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Dobiega końca rok 2017.
Zwykle w takich okoliczno-

ściach każdy z nas próbuje pod-
sumować mijający okres. Dla-
tego również i ja postaram się 
zdać Państwu krótką relację z 
kończącego się roku. 

Zaczynając od jednych z naj-
istotniejszych spraw należy 
wspomnieć o realizowanych 
przez Gminę Jedlińsk inwe-
stycjach. Do najważniejszych 
należą budowy dróg w Piasto-
wie i Wielogórze, rozpoczęcie 
budowy sali gimnastycznej w 
Ludwikowie i remonty szkół 
w Jedlance (I etap) i Jedliń-
sku (modernizacja sali gimna-
stycznej). Ponadto wykonane 
zostały projekty polegające na 
zagospodarowaniu centrów 
kilku miejscowości. Zestawienie 
tegorocznych inwestycji znaj-
dziecie Państwo na kolejnych  
stronach Panoramy.

W bieżącym roku realizowa-
liśmy także projekty mające na 
celu ochronę środowiska.

Uzyskaliśmy dofinansowanie 

z WFOŚiGW na usuwanie azbe-
stu z terenu gminy, a z własnych 
środków dotowaliśmy budowę 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Właśnie zakończyła się 
realizacja projektu polegającego 
na wymienia pieców węglowych 
na gazowe lub na biomasę. Na 
to zadanie również uzyskaliśmy 
dofinansowanie z WFOŚiGW.

W związku z reformą 
oświaty wielkie zamiany 
zaszły także w szkołach na 
terenie naszej gminy. Obec-
nie funkcjonuje siedem ośmio-
letnich szkół podstawowych  
i dwa publiczne przedszkola.

W 2017 roku po raz pierwszy 
zorganizowaliśmy Galę Sportu 
Szkolnego, podczas której 
zostali wyróżnieni młodzi spor-
towcy, reprezentujący naszą 
gminę w różnorodnych dyscypli-
nach sportowych.

Powstał także klub piłki 
siatkowej – SPS RADMOT 
Jedlińsk. Drużyna seniorów 
wystartowała w rozgrywkach 
IV ligi i jest liderem tabeli. 

W klubie trenuje już prawie  
60 chłopców i dziewcząt.

Bardzo mnie cieszy angażo-
wanie się naszych mieszkań-
ców w akcje charytatywne. Po 
„Jadar Family Drift” – MotoPik-
niku połączonym z akcją cha-
rytatywną, który odbył się po 
raz trzeci w czerwcu, dołączyła 
także „Szlachetna Paczka”, 
pierwszy raz w naszej gmi-
nie jako samodzielny rejon.  
W ramach tej inicjatywy pomoc 
otrzymało aż 30 potrzebujących 

rodzin. Godna pochwały jest 
postawa mieszkańców, którzy 
bezinteresownie chcą pomagać 
bardziej potrzebującym.

Na zbliżające się Święta 
Bożego Narodzenia życzę Pań-
stwu wiele radości i spokojnych 
chwil spędzonych w gronie naj-
bliższych, a na nadchodzący rok 
2018 samych sukcesów i speł-
nienia wszelkich marzeń.

Kamil Dziewierz
Wójt Gminy Jedlińsk

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Jedlińsk!

Wójt gminy Kamil Dziewierz i sekretarz gminy Andrzej Pawluczyk 
podczas spotkania z przedstawicielami PGE Dystrybucja – Rejon 
Energetyczny Radom, dyrektorem Krzysztofem Solą oraz jego 
zastępcą Jerzym Kaletą.

•

Otwarcie ulicy Radosnej w Wielogórze

Modernizacja sieci energetycznej

W ramach inwestycji, o której 
realizację mieszkańcy zabiegali 
od 1992 r., na dotychczasowej 
drodze gruntowej wybudowana 
została jezdnia o nawierzchni 
asfaltowej, wykonano zjazdy 
do posesji i przepusty, a także 
wyczyszczono rowy. Nowy odci-
nek drogi ma długość 411 m,  

a koszt jego budowy wyniósł 
niemal 420 tys. zł.

Na uroczyste otwarcie ulicy 
Radosnej przybyli: Kamil Dzie-
wierz – wójt gminy Jedlińsk, 
Henryk Krzak i Agata Nowa-
kowska – radni gminy, Andrzej 
Pawluczyk – sekretarz gminy, 
Ilona Starzyńska – skarbnik 
gminy, Stanisław Dryja – sołtys 
Wielogóry, ks. Marian Darowski 
– proboszcz parafii Wielogóra  
oraz mieszkańcy.

