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Ostatnie kilka miesięcy to okres 
intensywnych prac na placach 
budowy inwestycji gminnych. Jak 
dotąd zrealizowano m.in. budowę 
placów zabaw w Kamińsku  
i Starych Zawadach, zagospoda-
rowanie centrum wsi Wierzcho-
winy, zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy w Lisowie, czy 
też remont budynku szkolnego 
w Jedlance, a na ukończeniu jest 
remont sali gimnastycznej szkoły 
podstawowej w ZSP w Jedlińsku, 
na który uzyskaliśmy dofinan-
sowanie z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w kwocie 338 tys. 
zł. Kolejne inwestycje – jak np. 
budowa drogi gminnej w Piastowi 
i ulicy Radosnej w Wielogórze 
oraz budowa sali gimnastycznej 
w Ludwikowie (I etap) i budowa 
placu zabaw w Wielogórze (I etap) 
– są nadal w trakcie realizacji. Nie-
rozpoczęte, a przewidziane do 
realizacji w tym roku są jeszcze 

budowy placów zabaw w Płasko-
wie i Gutowie. Przygotowujemy 
także dokumentację przyszłorocz-
nych inwestycji.

Na dwie z prowadzonych inwe-
stycji – zagospodarowanie cen-
trum wsi Klwatka Szlachecka oraz 
zagospodarowanie terenu wokół 
świetlicy w Lisowie – uzyskaliśmy 
unijne dofinansowanie ze środ-
ków PROW 2014–2020 w kwocie 
365 tys. zł. Ponadto WFOŚiGW 
udzielił promesy na dofinanso-
wanie do 67% kosztów kwalifiko-
wanych projektu polegającego na 
modernizacji kotłowni indywidual-
nych. Dzięki tej inwestycji miesz-
kańcy gminy Jedlińsk będą mogli 
wymienić swoje piece węglowe 
na bardziej ekologiczne – gazowe, 
olejowe lub opalane biomasą.

Pod koniec września odbył się w 
Jedlińsku I Bieg Uliczny o Puchar 
Wójta Gminy Jedlińsk. Bardzo mnie 
cieszy fakt, że w biegu wzięło 

udział tak wiele osób w różnym 
wieku. Sport, a w szczególno-
ści bieganie, cieszy się znaczną 
popularnością. Dlatego już teraz 
przygotowujemy się do kolejnych 
tego typu projektów.

Miło mi także poinformować, 
że pięcioro uczniów z terenu 
gminy Jedlińsk znalazło się w 
grupie młodzieży, którą europo-

seł Zbigniew Kuźmiuk zaprosił 
na wyjazd studyjny do Brukseli. 
Była to niepowtarzalna szansa 
na poznanie funkcjonowania jed-
nej z najważniejszych instytucji 
Unii Europejskiej – Parlamentu 
Europejskiego oraz na zwiedzenie 
stolicy Belgii. Serdecznie dzię-
kuję europosłowi Kuźmiukowi  
za zorganizowani tego wyjazdu.

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Jedlińsk!

Nagroda dla uczniów od europosła
22 września w Urzędzie 

Gminy w Jedlińsku 
odbyło się spotkanie Zbi-
gniewa Kuźmiuka – posła do 
Parlamentu Europejskiego, 
z uczniami z terenu gminy 
Jedlińsk, którzy otrzymali od 
europosła bilety na wyjazd 
studyjny do Brukseli.

Podczas spotkania europoseł 
Zbigniew Kuźmiuk wręczył 
pięciu uczniom bilety i osobiście 
zaprosił ich na wycieczkę do sie-
dziby Parlamentu Europejskiego 
w Brukseli. Bilety, w nagrodę za 
wysokie osiągnięcia w nauce i 
sporcie otrzymali: Piotr Kowal-
czyk ze Starych Zawad, Patryk 
Świąder z Bierwieckiej Woli, 
Katarzyna Nowocień ze Wsoli, 
Agata Figura z Wielogóry 
oraz Natalia Wojciechowska  
z Wierzchowin.

W trakcie spotkania Kamil 
Dziewierz – wójt gminy 
Jedlińsk podziękował za zapro-
szenie młodzieży do Brukseli 
i złożył Zbigniewowi Kuź-
miukowi życzenia z okazji 
obchodzonych 19 września 
urodzin, a uczniowie wręczyli  
europosłowi bukiet kwiatów.

Ponadto w spotkaniu z euro-
posłem wzięli udział: Ilona 
Starzyńska – skarbnik gminy 
Jedlińsk, Teodozja Bień – radna 
powiatu radomskiego oraz Ewa 
Bartula – doradca wójta ds. 
oświaty oraz rodzice uczniów.
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INWESTYCJE
Budowa sali gimnastycznej w Ludwikowie

Budowa ulicy Radosnej w Wielogórze

Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka

Przebudowa drogi gminnej w Jedlance – Etap II

Przebudowa drogi gminnej Piastów – Poręby

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisowie

W trakcie realizacji
Wartość inwestycji: 3.511.112,48 zł

W trakcie realizacji
Wartość inwestycji: 417.045,33 zł

W trakcie realizacji
Wartość inwestycji: 150.000,00 zł

Zakończono
Wartość inwestycji: 169.541,23 zł

W trakcie realizacji
Wartość inwestycji: 533.001,12 zł

W trakcie realizacji
Wartość inwestycji: 439.766,17 zł
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100-lecie OSP Jedlińsk, 90-lecie orkiestry
3 września 2017 r. 

odbyły się obcho-
dy 100-lecia powstania 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Jedlińsku i 90-le-
cia istnienia Orkiestry  
Dętej OSP.

Uroczystości jubileuszowe 
rozpoczęły się mszą świętą 
odprawioną w kościele para-
fialnym w Jedlińsku. Po mszy 
defilada z udziałem strażaków 
przeszła pod figurę św. Floriana, 
a następnie pod Dom Strażaka w 
Jedlińsku, gdzie odbyła się dal-
sza część uroczystości, w tym 
m.in. odsłonięcie tablicy pamiąt-
kowej na budynku strażnicy.

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Jedliński została założona 11 
lutego 1917 r., a od 1995 r. jed-
nostka jest częścią Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
W trakcie realizacji. Wartość inwestycji: 167.159,37 zł

Remont sali gimnastycznej oraz zaplecza  
przy PSP w Jedlińsku

Remont budynku PSP w Jedlance

W trakcie realizacji
Wartość inwestycji: 736.302,08 zł

Zakończono
Wartość inwestycji: 167.159,37 zł

Informujemy, że w sobotę 25 listopada 2017 r.
 na Rynku w Jedlińsku o godz. 10:00
odbędzie się zbiórka krwi w ramach

KLubu Honorowych Dawców Krwi Ziemi Jedlińskiej.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!
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60-lecie OSP Wielogóra

Festyn rodzinny w Lisowie

Zawody Modeli Latających

W niedzielę 20 sierpnia mieszkańcy parafii Lisów zorganizowali po raz pierwszy 
„Piknik Rodzinny”. Cały dochód z imprezy jest przeznaczony na prace 
remontowe w zabytkowym kościele w Lisowie.

W programie imprezy znalazły 
się: występy artystyczne miesz-
kańców oraz zespołów ludo-
wych, stoiska gastronomiczne 
oraz loteria fantowa. Ponadto 
można było także zbadać sobie 
poziom cukru we krwi lub gru-
bość tkanki tłuszczowej, a także 
przejechać się na quadzie.

Jedną z głównych atrakcji 
festynu był pokaz ratownictwa 
w wykonaniu strażaków-ochot-
ników z OSP w Jedlińsku.

W dniach 19–20 sierpnia 
2017 r. na lotnisku 

sportowym w Piastowie 
odbyły się Zawody Modeli 
Latających na Uwięzi o Pu-
char Wójta Gminy Jedlińsk.

Była to czwarta edycja ogól-
nopolskich mistrzostw w kate-
gorii F2B, w których wystarto-
wało 13 modelarzy. 

Organizatorem turnieju był 

Aeroklub Radomski. Puchary 
zwycięzcom zawodów w imie-
niu Wójta Gminy Jedlińsk Kamila 
Dziewierza wręczyła Ilona Sta-
rzyńska – skarbnik gminy.

Zwycięzcą zawodów został 
Krystian Borzęcki (Aeroklub Ślą-
ski) przed Sylwestrem Kubikiem 
(Aeroklub Wrocławski) i Jaro-
sławem Mięsiakiem (Aeroklub 
„Orląt” Dęblin).

10 września 2017 r. 
odbyły się uroczy-

stości 60-lecia istnienia 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Wielogórze.

Obchody rozpoczęły się 
od mszy św. odprawionej w 
kościele parafialnym w Wie-
logórze. Dalsza część uroczy-
stości odbyła się przy straż-
nicy OSP, gdzie m.in. wrę-
czono strażakom-ochotnikom 
medale za zasługi dla pożar-
nictwa i odznaki „Zasłużony 
strażak. Nagrodzono także 
członków młodzieżowej  
drużyny pożarniczej.

Po oficjalnej części obcho-
dów odbył się festyn stra-
żacki dla mieszkańców.
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Nowy plac zabaw
14 września 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie no-

wego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawo-
wej im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach.

Zaproszonych gości oraz 
całą społeczność szkoły 
przywitała dyrektor Bar-
bara Deleska. Następnie 
uczniowie zaprezentowali 
program artystyczny przy-
gotowany z okazji otwar-
cia placu zabaw. Uroczy-
stego przecięcia wstęgi 
dokonali: Kamil Dziewierz 
– wójt gminy, Marcin Drew-
nowski – przewodniczący 
rady gminy, Barbara Dele-
ska – dyrektor szkoły oraz 
przedstawiciele uczniów  
i Rady Rodziców.

Prace przy budowie 
placu zabaw zostały wyko-
nane w trakcie waka-
cji, a koszt jego budowy  
wyniósł 50 tys. zł.
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Piknik Strzelecki w Piastowie

W pierwszej części pikniku 
odbyły się zawody strzelec-
kie dla klas mundurowych  
z regionu radomskiego, w któ-
rych zwyciężyło XI Liceum 
Ogólnokształcące w Rado-
miu. W części otwartej pikniku 
każdy chętny mógł postrzelać 
z różnych rodzajów broni pal-
nej, odbyły się także zawody w 
strzelaniu do rzutków.

W pilniku wzięli udział 
m.in. posłowie z regionu 
radomskiego: Marek Suski, 
Wojciech Skurkiewicz oraz 
 Andrzej Kosztowniak.

23 września na strzelnicy 
w Piastowie odbył się 

VI Radomski Piknik Strzelec-
ki.Organizatorem imprezy 
była Akademia Strzelecka 
Ragun przy współpracy Fa-
bryki Broni. Patronat nad pik-
nikiem objęli: Adama Bielan 
– wicemarszałek Senatu oraz 
Kamil Dziewierz – wójt gminy 
Jedlińsk.

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej, 
Wójt Gminy, Rada  Gminy w Jedlińsku  zapraszają 

28 listopada  2017
godz. 17.30 

sala OSP w  Jedlińsku

Bilety w cenie 
10,00zł 

Idealny  pomysł 
na Andrzejki!!!

Bilety w do nabycia od 2 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Jedlińsku, ul. Krótka 1, 

Tel. 48 3213052           Ilość miejsc ograniczona

więcej informacji na stronie  www.ck.jedlinsk.pl

Recital
Alony Szostak     
pt. „Człowieczy los”

Podaruj niezapomniane chwile  
najlepsze piosenki  

AnnyGerman    
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Pierwszą wspólną lekturą czy-
taną w 2012 roku w ramach tej 
ogólnopolskiej akcji była nasza 
epopeja narodowa „Pan Tade-
usz” Adama Mickiewicza. 

W kolejnych latach czytali-
śmy dzieła Aleksandra Fredry, 
Trylogię Henryka Sienkiewicza, 
„Lalkę” Bolesława Prusa i „Qvo 
vadis” Henryka Sienkiewicza.

W tym roku w drodze głoso-
wania internetowego zostało 
wybrane „Wesele” Stanisława 
Wyspiańskiego, które konku-
rowało z „Przedwiośniem” Ste-
fana Żeromskiego, „Pamiątkami 
Soplicy” Henryka Rzewuskiego 
oraz „Beniowskim” Juliusza Sło-
wackiego.

Czytanie „Wesela” zbiegło się z 
110 rocznicą śmierci Stanisława 
Wyspiańskiego, który pozostawił 
po sobie niezwykle imponujący 
dorobek artystyczny. Był nie 
tylko wybitnym dramaturgiem  
i poetą, ale też genialnym mala-

rzem, grafikiem, architektem, 
projektantem wnętrz i witraży.

Tworzący w epoce Młodej 
Polski artysta bywa nazwany 
czwartym wieszczem polskim.

Rozpoczynając Narodowe 

Czytanie dyrektor biblioteki 
powitała wszystkich, którzy 
zechcieli spędzić czas w biblio-
tece na wspólnym czytaniu  
i słuchaniu dramatu Stanisława 
Wyspiańskiego.

„Wesele” w GBP w Jedlińsku

  Warto przeczytać!
„Musicam Sacram Dilexit”.
Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Henrykowi Ćwiekowi. Wydana z okazji 50-lecia święceń kapłań-
skich i 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej.

Bardijewska L. „Dom ośmiu tajemnic”.
Książka dla młodszych czytelników, którzy odnajdą w niej niezwykłych bohaterów, tajemnicze przygody 
oraz zaskakujące znajomości i nieoczekiwane wędrówki w czasie i przestrzeni.

Kalinowski G. „Śmierć frajerom”.
Pełna fascynujących skrajności książka. Jest w niej nostalgia i brutalność, patriotyzm i bezwzględna walka 
o kasę, miłość wielka i czysta, ale i ta za pieniądze.

Wilczyńska K. „Stacja Jagodno”
To porywające historie o miłości, trudnych relacjach rodzinnych i poszukiwaniu własnego miejsca na ziemi. 
Stacja Jagodno łączy pokolenia, a każda z czytelniczek odnajdzie w bohaterkach cząstkę siebie.

Krzyżanowski J., Krzyżanowska-Mierzewska M. „Według ojca, według córki”.
Historia rodu we wspomnieniach ojca i córki, którzy odtwarzają historię dwóch rodzin Krzyżanowskich 
wywodzących się z Wileńszczyzny i Krzyżanowskich ze Lwowa i ich potomków z Trójmiasta.

Paruzel A. „Wędkarstwo polskie”.
Poradnik niezwykle praktyczny, starannie opracowany i dobrze zilustrowany w której wędkarze znajdą 
m.in.: wędkarstwo spławikowe, gruntowe czy ruchowe, techniki łowienia, charakterystykę poszczególnych 
typów łowisk czy tez popularne gatunki ryb. 

Gminna Biblioteka Publiczna składa serdeczne podziękowanie  
ks. prałatowi dr Henrykowi Ćwiekowi za przekazane w darze książki.

Jak co roku we wrześniu w naszej bibliotece po raz kolejny 
spotkaliśmy się, aby wziąć udział w Narodowym Czytaniu.
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Fragmenty „Wesela” odczytali 
zaproszeni goście : była dyrek-
tor Publicznego Przedszkola w 
Jedlińsku Wanda Walczak oraz 
długoletnia czytelniczka biblio-
teki  Grażyna Małek.

Również uczniowie szkół 
gminy Jedlińsk chętnie odpowie-
dzieli na zaproszenie i zaprezen-
towali wysoki poziom zdolności 
aktorskich przy interpretowaniu 
fragmentów dramatu na role.

Przygotowane pomysłowe 
kostiumy, scenografie i prezen-
tacje były okazją nie tylko przy-
pomnieć sobie ważne w polskiej 
kulturze dzieło, ale również 
wykazać się kreatywnością.

Okazało się, że dzieło 

Wyspiańskiego, a przynajmniej 
jego najbardziej charaktery-
styczne fragmenty są dosko-
nale czytelnikom znane i nic się 
straciło na aktualności. 

Na zakończenie Narodowego 
Czytania przedstawiciele szkół 
otrzymali dyplomy i egzempla-
rze „Wesela” z okolicznościo-
wym stemplem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

O dobry nastrój wszystkich 
uczestników zadbała Piekar-
nia Expuch, fundując wyborne 
ciasteczka oraz dyrektor ZSP  
w Jedlińsku Elżbieta Religa 
swoją smaczną szarlotkę.

Dziękujemy!

Spotkania Środowisk Trzeźwościowych w Licheniu
Pod hasłem ,,Przebudzeni 

duchowo” w Sanktuarium Maryj-
nym w Licheniu odbyły się 25 
Ogólnopolskie Spotkania Śro-
dowisk Trzeźwościowych.  50 
osobowa  grupa mieszkańców 
naszej gminy również była 
obecna w tym dniu w Licheniu.  
W sobotni poranek  29 lipca o 
godz. 5.30 rano wyruszyliśmy 
na Spotkania Trzeźwościowe do 
Lichenia, a o godz.10 uczestni-
czyliśmy w nabożeństwie drogi 
krzyżowej której przewodniczył 
ks. Stanisław Kowalski z Koła, 
jeden z inicjatorów licheńskich 
spotkań trzeźwościowych. Ofi-
cjalnego otwarcia  tegorocznych 
spotkań trzeźwościowych doko-
nał ks. Wiktor Gumienny MIC, 
kustosz licheńskiego Sanktu-
arium, natomiast nagrodę Peli-
kan przyznawaną osobom   w 
sposób szczególny zasłużonym 
dla ruchu trzeźwościowego, 
otrzymała Pani Ewa Woydyłło, 
autorka książek o tematyce 
uzależnień, doktor psychologii  i 
terapii uzależnień, autorka licz-
nych  książek z tego tematu. W 
Polsce  spopularyzowała lecze-
nie oparte na modelu Minnesota, 
który bazuje na filozofii Anoni-
mowych Alkoholików. Otrzymała  
medal św. Jerzego za osiągnię-
cia w dziedzinie terapii i profi-

laktyki uzależnień, a za pracę   
z uzależnionymi w Zakładach 
Karnych otrzymała odznaczenie 
Ministerstwa Sprawiedliwości   
O godz. 14.30 wierni modlili się 
podczas Mszy św. za wszyst-
kich, którzy ,,odeszli na wieczny 
miting”, z kolei o godz.16.00 na 
ołtarzu polowym w starej czę-
ści licheńskiego Sanktuarium 
odbyła się prelekcja Pani Ewy 
Woydyłło. Pani Ewa pięknie 
mówiła o uczuciach, duchowo-
ści, otwartości, życzliwości i 
miłości do drugiego człowieka, a 
po prelekcji podpisywała  książki 
swojego autorstwa. O godz.17 
rozpoczęły się poszczególne 
mitingi tematyczne. Przez cały 
dzień osoby zainteresowane 
mogły porozmawiać ze specjali-
stami z zakresu uzależnień i psy-
chologami. Istniała  także możli-
wość nabycia fachowej litera-
tury.  Centralnym momentem 
dna  była wieczorna Euchary-
stia przed Cudownym Obrazem 
Matki Boskiej Licheńskiej, któ-
rej przewodniczył oraz  homilię 
wygłosił J.E. abp Wojciech Polak 
Prymas Polski. Uczestnicząc w 
Ogólnopolskich Spotkaniach 
Trzeźwościowych w Licheniu    
wielu z nas mogło się poczuć, 
że nie jesteśmy sami ze swo-
imi nałogami i problemami, że  

można z nimi walczyć i wygrać.  
Wróciliśmy do swoich domów 
umocnieni duchowo pełni wiary 
i mocy na dokonanie zmian w 
swoim życiu i rodzinie. Wyjazd 
na 25 Ogólnopolskie Spotkania 
Trzeźwościowe do Lichenia był 

możliwy dzięki środkom   finan-
sowanym wyłącznie z Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 
 w gminie Jedlińsk na rok 2017. 

 
Marianna Fidos 

Dotacja dla biblioteki
Publiczna Biblioteka w Jedlińsku 

została ponownie beneficjentem 
wieloletniego programu Biblioteki 
Narodowej „Narodowy Program 
Czytelnictwa” – Priorytet 1 – Zakup 
nowości wydawniczych do biblio-

tek publicznych, który szczególny 
nacisk kładzie na zwiększenie oferty 
bibliotecznej o stały napływ nowo-
ści wydawniczych. 

W ramach dotacji nasza biblio-
teka otrzymała 9.000 zł. 

