
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przypadł Kacprowi Nowakow-
skiemu.  Dziewiąty medal padł 
łupem Seweryna Zalewskiego 
z podstawówki w Jedlińsku, 
który zdobył srebro w biegu 
szóstoklasistów. Wszyscy oczy-
wiście awansowali do finałów 
wojewódzkich w Ciechanowie . 
Awans do finałów, oprócz meda-
listów, wywalczyło  jeszcze  20 
uczniów ze szkół naszej gminy 
i byli to: Kamila Walczak, Anna 
Borowska ( PG Jedlińsk), Ame-
lia Kowalczyk, Pola Olszewska , 
Wiktoria Serafin (PSP Jedlińsk), 
Magdalena Bolek, Karolina 
Majak (PSP Jedlanka), Julia Bana-
siewicz i Oliwia Wędzonka ze 
Wsoli.  Wśród chłopców sztuki 
tej dokonali Jakub Klocek, Adrian 
Szczepaniak, Kacper Mularski, 
Jakub Gryza i Michał Rdzanek.
( PG Jedlińsk) oraz Mateusz 
Adamczyk  i Łukasz Barszcz 
(PSP Jedlińsk).  Start z tzw. listy 
rezerwowej. pozwolił na występ 
w Ciechanowie Andżelice Gór-
nik, Roksanie Hełmińskiej, Julii 
Ciecieląg oraz Karolinie Molen-
dzie ( wszystkie PG Jedlińsk)  
Drużynowo gimnazjum z Jedliń-
ska wygrało zarówno w kate-
gorii dziewcząt jak i chłopców  
mając  olbrzymią przewagę nad 
drugimi zespołami. 

Pod dyktando Jedlińska
Zawody międzypowiatowe w 

lekkiej atletyce zostały zdomi-
nowane przez ekipy gimnazjum 
w Jedlińsku, które zdobyły aż 16 
medali.  Na stadionie w Radomiu 
wygrane drużynowe zarówno 
wśród dziewcząt jak i chłopców 
z klas I – II były wyraźne. Trzecio-
klasistki Jedlińska były drugie, 
a ich rówieśnicy zajęli szóste 
miejsce. Indywidualnie aż cztery 
medale zdobyły  miotaczki pcha-
jące kulą 3kg.  Po złoto sięgnęły 
Klaudia Białkowska oraz Mal-
wina Walczak , srebro przypa-
dło  Karolinie Nowakowskiej i 
Zuzannie Narożnik.  Trzy medale 
na dystansie 300 m wywalczyli: 
srebrne Roksana Hełmińska i 
Dawid Król oraz brązowy Piotr 
Śliwowski. W skoku w dal  złoty 
medal dla Amelii Jakubowskiej 
i brązowy dla Wiktorii Grzy-
wacz. Wzwyż srebro „wyskakał” 
Maciej Makulski. Dystans 1000 
m wygrał Adrian Kobza, a w 
biegu na 800 m Patryk Rędzia 
był trzeci. Nie zawiodły sztafety 
zdobywając trzy złote medale. 
W sztafetach 4x100m pobiegli : 
Karolina Molenda, Agata Ziółek, 
Kamila Walczak i R. Hełmińska  

oraz Jakub Klocek, P.Śliwowski, 
D. Krół i A. Kobza. W sztafecie 
olimpijskiej  800-400-200-
100m pobiegły Anna Religa, 
Joanna Durok, Paulina Trojanow-
ska i Izabela Imiołek. Ta ostatnia 
zawodniczka wywalczyła także 
brązowy medal na 100 m. Wszy-
scy awansowali do finału woje-
wódzkiego w Siedlcach.

Kolejny raz najlepsi 
w powiecie

Podsumowano XIX edycję 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej na 
szczeblu powiatowym w łącz-
nym współzawodnictwie szkół.  
Wprawdzie oficjalne wręczenie 
pucharów najlepszym placów-
kom odbędzie się podczas kolej-
nej gali sportu powiatu radom-
skiego dopiero na początku 
2018r. ale już  możemy pochwa-
lić się osiągnięciami naszych 
szkół. W kategorii szkół podsta-
wowych sklasyfikowano 24 pla-
cówki. Pierwsze miejsce zajęła  
PSP  z Jedlińska z dorobkiem 35 
punktów,  na drugim miejscu 
sklasyfikowano podstawówkę 
ze Wsoli – 24 pkt. Podium uzu-
pełniła Iłża   - 19 pkt.  Na pią-
tym miejscu szkoła z Jedlanki 
– 13 pkt. , dziewiąta lokata dla 
uczniów ze Starych Zawad, któ-
rzy wywalczyli 6 pkt. Nie udało 
się zdobyć punktów szkołom 
z Ludwikowa, Wierzchowin i 
Bierwiec.  Przypomnijmy, pod-
stawówka z Jedlińska wygry-