Prace modernizacyjne na liniach 
średniego napięcia będą dotyczyły 
większości linii napowietrznych 
wychodzących z GPZ Jedlińsk 
(Główny Punkt Zasilania) i zasi-
lających w energię elektryczną 
miejscowości na terenie gminy 
Jedlińsk. Budowa nowych i moder-
nizacja istniejących urządzeń na 
liniach niskiego napięcia zostanie 
przeprowadzona natomiast m.in. 

w Bierwieckiej Woli, Czarnym Ługu, 
Klwatce Szlacheckiej i Wielogórze. 
Celem planowanych inwestycji jest 
poprawa bezpieczeństwa i nieza-
wodności dostaw energii elektrycz-
nej na terenie gminy Jedlińsk.

Przerwy w dostawie energii 
elektrycznej, w tym wyłączenia 
chwilowe oraz inne zakłócenia 
działania sieci rozdzielczej były 
wielokrotnie sygnalizowane 
przez wójta gminy Kamila Dzie-
wierza przedstawicielom firmy 
PGE. W czasie rozmów na temat 
stanu i rozwoju infrastruktury 
elektroenergetycznej w gminie 
Jedlińsk PGE deklarowało podjęcie  
stosownych działań.

22 listopada odbyło się 
uroczyste otwarcie 

nowo wybudowanej ulicy  
Radosnej w Wielogórze.

PGE Dystrybucja S.A. 
od 2018 roku planuje 

rozpocząć na terenie gmi-
ny Jedlińsk modernizację  
i rozbudowę linii elektro-
energetycznych średniego  
i niskiego napięcia.
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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

Zakończono
Wartość inwestycji: 417.045,33 zł

W trakcie realizacji
Wartość inwestycji: 150.000,00 zł

(dotacja: 89.163,00 zł)

Zakończono
Wartość inwestycji: 169.541,23 zł

Zakończono
Wartość inwestycji: 533.001,12 zł 

(dotacja: 150.000 zł)

Zakończono
Wartość inwestycji: 439.766,17 zł

(dotacja: 266.838,00 zł)

Podsumowanie inwestycji 2017 roku
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Zagospodarowanie terenu przy PSP Bierwce
Dokumentacja projektowa: 15.006,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w Górnej Woli
Dokumentacja projektowa: 9.710,00 zł

Budowa drogi Bierwce – Obózek – Cmentarz
Dokumentacja projektowa: 18.890,00 zł

Zagospodarowanie centrum wsi Wierzcho-
winy – Etap II : Budowa drogi dojazdowej 

 i chodnika
Wartość inwestycji:  50.000,00 zł

Budowa ulicy Lipowej w Jedlińsku 
wraz z oświetleniem

Dokumentacja projektowa: 22.140,00 zł

Remont sali gimnastycznej oraz zaplecza  
przy PSP w Jedlińsku

Zagospodarowanie terenu przy PSP Stare 
Zawady – Etap I: Budowa placu zabaw

Zagospodarowanie terenu w miejscowości 
Gutów – Etap I: Budowa placu zabaw

Remont budynku PSP w Jedlance

Remont budynku Gminnego Centrum Kultury

Zagospodarowanie centrum wsi Kamińsk 
Etap I: Budowa placu zabaw

Zakończono
Wartość inwestycji: 736.302,08 zł

(dotacja:  338.000 zł)

Zakończono
Wartość inwestycji: 50.000,00 zł

Zakończono
Wartość inwestycji: 63.960,00 zł

Zakończono
Wartość inwestycji: 447.287,32 zł

Zakończono
Wartość inwestycji: 167.159,37 zł

Zakończono
Wartość inwestycji: 49.077,00  zł
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Przebudowa drogi w Klwatce Szlacheckiej
Dokumentacja projektowa: 20.250,00 zł

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego 
Wsola – Wielogóra – Jedlińsk