Zakup zostanie zrealizowany ze 
środków finansowych Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego w 
ramach Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa.
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   Z prac Rady Gminy
Sesje Rady Gminy Jedlińsk 

zostały zwołane na 8, 18 
i 28 września 2017 r. Rada 
Gminy podjęła uchwały: 

8 września:
- Nr XXXII/35/2017 – w spra-
wie zmiany uchwały Nr 
XXXV/40/2014 Rady Gminy 
Jedlińsk z dnia 6 października 
2014 r. w sprawie Statutu Gminy 
Jedlińsk
- Nr XXXII/36/2017 – w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy dzierżawy w miejscowo-
ści Mokrosęk oraz na odstąpienie 
od przetargowego trybu zawarcia 
tej umowy
- Nr XXXII/37/2017 – w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy dzierżawy w miejscowo-
ści Lisów oraz na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia tej 
umowy
- Nr XXXII/38/2017 – w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy dzierżawy w miejscowo-
ści Jedlińsk oraz na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia tej 
umowy
- Nr XXXII/39/2017 – w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty za 
wpis do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych
18 września:
- Nr XXXIII/40/2017 – w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Jedlińsk na lata 2017–2020
- Nr XXXIII/41/2017 – w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie 
gminy na 2017 rok

28 września:
- Nr XXXIV/42/2017 – w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Jedlińsk na lata 2017–2020
- Nr XXXIV/43/2017 – w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie 
gminy na 2017 rok.

Marcin Drewnowski 
Przewodniczący 

Rady Gminy

Komisja Polityki Społecznej
Henryk Krzak – przewodniczący

Bieżący rok szkolny 2017/2018, 
rozpoczął się w nowych realiach po 
wprowadzeniu reformy oświaty.

Zarówno organ prowadzący, 
jakim jest Urząd Gminy, jak też 
Rada Gminy przeprowadziły 
prace związane z dostosowaniem 
naszych placówek oświatowych do 
wymogów reformy.

Szkoły w naszej gminie zostały 
dostosowane do tych wymogów, 
zarówno strukturalnie jak też orga-
nizacyjnie, już na etapie zatwier-
dzania arkuszy organizacyjnych na 
bieżący rok szkolny.

Komisja Polityki Społecznej, 
w kompetencji której są sprawy 
oświatowe, w dniu 27 paździer-
nika dokonała przeglądu i wstęp-

nej oceny wdrożonej reformy. Na 
posiedzenie Komisji zaprosiliśmy 
dyrektorów wszystkich placówek 
oświatowych oraz kierownictwo 
Urzędu Gminy i osoby odpowie-
dzialne za finansowanie i organi-
zację pracy szkół.

W tym miejscu dziękuję za obec-
ność i wnikliwe przedstawienie 
Komisji sytuacji w swoich szkołach.

Z relacji dyrektorów wynika, że 
reforma oświaty w naszej gmi-
nie nie spowodowała chaosu, 
nauczyciele nie stracili pracy. 
Szkoły dostosowały pomieszcze-
nia dla zwiększonej liczby dzieci 
w wieku przedszkolnym, jak też 
dla uczniów klas siódmych, którzy 
podjęli naukę w dotychczasowych 

szkołach sześcioletnich.
Dyrektorzy sygnalizowali pewne 

braki w wyposażeniu pracowni 
przedmiotowych do chemii czy 
fizyki. stwierdzają jednak, że braki 
te starają się uzupełnić, aby dopro-
wadzić do pełnego wyposażenia 
tych pracowni.

Dobrze została zorganizowana 
też praca nauczycieli, którzy uzu-
pełniając braki godzin w macierzy-
stych szkołach, podejmują pracę w 
innych szkołach, za porozumieniem 
dyrekcji i Urzędu Gminy. Natomiast 
dyrektorzy szkół gdzie są jeszcze 
klasy gimnazjalne sygnalizują, 
że mogą zaistnieć trudności w 
zatrudnieniu wszystkich nauczy-
cieli pracujących dotychczas w 

gimnazjach, po ich całkowitym 
wygaszeniu, co nastąpi w ciągu 
dwóch lat.

Dyrektorzy wypowiedzieli się 
też na temat dotychczasowych 
patronów szkół oraz zmiany sztan-
darów, co związane jest ze zmianą 
struktury organizacyjnej szkół. 
Zmiany patronów nie nastąpią, 
natomiast w fundowaniu nowych 
sztandarów pomoc oferuje rada 
rodziców.

Wójt gminy podziękował 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do sprawnego wdrożenia reformy 
oświaty w naszej gminie oraz 
życzył sukcesów dla nauczycieli  
i uczniów.

Zaproszenie
Zapraszam Pary Małżeńskie zamieszkujące na terenie 

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

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

dokonywać sami zainteresowani  
lub członkowie ich rodzin codziennie  

w godzinach pracy Urzędu.
Przekazując informację o Jubileuszu 

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

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

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Liczę na Państwa zainteresowanie oraz uczestnictwo 

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

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

GMINNE CENTRUM KULTURY 
I KULTURY FIZYCZNEJ W JEDLIŃSKU

zaprasza dzieci na przedstawienia teatralne
w wykonaniu artystów z Krakowa

24 października 2017 r. (wtorek), godz. 10:30 – „Kopciuszek”

14 listopada 2017 r. (wtorek), godz. 10:00 – „Lech, Czech i Rus”

Zapisy w GCKiKF, Jedlińsk, ul. Krótka 1, tel. 48 32 13 052

Przedstawienia odbędą się w sali OSP w Jedlińsku

Grzegorz Rokiciński, leśniczy Nadleśnictwa Radom 
w 2017 r. pełni dyżury we wtorki w godz. 9:00–12:00 
w następujących terminach:
październik: 10, 17, 24; listopad: 4, 14, 21; 
 grudzień: 5, 12, 19. Tel. 696 454 316
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W związku z okresem grzewczym 
przypominamy wszystkim miesz-

kańcom gminy Jedlińsk, iż obowiązuje 
ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW 
w piecach domowych oraz na terenie nie-
ruchomości (ogniskach). Jest to związane 
nie tylko z regulacjami prawnymi i ochro-
ną środowiska, ale przede wszystkim z 
troską o zdrowie i życie mieszkańców.

Podczas spalania śmieci emitowane 
są do atmosfery szkodliwe substancje:

- pyły, które odkładają się w gle-
bie, powodują szkodliwe dla zdrowia 
człowieka zanieczyszczenie metalami 
ciężkimi;

- tlenek węgla – trujący dla ludzi i 
zwierząt;

- tlenek azotu – powodujący podraż-
nienia, a nawet uszkodzenia płuc.

Dym zawiera, także dwutlenek 
siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a 
także rakotwórcze związki zwane 
dioksynami i furanami. Ponadto pale-
nie śmieci w piecu, niszczy przewody 
kominowe, poprzez odkładanie się tzw. 
mokrej sadzy w kominach, co może być 
przyczyną pożaru budynku.

NIE WOLNO SPALAĆ:
- plastikowych pojemników i butelek 

po napojach,
- zużytych opon,
- przedmiotów z tworzyw sztucz-

nych,
- elementów drewnianych pokrytych 

lakierem,
- opakowań po rozpuszczalnikach, 

czy środkach ochrony roślin,
- opakowań po farbach i lakierach,
- pozostałości farb i lakierów,

- plastikowych toreb z polietylenu,
- papieru bielonego związkami chloru 

z nadrukiem farb kolorowych.
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 21 ze zm.) – art. 191: „Kto wbrew 
zakazowi termicznie przekształca 
odpady poza spalarniami odpadów lub 
współspalarniami odpadów podlega 
karze aresztu albo grzywny”.

Ważne!! Gdy dym z komina wzbu-
dzi podejrzenia sąsiadów, mogą 
oni poinformować policję. Funkcjo-
nariusze mają prawo wejść na pry-
watną posesję i skontrolować, jakie 
materiały są używane do palenia w 
piecu.

CZYM GROZI SPALANIE ŚMIECI:

- dioksyny i furany powstające w 
czasie spalania śmieci, nieodwracalnie 
niszczą zdrowie, powodują nowotwory 
wątroby i płuc, uszkadzają płód i struk-
turę kodu genetycznego oraz mają 
działanie alergiczne;

- związki te to jedna z najsilniejszych 
trucizn, jakie zna ludzkość – ich działa-
nie polega na podstępnym bo powol-
nym, ale niezwykle skutecznym uszka-
dzaniu rozmnażających się komórek w 
organizmach żywych;

- niecałe 2 miligramy dioksyn wystar-
czą by zabić człowieka.

Spalając odpady w piecach trujemy 
więc siebie, sąsiadów, powietrze, 
wodę, glebę, a dodatkowo zwiększa 
się ryzyko zapalenia się przewodów 
kominowych, a przez to i całego domu.

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW

19 października br. Gmin-
ne Centrum Kultury  

i Kultury Fizycznej w Jedliń-
sku zorganizowało po raz ko-
lejny dla mieszkańców gminy  
wycieczkę. 

Tym razem zwiedzany był 
Lublin. W programie wycieczki 
było: zwiedzanie zamku królew-
skiego w Lublinie, Archikatedry 
wraz z zakrystią akustyczną, 
kościół  Ojców  Dominikanów 
i Rynek Starego miasta, a to 
wszystko w towarzystwie prze-
wodnika. Natomiast w godzi-
nach wieczornych uczestnicy   
spędzili na przedstawieniu 
teatralnym pt.,, "Żywi i umarli, 
czyli Bandyci w Piekle". Spektakl  
odbył się  w unikalnym  wnętrzu  
Teatru Starego.

Wycieczka mieszkańców do Lublina
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VI Jarmark Ludowy
10 września w Bierwcach odbył się już po raz szósty Jarmark Ludowy tym razem pod hasłem „Aktywna 

rodzina”. Jest to zadanie publiczne, jakie co roku realizuje Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic przy 
współpracy Urzędu Gminy Jedlińsk i LGD „Razem dla Radomki”, którego Stowarzyszenie jest aktywnym członkiem. 

I na pewno można napisać, że 
była to impreza bardzo udana. 
Bo wypada podkreślić, że na ten 
niewątpliwy sukces złożyło się 
bardzo wiele elementów, o któ-
rych z tej okazji należy wspo-
mnieć, ponieważ w naszych 
Bierwcach dobrze się dzieje 
nie tylko od święta. Na sukces 
przecież pracuje się przez cały 
rok i nie tylko decyduje o nim 
większe lub mniejsze finansowe 
wsparcie. Na pewno nie byłoby 
tego sukcesu bez stałej współ-
pracy Stowarzyszenia ze Szkołą 
Podstawową w Bierwcach, która 
nie tylko z okazji Jarmarku udo-
stępnia swoje pomieszczenia, 
stając się tym samym ważnym 
ośrodkiem integrującym miej-
scową społeczność. To tu prze-
cież przez cały rok ogniskują 
się wszystkie projekty społecz-
no-kulturowe realizowane w 
Bierwcach przez Stowarzysze-
nie, tak że można bez przesady 
określić tę współpracę, jako 
wzorcową. Nie byłoby tego suk-
cesu, gdyby nie udało się prze-
konać i zachęcić do współpracy 

także miejscowych przedsię-
biorców. Dlatego wypada wspo-
mnieć tu i o firmie „Adamczyk. 
Producent Opakowań Folio-
wych” z Bierwiec, jako oficjal-
nym partnerze Jarmarku i o pie-
karni „Expuch” państwa Jawor-
skich z Jedlińska, czy słynnej z 
wyrobów wędliniarskich firmie 
„Czapla” pana Mateusz Czapli, 
FHU Misza Malwina i Marcin 
Ofiara oraz o państwie  Magdzie 
i Szymonie Wójcik właścicielach 

sklepu w Bierwcach. Ale, aby był 
Jarmark ze wspaniałą zabawą 
jest potrzebny jeszcze jeden 
ważny element: zaangażowanie 
i aktywność niemal całej miej-
scowej społeczności i to się wła-
śnie w Bierwcach udaje, a wtedy 
wspólna zabawa staje się także 
okazją do zaprezentowania 
tego, co najlepsze. Były więc 
występy dzieci z bierwieckiej 
PSP i utalentowanej młodzieży. 
Był też przyjęty entuzjastycz-

nie miejscowy zespół śpiewaczy 
„Biesiada Bierwiecka”. Był tra-
dycyjny już konkurs kulinarny 
na bierwiecką babę, oraz zor-
ganizowane po raz pierwszy 
„Otwarte mistrzostwa Bierwiec 
w tenisie stołowym”. Zaprezen-
towano również bardzo ciekawą 
inicjatywę pod hasłem „Rowe-
rem i pieszo: poznaj piękno swo-
jej okolicy”, która wystartowała 
tuż przed Jarmarkiem, a ma na 
celu promowanie okolicy Bier-
wiec pod względem turystycz-
nym, historycznym i krajoznaw-
czym, a także jest propozycją 
aktywnego rodzinnego wypo-
czynku (szczegóły na bierwce.
pl). Godne podkreślenia jest rów-
nież wykonanie oryginalnych 
statuetek  przez pana Andrzeja 
Sławińskiego miejscowego rzeź-
biarza ludowego, które oprócz 
pięknych dyplomów wręczano 
artystom uczestniczącym w 
Jarmarku. No i ta wspaniała bier-
wiecka kuchnia: pierogi, pyszna 
zupa gulaszowa, wspaniałe 
domowe wypieki, a  wszystko 
to dzięki zręcznym rękom pań 

...czyli jak to się robi w Bierwcach
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Każdy kto zdecydował się 
wziąć w nim udział, mógł poczuć 
się artystą, a to za sprawą 
wyjątkowej oferty, która sta-
nowiła ciekawy sposób spędza-
nia wolnego czasu dla całych 
rodzin. Karawana Kultury ma 
na celu m.in. zainteresowanie 
dzieci, młodzież i dorosłych 
teatrem oraz działaniami o 
charakterze parateatralnym i 
plastycznym, które wyzwalają 
wyobraźnię, zdolności twór-
cze, inspirują do samodzielnej 
pracy oraz kształtują aktywną 
postawę u odbiorców. Jest to 
szczególnie ważne wydarzenie 
kulturalne dla mieszkańców 
mniejszych miejscowości, które 
stwarza im szansę do uczest-
niczenia w nowych, otwartych 
formach życia artystycznego. 
W tym roku zobaczyliśmy 
przede wszystkim dwa znako-
mite przedstawienia teatralne 
na bardzo wysokim poziomie. 
Pierwsze z nich skierowane do 
najmłodszych mieszkańców, 
rozpoczęło się o godzinie 16:00. 
Był to spektakl Teatru Bajlan-
dia pt. „Awanturka z leśnego 
podwórka”, będący kolorową, 
pełną humoru, rozśpiewaną 
bajką. W prawdziwie leśnej sce-
nerii dzieci oglądały przygody 
zajączka, jeżyka, łakomej gąski i 
przebiegłego liska. Natomiast o 
godzinie 21:00 starsza publicz-
ność zobaczyła spektakl Teatru 
Ewolucji Cienia „ Fin Amor – 
czyli miłość dworna”. Było to 
przedstawienie kostiumowe, 

opowiadające historię miłości 
pomiędzy dwojgiem ludzi – bli-
żej nieokreślonych, żyjących w 
dobie średniowiecza. Spektakl 
ukazuje drogę powstawania 
uczucia od pierwszego impulsu 
poprzez walkę z pokusami, tru-
dami i wyrzeczeniami, których 
zwieńczeniem jest miłość, która 
pozostaje pomiędzy głównymi 
bohaterami. Jest to opowieść 
poza granicami czasu, bo cho-
ciaż epoki przemijają wartości 
takie jak miłość, przyjaźń, sza-
cunek pozostają. Spektakl przy 
użyciu minimum rekwizytów, 
ascetycznej scenografii i ilu-
stracji muzycznej, przy jedno-
czesnej dużej dynamice scen 
opartych na rytmie i ekspresji 
aktorów wywarł ogromne wra-
żenie na publiczności. Wpraw-
dzie przedstawienie było pan-
tomimą, ale artyści popisali 

się znakomitą grą, która w 
pełni oddała sens sztuki, którą 
każdy odbiorca zrozumiał. 
Rzadko bowiem mamy okazję 
oglądać przedstawienia, które 
od samego początku budują 
nastrój, który na długo zapada 
w pamięci. Pomiędzy przedsta-
wieniami odbywały sie rodzinne 
działania animacyjne prowa-
dzone przez Polskie Stowarzy-
szenie Pedagogów i Animato-
rów Klanza, a także zaprezento-
wały swoje talent uczestniczki 
zajęć wokalnych. Wystąpiły: 
Ewa Łoboda, Zuzanna Król oraz 

Amelia Jakubowska. Podczas 
Karawany Kultury miał również 
miejsce projekt artystyczno-a-
nimacyjny przeprowadzony 
przez Stowarzyszenie Scena 
96, pt. „Moja historia”. W ramach 
warsztatów mieszkańcy zostali 
zaproszeni do współtworze-
nia przedstawienia opartego 
o lokalne opowieści, które 
następnie zostało zaprezento-
wane na pokazie powarsztato-
wym (tekst przeczytać można 
na stronie www.ck.jedlinsk.
pl). Karawana Kultury stano-
wiła doskonałą propozycję dla 
całych rodzin na spędzenie wol-
nego wakacyjnego czasu, ale 
także była okazją do poznania 
wielu ciekawostek, wspania-
łych zabaw, gier i animacji. Pro-
jekt ten realizowany był przez 
Mazowiecki Instytut Kultury, 
którego parterami były stowa-
rzyszenia: Scena 96 i Polskie 
Stowarzyszenie Pedagogów i 
Animatorów KLANZA. Organi-
zatorem tego przedsięwzięcia 
na terenie naszej gminy było 
Gminne Centrum Kultury i Kul-
tury Fizycznej w Jedlińsku.

Agnieszka Gryzek

VI Jarmark Ludowy

nie tylko ze Stowarzyszenia. 
Nie zabrakło też, jak na wiejski 
jarmark przystało, występów 
zaproszonych kapel i ludowych 
zespołów śpiewaczych. Śpie-
wała „Kalina” z Marianowic (gm. 
Zakrzew), „Czerwona Jarzębina” 
z Jedlińska, „Wrzosowianki”  

z Wrzosu, a do tańca przygry-
wał zespół Henryka Gwiazdy 
z Radomia, kapele Lipców z 
Wygnanowa i Jana Wochniaka 
z Wieniawy, wystąpił Mieczy-
sław Zamkowski (gm. Zakrzew) 
i Antoni Kwiatkowski z Pia-
seczna k./Warszawy oraz zespół 

„Szał” z Zawad (gm. Jedlińsk). 
Długo będziemy wspominali tę 
wspaniałą zabawę i Bierwce 
jako miejsce, gdzie naprawdę 
powstało i miejmy nadzieje że 
będzie kontynuowane, dzięki 
zaangażowaniu lokalnej spo-
łeczności, to wspaniałe przed-

sięwzięcie, które łączy tradycję 
i nowoczesność oraz stawia 
sobie wciąż nowe wyzwania, 
zachęca miejscowych przedsię-
biorców do współpracy i aktywi-
zuje współmieszkańców. Najle-
piej więc wrócić tu za rok.

Ewa Ofiara

Karawana kultury
Już po raz drugi przybyła do gminy Jedlińsk Karawana Kultu-

ry, czyli Wędrujący Festiwal Sztuki i Animacji. W tym roku to 
wyjątkowe wydarzenie miało miejsce 30 lipca 2017 roku na 
Ośrodku Sportu i Rekreacji. 
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Koncert organowy
Po raz dwudziesty siódmy w Jedlińsku w ramach Międzyna-

rodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Ra-
dom – Orońsko w kościele parafialnym odbył się doroczny kon-
cert. Wydarzenie z roku na rok przyciąga coraz większą rzeszę 
słuchaczy, nie tylko tych, którzy lubią muzykę organową.

Siłą tego wydarzania jest to, 
iż towarzyszą mu znakomici 
artyści scen polskich i zagra-
nicznych: Teresa Żylis-Gara, 
Wiesław Ochman, Konstanty 
Andrzej Kulka, Alicja Węgorzew-
ska, Bogusław Morka, Krzysztof 
Kolberger, Jerzy Zelnik, Anna 
Seniuk, Halina Łabonarska, 
Włodzimierz Matuszak, Georgij 
Agratina, a także to, iż uwraż-
liwia muzycznie oraz rozbudza 
zainteresowania kulturą, trady-
cją i historią. W tym roku koncert 
odbył sie 10 września o godz. 
16:00, a nosił tytuł ,,Modlitwa 
która dotyka ojczyzny – Ojciec 
papieża Jana Pawła II”. Był to 
spektakl pokazujący Karola Woj-
tyłę seniora jako rodzica, który 
miał wielki wpływ na ukształ-
towanie osobowości syna, póź-
niejszego papieża Jana Pawła 

II. Postać ojca papieża została 
ukazana na tle przełomowych 
wydarzeń historycznych tam-
tych czasów, m.in. odzyskania 
przez Polskę niepodległości, czy 
II wojny światowej. Koncertowi 
towarzyszyła muzyka sakralna 
i patriotyczna, która tradycyjnie 
była dziełem Roberta Grudnia, a 
partie wokalne wykonał rewela-
cyjnie tenor Jakub Gąska, solista 
Teatru Muzycznego w Lublinie. 
Narratorem spektaklu był aktor 
Maciej Zakościelny, a autorką 
scenariusza dziennikarka 
Anna Drela. Organizatorami 
tego wydarzenia tradycyjnie  
w naszej gminie są: Wójt Gminy 
Jedlińsk, Parafia pw. św. Ap. Pio-
tra i Andrzeja w Jedlińsku oraz 
Gminne Centrum Kultury i Kul-
tury Fizycznej w Jedlińsku.