wała zawody powiatowe w 
czwórboju lekkoatletycznym 
dziewcząt i chłopców, w szta-
fetowych biegach przełajowych 
dziewcząt i chłopców, w druży-
nowych biegach przełajowych 
dziewcząt i chłopców, piłce ręcz-
nej dziewcząt oraz tenisie stoło-
wym dziewcząt.  Dziewczęta ze 
Wsoli zajmowały drugie miejsca 
w sztafetowych biegach przeła-
jowych i drużynowych biegach 
przełajowych a ich koledzy byli 
drudzy w koszykówce, piłce 
ręcznej i czwórboju la. Uczen-
nice z Jedlanki były najlepsze w 
koszykówce,  a reprezentantki 
Starych Zawad były drugie w 
unihokeju. Rywalizację gimna-
zjów  rozstrzygnęli na swoją 
korzyść uczniowie z  Jedlińska  
zdobywając  33 pkt. Drugie 
miejsce dla Przytyka – 26 pkt. , 
na trzecim miejscu Suskowola z 
20 pkt. Piąte miejsce dla Wsoli 
– 12 pkt. W gronie 17.  sklasy-
fikowanych gimnazjów na 16. 
miejscu jest szkoła z Wierzcho-
win z jednym punktem. Gimna-
zjaliści z Jedlińska wygrywali 
rywalizację powiatową w dru-
żynowych oraz sztafetowych 
biegach przełajowych dziewcząt 
i chłopców, tenisie stołowym 
dziewcząt. Żeńskie zespoły zaj-
mowały drugie lokaty w piłce 
nożnej, piłce ręcznej i uniho-
keju. Łączna wygrana  Jedlińska 
powinna być wyższa,  bowiem 
nie doliczono szkołom punktów 

za osiągnięcia w lekkiej atle-
tyce. Najwięcej punktów dla 
Wsoli zdobyły zespoły  koszy-
kówki dziewcząt i chłopców za 
zajęcie drugich miejsc. Tę samą 
lokatę wywalczyły tenisistki 
stołowe. Reasunując, szkoły z 
Jedlińska po raz kolejny sięgnęły 
po   prymat w powiecie ( gimna-
zjum trzeci rok z rzędu). Plasu-
jąc się na podium, duży postęp 
zanotowała podstawówka ze 
Wsoli   W czołówce utrzymała 
się szkoła z Jedlanki (w ub.r.  
trzecia). Dobry rok  zanotowali  
gimnazjaliści ze Wsoli. 

Piłkarskie ostatki
W cieniu sukcesu piłkarzy 

GKS Drogowiec swoje rozgrywki 
zakończyła w klasie A drużyna 
Strażaka Wielogóra. Klub nie 
zaliczy sezonu do udanych,  
bowiem  został sklasyfikowany  
na 13. miejscu  w stawce 14 
wpisanych do tabeli drużyn. W 
26 meczach zdobył tylko 24 
punkty.   Odniósł po 6 wygra-
nych i  remisów, aż 14 spotkań 
przegrał. Bilans bramkowy nie-
korzystny 47:73 (-26). Prawie 
3 bramki stracone średnio na 
mecz nie wystawiają drużynie 
dobrego świadectwa. Może w 
nowym sezonie  Strażak  zapre-
zentuje się lepiej.  Nieźle pre-
zentowały się w zakończonym 
sezonie zespoły młodzieżowe 
Drogowca. Juniorzy zakończyli 
rozgrywki na 3.miejscu, tramp-
karze uplasowali się jako dru-
dzy, a młodzicy zajęli 4. lokatę. 
Najmłodsi – zespoły orlików i 
żaków rozgrywały mecze tur-
niejowo, bez sporządzania  
tabel wynikowych.

Nasi w innych klubach
W Suwałkach odbyły się 

Młodzieżowe Mistrzostwa Pol-
ski w lekkiej atletyce (U 23).  
Reprezentująca AZS Warszawa 
wychowanka ULKS Jedlińsk 
Justyna Paluch zajęła 6. miejsce 
w biegu na dystansie 200 m.  
Tenisistka stołowa Broni Radom  
Wiktoria Serafin ( uczennica PSP 
w Jedlińsku) podczas Mistrzostw 
Mazowsza wywalczyła srebrny 
medal w grze podwójnej grając 
w parze z Darią Duralak. Przy-
pomnijmy, to drugie trofeum 
Wiktorii. Pierwszym było  zdoby-
cie, tydzień wcześniej, złotego 
medalu w rywalizacji drużyno-
wej  w składzie identycznym jak 
w grach deblowych. 

Krystian Kilar
Czwórboistki z PSP Jedlińsk ze srebrem finału wojewódz-
kiego igrzysk młodzieży szkolnej.•



40
Nakład: 2500 egz.

Jedlińsk Panorama Gminy © Copyright UG w Jedlińsku • Wydawca: SKAUT.PL, ul.Czachowskiego 46, 26-600 Radom, tel/fax: 48 38 58 858