Dokumentacja projektowa: 91.494,82 zł

Modernizacja przepompowni 
na ul. Polnej i ul. Targowej w Jedlińsku

Wartość inwestycji: 76.137,00 zł

Budowa placu zabaw w Jankowicach
Dokumentacja projektowa: 7.257,00 zł

Zagospodarowanie centrum wsi Płasków
 Etap I: Budowa placu zabaw

Zagospodarowanie centrum wsi Wielogóra – 
Etap I: Budowa siłowni zewnętrznej

Zakup Systemu Alarmowania 
i radiotelefonu dla OSP Wielogóra

Zakup ciągnika wraz z osprzętem

Budowa oświetlenia w Nowych Zawadach Zakup sprzętu do rehabilitacji

Remont remizy OSP w Jedlińsku

Zakończono
Wartość inwestycji: 49.077,00 zł

Zakończono
Wartość inwestycji: 118.080,00 zł

Wartość inwestycji: 7.050,00  zł

Wartość inwestycji: 217.710,00 zł

Wartość inwestycji: 77.957,40 zł Wartość inwestycji: 16.600,00 zł

Wartość inwestycji: 40.000,00 zł



6

Bezpieczeństwo 
na drogach

Stypendia Prezesa 
Rady Ministrów

Wyjazd młodzieży 
na mecz

W odpowiedzi na liczne prośby mieszkańców w sprawie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz niszczenia 

nawierzchni dróg gminnych przez samochody ciężarowe  
w Klwatce Szlacheckiej.

W piątek 1 grudnia w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli 
odbyło się wręczenie stypendium Prezesa Rady Ministrów 

dla uzdolnionych uczniów z regionu radomskiego.

W sobotę 25 listopada grupa uczniów ze szkół z terenu gminy 
Jedlińsk wraz z rodzicami wyjechała do Radomia na mecz 

siatkówki Cerrad Czarni Radom vs Indykpol AZS Olsztyn.

W dniu 17 listopada wójt 
gminy Kamil Dziewierz zorgani-
zował spotkanie w tej miejsco-
wości, w którym w wzięli udział: 
policjanci z Komendy Miej-
skiej Policji w Radomiu, kom. 
Mariusz Szczęsny – komendant 
Komisariatu Policji w Jedliń-
sku, Bogdan Wójcik – radny 
gminny oraz Stanisław Skrzek 

– sołtys Klwatki Szlacheckiej. 
W jego trakcie omawiano moż-
liwe sposoby poprawy bezpie-
czeństwa uczestników ruchu 
drogowego oraz ograniczenia 
niszczenia dróg gminnych, nie 
tylko w Klwatce, ale także na 
terenie całej gminy Jedlińsk,  
o czym wójt będzie rozmawiał 
ze wszystkimi radnymi gminy.

Wyjazd był możliwy dzięki 
współpracy Gminy Jedlińsk z 
radomskim klubem sportowym 
w ramach Partnerstwa Regio-
nalnego. Radomski klub prze-
kazał bezpłatnie 40 wejśció-
wek, dzięki czemu uczniowie z 
Jedlińska mogli na żywo obej-
rzeć mecz 11. kolejki Plus Ligi, 
w którym Cerrad Czarni pokonał  
AZS Olsztyn 3:0.

Wójt gminy Kamil Dzie-
wierz składa podziękowania 
klubowi z Radomia za przeka-
zane bilety oraz za współpracę  
w ramach Partnerstwa Regio-

nalnego. Gmina Jedlińsk należy 
do Partnerstwa Regionalnego 
od 2015 r. W ramach współpracy 
uczniowie szkół z terenu gminy 
Jedlińsk mają możliwość spoty-
kania się z gwiazdami PlusLigi 
– siatkarskiej ekstraklasy, w tym 
także z zawodnikami grającymi 
w reprezentacji Polski. Dzięki 
współpracy z klubem Cerrad 
Czarni Radom uczniowie z gminy 
Jedlińsk wyjeżdżają na mecze 
radomskiej drużyny, a siatkarze 
odwiedzają szkoły, gdzie odby-
wają się treningi i zajęcia spor-
towe z udziałem młodzieży.

Stypendia otrzymało 67 
uczniów szkół średnich, którzy 
otrzymali promocję z wyróżnie-
niem, uzyskując przy tym naj-
wyższą w danej szkole średnią 
ocen lub wykazują szczególne 
uzdolnienia. 

W uroczystości wzięli udział: 
Kamil Dziewierz – wójt gminy 

Jedlińsk, Dariusz Bąk – poseł 
na Sejm RP, Artur Standowicz 
– wicewojewoda mazowiecki, 
Aurelia Michałowska – mazo-
wiecki kurator oświaty, Krzysz-
tof Szewczyk – dyrektor radom-
skiej delegatury Kuratorium 
Oświat w Warszawie oraz Paweł 
Dziewit – wójt gminy Gózd.
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FINAŁ PROJEKTU! Andrzejkowo w Bierwcach!