Agnieszka Gryzek

Gminne Centrum Kultury 
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
zaprasza dzieci w wieku 4-6 lat 

na zajęcia teatralne 
Uczestnicy zajęć zdobędą obycie sceniczne, nauczą 

się emisji głosu, dykcji, podstaw różnych technik 
aktorskich. Pomiędzy intensywną pracą znajdzie się 

również czas na zabawę.
Podczas zajęć instruktor pracuje nad wszechstron-
nym rozwojem dzieci,  przy wykorzystaniu metod i 
technik teatralnych, a także pozostałych dziedzin 

sztuki, które teatr umiejętnie w sobie łączy.
Kierując się wartościami takimi jak: kreatywność, 
jakość, zaangażowanie i wspólnota,  stworzymy 

zgraną grupę artystyczną. 

Szczegółowe informacje można uzyskać  
w GCKIKF, ul. Krótka 1, Jedlińsk 

Gminne Centrum Kultury 
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
zaprasza dzieci w wieku 4-6 lat 

na zajęcia ruchowo-taneczne
Ruch pozytywnie wpływa na rozwój dziecka,  

poprawia kondycję a także pomaga w nawiązywaniu 
relacji z innymi uczestnikami. 

Natomiast regularne zajęcia  są doskonałą  
formą aktywności fizycznej.

Na zajęciach maluchy poznają podstawy różnych  
tańców, od prostych kroków po trudniejsze 

 kombinacje.  Będą się także odbywały  
ćwiczenia rytmiczne oraz zabawy.

Zajęcia ruchowo-taneczne  mają być dla najmłodszych 
przede wszystkich przyjemnością.

Szczegółowe informacje można uzyskać  
w GCKIKF, ul. Krótka 1, Jedlińsk  

lub pod nr tel. 48 32 13 052

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej  
w Jedlińsku informuje, iż są jeszcze wolne 

miejsca w kołach zainteresowań  
na rok 2017/2018

Zajęcia nieodpłatne dla dzieci i młodzieży:
• teatralne dla dzieci – wtorek, godz. 14:20–16:20
• teatralne/recytatorskie dla młodzieży – wtorek, godz. 16:30–
18:30
• plastyczne – wtorek, czwartek, piątek w godzinach 
popołudniowych
• język angielski (dzieci w wieku 6–7 lat) – środa, 
godz. 16:30–17:10
• muzyczne (nauka gry na: gitarze, akordeonie, keyboardzie, 
trąbce, saksofonie, puzonie)
• zajęcia sportowe na OSIR – tel. 690 390 012
Zachęcamy osoby dorosłe do udziału w zajęciach teatralnych 
celem utworzenia grupy teatralnej.
Zajęcia odpłatne:
• taneczne dla dzieci – środa, godz. 17:30–18:20
• aerobik dla dorosłych – środa
• zajęcia ruchowe dla seniorów – środa
Godziny zajęć mogą ulec zmianie.
• zajęcia rękodzielnicze – wg odrębnych ogłoszeń
Szczegółowe informacje uzyskać można w GCKiKF w Jedlińsku, 

ul. Krótka 1, tel. 48 32 13 052; e-mail: jelinskgckikf@vp.pl
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Święto Pieczonego Ziemniaka
17 września 2017 r. na terenie przy Świetlicy w Ludwiko-

wie odbyło się X Święto Pieczonego Ziemniaka, które-
go organizatorem byli: Wójt Gminy, Rada Gminy Jedlińsk oraz 
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku. 

Pomimo deszczowej aury 
impreza toczyła się w wesołej 
atmosferze. Pierwszymi arty-
stami występującymi na sce-
nie był występ uczniowiów 
z PSP w Ludwikowie, którzy 
zaśpiewali wesołe piosenki, a 
także zaprezentowali układy 
taneczne. Następnie rozpo-
częły się występy zespołów 
śpiewaczych i kapeli ludowych. 
W bieżącym roku mogliśmy 
obejrzeć prezentacje następu-
jących zespołów: Ludwiczanki 
z kapelą Wieśniacy, Czerwone 
Korale i Wacław Imiołek, Klub 
Seniora z Jedlińska, Czerwona 
Jarzębina i kapela Henryka Gie-
dyka, kapela Krzysztofa Rokiciń-
skiego. Ponadto swoje utwory 
w ponad godzinnym koncercie 
prezentował zespół Skarysze-
wiacy ze Skaryszewa. Nieod-
łącznym elementem imprezy był 
szereg konkursów tematycznie 
związanych z ziemniakiem. Naj-
większego ziemniaka w tym 
roku wyhodował Marcin Kwatek, 
natomiast najciekawszą rzeźbę 
z ziemniaka wykonała Wero-
nika Szczęsna, drugie miejsce 
zajęła Julia Szymańska, a trzecie 
Antoni Szymański. Ziemniaki, 
których kształt zasłużył na 
uwagę jurorów dostarczyli Alan 
Kwatek i Aleksandra Kopyta. 
Przeprowadzone zostały także 
konkurencje sprawnościowe 
dla dzieci. W tym roku mieliśmy 
trzy drużyny dzielnie walczące 
podczas zbierania ziemniaków, 
łapania ziemniaków i rzucania 
ziemniakiem do celu. Drużyna, 
w skład której weszły: Ewa Tka-
czyk, Klaudia Tkaczyk, Natalia 
Borkowska i Krzysztof Tkaczyk 
okazała się zwycięzcą zmagań. 
Drugie miejsce zajęła drużyna w 
składzie: Karol Paluch, Weronika 
Szczęsna, Patrycja Kwiecień 
i Mateusz Kaszuba, a miejsce 
trzecie drużyna: Natalia Szym-
czak, Zuzanna Szymczak, Oliwia 
Piątkowska i Maja Imiołek. Nie 

mogliśmy także zapomnieć o 
dorosłych uczestnikach wyda-
rzenia. To właśnie dla nich prze-
prowadzono konkurencje spraw-
nościowe na najszybciej obrane 
ziemniaki, na najszybciej starte 
ziemniaki i najdłuższą obierkę. 
W tych konkurencjach zwycię-
żył Marian Deptuła, drugie miej-
sce zajęła Lidia Piwowarczyk, 
a trzecie Mirosław Kaszuba. 
Rozstrzygnięto także konkurs 
na najlepszą potrawę z ziem-
niaka. W tym roku dostarczono 
bardzo smaczne dania, dlatego 
jurorzy mieli trudne zadanie, 
aby wybrać to najlepsze. Ziem-
niaczane potrawy oceniano 
w dwóch kategoriach: danie 
główne i przekąska. W katego-
rii przekąska pierwsze miejsce 
zdobyła Marta Trojan, która 
wykonała chleb ziemniaczany, 
drugie miejsce zajęła Teresa 
Paluch za sałatkę ziemniaczaną, 
a trzecie Nikola Trojan za pasz-
teciki z ziemniakiem. W kate-
gorii danie główne przyznano 
dwa drugie miejsca. Otrzymali 
je: Elżbieta Ulawska-Wrońska, 
która wykonała „porkę” oraz 
Grzegorz Paluch, który wykonał 
 „porkę zapiekaną”.

Tradycją Święta Ziemniaka 
jest konkurs na najlepiej zatań-
czony taniec: oberek i polka. 
W tym roku do konkursu zgło-
siło się 6 par, które rywalizo-
wały ze sobą starając się jak 
najlepiej zatańczyć w rytm 

muzyki granej przez kapelę  
Krzysztofa Rokicińskiego.

Zwycięzcami w tym konkursie 
zostali: Stanisława Dawidowska 
i Adam Stani. Drugie miejsce 
zajęły Aldona Mokosa i Małgo-
rzata Sobol, a trzecie Bożena 
Modzelewska i Mirosław Modze-
lewski. Czwarte miejsce przy-
znano Jadwidze Imiołek i Hen-
rykowi Giedykowi, piąte zajęli 
Helena Mortka i Adam Kilianek, 
a szóste Barbara Krawczyk i Jan 
Korzeniowski.

Po zakończeniu wszystkich 
konkursów przyszedł czas na 

wręczenie nagród. Wszyscy 
zwycięzcy w poszczególnych 
konkurencjach i konkursach 
otrzymali nagrody rzeczowe z 
rąk wójta gminy Kamila Dzie-
wierza. Na Święto Ziemniaka 
oprócz wójta gminy przybyli 
radni powiatowi: Teodozja Bień 
i Robert Dobosz, a także radni 
gminni i sołtysi okolicznych 
miejscowości.

Organizatorzy pragną podzię-
kować wszystkim, którzy przy-
czynili się do organizacji imprezy, 
za trud i poświęcony czas. 
Dziękujemy pani Małgorzacie 
Sobień – dyrektor PSP w Ludwi-
kowie, gronu pedagogicznemu 
i uczniom za przygotowanie 
programu artystycznego, który 
uświetnił imprezę, panu Jackowi 
Szymczakowi za nieodpłatny 
występ muzyczny, a także pani 
Alicji Kwatek – instruktorowi w 
Świetlicy w Ludwikowie wraz 
z rodziną za zaangażowanie w 
realizację wydarzenia.

Anna Malinowska
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W trakcie trwania wakacji w 
placówkach terenowych GCKiKF 
prowadzona była akcja lato. 
Zajęcia skierowane zostały do 
wszystkich dzieci i młodzieży z 
terenu gminy, w szczególności 
do osób, które wakacje spędzają 
w domu bez możliwości wyjazdu 
na zorganizowany wypoczynek. 
Przygotowane zajęcia odpowia-
dały na potrzeby uczestników. 
Przewidziano zajęcia ruchowe, 
gry edukacyjne, turnieje, quizy 
oraz zajęcia kulinarne. Każdy 
uczestnik mógł wybrać spośród 
wielu zajęć te, które najbardziej 
odpowiadały jego zainteresowa-
niom. W każdej z placówek odbył 

się ponadto cykl pogadanek, 
które miały na celu uświadomie-
nie uczestnikom złego wpływu 
nałogów na zdrowie człowieka, 
a także promowanie zdrowego 
stylu życia. Zajęcia profilak-
tyczne to odpowiedź na zagro-
żenia i problemy, które mają 
miejsce lub też mogą wystąpić 
w naszym otoczeniu. 

Kiedy wakacyjny czas dobie-
gał końca najbardziej aktywni 
uczestnicy wakacyjnej akcji 
w nagrodę za zaangażowa-
nie wzięli udział w wyjeź-
dzie do Multikina do Radomia. 
Uczestnicy wybrali się na bar-
dzo wzruszającą opowieść  

o chłopcu, który spędził waka-
cje na farmie swojego dziadka 
w Australii, gdzie spotkał psa, 
z którym połączyła go niezwy-
kła przyjaźń. Oprócz wizyty 
w kinie dzieci wzięły udział w 
warsztatach prowadzonych  
w Manufakturze Słodyczy. 

Podczas tych zajęć uczestnicy 

pod okiem instruktorów mogli 
samodzielnie wykonać cukierki 
i lizaki. Udział w wakacyjnych 
zajęciach zaproponowanych 
przez placówki GCKiKF był bez 
wątpienia czasem spędzonym 
w sposób pożyteczny i aktywny.

Anna Malinowska

Piknik w Piastowie
W dniu 13 sierpnia 2017 r. na placu przy Świetlicy Wiej-

skiej w Piastowie, odbył się II Piknik Rodzinny po-
łączony ze Świętem Karpia. Zgromadził on społeczność  
miejscowości Piastów i nie tylko.

Oficjalne otwarcie rozpoczęło 
się recytacją wiersza pt. „Rybka” 
przez młodsze dzieci uczęsz-
czające na zajęcia w świetlicy. 
Imprezę prowadziła instruktorka 
świetlicy Justyna Kozłoska. 
Przywitała przybyłych gości, 
następnie głos zabrała radna z 
Piastowa Danuta Kozłoska. Na 
pikniku pojawili się m.in. radna 
powiatu Teodozja Bień, radny 
powiatu Marian Wikło, radny 
gminy Radosław Langierowicz, 
dyrektor ZSP Wsola Paweł Stęp-
nikowski, dyrektor PSP Jedlanka 
Ryszard Dziura oraz pracownicy 
szkół. W ramach pikniku przybyli 
goście mogli skorzystać z degu-
stacji karpia oraz pierogów z far-
szem rybnym przygotowanych 
przez Anetę Świstak. Podczas 

imprezy dzieci uczęszczające na 
zajęcia w świetlicy zaprezento-
wały układ taneczny. Następnie 
swoje utwory przedstawił zespół 
ludowy Owadowianki. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się 
dmuchana zjeżdżalnia, malo-
wanie twarzy i duży bilard. W 
ofercie pikniku znalazły się rów-
nież: stoiska gastronomiczne z 
lodami i watą cukrową, kiełbaska 
i kaszanka z grilla, pokaz dużych 
baniek mydlanych, modelowanie 
baloników i wiele innych atrakcji. 
Błysk w oczach dzieci wywo-
łał przyjazd wozu strażackiego. 
Dzieci mogły zobaczyć pokazy 
wodne, wyposażenie wozu, 
porozmawiać ze strażakami oraz 
zrobić pamiątkowe zdjęcia. Dla 
strażaków i mieszkańców zorga-

nizowano konkurencję przecią-
gania liny, którą dumnie wygrali 
mieszkańcy. Podczas pikniku 
dzieci nie narzekały na brak 
zajęcia, ponieważ dobrą zabawę 
zapewniła im grupa animacyjna 
FOTO-ANIM. Animatorzy przy-
gotowali mnóstwo zabaw i kon-
kursów. Każdy uczestnik otrzy-
mał słodki upominek, natomiast 
zwycięzcy nagrody. W trakcie 

imprezy prowadząca złożyła 
podziękowania sponsorom: GPH 
Karp i firmie Kratki. Wszyscy 
przybyli goście bawili sie do póź-
nych godzin wieczornych przy 
muzyce, jaką zapewnił DJ.

Składam serdeczne podzięko-
wania osobom, które pomogły  
w przygotowaniach do pikniku.

Justyna Kozłoska

Akcja Lato
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Rajd Rowerowy
18 sierpnia 2017 r. mieszkańcy gminy wyruszyli na rajd 

rowerowy, którego organizatorami byli: Wójt Gmi-
ny, Rada Gminy i Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej  
w Jedlińsku. Naszym celem była integracja mieszkańców, a tak-
że promocja zdrowego wypoczynku i bezpieczeństwa na drodze.  
W bieżącym roku wybraliśmy się na teren gminy Głowaczów. 

Dzięki wybranej przez nas 
trasie, która wiodła przez oko-
liczne wioski oraz lasy mogliśmy 
podziwiać piękne okoliczności 
przyrody. Pogoda, jak zawsze 
nam dopisała. Głównym punktem 
naszej wyprawy było dotarcie do 
kościoła w Głowaczowie, gdzie 
od miejscowego proboszcza ks. 
Zdzisława Kałuzińskiego dowie-
dzieliśmy się wielu ciekawych 
faktów o historii zwiedzanego 
przez nas kościoła, a także o 
ludziach z nim związanych na 
przestrzeni wieków.

Pierwotna drewniana świą-
tynia powstała najprawdopo-
dobniej w pierwszej połowie 
XIV wieku. Natomiast w 1445 r 
w momencie powstania miasta 
został zbudowany drugi kościół 
pod wezwaniem św. Wawrzyńca. 
Jednak obydwa kościoły zostały 
zniszczone przez Szwedów. W 
1675 roku biskup Tomasz Leżeń-
ski ufundował nowy kościół, 
który przetrwał do czasów dru-
giej wojny światowej, kiedy to 
został zniszczony przez Niem-
ców. Obecny kościół został wybu-

dowany w latach 1956–1966 wg 
projektu Władysława Pieńkow-
skiego. Świątynia jest przeja-
wem szukania stylu narodowego 
w architekturze. Budowniczym 
kościoła był ksiądz Stanisław 
Sikorski. Parafia jest siedzibą 
dekanatu głowaczowskiego, 
należącego do diecezji radom-
skiej. Po zakończeniu zwiedzania 
kościoła mieliśmy okazję zoba-
czyć całą miejscowość położoną 
nieopodal rzeki Radomki.

Po powrocie na Ośrodek Sportu 
i Rekreacji na uczestników cze-
kał poczęstunek w postaci kieł-
basy z grilla. W rajdzie wzięli 
udział dorośli, młodzież oraz 
dzieci. Wśród uczestników był 
także radny gminy Marek Janiec, 
który służył pomocą techniczną, 
gdy nastąpiła jakakolwiek awa-
ria roweru. Opiekę medyczną 
zapewniła natomiast pani Izabela 
Wieczorek. Wszystkim uczest-
nikom dziękujemy za wspólnie 
spędzony czas i zachęcamy do 
udziału w kolejnych wydarze-
niach.

Anna Malinowska

Wójt Gminy, Rada Gminy oraz Gminne Centrum 

Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku

 zapraszają mieszkańców na

IV Dzień Seniora
który odbędzie się 16 listopada 2017 r. 

o godz. 16:45 w sali OSP w Jedlińsku

W programie: występy zespołów i kapeli ludowych

Organizatorzy zapewniają poczęstunek 

w postaci ciasta, kawy i herbaty.

ZaPRaSZamy!!!

W tym roku mamy 
wysyp grzybów.
Pan Olek Kacprzak 
z Bierwieckiej Woli 
z grzybami, które 
znalazł na tere-
nie naszej gminy. 
Okazy miały  
1,2 oraz 1,3 kg. 



18

Dofinansowanie 
modernizacji kotłowni

W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy wójtem gmi-
ny Kamilem Dziewierzem a Bożeną Olszewską – kierow-

nikiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Re-
jon Drogowy w Grójcu, gmina Jedlińsk otrzymała nieodpłatnie 
prawie 900 ton destruktu asfaltowego pozyskanego z fre-
zowania nawierzchni remontowanych dróg krajowych, który 
zostanie wykorzystany do poprawy stanu dróg gruntowych 
na terenie gminy w 2018 roku.

Wójt gminy będzie zabiegał o 
pozyskanie kolejnych transpor-
tów destruktu.

Ponadto podczas spotkania 
z panią kierownik, ustalono 
zakres remontów dróg lokalnych 

i chodników przy przystankach 
autobusowych oraz innych dzia-
łań, których celem jest poprawa 
infrastruktury drogowej przy 
drodze krajowej nr 7 na odcinku 
przebiegającym przez teren 
gminy Jedlińsk.

Destrukt asfaltowy zostanie wykorzystany na naprawę dróg 
gminnych.

•

Do przystanku w Piastowie (przy stawach) zostanie wybudowany 
chodnik.

•

Wójt gminy Kamil Dziewierz informuje, że wnio-
sek Gminy Jedlińsk w sprawie dofinansowania zadania  
pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Jedlińsk” 
po ponownej ocenie został rozpatrzony pozytywnie.

Pierwotnie wniosek nie został zakwalifiko-
wany do dofinansowania z uwagi na niewystar-
czające środki finansowe. Dziękujemy posłowi 
Andrzejowi Kosztowniakowi za udzielenie wsparcia  
w uzyskaniu dotacji.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie udzielił promesy na dofinansowanie 
zadania w formie dotacji w wysokości do 266.342,50 zł, co 
stanowi do 67% kosztu kwalifikowanego zadania.

Do projektu zgłosiło się 61 gospodarstw domowych,  
w których indywidualne źródeł ciepła, tj. kotły lub paleni-
ska węglowe zostaną wymienione na gazowe, olejowe lub 
opalane biomasą (peletem). W najbliższym czasie zostanie 
ogłoszony przetarg, w którym zostanie wyłoniony wyko-
nawca zadania.

Ćwiczenia obronne 
pk. "Radomka-17"
Wójt Gminy Jedlińsk informuje, że Gmina Jedlińsk w dniu 

21 września 2017 r. wzięłą udział w powiatowych ćwi-
czeniach obronnych pod kryptonimem „Radomka-17”. 

Tematem ćwiczenia było: „ 
Osiąganie wyższych stanów 
gotowości obronnej oraz realiza-
cja przedsięwzięć wynikających 
z planów operacyjnych funk-
cjonowania powiatu i gmin w 
warunkach zewnętrznego zagro-
żenia państwa  w czasie wojny.”