W Bierwcach  30 listopada 
odbyły się tradycyjne Andrzejki, 
ale tym razem spotkanie w miej-
scowej szkole stało się również 
okazją do podsumowania pro-
jektu „Promocja dziedzictwa kul-
turowego przez zespół Biesiada 
Bierwiecka” Celem głównym 
projektu było ukazanie i uświa-
domienie roli współczesnych 
multimediów w kształtowaniu 
tożsamości społecznej miesz-
kańców Bierwiec i okolic, a także 
zwrócenie uwagi na potrzebę 
rejestracji i archiwizacji dzia-
łań społecznych i kulturowych, 
na wartości płynące z tradycji i 
doświadczeń wielopokoleniowej 
społeczności.

Projekt „Promocja dziedzic-
twa kulturowego przez zespół 
Biesiada Bierwiecka” jest bez-
pośrednią kontynuacją działań 
jakie podjęło Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Bierwce i Oko-
lic w ramach ubiegłorocznego 
projektu „Poszukiwacze kul-
tury” dofinansowanego z FIO 
– Mazowsze Lokalnie. Efektem 
owych działań było powstanie 
grupy śpiewaczej „ Biesiada 
Bierwiecka”, która już na stałe 
wpisała się w kulturowy krajo-
braz Bierwiec. We wrześniu br. 
roku Stowarzyszenie nawią-
zało kontakt z lokalną telewi-
zją Jedlińsk TV w celu nagrania 
materiału filmowego by uchwy-

cić niepowtarzalny klimat i 
energię członków zespołu oraz 
promując jego dokonania. Uro-
czysta premiera filmu, dzięki 
pozyskanym środkom, odbyła 
się właśnie w listopadowe 
Andrzejkowe popołudnie. Wszy-
scy uczestnicy projektu zostali 
obdarowani pięknie wydanymi z 
tej okazji płytami DVD. Powsta-
niu płyty przyświecała idea 
utrwalenia przynajmniej nie-
wielkiego fragmentu bogatego 
wachlarza tradycyjnych melodii 
granych i śpiewanych w naszych 
okolicach. Było też odpowiedzią 
na rosnące zapotrzebowanie 
na tradycyjną muzykę i utrwa-
lenie dla przyszłych pokoleń 
lokalnych tradycji muzycznych. 
Prezentacji filmu towarzyszył 
wykład i praktyczne wskazówki 
na temat dokumentacji audio-
wizualnej, zasad filmowania 
oraz umieszczania multime-

diów w przestrzeni publicznej 
(YouToobe,Vimeo, strony www) 
na konkretnych przykładach, co 
spotkało się z dużym zaintere-
sowaniem uczestników spotka-
nia i to zarówno młodszego jak  
i starszego pokolenia. W tym 
dniu nie zabrakło także tradycyj-
nych wróżb, zabawy, występu 
Biesiady Bierwieckiej i poczę-
stunku dla wszystkich uczestni-
ków spotkania.

 W sposób szczególny wyra-
żono też podziękowania akom-
paniatorowi i kierownikowi 
artystycznemu Biesiady panu 
Sławomirowi Wasilewskiemu za 
dotychczasowe zaangażowanie 
w rozwój lokalnej grupy śpie-
waczej, która stała się niekwe-
stionowaną wizytówka lokalnej 
społeczności.

Ewa Ofiara – prezes 
Stowarzyszenia Rozwoju 

Wsi Bierwce i Okolic

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic zrealizowało 
Lokalną Inicjatywę Społeczną pod nazwą „Promocja 

dziedzictwa kulturowego przez zespół Biesiada Bierwiecka ” 
w ramach zadania publicznego pn. „Akademia Skutecznych 
Menadżerów Społecznych” współfinansowanego ze środków 
otrzymanych w ramach Programu Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich – Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej.

Lokalna Inicjatywa Społeczna pod nazwą „Promocja dziedzictwa kulturowego przez zespół Biesiada 
Bierwiecka” jest realizowana jako zadanie publiczne pn. „Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych” 

i współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – 
Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
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Dorobek pisarki 
Agnieszki Tyszki jest 
niebagatelny. Oprócz 
licznych powieści, bajek  
i opowiadań, ma na swoim 
koncie także słuchowi-
ska radiowe i scenariusze 
teatralne.