Celem próby było sprawdzenie 
skuteczności działania gminy w 
czasie zagrożenia bezpieczeń-
stwa. Jest to kontynuacja, orga-

nizowanych w powiecie radom-
skim ćwiczeń w zakresie realiza-
cji zadań obronnych. Projekt ma 
na celu sprawdzenie gotowości 
do działania w razie wystąpienia 
zagrożenia. W ramach szkolenia 
przeprowadzono próbę funkcjo-
nowania Stanowiska Kierowania 
i Dyżurów Stałych, oraz realiza-
cję zadań obronnych w tym Akcji 
Kurierskiej, obrony cywilnej  
i zarządzania kryzysowego.
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Święto Plonów
T

radycyjnie w ostatnią niedzielę sierpnia w gminie Jedlińsk odbyło się Święto Plonów 
połączone z XII Turniejem Sołectw. Wydarzenie to jest świętem wszystkich miesz-
kańców, którzy mogą wspólnie podziękować za tegoroczne żniwa i rok pracy rolni-
ków. Ceremoniał dożynkowy zasadniczo od lat przebiega w niezmienionej formie. 

Dożynki rozpoczynają się 
uroczystą mszą święta dzięk-
czynna za tegoroczne żniwa w 
kościele parafialnym pw. św. 
Ap. Piotra i Andrzeja w Jedliń-
sku. Następnie zacny korowód 
gości dożynkowych w asyście 
orkiestry dętej OSP z Jedlińska 
przeszedł ulicami Jedlińska, by 
dotrzeć na teren Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, gdzie przewidziano 
dalszą, obrzędowo-rozrywkową 
część uroczystości dożynko-
wych. Otworzył je koncert 
orkiestry OSP. Następnie sta-
rostowie tegorocznego święta 
plonów – Anna Gutowska ze 
Starych Zawad i Karol Potera z 
Lisowa przekazali chleb dożyn-
kowy wójtowi gminy Kamilowi 
Dziewierzowi oraz przewodni-
czącemu rady gminy – Marcinowi 
Drewnowskiemu. Podziękowali 
oni rolnikom za ich ciężką pracę 
i trud włożony w zbiór tegorocz-
nych plonów. Następnie podzie-
lili się z mieszkańcami chlebem 
wypieczonym z tegorocznych 
zbóż. Część oficjalną Święta 
Plonów zakończyły konkursy 
na najładniejszy wieniec dożyn-
kowy gminy Jedlińsk. W tym roku 
jury w składzie: Bożena Cie-
ślak, Grażyna Wasiłek i Cezary 
Nowek, postanowiło przyznać 
I miejsce wieńcowi ze Wsoli – 
nagrodę w wysokości 500 zł 
ufundował PMBS w Jedlińsku. 
Pozostałe nagrody ufundowane 
zostały przez Gminę Jedlińsk i 
otrzymały je: Stare Zawady za 
II miejsce w wysokości 450 zł, a 
po 350 zł za III miejsce ex aequo 
grupy wieńcowe z Lisowa, Bier-
wiec i Nowych Zawad. Ponadto 
wieniec wsi Wsola reprezento-
wał gminę na dożynkach powia-
towych w Chwałowicach koło 
Iłży. Sołectwa poza wieńcami 
prezentowały również na sce-
nie specjalnie przygotowane 
na tę okoliczność programy 
artystyczne, które niejednokrot-
nie wzbudzały w słuchaczach 
wiele pozytywnych emocji. Po 
części artystycznej w wyko-
naniu poszczególnych sołectw 
przyszedł czas na rozegranie 
XII Turnieju Sołectw, w którym 
wzięło udział 9 miejscowości, 
które zmierzyły się w 7 konku-

rencjach zręcznościowych. W 
tym roku punktacja turniejowa 
przedstawiła się następująco: 
VII miejsce zajęło sołectwo 
Wsola, a VI – sołectwo Jedlanka, 
które otrzymały nagrody w 
wysokości po 500 zł. Sołectwo 
Lisów zajęło miejsce V i otrzy-
mało nagrodę w wysokości 600 
zł. Sołectwa Nowe Zawady i 
Stare Zawady zajęły miejsce IV 
i otrzymały nagrody w wyso-
kości 700 zł. III miejsce zajęło 
sołectwo Wielogóra i otrzymało 
nagrodę w wysokości 800 zł. 
Miejsce II przypadło Jankowi-
com, które otrzymały nagrodę 
w wysokości 900 zł, natomiast 
nagroda za zajęcie I miejsca 
wyniosła 1000 zł przypadła 
ex aequo sołectwom Gutów i 
Wola Gutowska – nagrodę ufun-
dowała firma Kratki. Tak jak w 
latach poprzednich odbył się 
konkurs na najładniejsze sto-
isko sołectwa. W tym roku jury 
w składzie: Beata Durazińska 
– zastępca kierownika KRUS, 
Bożena Starzyńska – dyrektor 
GBP w Jedlińsku, Marcin Stań-
czuk – etnograf i Adolf Krzemiń-
ski – regionalista, zdecydowało, 
iż I miejsce otrzymało sołec-
two Wielogóra (nagroda 1200 
zł), II miejsce Nowe Zawady 
(nagroda 1000 zł), III miej-
sce Wsola (800 zł), IV miejsce 
Lisów (700 zł ), V miejsce Stare 
Zawady (600 zł), natomiast 
miejsca od VI do IX  przypadły 
sołectwom: Gutów, Jankowice, 
Jedlanka, Wola Gutowska (po 
500zł). Tradycyjnie wszystkie 
sołectwa otrzymały jogurty od 
firmy Bakoma. Ponadto uczest-
nicy imprezy mogli odwiedzić 

liczne stoiska przygotowane 
przez instytucje i skorzystać z 
ich fachowej wiedzy, a były to 
stoiska: MODR w Radomiu, LGD 
„Razem dla Radomki”, SPZOZ w 
Jedlińsku, KRUS Radom, PMBS w 
Jedlińsku, firma Kratki. Zwycza-
jowo odbył się również konkurs 
wiedzy przygotowany przez 
KRUS pt. „Pracuj bezpiecznie” 
oraz PMBS w Jedlińsku. Laure-
aci tych konkursów otrzymali 
bardzo cenne nagrody od orga-
nizatorów konkursu. Organi-
zatorzy przygotowali również 
liczne atrakcje dla najmłodszych 
mieszkańców. Były zabawy ani-
macyjne, malowanie twarzy, czy 
puszczanie baniek mydlanych, 
a także interaktywny program 
muzyczny pt „Kolorowe nutki” 
w wykonaniu aktorów z Teatru 
Zagłębie w Sosnowcu i Teatru 
Muzycznego w Gliwicach. W ich 
wykonaniu dzieci usłyszały pio-
senki Natalii Kukulskiej, Majki 
Jeżowskiej, czy zespołu Fasolki, 
a także uczyły się jednocześnie 
prostych układów choreogra-
ficznych i refrenów piosenek. 
Niedzielne popołudnie upłynęło 
mieszkańcom gminy Jedlińsk 
pod znakiem dobrej zabawy, a to 
również za sprawą gwiazd wie-
czoru, kabaretu SMILE. Słowo to 
z angielskiego oznacza uśmiech, 
który zgodnie z nazwą kabaretu 
nie schodził z twarzy publicz-
ności przez cały czas występu. 
Ostatnim punktem programu był 
występ legendarnego zespołu z 
lat 80-tych, PAPA D, który zapre-
zentował swoje największe hity, 
takie jak „Naj story”, „Monaliza”, 
„Nasz Disneyland”, przy których 
publiczność bawiła się dosko-

nale. Impreza zakończyła się 
zabawą taneczną przy muzyce 
dobrze wszystkim znanego 
zespołu KAMP. 27 sierpnia w 
Jedlińsku na gminnym święcie 
plonów bawiły się całe rodziny. 
Każda niemal minuta programu 
na scenie, została zaplanowana 
tak, by publiczność, także przy-
jezdna mogła wyjechać z gminy 
z dobrymi wrażeniami i zechciała 
wrócić tutaj ponownie. Organi-
zatorami tego przedsięwzięcia 
byli: Wójt Gminy Jedlińsk, Rada 
Gminy Jedlińsk oraz Gminie Cen-
trum Kultury i Kultury Fizycznej 
w Jedlińsku. W uroczystościach 
dożynkowych wzięli udział 
także: parlamentarzyści Zbi-
gniew Kuźmiuk, Marek Suski i 
Andrzej Kosztowniak, przewod-
nicząca rady powiatu Teresa 
Bartosiewicz oraz radni: Teodo-
zja Bień, Robert Dobosz i Marian 
Wikło, radni gminy Jedlińsk, 
Agnieszka Pasek – kierownik 
Biura Powiatowego ARIMR, 
Beata Durazińska – zastępca 
kierownika KRUS, Elżbieta 
Zasada – wójt gminy Jastrzębia, 
Andrzej Pawluczyk – sekretarz 
gminy, Ilona Starzyńska – skarb-
nik gminy, Adam Nowek – prezes 
LGD „Razem dla Radomki” oraz 
dyrektorzy szkół i jednostek 
organizacyjnych gminy.

Gratulujemy i serdecznie dzię-
kujemy wszystkim sołectwom, 
które wzięły udział w turnieju. Z 
pewnością po raz kolejny gmina 
i jej mieszkańcy pokazali swój 
niezwykły potencjał i klimat.

Dziękuję wszystkim człon-
kom jury poszczególnych kon-
kursów odbywających się tego 
dnia, SPZOZ i GPB z Jedlińska, 
KRUS, MODR i LGD „Razem dla 
Radomki” za obecność i prezen-
tację swoich placówek, a także 
wszystkim, którzy pomogli w 
przygotowaniu i przeprowadze-
niu imprezy ,,Święto Plonów 
Gminy Jedlińsk”. Dziękuję Pań-
stwu Jaworskim za upieczenie 
chleba dożynkowego. Szcze-
gólne podziękowania składamy 
sponsorom: firmie Kratki – Marek 
Bal, Południowo-Mazowiec-
kiemu Bankowi Spółdzielczemu 
w Jedlińsku oraz firmie Bakoma.

Agnieszka Gryzek
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Święto Plonów – XII Turniej Sołectw - fotorelacja
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Święto Plonów – XII Turniej Sołectw - fotorelacja
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27 lipca 2017 roku w wieku 
89 lat odszedł jeden z ostat-
nich żołnierzy Armii Krajowej 
podobwodu Jedlińsk Zbigniew 
Fijałkiewicz ps. „Młodzik”. Uro-
dzony w Jedlińsku w 1928 roku, 
syn Józefa – komendanta miej-
scowej placówki AK. Jego bez-
troskie, szczęśliwe dzieciństwo 
przerwała śmierć matki – Marii w 
lipcu 1939 roku. Świadomy zbli-

żającej się wojny ojciec, oficer 
rezerwy oddał syna pod opiekę 
wuja mieszkającego w Opato-
wie. Do Jedlińska wrócił po nie-
spełna dwóch latach. Był to już 
inny Jedlińsk niż ten, który opu-
ścił latem 1939 roku. Nie odna-
lazł w nim swoich szkolnych 
kolegów – Żydów z którymi się 
bawił przed wojną. Ojciec Józef 
aktywnie działał w podziemnej 

organizacji – najpierw w ZWZ, 
a następnie w Armii Krajowej, 
będąc komendantem VI podob-
wodu. Zbigniew nie chciał stać 
z boku i pomimo swojego wieku 
rozpoczął swoją konspiracyjną 
działalność. Jako czternasto-
latek został zaprzysiężony i 
włączony w struktury oddziału. 
Brał udział w akcjach odbiera-
nia i ukrywania zrzutów broni i 
amunicji dokonywanych przez 
aliantów w miejscowości Roma-
nów, pomagał i zabezpieczał 
produkcję granatów tzw. „sido-
lek”, która odbywała się w jego 
rodzinnym domu. Po areszto-
waniu ojca, które miało miejsce 
30 sierpnia 1944 roku do końca 
wojny ukrywał się u członków i 
osób wspierających AK w oko-
licznych wioskach. Po zakoń-
czeniu wojny chciał budować 
swoją przyszłość, kontynuować 
przerwaną naukę. Nie było mu 
jednak dane spełniać swoje mło-
dzieńcze marzenia. W kwietniu 
1947 roku został aresztowany 
i skazany przez Wojskowy Sąd 
Rejonowy w Kielcach na karę 9 
lat więzienia za przynależność 
do Armii Krajowej. Karę odbywał 
w najcięższych więzieniach tam-
tego okresu – Sieradzu, Rawiczu, 
Barczewie. Kilka miesięcy spę-
dził w kopalni w Siemianowi-
cach Śląskich gdzie odmawiając 
pracy pod ziemią wielokrotnie 
był osadzony w „karcerze” – 
pomieszczenie o powierzchni  

1 m2, mokre i ciemne, z jednym 
posiłkiem dziennie w postaci 
kawy i chleba. Warunki w jakich 
przebywał spowodowały, że 
znalazł się w więziennym szpi-
talu. Po stwierdzeniu początków 
gruźlicy płuc i dzięki pomocy 
więziennego lekarza w maju 
1953 roku z uwagi na zły stan 
zdrowia został zwolniony z wię-
zienia. Wrócił do rodzinnego 
Jedlińska, założył rodzinę – żoną 
została nauczycielka miejscowej 
szkoły, repatriantka ze Stani-
sławowa, równie – jak on sam 
– doświadczona prze los – Zdzi-
sława z domu Grazda. Stworzyli 
związek, który przetrwał 57 lat. 
W Jedlińsku pracował w Banku 
Spółdzielczym do 1973 roku. 
W 1970 roku był jednym z ini-
cjatorów utworzenia koła ZBO-
WiD – organizacji zrzeszającej 
członków organizacji bojowych 
z lat okupacji. Dzięki członkom 
koła przywracano pamięć o ofia-
rach wojny. To właśnie oni byli 
inicjatorami budowy obelisku z 
nazwiskami zamordowanych w 
czasie wojny członków podzie-
mia. Były to niezwykle trudne 
działania ponieważ „władza 
ludowa” robiła wszystko, by 
nazwa Armia Krajowa nie poja-
wiała się w przestrzeni publicz-
nej. Dzięki uporowi członków 
koła i ofiarności miejscowego 
społeczeństwa udało się zbu-
dować obiekty upamiętniające 
ofiary wojny i czasów stalinow-

Przywracamy pamięć...
W przyszłym roku będziemy uroczy-

ście świętować setną rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Odzy-
skaną w 1918 roku suwerennością nie było 
dane cieszyć się zbyt długo. W czasie oku-
pacji niemieckiej, w latach stalinowskiego 
terroru i czasu zniewolenia w PRL ponow-
nie przyszło nam walczyć o wolność. Ten 
mroczny czas nie ominął również Jedliń-
ska i okolic. Nie każdy jednak wie, że żyli 
tu ludzie, którym także winniśmy pamięć 
i wdzięczność za to, że dziś możemy żyć  
w wolnej Ojczyźnie.

Przygotowując się do obchodów jubileuszu 
100-lecia odzyskania niepodległości i chcąc 
przybliżyć, zwłaszcza młodszym pokoleniom 
historię ich rodzinnych miejsc, w kolejnych 
wydaniach „Panoramy Gminy” będziemy 
przedstawiać ludzi i wydarzenia z tam-
tych lat. Dziś żyje już niewielu uczestników 
tamtych zdarzeń, z każdym rokiem maleje 
liczba świadków historii. Nie można jednak  

pozwolić, by dokonania przodków poszły  
w niepamięć. Przez lata żyli w cieniu, bo takie 
były czasy. Dziś żyją tylko w pamięci najbliż-
szych i warto przybliżyć ich postacie.

Grażyna Wasilewska (ur. w Jedlińsku, córka 
Zbigniewa Fijałkiewicza) wraz wójtem gminy  
Kamilem Dziewierzem oraz ks. proboszczem  
z Jedlińska Grzegorzem Wójcikiem omawiają inicja-
tywę Pani Grażyny upamiętniającą działania miesz-
kańców Jedlińska i okolic w czasie II wojny światowej  
oraz okresie powojennym na teren.  

Zbigniew Fijałkiewicz•
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skich. W wolnej Polsce tworzył 
wraz z innymi struktury Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej, a póź-
niej Związku Więźniów Politycz-
nych Okresu Stalinowskiego. Od 
1972 roku mieszkał w Radomiu, 
lecz zawsze był silnie związany 
z rodzinną miejscowością. Dokąd 
pozwalało mu zdrowie uczestni-
czył w uroczystościach religij-
no-patriotycznych jakie odby-
wały się w Jedlińsku. Odpro-
wadzał na miejsce wiecznego  

spoczynku swoich kolegów z 
czasów okupacji. Wychowany 
w duch patriotyzmu tego uczył 
dzieci, wnuki i prawnuki, prze-
kazując im swoje wspomnienia 
z tamtych tragicznych czasów. 
Skromny, cichy, nieobnoszący 
się ze swoim kombatanctwem, 
do końca swych dni pielęgno-
wał pamięć o ludziach i miej-
scach z którymi był związany. 
Wielokrotnie odznaczany za 
swoje dokonania przez kolejne 

władze, zarówno te z PRL-u 
(Krzyż Partyzancki, Złoty Medal 
Zasługi), jak i władze wolnej 
Polski (Złoty Medal za Zasługi 
dla Obronności Kraju, Krzyż 
Orderu Krzyża Niepodległości). 
Jego życzeniem było spocząć na 
miejscowym cmentarzu, gdzie 
znajdują się groby jego matki, 
żony, kolegów, towarzyszy 
broni, przyjaciół i znajomych.  
Dziś jest już wśród nich.

Grażyna Wasilewska
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Jedlińsk, ul. Warecka 4
tel. 516 722 433

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

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

Usprawniamy po złamaniach, skręceniach i stłuczeniach.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pole magnetyczne Lampa Sollux Laser

Kriosan,  ulrtadźwiękWirówkiKlatki UGULL

Bezpłatna rehabilitacja w Jedlińsku
Wójt Gminy Jedlińsk informuje, że samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku uzyskał kontrakt  
z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji.
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Komunikaty, informacje

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.

Odbiór azbestu
Wójt Gminy Jedlińsk informuje, iż zakończono realiza-

cję zadania pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwienie 
wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położo-
nych na terenie Gminy Jedlińsk” w 2017 roku. Z 69 pry-
watnych posesji zebrano łącznie 130,71 ton odpadów 
zwierających azbest. Łączny koszt zadania brutto to 
38.538,54 zł, z czego 85% kosztów kwalifikowanych, tj. 
32.757,76 zł dofinansowano w ramach dotacji z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie.

Od 1 października 2017 r. mieszkańcy 
powiatu radomskiego mogą korzystać ze 
świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdro-
wotnej w dwóch punktach zlokalizowanych 
na terenie powiatu:

- w Szpitalu w Pionkach, Pionki, ul. Sienkiewicza 
29 w Pionkach, tel. 48 612 42 09, 500 167 539

- w Szpitalu w Iłży, Iłża, ul. Dr Anki 4,  
tel. 48 385 69 64, 570 550 123, 570 550 901

Ponadto mieszkańcy powiatu radomskiego 
mogą również korzystać ze świadczeń Nocnej i 
Świątecznej Opieki Zdrowotnej w dwóch punk-
tach zlokalizowanych na terenie miasta Radomia:

- w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym 
Sp. z o.o., (Szpital na Józefowie) Radom, ul. Alek-
sandrowicza 5, tel. 48 361 37 85, 48 361 37 86,  
691 044 340

- w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Radomiu, Radom, ul. Tochtermana 1, tel. 48 363 
30 23

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej 
Opieki Zdrowotnej od 01.10.2017 r. (wyciąg z 
informacji Delegatury Mazowieckiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ w Radomiu)

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świad-
czenia w zakresie podstawowej opieki zdrowot-

nej udzielane od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz cało-
dobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego 
pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać 
się po pomoc do dowolnego punktu nocnej  
i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od 
tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielę-
gniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) 
złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:
- w warunkach ambulatoryjnych,
- w domu pacjenta (w przypadkach medycznie 

uzasadnionych),
- telefonicznie.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni 

wolne i w święta można skorzystać w razie:
- nagłego zachorowania,
- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma 

objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie 
życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zasto-
sowane środki domowe lub leki dostępne bez 
recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwar-
cie przychodni może znacząco niekorzystnie 
wpłynąć na stan zdrowia.

Informacja dot. Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 
od 1 października 2017 r.
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W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego przypominamy o konieczności 
zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas procesu spalania 
paliw i ogrzewania elektrycznego w indywidualnych gospodarstwach domo-
wych. Rokrocznie dochodzi do wielu wypadków typu: zaczadzenia, pożary, 
wybuchy instalacji grzewczych, spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem 
instalacji grzewczych.

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

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.

Szlachetna Paczka w Jedlińsku
Po raz pierwszy w gminie 

Jedlińsk rusza samodziel-
ny rejon Szlachetnej Paczki.