W 2005 roku została 
uhonorowana Nagrodą im. 
Kornela Makuszyńskiego.

Na spotkanie autor-
skie do biblioteki przy-
byli uczniowie szkół 
gminy Jedlińsk, którzy z 
zainteresowaniem słu-
chali o ulubionych boha-
terach literackich z lat  
dzieciństwa aktorki.

Autorka zachęcała do 
czytania książek, opowia-
dała o tym jak zaczęła 

się jej przygoda z pisa-
niem, których bohaterów 
książkowych stworzonych 
przez siebie samą szcze-
gólnie lubi. Nie zabrakło 
też rozmów na temat 
samego warsztatu pracy 
autora, jak i zagadnień 
związanych z inspiracją 
pisarską.

Młodzi słuchacze chęt-
nie zadawali autorce pyta-

nia. Pytali o ilość książek, 
które napisała, jak długo 
pisze się jedną powieść, 
skąd czerpie pomy-
sły na kolejne pozycje  
książkowe. 

Po spotkaniu przyszedł 
czas na podziękowania  
i autografy.

Dziękujemy za sympa-
tyczne spotkanie.

Bożena Starzyńska

Agnieszka Tyszka w GBP

  Warto przeczytać!
Nela - „Nela na kole podbiegunowym”
Zapraszamy na niezapomnianą  podróż razem z  Nelą na koło podbiegunowe. Zwiedzicie razem Finlandię, 
Islandię i Grenlandię. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi przygodami Neli dostępnymi w biblio-
tece.

Piotr Zychowicz - „Sowieci. Opowieści  niepoprawne politycznie II”.
To najbardziej antykomunistyczna książka wydana w III Rzeczypospolitej. Ukazuje zapomniane bestialskie 
zbrodnie popełnione przez Sowietów oraz wojnę wywiadowczą między II RP a ZSRS.

Jenn Diaz – „Matka i córka”.
Autorka opowiada o losach czterech kobiet, silnych i kruchych zarazem, o tym, jak mierzą się ze stratą, jak 
zapełniają ogromną pustkę po stracie najważniejszego mężczyzny w ich życiu, jak radzą sobie z poczuciem 
osamotnienia i głodem miłości.

Agata Młynarska – „Moja wizja”
Dwadzieścia jeden rozmów przeprowadzonych w wyjątkowym, nasyconym emocjami roku. To zapis drogi 
życiowej samodzielności, spełnienia, pełnej akceptacji siebie. To także zapis obyczajów i czasów w których 
rozwijała się polska telewizja

Edyta Świętek - „Cień burzowych chmur”.
Powieść o losach rodziny Szymczaków. To epicka opowieść mocno osadzona na płaszczyźnie społecz-
no-obyczajowej. Fikcja literacka przeplata się z autentycznymi zdarzeniami, a postaci wykreowane przez 
pisarkę ocierają się o osoby, które dzisiaj spoglądają na nas z kart książek historycznych. Zapraszamy 
również po kolejne tomy sagi „Spacer aleją róż.

Małgorzata Caprari – „Polska kuchnia domowa”.
Książka zawiera ponad 300 przepisów łączących tradycyjną kuchnię z tym co teraz modne i popularne. 
Mnóstwo praktycznych pomysłów na szybkie i smaczne dania. Lekkostrawna kuchnia, która może stać się 
naszą ulubioną. 

GBP w Jedlińsku gościła 
29 listopada autorkę 

książek dla dzieci i młodzieży 
– Agnieszkę Tyszkę. Pisarka 
przez kilka lat pracowała 
jako dziennikarka prasowa. 
Jej zabawne i poruszające 
bajeczki ukazywały się  
w telewizyjnej „Jedyneczce”.

www.biblioteka.jedlinsk.pl
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„Ach-poezja” – koncert Kuby 
Michalskiego w GBP w Jedlińsku

VI Radomskie Targi Wydawnictw 
Regionalnych

20 października w sali konferencyjnej GBP w Jedlińsku 
odbył się koncert poezji śpiewanej w wykonaniu 

Kuby Michalskiego. Na program składały się znane wiersze 
wybitnych polskich poetów, do których Kuba Michalski 
skomponował muzykę.