Inicjatorem organizacji tej akcji 
w gminie był proboszcz parafii 
Jedlińsk ks. Grzegorz Wójcik przy 

wsparciu wójta gminy Kamila 
Dziewierza. Wolontariusze już 
pracują w terenie przeprowa-
dzając wywiady z rodzinami, 
które zostaną wytypowane 
do objęcia wsparciem. Zespół 

Szlachetnej Paczki w Jedlińsku 
tworzą wolontariusze „SuperW”: 
Agnieszka Miga (lider), Kinga 
Chojnacka, Ewelina Górska, Ewa 
Piasek, Anna Jastrzębska, Pau-
lina Orlikowska, Justyna Gołda, 

Iwona Filozof, Katarzyna Sąpór  
i Justyna Barańska.

Finał Szlachetnej Paczki odbę-
dzie się w dniach 9–10 grudnia 
2017 r.
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Czempionat koni arabskich
Na lotnisku sportowym w Piastowie w dniach 15–16 

lipca 2017 r. odbył się II Ogólnopolski Czempionat 
Koni Arabskich.

Pokaz zorganizowany dla 
koni czystej krwi arabskiej oraz 
źrebiąt czystej krwi z polskich 
i zagranicznych hodowli, miał 
formę konkursu, który został 
podzielony na 13 klas. Ponadto 
rozstrzygnięto cztery czempio-
naty oraz konkurs o tytuł „Naj-
lepszego Konia Pokazu”.

Czempionat został zorga-
nizowany przez firmę Win-
door ze Wsoli przy współpracy  

m.in. Gminy Jedlińsk.

Swoją obecnością zaszczycili  
wybitni znawcy tematu i goście 
z całego świata m.in.  z Arabii 
Saudyjskiej, Wielkiej Brytani, 
Niemiec, Belgii, Iranu, Emiratów 
Arabskich, itd. Podczas dwudnio-
wego pokazu międzynarodowe 
jury oceniać będzie doskona-
łość koni arabskich z polskich 
i zagranicznych hodowli.

Charytatywnie nie tylko w Jedlińsku
Grupa „Przyjaźni Gminie” przy wsparciu Kamila Dziewie-

rza – wójta gminy Jedlińsk oraz Agnieszki Gryzek – dyrek-
tor Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedliń-
sku, wzięła udział w akcji charytatywnej „Lecimy bokiem dla 
księżniczki Gabrysi”, zorganizowanej przez BMW Klub Staszów  
1 października na Torze Tuczępy koło Kielc.

Udział w tej imprezie był 
kontynuacją działań podejmo-
wanych w ramach MotoPikniku 
Jadar Family Drift, który 25 
czerwca już po raz trzeci odbył 
się w Jedlińsku. Podczas akcji 
charytatywnej na Torze Tuczępy 

odbyła się zbiórka na leczenie 
chorej na nowotwór mózgu 
Gabrysi Kowalskiej – podopiecz-
nej Fundacji Rycerze i Księż-
niczki. W zlocie wzięło udział 
pięć samochodów w barwach 
„Family Drift Team”.

Grupa Family Drift Team z uczestnikami podczas akcji charytatywnej na torze Tuczępy.• Razem z organizatorami akcji charytatywnej•
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Z życia szkół
PSP w Bierwcach

Kolejny rok szkolny przed nami… 
Słów kilka o roku minionym…

W ubiegłym roku szkolnym w naszej 
szkole realizowany był projekt „Ra-
zem dla klimatu” skupiony wokół pro-
blemu ekologii, a zwłaszcza zagrożeń 
dla klimatu wynikających z działalno-
ści człowieka. Działaniem dodatko-
wym był udział poszczególnych szkół 
w ogólnopolskim głosowaniu na naj-
lepszy projekt. Niezmiernie miło nam 
poinformować, że nasza placówka 
zyskała ogromne uznanie i znaleźli-
śmy się w gronie trzech najlepszych 
projektów, pozyskując dla szkoły wy-
sokiej klasy komputer.

Pierwszy dzwonek…
4 września w Sali Kameralnej Pu-

blicznej Szkoły Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza w Bierwcach 
punktualnie o godzinie 9:00 rozpo-
częła się uroczysta inauguracja roku 
szkolnego 2017/2018. Dyrektor Elż-
bieta Łoboda powitała dzieci, które 
tłumnie przybyły pod opieką rodzi-
ców. Uczniowie gromkimi brawami 
przywitali swych wychowawców i 
nauczycieli, z którymi będą pracować 
w najbliższym czasie. Dyrektor nie 
zapomniała także o przedstawieniu 
nowych pedagogów, którzy będą 
pracowali w naszej szkole od nowego 
roku szkolnego. Następnie nauczy-
cielka języka polskiego przeczytała 
list Rzecznika Praw Dziecka, w któ-
rym ciepłymi słowami zwrócił się nie 
tylko do uczniów, ale także do ich ro-
dziców i nauczycieli.

Realizacja kolejnych projektów
W naszej szkole od dawna skupia-

my się na poszerzaniu oferty eduka-
cyjnej poprzez realizację rozmaitych 
projektów. Głośno i z dumą może-
my mówić o tym, że jesteśmy jedy-

ną szkołą z terenu gminy Jedlińsk, 
która realizuje w roku szkolnym 
2017/2018 aż dwa różne projekty 
– jeden o charakterze ekologicznym, 
drugi skupiający się wokół problemu 
bezpieczeństwa.

Projekt z Programu Działaj Lo-
kalnie X „Zagraj w zielone”

Pragniemy się pochwalić, że po 
raz kolejny udało nam się pozyskać 
środki finansowe z programu Działaj 
Lokalnie X. Tym razem realizujemy 
projekt o charakterze ekologicznym, 
dlatego też zapraszamy wszyst-
kich, którym leży na sercu czystość 
Bierwiec i okolic. W ramach projektu 
jego uczestnicy wezmą udział w cie-
kawych spotkaniach i warsztatach, 
przywrócą do życia pozornie niepo-
trzebne rzeczy i zwrócą jeszcze więk-
szą uwagę na czystość najbliższego 
otoczenia.

Mimo że to dopiero początek roku 
szkolnego, to już teraz udało nam się 
zrealizować bardzo ważne działania. 
Na terenie naszej szkoły, razem z 
uczniami, ich rodzicami i dziadkami, 
stworzyliśmy ogródek międzypoko-
leniowy. Wspólnie zasadziliśmy w 
nim kwiaty i krzewy, dbając o ogród 
każdego dnia.

Po stworzeniu ogródka międzypo-
koleniowego odbyło się spotkanie in-
tegracyjne społeczności bierwieckiej. 
Opowiedzieliśmy o realizowanym 
projekcie, zaprosiliśmy zebranych do 
wspólnych działań i zorganizowali-
śmy ciepły posiłek w postaci kiełba-
sek z grilla. Grilla, a także ławki i stół 
drewniany, udało nam się zakupić za 
pozyskane w projekcie środki.

Realizacja projektu rządowego 
„Bezpieczna+”W bieżącym roku 
szkolnym w naszej szkole będzie 

realizowany kolejny, tym razem rzą-
dowy, projekt „Bezpieczna+”. Z tej 
okazji będą podjęte rozmaite dzia-
łania, skupiające się wokół bezpie-
czeństwa. Planujemy m.in. spotkania 
ze strażakami, policjantami, ratowni-
kiem medycznym, wyjazdy, warszta-
ty i konkursy. Podobnie jak we wcze-
śniej wspomnianym projekcie, tak i 
w tym prowadzimy działania od sa-
mego początku roku szkolnego. I tak 
za nami już ogłoszenie konkursu na 
plakat promujący wydarzenie, a tak-
że rajd pieszy Nordic Walking, spraw-
dzający, czy dzieci potrafią zadbać 
o swoje bezpieczeństwo w terenie. 
Tutaj także możemy się pochwalić, iż 
dzięki pozyskanym środkom zakupili-
śmy dla naszych uczniów kije Nordic 
Walking.

Jarmark Ludowy
Tradycyjnie już społeczność szkol-

na wzięła czynny udział w Jarmarku 
Ludowym w Bierwcach, współorgani-
zując tę imprezę ze Stowarzyszeniem 
Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic. Wystę-
py naszych uczniów zapoczątkowały 
tegoroczne wydarzenie. Na początku 
zaprezentowały się dzieci z klasy 1, a 
następnie wystąpili uczniowie klasy 
3. Występy zakończyły siostry – Zofia 
i Milena Rudeckie, które zaprezento-
wały ludowe piosenki. Podczas Jar-
marku miały miejsce także I Mistrzo-
stwa Bierwiec w Tenisie Stołowym, 
które szczególnie przypadły do gust 
starszym mieszkańcom.

Jarmark Ludowy był także do-
skonałym momentem na promocję 
projektów, które w naszej szkole 
będą realizowane w roku szkolnym 
2017/2018. W trakcie imprezy miał 
m.in. miejsce pokaz mody strojów 
ekologicznych zatytułowany „Dru-
gie życie przedmiotów”. Był to finał 
szkolnego konkursu na samodzielne 
stworzenie ekologicznego ubioru 
zrealizowanego w ramach projektu 
z Programu Działaj Lokalnie X. Trze-

ba przyznać, że uczestnicy konkursu 
wykazali się niezwykłą pomysłowo-
ścią, za co zostali nagrodzeni cenny-
mi upominkami.

Narodowe Czytanie 2017
Tradycyjnie już pracownicy Gmin-

nej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku, 
organizując Narodowe Czytanie, 
zapraszają do udziału uczniów ze 
wszystkich szkół z terenu gminy Je-
dlińsk. W tym roku naszą placówkę 
reprezentowało troje uczniów z klasy 
V: Milena Rudecka, Adam Kalbarczyk 
i Paweł Kolasa.

Międzynarodowy Dzień Kropki
Co roku 15 września na całym świe-

cie obchodzony jest Międzynarodowy 
Dzień Kropki. My również postano-
wiliśmy dołączyć do tych obchodów 
podczas piątkowych lekcji języka pol-
skiego. Tylko pozornie skupione były 
one wokół kropki. Nadrzędnym celem 
zajęć było bowiem udowodnienie 
uczniom, że w każdym z nich drzemie 
talent i wyjątkowe zdolności. Wystar-
czy uwierzyć w siebie, nie podda-
wać się i śmiało kroczyć przez życie, 
choćby malutkimi kroczkami. Z dumą 
przyznajemy, że ten dzień okazał się 
wielkim sukcesem. Uczniowie zasko-
czyli świetnym przygotowaniem nie 
tylko nauczyciela, ale również sa-
mych siebie.

Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka

20 września odbył się w naszej 
szkole Ogólnopolski Dzień Przed-
szkolaka. Ewelina Górska i Ewa Pia-
sek zorganizowały najmłodszym 
dzieciom niespodziankę w postaci 
balonów i słodkich zdrowych upomin-
ków. Jednak największą przyjemność 
sprawiły maluchom wręczone tego 
dnia medale „Przedszkolak na Medal”.

Monika Skwirowska

Nowy rok szkolny rozpoczęty
4 września o godzinie 9:00 w 

Publicznej Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Ludwikowie nastąpiło 
uroczyste rozpoczęcie roku szkol-
nego 2017/2018. Na mocy uchwały 
Rady Gminy Jedlińsk z dnia 20 marca 
2017 r. nasza szkoła stała się ośmio-
klasową publiczną szkołą podsta-
wową. Uczniowie klas I, IV i VII, zgod-

nie z założeniami reformy edukacji, 
rozpoczynają realizację nowej pod-
stawy programowej.

Przybyłych na rozpoczęcie roku 
szkolnego powitała dyrektor Małgo-
rzata Sobień, która w swoim prze-
mówieniu przytoczyła słowa polskiej 
noblistki Wisławy Szymborskiej: 
„Każdy przecież początek to tylko 
jakiś ciąg dalszy…”. W nadchodzą-

cym roku szkolnym życzyła uczniom 
i nauczycielom wielu sukcesów, a 
rodzicom owocnej i satysfakcjonują-
cej współpracy ze szkołą.

W czasie wakacji wyremonto-
wano dwie sale lekcyjne. Zostały 
one wyposażone w nowe meble 
oraz dostosowane do wzrostu dzieci 
ławki i krzesła. Zakupiono również 
kolejne urządzenia audiowizualne. 
Posłużą one uatrakcyjnieniu zajęć 
lekcyjnych i rozwijaniu kompetencji 
uczniów z zakresu bezpieczeństwa 
w Internecie oraz odpowiedzialnego 

korzystania z mediów społecznych 
(zgodnie z podstawowymi kierun-
kami polityki oświatowej państwa na 
rok 2017/2018).

W trosce o wszechstronny rozwój 
dzieci szkoła zaplanowała na bieżący 
rok bogatą ofertę zajęć pozalekcyj-
nych. Chętni uczniowie raz w tygo-
dniu korzystać mogą z zajęć nauki 
pływania w Aquaparku przy Galerii 
Słonecznej, uczęszczać na koło pla-
styczne, matematyczne, zajęcia z 
kodowania oraz warsztaty tkackie i 
SKS.

PSP w Ludwikowie
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PSP w Jedlance
Wakacje na sportowo!
Wakacje to najbardziej wyczeki-

wane miesiące w roku dla większo-
ści dzieci. Czas wolny od szkoły nie 
oznaczał, że nie mogły tu przyjść. Z 
inicjatywy dyrektora Ryszarda Dziury 
w naszej szkole zostały zorganizo-
wane aktywne wakacje. Siatkówka, 
koszykówka i piłka nożna to gry, 
które kochają nasi uczniowie. Spor-
towa rywalizacja na boisku pozwoliła 
chętnym dzieciom dobrze spędzić 
wakacyjny czas. Opiekę nad uczniami 
pełniła również Anna Bińkowska.

American Corner Radom
American Corner Radom to regio-

nalne centrum zasobów i informa-
cji dla programów o amerykańskiej 
kulturze, historii i aktualnych wyda-
rzeniach. Celem placówki jest przy-
bliżanie wiedzy o społeczeństwie 
amerykańskim, historii, kulturze USA 
oraz promowanie sprawiedliwość i 
tolerancji. Przedmiotem działalności 
American Corner jest dialog miedzy 
Polską a Stanami Zjednoczonymi. 
Dbając o umiejętności językowe 
naszych uczniów dyrektor Ryszard 
Dziura zainicjował współpracę mię-
dzy naszymi placówkami. W ramach 
Programu #bridgeofbooks otrzyma-
liśmy kolekcję książek, czasopism, 
filmów, publikacji naukowych i mate-

riałów dydaktycznych do nauczania 
języka angielskiego.

I etap zakończony!
Nasza szkoła od kilku lat wymagała 

gruntownego remontu. I stało się. 
Dzięki wójtowi gminy Jedlińsk Kami-
lowi Dziewierzowi, radzie gminy oraz 
wielkiemu zaangażowaniu dyrektora 
Ryszarda Dziury udało się doprowa-
dzić do przeprowadzenia potężnego 
remontu. W pierwszym etapie prac na 
piętrze wymieniono posadzki i cały 
system wodno-kanalizacyjny, poło-
żono gładzie, wyremontowano klatkę 
schodową, zrobiono piękne łazienki i 
założono nowe grzejniki wraz z zasi-
laniem. Powiększono i wymieniono 
drzwi. Wszystkie pomieszczenia na 
piętrze zostały odmalowane. Dzięki 
pomocy rodziców, nauczycieli i dzieci 
prowadziliśmy prace porządkowe i 
zdążyliśmy na rozpoczęcie nowego 
roku szkolnego. Wszystkim, którzy 
nie licząc własnego czasu z wielkim 
oddaniem nam pomagali, serdecznie 
dziękujemy.

Witamy w szkole!
4 września o godz. 9:00 w 

Publicznej Szkole Podstawowej im. 
Braci Andrzeja i Józefa Załuskich 
w Jedlance uroczyście rozpoczął 
się nowy rok szkolny 2017/2018. 

Na mocy uchwały Rady Gminy 
Jedlińsk z dnia 20 marca 2017 roku 
nasza szkoła stała się ośmiokla-
sową publiczną szkołą podstawową. 
Uczniowie klas I, IV i VII, zgodnie z 
założeniami reformy edukacji, roz-
poczęli realizację nowej podstawy 
programowej. Zebranych powitał 
dyrektor Ryszard Dziura, który życzył 
uczniom i nauczycielom wielu sukce-
sów, a rodzicom dobrej współpracy ze 
szkołą.

Narodowe Czytanie 2017!
7 września w naszej szkole odbyło 

się czytanie „Wesela” Stanisława 
Wyspiańskiego w ramach ogólno-
polskiej akcji czytelniczej „Narodowe 
Czytanie”. W czerwcu zgłosiliśmy 
swój akces na oficjalnej stronie 

Kancelarii Prezydenta RP. Po słowie 
wstępnym dyrektora szkoły Ryszarda 
Dziury i wprowadzeniu koordynatora 
– Anny Paszkiewicz obejrzeliśmy 
fragment ekranizacji dramatu w reży-
serii Andrzeja Wajdy. Następnie głos 
zabrały uczennice kl. VII, interpretu-
jąc tekst „Wesela” – barwną, niezwy-
kle żywą opowieść o Polsce i Pola-
kach. Biorąc udział w takich akcjach, 
pokazujemy kolejnemu pokoleniu, że 
nasza literatura stanowi integralną 
część narodowej kultury. Każdy 
uczeń otrzymał pamiątkowy stempel, 
poświadczający jego uczestnictwo w 
akcji.

8 września, na zaproszenie 
Bożeny Starzyńskiej – dyrektor Gmin-
nej Biblioteki w Jedlińsku, uczennice: 
Emilia Kosecka, Natalia Skałbania  

Następnie głos zabrał Sekretarz 
Gminy Jedlińsk Andrzej Pawluczyk, 
który wyraził nadzieję, że kolejny rok 
szkolny uczniowie rozpoczną już w 
nowopowstającej sali gimnastycznej.

Nowy rok szkolny powitali z nami 
również funkcjonariusze Wydziału 
Prewencji Komendy Miejskiej Policji 
w Radomiu – aspirant sztabowy K. 
Adamska, młodszy aspirant P. Lenar-
cik oraz Kierownik Komisariatu Policji 
w Jedlińsku młodszy aspirant K. Pro-
kopczyk i dzielnicowy młodszy aspi-
rant P. Wójcik. W ramach akcji „Bez-
pieczna droga” wręczyli oni uczniom 
opaski odblaskowe, które ufundo-
wane zostały dzięki wsparciu władz 
samorządowych naszej gminy.

Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć 
ofiar II wojny światowej, a przyczyny 
i okoliczności jej wybuchu przypo-
mniała Dorota Molenda-Mokosa.

Narodowe Czytanie 2017
Już po raz piąty w Gminnej Biblio-

tece Publicznej w Jedlińsku odbyło 
się Narodowe Czytanie. W tym roku 
czytaliśmy „Wesele” Stanisława 
Wyspiańskiego.

Dramat powstał pomiędzy końcem 
listopada 1900 r. a połową marca 
1901 r. Jego premiera odbyła się 
dnia 16 marca 1901 r. w Krakowie. 
Wyspiański napisał „Wesele” zainspi-
rowany ślubem poety Lucjana Rydla 
z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną. 
Uczta weselna odbyła się 20 listo-
pada 1900 r. w dworku Włodzimierza 
Tetmajera, malarza i poety, mieszka-
jącego w Bronowicach – ówczesnej 
podkrakowskiej wsi. Na przyjęciu 
zgromadziła się cała elita intelektu-
alna i artystyczna ówczesnego Kra-
kowa. Wśród gości byli między innymi 
sam Wyspiański, Kazimierz Przerwa 
Tetmajer czy Tadeusz Boy-Żeleński.

Zgromadzeni z przyjemnością 
wysłuchali znanych i mniej znanych 
fragmentów dramatu w interpretacji 
uczniów, reprezentujących wszyst-
kie szkoły z terenu gminy. Barwne 

stroje, rekwizyty oraz nastrojowa 
muzyka współtworzyły niepowta-
rzalną atmosferę spotkania. PSP im. 
Jana Pawła II w Ludwikowie repre-
zentowali uczniowie klasy VII: J. Choj-
nacki (Czepiec), W. Szczęsna (Zosia), 
D. Wójcik (Dziennikarz).

„Nie ma śmieci – są surowce”
24. edycja akcji „Sprzątanie 

świata” przebiegała pod hasłem „Nie 
ma śmieci – są surowce”.

Celem tegorocznej akcji było 
dostrzeżenie surowcowego poten-
cjału odpadów oraz zainspirowanie i 
zaktywizowanie Polaków do działa-
nia na rzecz środowiska i promowa-
nie obowiązującego od 1 lipca 2017 
r. standardu selektywnej zbiórki.

Społeczność naszej szkoły aktyw-

nie włączyła się w działania na rzecz 
ochrony środowiska. 15 września 
br. uczniowie wszystkich klas wraz 
z wychowawcami sprzątali teren 
wokół szkoły. Ilość zebranych przez 
nas śmieci świadczy, niestety, o 
tym, iż świadomość społeczeństwa 
w zakresie gospodarki odpadami 
i ochrony środowiska pozostawia 
wiele do życzenia.