Przy akompaniamencie gitary 
zabrzmiał kanon polskiej poezji. 
Koncert rozpoczął się od „Pieśni 
XXI” autorstwa ojca polskiej poezji 
Jana Kochanowskiego, były rów-
nież utwory patriotyczne, religijne 
i poezja miłosna. Mieszkańcy gminy 
usłyszeli m.in:. „Lilie” Adama Mic-
kiewicza, „Moją piosenkę” Cypriana 
Kamila Norwida, utwór „Dziew-
czyna” Bolesława Leśmiana, „Anioł 
Pański” Kazimierza Przerwy-Tet-
majera, „Deszcz jesienny” Leopolda 
Staffa. W koncercie znalazły się 

również piosenki Leonarda Cohena 
w polskim tłumaczeniu.

Publiczność po każdym utworze 
nagradzała piosenkarza gromkimi 
brawami, a na zakończenie jako 
bis widownia wspólnie z gościem 
odśpiewała „Lokomotywę” Juliana 
Tuwima. 

Wszystkim przybyłym na spotka-
nie bardzo dziękujemy

Zdjęcia na stronie interneto-
wej biblioteki www.biblioteka.
jedlinsk.pl.

Bożena Starzyńska

W budynku Urzędu Miasta w Radomiu odbyły się VI Radomskie Targi Wydaw-
nictw Regionalnych. Biblioteka w Jedlińsku na swoim stoisku zaprezentowa-

ła dorobek wydawniczy gminy Jedlińsk. Wśród oferowanych książek były albumy  
oraz literatura historyczna.

Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się wydana w tym roku 
publikacja dr Stefana Rosiń-
skiego „Arianie w Jedlińsku”. 
Podczas tegorocznych Targów 
przygotowane zostały sta-
nowiska oficyn i stanowiska  
autorskie.

Na czytelników czekali pisarze: 
Grzegorz Bartos, Grażyna Jero-
min- Gałuszka, Anna Litwinek, 
Ewa Podsiadły-Natorska, którzy 

podpisywali swoje książki.
VI Radomskim Targom 

Wydawnictw Regionalnym 
towarzyszyły imprezy tj.: 
pokazy czerpania papieru 
oraz bicia okolicznościowych  
żetonów.

We wtorek 5 grudnia o 
godz.17 została wręczona 
Nagroda Literacka Miasta Rado-
mia. Galę uatrakcyjnił Boogie 
Street- koncert Renaty Przemyk.

Następne Targi już za 2 lata…
Zapraszamy!!

Bożena Starzyńska

www.biblioteka.jedlinsk.pl
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   Z prac Rady Gminy
Sesje Rady Gminy Jedlińsk 

zostały zwołane na 27 paź-
dziernika oraz 10 i 29 listopa-
da 2017 r. Rada Gminy podjęła 
uchwały w sprawie:

27 października:
- Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej na lata 2017–2020
- wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2017 rok
- określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości
- określenia wysokości stawek 

podatku od środków transporto-
wych
- obniżenia ceny skupu żyta do 
celów wymiaru podatku rolnego 
na rok 2018
10 listopada:
- Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Jedlińsk na lata 
2017–2020
- wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2017 rok
29 listopada:
- uchwalenia Gminnego Pro-

gramu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
na 2018 rok
- zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych nauczy-
cielom zajmującym stanowiska 
kierownicze w szkołach oraz 
tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć niektórych 
nauczycieli w szkołach prowa-

dzonych przez Gminę Jedlińsk
- stwierdzenia przekształcenia 
sześcioletnich szkół podsta-
wowych oraz zespołu szkół w 
ośmioletnie szkoły podstawowe, 
dla których organem prowadzą-
cym jest Gmina Jedlińsk
- wprowadzenia zmian Wielolet-
niej Prognozy Finansowej na lata 
2017–2020
- wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2017 rok

Marcin Drewnowski 
Przewodniczący 

Rady Gminy

Komisja Rewizyjna
Bogdan Wójcik – przewodniczący

Zgodnie z art. 18a ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.) do kompetencji rady 
gminy należy m.in. kontrolowa-
nie działalność wójta, gminnych 
jednostek organizacyjnych oraz 
jednostek pomocniczych gminy. 
W tym celu rada gminy powo-
łuje komisję rewizyjną. W skład 
komisji rewizyjnej wchodzą radni 
(art. 18a ust. 2). Należy pamię-
tać, że komisja rewizyjna jest 
wewnętrznym, pomocniczym 
organem rady gminy i podlega 
tylko radzie gminy (art. 21 ust. 3). 
Oznacza to, że tylko rada gminy 
może jej udzielać wiążących dys-
pozycji dotyczących kierunków i 
sposobów jej działania. Komisja 
rewizyjna swoje funkcje wyko-
nuje na podstawie planu pracy 
przełożonego radzie gminy, a ze 
swojej działalności składa przed 
nią sprawozdania. Komisja Rewi-
zyjna Rady Gminy Jedlińsk dzia-