Święto Pieczonego Ziemniaka
17 września 2017 r. uczniowie 

PSP im. Jana Pawła II w Ludwikowie 
wzięli udział w Święcie Pieczonego 
Ziemniaka. Zgodnie z wieloletnią 
tradycją festynem tym mieszkańcy 
Ludwikowa i okolicznych miejsco-
wości żegnają lato. Nad organizacją 
i przebiegiem uroczystości czuwały 
dyrektor GCKiKF Agnieszka Gryzek 
oraz Alicja Kwatek. Wśród zapro-
szonych gości dostrzegliśmy: wójta 
gminy Jedlińsk Kamila Dziewierza, 
radnych powiatowych Teodozję 
Bień i Roberta Dobosza, radnego 
z obwodu szkoły Zbigniewa Dobo-
sza, sołtysów Iwonę Filozof, Monikę 
Szczęsną i Katarzynę Paluch, dyrek-
tor PSP w Ludwikowie Małgorzatę 
Sobień, dyrektora PSP w Jedlance 
Ryszarda Dziurę.

Uczniowie zaprezentowali pro-
gram artystyczny, na który złożyły 
się: układ taneczny w wykonaniu 
dzieci z klasy III, układ taneczny w 
wykonaniu dziewcząt z klas IV–V, pio-
senki „Kiedy jesteśmy razem” i „Rudy 
rydz” w wykonaniu uczennic klasy IV 
oraz „Czerwone korale” – utwór wyko-
nany przez uczniów klasy VII.

Opiekę nad występującymi dziećmi 
sprawowała Hanna Barcikowska oraz 
rodzice.

Deszcz i chłód nie przeszkodziły w 
występach i radosnej zabawie, która 
trwała do późnego wieczoru.

Dorota Molenda-Mokosa
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Rozpoczęcie nowego roku
szkolnego
Wakacje dobiegły końca, a wraz z 

nimi czas beztroskiej zabawy. Ostat-
nie dni sierpnia na kartkach kalenda-
rza zwiastowały nadchodzący nowy 
rok szkolny, którego uroczysta inau-
guracja odbyła się w poniedziałek 
4 września. Po mszy św. w kaplicy 
mury szkoły wypełniły się uśmiech-
niętymi twarzami dzieci, rodziców, 
nauczycieli i zaproszonych gości. 
Dyrektor powitała wszystkich ser-
decznie i złożyła życzenia udanego 
startu w nowym roku szkolnym całej 
społeczności. Szczególnie ciepłe 
słowa skierowała do najmłodszych, 
którzy rozpoczęli swoją edukacyjną 
przygodę w nowo utworzonym 
oddziale przedszkolnym dla dzieci 
3- i 4-letnich. Radny gminy Robert 
Rędzia w krótkim wystąpieniu 
wspomniał pożegnaną w sierpniu 
wieloletnią nauczycielkę i założy-
cielkę szkoły – śp. Wandę Popis. Po 
części oficjalnej na sali gimnastycz-
nej, uczniowie wraz z wychowaw-
cami udali się do swoich sal.

Narodowe Czytanie
Intensywna praca społeczno-

ści szkolnej rozpoczęła się wraz z 
początkiem roku szkolnego. Pierw-
szym ważnym przedsięwzięciem 
było Narodowe Czytanie „Wesela“ 
Stanisława Wyspiańskiego, które 
miało miejsce w szkole 7 września. 
Tego dnia wybrani uczniowie wcie-
lili się w role bohaterów dramatu 
i w strojach stylizowanych na XIX 
wiek zaprezentowali fragmenty lek-
tury. Następnie chętni uczniowie i 
nauczyciele odczytali wybrane przez 
siebie cytaty. Gościnnie lekturę czy-

tali także zaproszeni goście – repre-
zentacja Gminnej Biblioteki  Publicz-
nej w Jedlińsku. Na koniec prezen-
tacji wszyscy uczniowie otrzymali 
gromkie brawa oraz pamiątkowe 
pieczątki wbite do zeszytów do 
języka polskiego. Następnego dnia, 
8 września, ta sama reprezentacja 
uczniów wzięła udział w Narodo-
wym Czytaniu w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Jedlińsku. Za przygoto-
wanie prezentacji szkoła otrzymała 
dyplom oraz upominek w postaci 
egzemplarza „Wesela“ Stanisława 
Wyspiańskiego.

Otwarcie placu zabaw
Kolejnym ważnym wydarzeniem, 

które miało miejsce w szkole, było 
uroczyste otwarcie placu zabaw. W 
czasie wakacji, a dokładnie w lipcu, 
trwały prace na terenie szkoły, w 
efekcie których dzieci uczęszcza-
jące do szkoły mogą dziś miło i bez-
piecznie spędzać czas. Postawienie 
placu zabaw było kluczowym celem 
działania dla dyrektora szkoły, które 
udało się zrealizować przy pomocy 
wójta i radnych gminy Jedlińsk. Z 
tej okazji 14 wrzesnia 2017 r. w 
szkole odbyła się akademia, na którą 
przybył wójt gminy Kamil Dziewierz 
oraz Marcin Drewnowski – przewod-
niczący rady gminy. Po części ofi-
cjalnej na sali gimnastycznej wszy-
scy udali się na teren placu zabaw, 
gdzie dokonano przecięcia wstęgi i 
poświęcenia miejsca. Cieszymy się, 
że PSP w Starych Zawadach staje 
się szkołą nowoczesną, jeszcze 
bardziej przyjazną i atrakcyjną dla 
dzieci placówką edukacyjną.

Festyn w DPS w Jedlance

Kolejnym miłym wydarzeniem dla 
uczniów naszej szkoły był udział w 
Festynie Rodzinnym pod hasłem 
„Nie ma jak rodzina“ organizowa-
nym przez Dom Pomocy Społecznej 
w Jedlance. Motywem imprezy były 
akcenty ludowe, dlatego też pro-
gram artystyczny przygotowany 

na tę okazję zakładał prezentację 
śpiewu, tańca i gry na instrumencie. 
Filip Walczak zagrał na akordeonie 
„Hej, sokoły“, reprezentacja uczniów 
klasy VI skocznie odtańczyła polkę, 
a Natalia Frączyk i Wiktoria Konopka 
zaśpiewały ludową pieśń „Czerwone 
jagody“. W podziękowaniu za udział 
w festynie na ręce dyrektor szkoły 
złożony został pamiątkowy dyplom 
i drobny upominek.

Ewa Murdza

i Aleksandra Żarłok reprezentowały 
naszą placówkę w kolejnej edycji 
Narodowego Czytania. Wybrane 
fragmenty czytali zaproszeni goście, 
czytelnicy biblioteki oraz uczniowie 
szkół podstawowych z terenu gminy 
wraz z gimnazjalistami. Był to dla 
nas czas inspirujących refleksji, 
przynoszących radość z kontaktu z 
wielką literaturą. Przygotowaniem 
naszych uczennic zajęła się Anna 
Paszkiewicz.

Nauka pływania
W związku z dużym zainteresowa-

niem dzieci, jak i rodziców w nowym 
roku szkolnym kontynuujemy kursy 
nauki i doskonalenia pływania. Od 
pierwszego tygodnia nowego roku 

szkolnego, chętni uczniowie naszej 
szkoły jeżdżą na basen Delfin w 
Radomiu. Zajęcia odbywają się w 
każdy piątek i prowadzone są przez 
instruktorów pływania. Nauka w 
szkółce pływackiej jest bezpłatna. 
Grupą opiekuje się dyrektor Ryszard 
Dziura.

Jedlanka w… 
„Pytaniu na śniadanie”!
Warunkiem przetrwania w błyska-

wicznie zmieniającej się wokół nas 
rzeczywistości jest podążanie za 
tempem tych przemian. To wyzwa-
nie ma wymiar interdyscyplinarny, a 
jedną z dziedzin, która nie ucieknie 
przed zmianami jest edukacja. W 
naszej szkole wdrażamy nowocze-

sne rozwiązania technologiczne i 
zostało to dostrzeżone na arenie 
ogólnopolskiej. 9 września jedna z 
naszych nauczycielek, Agnieszka 
Szymańska, została zaproszona do 
programu TVP „Pytanie na śniada-
nie”, aby opowiedzieć jak wykorzy-
stuje nowoczesne technologie w 
swojej codziennej pracy z dziećmi. 
E-podręczniki, aplikacje na urządze-
nia mobilne, internetowe platformy 
edukacyjne oraz elementy pro-
gramowania łączy z tradycyjnymi 
formami. Razem z nią w studiu w 
Warszawie były Aleksandra Żarłok 
– uczennica kl. VII wraz ze swoją 
mamą, która dzieliła się swoimi 
refleksjami na ten temat z pozy-
cji rodzica. Wcześniejsza wizyta 
ekipy telewizyjnej w naszej szkole 
zaowocowała reportażem o spo-
sobach praktycznego wykorzysta-
nia tego typu technologii w szkole 
podstawowej. Pragniemy przypo-
mnieć, że tematem programowa-
nia zajmujemy się już od 2013 r. w 
ramach ogólnopolskiego projektu  
Mistrzowie Kodowania. https://l.
f a ce b o o k . co m / l . p h p ? u = h t -
tps%3A%2F%2Fpytanienasnia-
danie.tvp.pl%2F33927511%2F-
nowe-technologie-w-szkolnic-
twie

Sprzątanie Świata
15 września kolejny raz włączyli-

śmy się w akcję Sprzątania Świata. 
Była to wspólna lekcja poszanowa-
nia środowiska. Celem było promo-
wanie nieśmiecenia, edukacja odpa-
dowa oraz działania, dzięki którym 
zmniejszymy negatywny wpływ 
na środowisko. W myśl hasła „Nie 
ma śmieci – są surowce”, położyli-
śmy nacisk na zmianę postrzegania 
odpadów jako „śmieci” i promowa-
nie standardu selektywnej zbiórki. 

Porządki poprzedziły warsztaty  
w „Akademii segregacji odpadów”. 
Młodsi szukali sposobów rozwią-
zania problemu zaśmieconego śro-
dowiska, poznali zasady segregacji 
odpadów w naszej gminie i prak-
tycznie uczyli się prawidłowego 
segregowania. Starsi odkrywali 
tajniki racjonalnej gospodarki odpa-
dami na przyrodzie. Najważniejsze 
jednak było praktyczne działanie 
– wszyscy zaopatrzeni w rękawice 
i worki zabrali się do pracy, której 
efektem było wysprzątanie najbliż-
szego otoczenia szkoły. Koordynato-
rem działań była Maria Kosno.

Międzynarodowy Dzień Kropki
Peter Reynolds kiedy pisał 

książkę „The Dot” nie myślał pew-
nie, że poruszy kropkowy świat i 
to dosłownie. Książeczka „The Dot” 
opowiada o kropce, która zmieniła 
świat małej Vashti, albo o Vashti, 
która dzięki kropce uwierzyła w 
siebie. Kropka stała się pretekstem 
do zorganizowania wielkiej świato-
wej akcji – Międzynarodowego Dnia 
Kropki. Od kilku lat, 15 września 
obchodzi się International Dot Day. 
Jest to święto kreatywności, odwagi 
i zabawy. Tego dnia zorganizowali-
śmy wiele działań, które pomogły 
dzieciom odkryć talenty, poznać ich 
mocne strony i je zaprezentować. 
Motywem przewodnim była kropka. 
W naszej szkole uczniowie po raz 
pierwszy wysłuchali opowiadania o 
Vashti – dziewczynce, która dzięki 
wspaniałej nauczycielce uwierzyła 
we własne możliwości i talent tak 
bardzo, że zaczęła tą wiarą zarażać 
innych. Koordynatorem akcji była 
Agnieszka Szymańska.

Anna Paszkiewicz

PSP w Starych Zawadach
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Wspomnienia sprzed wakacji…
Kolejny rok nauki uczniowie 

Zespołu Szkół Publicznych im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w 
Wierzchowinach zakończyli 22 
czerwca 2017 r. Po krótkim przed-
stawieniu, w którym Roztropek 
przestrzegał dzieci przed konse-

kwencjami nieodpowiedzialnego 
zachowania w czasie wakacji, 
dyrektor Dorota Dobosz i wicedy-
rektor Justyna Turzyńska wręczyły 
uczniom nagrody za wysokie wyniki 
w nauce, wzorowe zachowanie oraz 
za udział w różnych konkursach.

Zaś 23 czerwca 2017 r. odbyło 

się uroczyste zakończenie klas 
gimnazjalnych poprzedzone mszą 
świętą. Uczniowie klas III gimnazjum 
przedstawili śmieszne scenki zapa-
miętane w ciągu trzech ostatnich lat 
nauki oraz pożegnali nauczycieli w 
zabawny, ale i wzruszający sposób. 
Nie zabrakło łez, kwiatów oraz ser-

decznych życzeń. Dyrektor Dorota 
Dobosz wręczyła absolwentom 
świadectwa ukończenia gimnazjum, 
a wicedyrektor Justyna Turzyńska 
nagrody pozostałym uczniom.

Serdeczne słowa podziękowania 
dyrektor szkoły skierowała także 
do władz gminy Jedlińsk: Kamila 
Dziewierza – wójta gminy Jedlińsk, 
Andrzeja Pawluczyka oraz Ewy Bar-
tuli, przewodniczącego rady gminy 
Jedlińsk Marcina Drewnowskiego, 

Na dobry początek
Nowy rok szkolny rozpoczął się 

dla Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego intensywnie. Nie tylko z 
uwagi na fakt, iż placówka zmie-
niła swój status, ale również na 
nowo powołaną dyrekcję. Miło nam 
poinformować, że w bieżącym roku 
szkolnym czuwać nad jakością pracy 
szkoły oraz wspierać swoją wiedzą i 
doświadczeniem będą: mgr Elżbieta 
Religa – dyrektor, mgr Agnieszka 
Piszak – wicedyrektor (blok IV–VII 
oraz klasy gimnazjalne), mgr Justyna 
Turzyńska – wicedyrektor (oddziały 
przedszkolne oraz klasy 0–III).

4 września br. w sali gimnastycz-
nej dawnego gimnazjum spotkali się 
przedstawiciele władz terenowych, 
uczniowie, grono pedagogiczne 
wraz z dyrekcją szkoły oraz rodzice. 
Dyrektor Elżbieta Religa powitała 
zebranych słowami Jana Pawła II: „W 
rodzinie i w szkole nie może zabrak-
nąć wychowania dla szacunku, dla 
życia, dla dobra i piękna”.  Następnie 
głos zabrali goście – przedstawiciel 
radomskiej Delegatury Kuratorium 
Oświaty w Warszawie Krzysztof 
Szewczyk oraz Kamil Dziewierz 
– wójt gminy Jedlińsk. Kolejno, 
po przedstawieniu przez dyrek-
cję szkoły grona pedagogicznego, 
zostały przekazane informacje zwią-
zane z organizacją nauki w nowej 
placówce oraz odczytano list Mazo-
wieckiego Kuratora Oświaty. Po 
zakończeniu uroczystości, ucznio-
wie wraz rodzicami i nauczycielami 
udali się do sal, w których odbyły się 
indywidualne spotkania wychowaw-
ców z dziećmi i młodzieżą.

Już pracujemy
Czy słowa mogą zabić…?
To tytuł koncertu profilaktycz-

nego, który odbył się 6 września 
2017 r. w naszej szkole dla uczniów 
klas V–VII szkoły podstawowej i 
uczniów II i III klas gimnazjalnych. 
Gościliśmy też uczniów z ZSP we 
Wsoli i PSP w Wierzchowinach wraz 
z opiekunami. Spotkanie prowadził 
Jacek Musiatowicz wraz z synem 
Michałem. Pan Jacek w bardzo łatwy 
sposób znalazł nić porozumienia z 
uczniami, za sprawą opowiadanych 
anegdot ze swojego życia arty-
stycznego i osobistego. Szczególnie 
cenne było przywoływanie swoich 
własnych doświadczeń. Pan Jacek, 
mimo że obecnie jest wolny od uza-
leżnienia od narkotyków, nadal mówi 
o sobie: „jestem narkomanem”. Pod-
kreślał, że jeśli ktoś już raz wszedł 
na drogę uzależnienia, musi ciągle 
uważać i pracować nad sobą, żeby 
na tę drogę nie wrócić, a wymaga to 
ogromnego wysiłku. Często w swo-
ich wypowiedziach odwoływał się do 
wiary. Mówił, że w najtrudniejszym 
dla niego okresie, to właśnie wiara 
w Boga i siła modlitwy pomogły mu 
przetrwać trudne chwile. Młodzież 
dowiedziała się jak ważne w życiu 
jest posiadanie pasji. Przez cały 
czas trwania spotkania prowadzący 
apelował, żeby słowem nie ranić 
drugiej osoby oraz żeby dbać o kul-
turę języka i wypowiedzi, poprawną 
mowę. Spektakl został okraszony 
utworami, które niewątpliwie bar-
dzo podobały się młodzieży, o czym  
świadczyły gromkie brawa.

 

Program profilaktyczny został 
sfinansowany przez Gminną 
Komisję ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Jedliń-
sku. Serdecznie dziękujemy  
w imieniu uczniów i nauczycieli.

O czym rozmawiał Poeta 
z Dziennikarzem i dlaczego 
Rachela to przykład kobiety o 
poglądach młodopolskich?

Te i podobne pytania pojawiały 
się wśród uczestników Narodowego 
Czytania, którzy 8 września spotkali 
się w Gminnej Bibliotece Publicznej 
aby – czytając dramat Stanisława 
Wyspiańskiego pt. „Wesele” – podzi-
wiać wirtuozerię słowa autora 
dramatu oraz snuć refleksje nad 
pytaniami stawianymi przez pisa-
rza – aktualnymi do dziś: co robimy 
z podarowaną nam wolności, czy 
jesteśmy patriotami, czy nepotyzm, 
nadmierne zabieganie o stabil-
ność materialną nie przesłania nam 
uczciwości, czy przypadkiem – jak 
Kuba – jeden z bohaterów dramatu 

– nie sięgamy po władzę, bogactwo, 
zaprzepaszczając przy tym wartości 
nadrzędne? I… Co powiedziałby dziś 
o Polsce Stańczyk, królewski błazen, 
znany z celnych uwag na temat kon-
dycji ojczyzny i jej mieszkańców…? 
Naszą szkołę reprezentowali ucznio-
wie z klas gimnazjalnych oraz klasy 
5b, którzy wraz z Elżbietą Religą 
– dyrektor szkoły, Moniką Zegarek 
i Anetą Kacprzak – bibliotekarkami 
oraz Anną Kraską – polonistką, udali 
się w ciepłe, wrześniowe popołudnie 
do jedlińskiej biblioteki, by smako-
wać Wyspiańskiego. Wierzymy, że 
przeczytane przez nich specjalnie 
wybrane fragmenty dzieła dziewięt-
nastowiecznego pisarza na długo 
zapadną w pamięci słuchaczy.

Śmieci? Trzeba posprzątać!
Jak co roku, nasza szkoła przy-

stąpiła do akcji „Sprzątanie świata”. 
Uczniowie wraz z opiekunami wyszli 
na ulice Jedlińska, by pokazać miesz-
kańcom, że los naszej planety nie 
jest im obcy. W porozumieniu ze 
służbami komunalnymi gminy, mło-
dzi ekolodzy zgromadzili kilkadzie-
siąt wypełnionych śmieciami wor-
ków. Czy przykład idzie z góry? Czy 
dorośli pamiętają o właściwej segre-
gacji i utylizacji odpadów? Sądząc 
po liczbie śmieci… Mamy jeszcze 
wiele do zrobienia…

Nowy rok szkolny to nowe obo-
wiązki, wyzwania i plany. Wierzymy, 
że i ten przyniesie nam wiele suk-
cesów na płaszczyźnie dydaktycz-
nej oraz wychowawczej. Życzymy 
naszym uczniom i nam samym, by 
w czerwcowym wydaniu naszej 
lokalnej gazety, nazwa naszej 
szkoły – Zespół Szkolno-Przed-
szkolny –wiodła prym w gminie i 
stawała na najwyższym podium w 
dorobku naukowym, artystycznym  
i sportowym.

Drodzy uczniowie…
POWODZENIA!!!

ZSP w Jedlińsku

PSP w Wierzchowinach
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„Podróże małe i duże”
Tuż przed zakończeniem roku 

szkolnego 2016/2017 uczniowie 
ZSP we Wsoli wyruszyli zwiedzać 
bliskie i dalsze zakątki naszego 
kraju.

6 czerwca 2017 r. przedszko-
laki odwiedziły Ochotniczą Straż 
Pożarną we Wsoli. Strażacy opo-
wiadali o swojej pracy, pokazywali 
wyposażenie wozu strażackiego, 
demonstrowali wycie syreny na 
alarm. Dużo radości sprawiło lanie 
wody z węża, tak, aby przewrócić 
pachołki.

A na koniec panowie przygoto-
wali dla naszych milusińskich słodki 
poczęstunek.

Następnego dnia w podróż wyru-
szyły dzieci z oddziałów 0a, 0b, 0c 
oraz klasy Ia i Ib. Wraz ze swoimi 
opiekunami spędziły dzień w Parku 
Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji” 
wybudowanym we wsi Mościska. 
Po przekroczeniu bramy, wszyscy 

na kilka godzin przenieśli się do kra-
iny czarów i magii. Obejrzeli wiele 
niesamowitych budowli: gigan-
tyczne zabawki i meble olbrzyma, 
przy których dzieci były krasnalami, 
lewitujący kran, studnię nieskończo-
ności. Ciekawym przeżyciem było 
wejście do Latającej Chaty Tajem-
nic, budynku o nieprawdopodobnej 
konstrukcji. Wiele emocji wzbudził 
Zakręcony Domek oraz Pokój Amesa, 
w którym ktoś bardzo niski mógł 
stać się najwyższym człowiekiem 
na świecie. Miło było oderwać się 
od szarej codzienności i przenieść 
w świat magii i czarów, zdobywając 
nowe doświadczenia.

12 czerwca gimnazjaliści z klasy 
IIb i IIIb wzięli udział w wycieczce 
do Kotliny Kłodzkiej. Po drodze 
zwiedzili Klasztor oo. Paulinów na 
Jasnej Górze, a następnie Kopalnię 
Złoty Stok. Po dotarciu do Kudo-
wy-Zdroju spacerowali po mieście i 
parku oraz odwiedzili pijalnię wód. 

Drugiego dnia przewodnik 
sudecki poprowadził wsol-
skich turystów na szlaki Gór 
Stołowych: Szczeliniec Wielki, 
Błędne Skały. Kolejnym miej-
scem do odwiedzenia była 

Kaplica Czaszek w Czermnej oraz 
Bazylika w Wambierzycach. W dro-
dze powrotnej dodatkową atrakcją 
dla młodzieży był spływ pontonami 
po Nysie Kłodzkiej w miejscowości 
Bardo.

19 czerwca 2017 r. przedstawi-
ciele gimnazjum wzięli udział w spo-
tkaniu z Wojewodą Mazowieckim. 
Była to gala na zakończenie pro-
jektu „Młodzież i Filantropia”, która 
odbyła się w Mazowieckim Urzędzie 
Wojewódzkim w Warszawie. Mło-
dzież przygotowywała prezentacje 
dotyczące działalności lokalnych 
organizacji pozarządowych. Na 
spotkanie w Warszawie pojechali 
reprezentanci wszystkich grup tj. 
Sandra Warzyńska z kl. IIA, Karolina 
Rylska z kl. IA, Aleksandra Jędrusik 
i Natalia Michalik z kl. IB oraz opie-
kunowie – koordynatorki projektu: 
Mariola Pietrzyk i Violetta Rokiciń-
ska. Podczas gali uczennice przed-

stawiły reportaż z realizacji projektu 
w naszej szkole. Udział w spotkaniu 
był wielkim przeżyciem dla dziew-
cząt. Gratulacje i uściski dłoni od 
wolontariuszy Fundacji dla Polski 
oraz Wojewody Mazowieckiego były 
najlepszą formą podziękowania za 
włożoną pracę. 

„Żeby, coś się zdarzyło, 
żeby mogło się zdarzyć, trzeba 
marzyć…”. Zakończenie roku 
szkolnego 2016/2017

23 czerwca 2017 r. miało miejsce 
uroczyste zakończenie roku szkol-
nego 2016/2017. Przygotowały 
je klasy IIIa i IIIb PG wraz z wycho-
wawczyniami – Małgorzatą Borowiec  
i Anną Borkowską-Szymaniak.

W tym roku motywem przewod-
nim były marzenia i ich spełnianie. 
Do tego tematu odwoływała się 
dekoracja, życzenia wychowaw-
ców, piosenka finałowa autorstwa 
Agnieszki Osieckiej, a także prze-
mówienia gości i dyrektora. Orga-
nizację wspomagał Jerzy Faliński, 
który zapewnił oprawę muzyczną 
oraz Andrzej Molenda i Marzena 
Okruta-Dupla, którzy pomagali  

ZSP we Wsoli

Rady Rodziców z Edytą Kozak, Anną 
Gołębiowską oraz Renatą Wiatrak 
na czele, Jadwigi Gut – prezes Sto-
warzyszenia „Czas na zmiany" i dar-
czyńców za aktywną działalność na 
rzecz szkoły. Podziękowała również 
wszystkim rodzicom za zaangażo-
wanie i pomoc w mijającym roku 
szkolnym.

W dniu zakończenia roku szkol-
nego miała miejsce zbiórka pie-
niędzy w ramach akcji „Zamiast 
Kwiatka Niosę Pomoc". W ten spo-
sób cała szkoła dołączyła do Polskiej 
Akcji Humanitarnej i jej misji niesie-
nia pomocy w krajach najbardziej 
potrzebujących. Celem akcji było 
wsparcie osób dotkniętych skutkami 
suszy w Somalii oraz konfliktu zbroj-
nego w Południowym Sudanie.

Co roku społeczność naszej szkoły 
pomaga różnym instytucjom. Po raz 
drugi uczniowie z opiekunami prze-
kazali zebrane dary Stowarzyszeniu 
„Słoneczny Dom” w Radomiu, które 
opiekuje się dziećmi i młodzieżą. 
Ewa Drelewska – dyrektor ośrodka – 
wyraziła ogromną radość za okazane 
wsparcie.

Przez cały lipiec trwało głoso-
wanie na naszą szkołę w konkursie 
Podwórko Talentów NIVEA. Aby 
zakwalifikować się do kolejnego 
etapu, nauczyciele i uczniowie 
przygotowali krótki film promujący 
talenty uczniów. NIVEA wspiera 
każdy talent drzemiący w dzieciach. 
Z myślą o nich miało powstać 20 
Podwórek Talentów NIVEA, w któ-
rych dzieci będą mogły połączyć 
rozwój z zabawą i rodzinnym spę-
dzaniem czasu. Rywalizowaliśmy z 
dwustoma szkołami w II etapie kon-
kursu. Pomimo dużego zaangażowa-
nia całego środowiska szkolnego nie 
udało nam się znaleźć w szczęśliwiej 
dwudziestce, ale dzięki temu świat 
usłyszał o naszych utalentowanych 
uczniach.

Wracamy do szkoły
Po dwumiesięcznej wakacyjnej 

przerwie Publiczna Szkoła Pod-
stawowa im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Wierzchowinach 
wypełniła się gwarem i radością 
przybyłych uczniów. Na uroczy-
stej inauguracji roku szkolnego 
2017/2018 dyrektor Dorota Dobosz 
powitała przedstawiciela organu 
prowadzącego – Andrzeja Pawlu-
czyka – sekretarza gminy Jedlińsk, 
zebranych nauczycieli, rodziców, 
członków stowarzyszenia, a szcze-
gólnie serdecznie wszystkich 
uczniów. Potem w kilku słowach 
poinformowała o reformie polskiej 
oświaty oraz zmianach w naszej 
szkole. Oprócz obowiązkowych 
zajęć dydaktycznych uczniowie 
mają do wyboru bogatą ofertę zajęć 

dodatkowych rozwijających zain-
teresowania, przygotowujących do 
egzaminów, klasa 4 weźmie udział 
w innowacji z języka niemieckiego, 
a klasa 6 z języka angielskiego, dla 
klas gimnazjalnych przewidziano 
innowację z fizyki. Dyrektor życzyła 
wszystkim sukcesów i wytrwałości 
w rozwijaniu własnych umiejętności. 
Na koniec głos zabrał Andrzej Pawlu-
czyk, który złożył życzenia uczniom, 
rodzicom i nauczycielom z okazji roz-
poczęcia nowego roku szkolnego.

Dnia 6 września 2017 r. wszyscy 
gimnazjaliści naszej szkoły uczest-
niczyli w warsztatach profilaktycz-
nych zorganizowanych przez Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Jedlińsku. 
„Czy słowo może zabić?” to temat 
spotkania i jednocześnie pytanie 
skierowane do młodzieży przez pro-
wadzącego – Jacka Musiatowicza. 
Jego ciekawe, a zarazem przejmu-
jące opowieści o prawdziwym życiu 
i ludziach oprawione zostały dobrą 
muzyką. Piosenki w jego wykona-
niu pięknie współgrały z poruszaną 
tematyką, a krótki koncert gita-
rowy Macieja Musiatowicza wprawił 
wszystkich w zachwyt. Spotkanie 
było bardzo wartościowe, a przeka-
zane treści na zawsze pozostaną 
w pamięci wszystkich uczestniczą-
cych.

Uczniowie klas gimnazjalnych 
uczestniczyli w Narodowym Czyta-
niu zorganizowanym przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Jedlińsku. 
Czytanie odbyło się 8 września 
2017 r. o godz. 11:00. Goście, 
młodzież i dzieci z zaangażowa-
niem i pomysłem czytali fragmenty 
„Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. 
Spotkanie minęło w miłej atmosfe-
rze, a czytający nagrodzeni zostali 
pochwałami i gromkimi brawami.

To dopiero początek roku szkol-
nego, ale pełni zapału przygotowu-
jemy się do kolejnych uroczystości.

Patrycja Wieczorek
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rozmieścić dekoracje. Niezastąpiona 
była pomoc wicedyrektor Lidii Paren-
dyk, która poświęciła wiele godzin, 
by nauczyć wybranych uczniów 
poloneza oraz walca. Ślubowanie 
klas III przyjął Paweł Kutkiewicz, 
który również ćwiczył procedury z 
pocztem sztandarowym.

Program zakończenia roku był 
radosny, a składały się na niego: 
pokaz mody szkolnej, scenki 
muzyczne, występ Daniela Maj-
chrzaka. Z pewnością widzowie 
zapamiętają świetne konfenan-
sjerki: Wiktorię Łącką, Wiktorię 
Stachowiak oraz Magdalenę Hojdę, 
a także świetne kreacje modeli: 
szarego ucznia – Adriana Szymań-
skiego, wzorowej uczennicy – Mar-
tyny Tomalskiej, gwiazdy sportu 
– Wiktorii Pysiak, zbuntowanego 
anioła – Daniela Majchrzaka, szkol-
nego macho i jego partnerek – 
Mikołaja Tuzimka, Magdaleny Tatar 
i Natalii Jabłońskiej oraz trzech 
nierozłącznych przyjaciół – Jakuba 

Warzyńskiego, Igora Romanow-
skiego i Mikołaja Pluty, czy miło-
śnika matematyki – Kacpra Płowca 
lub ucznia komety Halleya – Grze-
gorza Porzyczki. W scenkach śpie-
wanych wystąpili: Mikołaj Tuzimek 
i Patryk Chaberski oraz Julia Suwal-
ska, Wiktoria Pietrzyk i Magdalena 
Tatar. W piosence „Ulica japońskiej 
wiśni” Agnieszki Osieckiej wystąpili 
uczniowie obu klas, a swoje marze-
nia prezentowali wydrukowane na 
purpurowych gwiazdach.

Na zakończenie uroczystości 
wielu uczniów otrzymało nagrody 
za zachowanie, naukę, sport, pełnie-
nie funkcji członka pocztu sztanda-
rowego, działalność charytatywną 
oraz udział w wolontariacie, czytel-
nictwo. Wagę zakończenia pełnego 
sukcesów roku podkreśliły życze-
nia przewodniczącej rady rodzi-
ców Agnieszki Siurnik, natomiast 
matki uczennic: Marta Suwalska, 
Agnieszka Pietrzyk, Marzena Tatar 
oraz Katarzyna Jabłońska przekazały 

w imieniu swoim i uczniów klasy IIIa 
piękny dar dla podtrzymania tradycji 
– tablo oraz kilka książek do biblio-
teki szkolnej.

Rozpoczęcie roku szkolnego 
2017/2018

W tym roku kalendarz był bardzo 
łaskawy dla uczniów, ponieważ 
rok szkolny rozpoczął się dopiero 4 
września, mogli więc wypoczywać o 
trzy dni dłużej.

W poniedziałkowy poranek ucznio-
wie, rodzice i nauczyciele rozpoczęli 
uroczystość mszą św. celebrowaną 
przez ks. kan. Andrzeja Pawlika. 
Następnie wszyscy udali się do 
szkoły, gdzie apel zapoczątkowało 
wspólne odśpiewanie hymnu pań-
stwowego. Zgromadzonych powitał 
dyrektor Paweł Stępnikowski, który 
przypomniał o zmianach w naszej 
placówce. Przede wszystkim, od 1 
września, szkoła nosi nazwę Zespół 
Szkolno-Przedszkolny, w skład któ-
rego wchodzi Publiczna Szkoła Pod-
stawowa im. Witolda Gombrowicza 
i Publiczne Przedszkole. Nowością 
również jest brak pierwszych klas 

gimnazjum, istnieją natomiast klasy 
siódme szkoły podstawowej. Dyrek-
tor przedstawił nowych wychowów 
klas pierwszych i czwartych, po 
czym z życzeniami owocnej współ-
pracy zaprosił uczniów na spotkania 
z wychowawcami.

Narodowe Czytanie „Wesela” 
Stanisława Wyspiańskiego

Z opóźnieniem, bo dopiero 8 
września, odbyło się w naszej szkole 
Narodowe Czytanie „Wesela” Stani-
sława Wyspiańskiego. Przez szkolny 
radiowęzeł troje uczniów: Aleksan-
dra Gierasińska, Mikołaj Kornafel i 
Kacper Klocek pięknie odczytało 
dwa krótkie fragmenty tego dra-
matu.

Ci sami uczniowie, tego dnia, 
pojechali pod opieką dyrektora do 
Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Jedlińsku i tam przedstawili te same 
fragmenty w formie inscenizacji. 
Zebrali mnóstwo pochwał, a dla 
szkoły przywieźli podziękowanie i 
egzemplarz „Wesela”. 

Wioletta Nastula
Mirosława Kalinowska

Mistrz Polski z gminy Jedlińsk
Mariusz Stępień – mieszkaniec Wsoli, pilot 

Aeroklubu Radomskiego, w tym sezonie został 
motoparalotniowym mistrzem Polski.

Paralotniarstwem Mariusz zaj-
muje się już od kilku lat. Sprzęt 
którym lata różni się od zwykłej 
paralotni tym, że posiada napęd 
spalinowy (silnik ze śmigłem 
obudowanym w kosz), który 
może być umieszczony na ple-
cach pilota jako napęd pleca-
kowy lub zamontowany na trój-
kołowym wózku, na tzw. trajce. 
Mariusz lata zarówno na trajkach 
pojedynczych, jak i tandemo-
wych, co oznacza że może zabrać  
ze sobą pasażera. Bierze on 
udział w różnych projektach 
związanych z paralotniarstwem. 
W 2016 r. wyruszył do źródeł 
Wisły, skąd wraz z kilkuoso-
bową ekspedycją wystartował 
w stronę ujścia królowej polskich 
rzek do Bałtyku. Wyprawa pod 
nazwą „Projekt Wisła” trwała 3 
dni, ale nie zakończyła się po 
dotarciu do ujścia, a  dopiero w 
pobliżu mola w Sopocie.

Inny bardzo ciekawy projekte 

to „Stadium of the wings”. Dwóch 
pilotów kadry narodowej – Mar-
cin Krakowiak i Paweł „Lojak” 
Kazarzewski, latało motopa-
ralotniami w obiekcie zamknię-
tym – wewnątrz stadionu PGE 
Narodowy w Warszawie (film z 
przelotu do obejrzenia na kanale: 
youtu.be/WNrUgww8ZvI).

2017 rok to bardzo udane 
starty w Polskiej Lidze Para-
lotniwej i Mistrzostwach Pol-
ski. Zawody odbywały się 
w Bartoszycach, Rudnikach, 
Łomży i Radomiu. Z wynikiem 
560 punktów (wyprzedzając 
drugiego w kolejności o 52 
punkty, a trzeciego aż o 260 
punktów) uzyskał pierwszą 
lokatę w klasyfikacji końcowej  
i otrzymał tytuł mistrzowski.

Mariusz oraz jego partnerka 
Olga - m.in. operator drona - 
już kolejny rok z rzędu wspie-
rają MotoPiknik „Jadar Family 
Drift”, biorąc w nim czynny 

udział oraz fundując na licyta-
cję charytatywną jako nagrody 
loty widokowe. Poza lataniem 
Mariusz należy także do grupy 
rekonstrukcyjnej „Chorągiew 
Rycerska Ziemi Radomskiej”. 
Jako pancerny jeździec konnicy 
polskiej lub piechoty bierze 

udział w rekonstrukcjach bitew 
historycznych, obchodach świąt 
oraz pokazach umiejętności  
bojowych i jeździeckich. 

W okresie lotów prawie codzie-
nie możemy go spotkać na 
lotnistku w Piastowie oraz na  
naszym niebie.

Mariusz oraz Olga z pucharem Mistrza Polski.•
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•

I Bieg Uliczny o Puchar Wójta Gminy Jedlińsk

W niedzielę 24 września w Jedlińsku został zorga-
nizowany po raz pierwszy Bieg Uliczny o Puchar  
Wójta Gminy Jedlińsk. 

Biegi młodzieżowe (na dystan-
sach 300, 500, 700 i 1000 m) 
odbywały się na parkingu przy 
Ośrodku Sportu i Rekreacji, nato-
miast 7-kilometrowa trasa biegu 
głównego dla dorosłych prze-
biegała ulicami Jedlińska oraz 
sąsiednich miejscowości.

Impreza miała charakter 
otwarty, a jej celem była popu-
laryzacja i upowszechnianie bie-
gania wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych, jako najprostszej 
formy aktywności fizycznej. 

Klasyfikacja generalna kobiet 
biegu głównego: 1. Anna Imiołek 
czas biegu. 2. Beata Morawska. 
3. Monika Trzaszczka.

Klasyfikacja generalna kobiet 
biegu głównego: 1. Anna Imiołek 
czas biegu. 2. Beata Morawska. 
3. Monika Trzaszczka.

Klasyfikacja generalna męż-
czyzn: 1. Jarosław Kucharski. 2. 
Paweł Krawczyk. 3. Daniel Kraw-
czyk.

Pozostałe wyniki na stronie 
www.ck.jedlinsk.pl.



35



36

SPORT

Bez respektu dla rywali
Występujący na czwar-

toligowym froncie piłka-
rze nożni  GKS Drogowiec 
Jedlińsk radzą sobie całkiem 
dobrze. Po rozegraniu 11 
kolejek plasują się na 10. 
miejscu z dorobkiem 17 
punktów, na który złożyło 

się 5 wygranych, 2 remisy 
i 4 porażki. Początek roz-
grywek był dla beniaminka  
trudny i nieco pechowy. 
Mimo dobrej gry, GKS nie 
wygrywał. Szczególnie  
szkoda  straconych punktów 
na własnym boisku, kiedy 
to Drogowiec uległ Pogoni 

Grodzisk 0:2 i Wildze Gar-
wolin 0:1. Zanotował war-
tościowe remisy z Bronią 
w Radomiu  1:1 i Mazurem 
Karczew u siebie 2:2. Póź-
niej kolejna przegrana  z 
Oskarem w Przysusze 1:2. 
Po  tej porażce podopieczni 
Pawła Góraka przestali 
płacić frycowe. Odnieśli 5 
kolejnych zwycięstw. U sie-
bie  ze Spartą Jazgarzew 
4:2, Perłą Złotokłos 2:0 i 
MKS Piaseczno 3:1 oraz 
na wyjazdach z KS Promna 
2:1 i Naprzodem Skórzec  
5 :1. Zwycięską passę GKS-u 
przerwali dopiero piłkarze 
lidera Pilicy Białobrzegi, 
którzy trafili dwukrotnie 
do bramki Drogowca, sami 
zachowując czyste konto. 
Do końca rundy pozostało 4 
kolejki. Jedlińsk zmierzy się 
w nich u siebie z Mszczono-
wiaką (21.10) i Błonianką 
(05.11) oraz na wyjazdach z  
Energią Kozienice (28.10) i 
Zniczem Pruszków (11.11). 
O punkty będzie trudno 
bowiem mecze na wła-
snym boisku GKS rozegra z 
zespołami, które aktualnie 
zajmują  miejsca w pierw-
szej szóstce a  Energia jest 
bezpośrednio za Drogow-
cem. Kibice w Jedlińsku jed-
nak  są przekonani,  że ich 
zespół postara się o kolejne 
wygrane. W swoich piłkarzy 
wierzy także trener Paweł 
Górak, który już po meczu 
z Bronią stwierdził, że GKS 
jest zespołem z charakte-
rem. Przypomnijmy, że od  
sezonu 2018/19 nastąpi 
reorganizacja rozgrywek 
istotna dla klubów IV ligi. 
Powstanie tylko jedna 
grupa składająca się z 20 
drużyn. W związku z tym, 
z dotychczasowych dwóch 
grup czwartoligowych 
utrzyma się w lidze jedynie 
po kilka zespołów. Ich ilość 
będzie zależna od liczby 
spadających zespołów z 
regionu Mazowsza z III ligi.  

Jedno złoto 
i sporo rekordów

Najlepsi w województwie 
młodzicy rywalizowali  o 
medale  w Kozienicach. O 

dużą niespodziankę posta-
rała się Malwina Walczak, 
wygrywając konkurs rzutu 
dyskiem z nowym rekordem 
życiowym 31,48 m. Pod-
opieczna Krystiana Kilara 
pokonała koalicję miota-
czek z Ostrołęki i Pułtuska, 
które legitymowały się 
w tym sezonie lepszymi 
rekordami życiowymi od 
naszej mistrzyni Mazowsza. 
Dodajmy, że przewaga  Mal-
winy nad drugą w konkursie 
Julią Mroczkowską  z OKLA  
Ostrołęka wyniosła zaled-
wie 23 cm.  Czwarte miej-
sce, ale już z kilkumetrową 
stratą do podium, zajęła Julia 
Adamczyk, a ósme - kolejna 
reprezentantka ULKS 
Jedlińsk - Zuzanna Narożnik. 
Natomiast wśród miotaczek 
pchających kulą 3kg Zuzia 
zajęła piątą lokatę. Jedną 
pozycję  za nią uplasowała 
się Malwina Walczak. Obie 
ustanowiły nowe „życiówki”. 
Rekordy życiowe pobili jesz-
cze Adrian Kobza  czwarty 
na 2000 m , Agata Ziółek, 
zajmując piąte miejsce w 
biegu na 80 m ppł. oraz  
Roksana Hełmińska, siódma 
na dystansie 200 m ppł. Z 
pozostałych, ciekawszych 
wyników Karolina Molenda 
oraz Wiktoria Grzywacz 
zajęły odpowiednio siódmą 
i ósmą lokatę w skoku w dal, 
Kacper Mularski był szósty 
w biegu na 110 m ppł.  

Dobra gra beniaminka GKS Drogowiec Jedlińsk 
w czwartej lidze, Malwina Walczak Mistrzynią 
Mazowsza Młodzików, udane starty lekkoatletów  

w Olecku i Siedlcach, strzelcy ULKS Jedlińsk w finale ligi 
PZSS,  Justyna Paluch złotą medalistką DMP seniorów  
w lekkiej atletyce, historyczna inauguracja rozgrywek  
IV ligi w piłce siatkowej.

Wyjście piłkarzy Drogowca i Pogoni Grodzisk Mazowiecki  
na pierwszy mecz w IV lidze.

•

Malwina Walczak - Mistrzyni 
Mazowsza Młodziczek w rzucie 
dyskiem i Zuzanna Narożnik  
(z lewej).

•

Prezes klubu, Zygmunt Kobylarczyk, przygotował cenne pamiątki, 
które w stronę kibiców „wykopali” piłkarze.

•

Na inauguracyjny mecz przybyło prawie 400 kibiców.•



37

SPORT SPORT
Bez medalu ale 

z punktami
Na Międzywojewódzkie 

Mistrzostwa Młodzików  w 
la kilkuosobowa reprezen-
tacja ULKS Jedlińsk udała 
się aż na Mazury do malow-
niczego Olecka z zamiarem 
powalczenia o dobre lokaty 
i punkty PFSM.  W naszej 
grupie nie było fawory-
tów do medali a po cichu 
liczono najbardziej na Mal-
winę Walczak w rzucie dys-
kiem. Podium było blisko, 
Malwina do piątej kolejki 
pozostawała na trzecim 
miejscu.  Niestety, osta-
tecznie skończyło się na 
czwartej pozycji.  Świetnie 
pobiegł na dystansie 1000 
m Adrian Kobza, który był 
bliski ustanowienia rekordu 
życiowego. Gdyby pobiegł 
w pierwszej, mocniejszej 
serii miałby szansę sta-
nąć na podium  ale i on 
został sklasyfikowany jako 
czwarty.  Miejsca punkto-
wane wywalczyli jeszcze 
Jakub Gryza na 2000 m, 
Agata Ziółek a 80 ppł, Piotr 
Śliwiński na 110 m ppł., 
Karolina Molenda w skoku 
w dal i Aleksandra Berlińska 
w rzucie oszczepem   Z   7 
punktami  ULKS Jedlińsk 
zajął 18. miejsce wśród 47 
sklasyfikowanych klubów. 
Wygrał AZS UWM Olsztyn.  

Finał Ligi dla strzelców
Sukcesem strzelców ULKS 

Jedlińsk zakończyły się eli-

minacje do Młodzieżowej 
Ligi Polskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego. 
Po dwóch turach ULKS skla-
syfikowano na szóstym 
miejscu i w efekcie znalazł 
się w finale ligi,  w którym 

wystąpi z zespołami  Ślą-
ska Wrocław, Zawiszy Byd-
goszcz, Gwardii Zielona 
Góra, Kalibru Białystok,  
Społem Łódź, Legii War-
szawa i TKS LOK Tarnów.  
Młodzicy ULKS rywalizowali 
w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików. 
W Białymstoku najlepiej 
zaprezentował się Maciej 
Kolasa, który był dziesiąty. 
W kategorii dziewcząt 
Aleksandrę Paluch skla-
syfikowano na jedenastej 
pozycji, dwa miejsca za nią 
uplasowała się Aleksan-
dra Fijołek. Wszyscy star-
towali w konkurencji KPN 
30 zdobywając łącznie  
3 punkty PFSM. 

Wygrali po raz piąty.
Z udziałem 7 reprezentacji 

szkół zagranicznych i ponad 
60 krajowych przebiegały  
w Siedlcach IX Między-
narodowe Zawody dla 
Szkół  im. H. Jakimiaka.  
W klasyfikacji roczników 
gimnazjalnych 2002- 2003 
zwyciężył Jedlińsk, startu-
jący pod szyldem Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego. 
Nasi uczniowie zdobyli łącz-
nie 22 medale – 8 złotych, 
5 srebrnych i 9 brązowych.  
Bardzo dobrze spisały się 
miotaczki. W rzucie dys-
kiem złoto dla Malwiny Wal-
czak oraz Nikoli Dadacz (w 
swoich rocznikach) a brąz 
zdobyły Julia Adamczyk  

Młodzieżowa drużyna Strażaka Wielogóra.•

„Piłkarski przedszkolak” czyli najmłodsi piłkarze Drogowca.•
Sztafeta 4 x 100m z ZSP w Jedlińsku na najwyższym stopniu 
podium międzynarodowych zawodów w Siedlcach.

•
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i Magdalena Kucharska. 
W kuli złoto wywalczyła 
Zuzanna Narożnik a trzecia 
była Magdalena Łyczak. W 
rzucie oszczepem po złoto 
sięgnęła Adrianna Lao, sre-
bro dla Aleksandry Berliń-
skiej , brąz powędrował do 
Pauliny Kaszuby. Nie zawie-
dli w konkurencjach biego-
wych Roksana Hełmińska 
(300 m), Agata Ziółek (600 
m), Adrian Kobza (1000m) 
i sztafeta 4x100 m dziew-
cząt (Hełmińska, Lao, Zió-
łek i Natalia Markowska )
pewnie wygrywając swoje 
dystanse.  Na drugim stop-
niu podium stanęli Julia 
Ciecieląg (600 m) , Mate-
usz Kołodziejczyk (2000 
m)  oraz sztafeta 4x100 m 
chłopców w składzie: Koło-
dziejczyk, Kobza, Kacper 
Lipiec  i Adrian Szczepaniak. 
Ten ostatni wywalczył jesz-
cze brąz na 300 m podob-
nie jak Patryk Kucharski na 
2000 m i Anna Borowska na 
dystansie 1000 m.  Kolekcję 
medali uzupełnili skoczko-
wie: Maciej Makulski – drugi 
w skoku wzwyż oraz Karo-
lina Molenda i Kacper Kró-
likowski, którzy stanęli na 
najniższym  stopniu podium.  
Dodajmy, że drużynowo 
Jedlińsk wygrał te zawody 
po raz piąty a trzeci z rzędu. 
W tych samych zawodach 
wystartowała także nie-
liczna grupa klas siódmych 
ZSP Jedlińsk. Spisali się oni 
znakomicie. Złote medale 
zdobyli:  Michał Walczak 
na 100 m , Maja Ptaszek 
w rzucie oszczepem oraz 
sztafeta chłopców Michał 
Walczak, Kacper Szymański, 

Łukasz Barszcz i Mateusz 
Adamczyk. Ponadto Szy-
mański był drugi na 300 
m, Barszcz także drugi na 
1000 m a bezpośrednio 
za nim przybiegł Adam-
czyk. W sumie siódmokla-
siści stanęli sześciokrotnie 
na podium co pozwoliło 
na zajęcie drużynowo 10 
miejsca w stawce 46 skla-
syfikowanych szkół w rocz-
nikach 2004-2006. Dodat-
kową atrakcją zawodów w 
Siedlcach  była możliwość 
zdobycia autografów naj-
lepszego obecnie polskiego 
skoczka w dal -Tomasza 
Jaszczuka i dziewięciokrot-
nej medalistki  mistrzostw 
świata i Europy  na średnich 
i długich dystansach sprzed 
kilku lat - Lidii Chojeckiej, 
którzy występowali w roli 
gości honorowych imprezy i 
dekorowali medalistów. 

Strażak „w dołku”.
Nie wiedzie się drużynie 

LKS Strażak Wielogóra w 
rozgrywkach  Nice Sport 
2 Klasy A. W swojej grupie 
LKS zajmuje 12.lokatę w 
gronie 14 zespołów. Wielo-
górzanie zdobyli w 10 spo-
tkaniach zaledwie 7 punk-
tów odnosząc 2 wygrane, 
1 remis i 7 porażek. Mają 
zaledwie 3 punkty więcej 
od drużyn zamykających 
tabelę. Bardzo słabo gra 
formacja defensywna, która 
doprowadziła do  utracenia 
aż 37 bramek. To najwię-
cej straconych  goli w lidze. 
Czy w trzech kończących 
meczach Strażak poprawi 
niekorzystny bilans?

Każdy chłopiec 
piłkę kopie…

…w Jedlińsku i Wielogórze, 
gdzie trwa systematyczne 
szkolenie młodych adeptów 
piłki nożnej. GKS Drogowiec 
Jedlińsk aktualnie pracuje 
z 5 grupami w rocznikach 
od 2001 do 2010 (ok. 120 
zawodników). Wszystkie 
uczestniczą w rozgryw-
kach Radomskiego OZPN, 
grając w ligach młodzie-
żowych bądź występując  
w cyklicznych turniejach. 
O szczegółowych wyczy-
nach młodych piłkarzy  we 
wszystkich kategoriach 
wiekowych możemy dowie-
dzieć się z klubowej strony  
internetowej GKS. 

9 września rozpoczęły 
się treningi w ramach 
akcji „Piłkarski Przed-
szkolak”. Obecnie trenuje 
15. adeptów piłki nożnej 
z naszej gminy, w tym  
jedna dziewczynka.

Drogowiec pozyskał dofi-
nansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w kwo-
cie 10 tys. zł z programu 
„Klub”, który ma na celu 
upowszechnianie aktywno-
ści fizycznej wśród dzieci i 
młodzieży.

W Wielogórze  trenują 
dwie grupy młodzieżowe 
i planuje się stworzenie 
trzeciej dla rocznika 2007 
i młodsi. LKS Strażak Wie-
logóra cały czas prowadzi 
nabór chętnych do wszyst-
kich kategorii wiekowych 
prowadzonych w klubie. Jak 
nas poinformowała Marzena 
Okruta-Dupla  -wiceprezes 
Strażaka, staraniem działa-
czy, przed sezonem,  udało 

się wyremontować i odno-
wić pomieszczenia klubowe  
poprawiając zdecydowa-
nie warunki socjalne dla 
piłkarzy i trenerów.  Klub 
pozyskał także fundusze  w 
wysokości 6500 zł z Urzędu 
Marszałkowskiego w War-
szawie w ramach konkursu 
przyznawania małych gran-
tów na działalność w zakre-
sie kultury fizycznej. 

Jubileuszowe 
igrzyska ruszyły

Po raz dwudziesty roz-
poczęły się eliminacje do 
finałów XX Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej. W związku z reformą 
systemu edukacji regu-
lamin igrzysk zmodyfiko-
wano i odbywają się one 
w formule dla roczników 
2005 i mł.  jako Mazowiec-
kie Igrzyska Dzieci oraz dla 
roczników 2002-2004 jako 
Mazowieckie Igrzyska Mło-
dzieży.  Inauguracja igrzysk 
w regionie rozpoczęła się 
od zawodów powiatowych 
w sztafetowych  biegach 
przełajowych.  Do eliminacji 
wyższego szczebla zakwali-
fikowały się cztery sztafety 
(komplet) Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Jedliń-
sku i sztafeta dziewcząt  z 
ZSP ze Wsoli w rocznikach 
2005-06. W powiatowych 
zmaganiach w piłce noż-
nej dziewcząt drużyna klas 
gimnazjalnych ZSP Jedlińsk  
wygrała dwa spotkania 
z Przytykiem i Skarysze-
wem oraz uległa Susko-
woli. Ostatecznie zajęła 
drugie miejsce i odpadła  
z dalszej rywalizacji.

Sztafeta ZSP w Jedlińsku rocznik 2005/2006.• Sztafeta ZSP w Jedlińsku rocznik 2002/2004.•
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Oni pojadą na finały
W elimanacjach między-

powiatowych MIMS, które 
odbyły się na błoniach 
w Jedlińsku znakomicie 
zaprezentowały się szta-
fety szkół naszej gminy 
zajmując w komplecie  
miejsca na podium.

Pierwsze miejsca wywal-
czyły zespoły dziewcząt 
w rocznikach 2005/2006 
i 2002/2004 z ZSP w 
Jedlińsku oraz chłopcy 
roczników 2002/2004 z 
tej samej szkoły. Druga 
lokata dla ekipy chłopców 
2005/2006 także z ZSP 
w Jedlińsku. Wymienione 
zespoły będę reprezento-
wać rejon radomski w finale 
wojewódzkim igrzysk, który 
odbędzie się w Podgórzu 
koło Płocka. Brązowy medal 
zdobyła sztafeta dziewcząt  
ZSP we Wsoli.

Wychowankowie 
medalistami DMP 

Wychowankowie ULKS 
Jedlińsk odnieśli cenne suk-
cesy  reprezentując swoje 
aktualne kluby.  

Justyna Paluch w bar-
wach AZS AWF Warszawa 
została Drużynową Mistrzy-
nią Polski Seniorów w lek-
kiej atletyce.  Ekipa z War-
szawy wyprzedziła zespoły 
AZS UMCS Lublin (ubiegło-
rocznego mistrza kraju) i 
Podlasia Białystok. Finał 
DMP Tamex Ekstraklasy 
odbył się w Jeleniej Górze. 
Justyna  wystartowała w 
trzech konkurencjach. Indy-
widualnie na dystansie 
400 m ppł. oraz w sztafe-
tach  4x100 m i 4 x 400 m.  
W tej ostatniej konkurencji  
pobiegła  w jednym zespole 
z Joanną Jóźwik – ubiegło-
roczną mistrzynią Polski na 

800m, piątą zawodniczką 
olimpiady w Rio de Jane-
iro, Dominiką Muraszewską 
- tegoroczną młodzieżową 
mistrzynią Europy w sztafe-
cie 4x400 i Angeliką Sarną 
– ubiegłoroczną halową 
mistrzynią kraju na 800 m.  

To kolejny medal zdobyty 
przez wychowanków ULKS 
Jedlińsk w mistrzostwach  
kraju  w kategorii  senio-
rów i drugi złoty (pierwszy 
zdobyła Julita Rędzia w 
strzelectwie). Brązowym 
medalem zdobytym w Dru-
żynowych Mistrzostwach 
Polski Juniorów (U 20), 
których gospodarzem był 
Radom, może pochwalić się 
Jarosław Kucharski, który od 
ubiegłego roku reprezen-
tuje RLTL ZTE Radom. Jarek 
pobiegł w sztafecie 4x400 
m. W gronie najlepszych 16 
zespołów w Polsce  ekipa 
ZTE Radom uległa jedynie 
zespołom AZS UMCS Lublin 
i Podlasia Białystok.

O inaugarcji naszych 
siatkarzy w IV lidze 
piszemy na ostatniej 
stronie tego wydania. 

Krystian Kilar

Sztafeta ZSP w Jedlińsku rocznik 2005/2006.•

Sztafeta ZSP we Wsoli rocznik 2005/2006.•

Sztafeta ZSP w Jedlińsku rocznik 2002/2004.•

Sztafeta 4x400m AZS AWF Warszawa na podium Drużynowych 
Mistrzostw Polski Seniorów. Od lewej: Justyna Paluch, Angelika 
Sarna, Dominika Muraszewska, Joanna Jóźwik.

•
Jarek Kucharski, brązowy 
medalista Drużynowych 
Mistrzostw Polski Juniorów po 
zwycięskim Biegu  Ulicznym  
o Puchar Wójta Gminy Jedlińsk. 

•
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Będzie to historyczna chwila 
dla gminy Jedlińsk, ponieważ SPS 
Radmot jest pierwszym w historii 
gminy klubem startującym w roz-
grywkach ligowych siatkówki. 

Tytularnym sponsorem dru-
żyny została firma RADMOT z Woli 
Gutowskiej przy wsparciu wójta 
gminy Kamila Dziewierza, a part-
nerem klubu zostało Stowarzysze-
nie Czarni Radom.

Nasi rywale w sezonie 
2017/2018 w grupie to: WTS 
Klondaik Warka, KS Mogielanka 
Mogielnica, MPKS Zwoleń, KS 
Grom Przytyk oraz GKS YABU 
Sadownik Błędów.

Z każdej grupy do następnej 
rundy wychodzą po 3 najlepsze 
zespoły, które stworzą finałową 

grupę 9. zespołów. Mecze będą 
rozgrywane systemem każdy z 
każdym. Dwie najlepsze drużyny 
wywalczą awans do III ligi.

Przy drużynie powstała także 
sekcja młodzieżowa, na treningi 
której uczęszcza prawie 40 dziew-
czynek i chłopców.

10 października na treningu 
pojawił się wójt gminy, Kamil Dzie-
wierz, pogratulować siatkarzom 
wygranej w turnieju przygoto-
wawczym, który odbył się w Dębli-
nie.  Natomiast młodzież zachęcał 
do aktywnego spędzania wolnego 
czasu grając właśnie w siatkówkę, 
a przy okazji zwrócił im także 
uwagę na bezpieczeństwo na dro-
dze i w związku z nadchodzącą 
zimą rozdał odblaskowe naklejki.

Kamil Dziewierz - wójt gminy Jedlińsk po treningu sekcji 
młodzieżowej•
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SPS Jedlińsk : WTS Klondaik Warka 29-10-2017 niedziela 17:00

SPS Jedlińsk : MPKS Zwoleń 05-11-2017 niedziela 17:00

KS Grom Przytyk : SPS Jedlińsk 10-11-2017 piątek 19:30

SPS Jedlińsk : KS Mogielanka Mogielnica 19-11-2017 niedziela 16:30

GKS YABU Sadownik Błędów : SPS Jedlińsk 24-11-2017 piątek 20:00

WTS Klondaik Warka : SPS Jedlińsk 03-12-2017 niedziela 17:00

MPKS Zwoleń : SPS Jedlińsk 10-12-2017 niedziela 14:00

SPS Jedlińsk : KS Grom Przytyk 17-12-2017 niedziela 16:00

KS Mogielanka Mogielnica : SPS Jedlińsk 07-01-2018 niedziela 16:00

SPS Jedlińsk : GKS YABU Sadownik Błędów 14-01-2018 niedziela 16:00

TERMINARZ

W niedzielę, 29 października rusza IV liga siatkówki, w której zadebiutuje zespół z naszej gminy założony przez 
stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej Jedlińsk. SPS RADMOT JEDLIŃSK meczem z Warką zainauguruje 
tegoroczne rozgrywki o mistrzostwo IV ligi siatkówki mężczyzn. 

Zapraszamy na mecze siatkówki w Jedlińsku

SPS RADMOT JEDLIŃSK: Rafał Skórnicki – trener, przyjmu-
jący, Paweł Szrek – przyjmujący. Bartosz Nowakowski - ata-
kujący, Piotr Czerniak - libero, Miłosz Gregorczyk - środkowy, 
 Łukasz Trzos -środkowy, Patryk Gil – rozgrywający, Kamil Franas 
- przyjmujący, Kamil Struzik - przyjmujący, Michał Kwiatkowski - 
atakujący, Wojciech Wikło - libero, Piotr Dominiak - przyjmujący,  
Grzegorz Pokorski - rozgrywający, Grzegorz Surma- przyjmujący.