łając w oparciu o plan pracy na 
2017 r zajmowała się dotychczas 
bardzo zróżnicowanym spektrum 
zagadnień, a mianowicie:

- umorzeniami podatkowymi 
za poprzedni rok, co pozwoliło 
wskazać na często niewłaściwe 
interpretowanie zagadnień zwią-
zanych z prowadzeniem gospo-
darki finansowej,

- poprzez analizę wniosków na 
dofinansowanie zadań inwesty-
cyjnych gminy ukazała się wielka 
moc sprawcza decydentów, aby 
dana gmina nie mająca mocnego 
atrybutu takiego dofinansowa-
nia nie otrzymała.

- kontrola wydatków i ocena 
realizacji budżetów szkół w 
naszej gminie pozwoliła na 
stwierdzenie, że koszty te rosną 
niewspółmiernie do docho-
dów gminy. Jako przykład niech 
posłużą dane z 2010 r. – koszty 
13.400.00 zł oraz z 2017 r. 
– już 19.000.00 zł przy sub-
wencji oświatowej na poziomie  

8–9 mln zł.
- sprawdzenie stopnia przygo-

towania do rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego w tym roku prze-
prowadzony był na bazie PSP w 
Wierzchowinach. Przedstawione 
wnioski z dotychczasowych kon-
troli wykazały, że o ile ogólny 
stan infrastruktury oświatowej 
jest zadawalający to cały czas 
jest coś do uzupełnienia. Brak 
parkingów, boiska na właściwym 
poziomie, zagospodarowania 
terenu przy szkole, zasięgu inter-
netu to tylko niektóre problemy 
dla Wójta Gminy.

- co półroczna analiza reali-
zacji budżetu w tym roku poka-
zała jakie trudności na szcze-
blu gminy mieliśmy z realizacją 
zaplanowanych zadań inwe-
stycyjnych. Zasadniczy wpływ 
na niezrealizowanie niektórych  
z nich w całości (Przebudowa 
drogi gminnej Józefówek – Mar-
celów) lub jak w przypadku 
zagospodarowania wsi Klwatka 

Szlachecka w części, miała 
ogólna sytuacja na rynku pracy 
w Polsce. Rok 2017 pokazał, 
że nie można było praktycznie 
zrealizować żadnej inwestycji 
w zaplanowanych przez Wójta  
Gminy kosztach.

Komisja Rewizyjna z całym 
składem osobowym swoimi dzia-
łaniami działa w kierunku wska-
zania możliwych form rozwiąza-
nia wciąż rosnących problemów i 
aktualnie uczestniczy w składzie 
Rady Gminy w przyjęciu budżetu 
na 2018 r. z przeświadczeniem 
lepszych możliwości finanso-
wych na zabezpieczenie potrzeb 
mieszkańców naszej gminy.

Mija kolejny rok dobry, zły, 
udany, nieudany ale członko-
wie Komisji Rewizyjnej mają 
nadzieję, że 2018 r. będzie obfi-
tował w lepsze sukcesy czego 
wszystkim mieszkańcom i sobie 
życzą z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Nowego Roku.

Pełnych radości, pokoju Świąt Bożego Narodzenia, 
radości ze spotkania z bliskimi, wiele pomyślności 
i sukcesów w nadchodzącym Nowym  2018 Roku 

życzy Państwu
Rada Gminy Jedlińsk
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Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Promocji 
Agata Nowakowska – przewodnicząca

Członkowie Komisji Infra-
struktury, Rozwoju i Promocji 
zgodnie z wcześniejszymi usta-
leniami zapoznali się ponownie 
z postępem prac dotyczącym 
budowy ścieżki rowerowej 
na trasie Jedlińsk – Wielogóra. 
Obecnie, nadal toczy się poste-
powanie w Starostwie Powiato-
wym w Radomiu, które ustala 
członków Wspólnoty Grun-
tów Wsi Jedlińsk. Zakończenie 
powyższej procedury, umoż-
liwi przeprowadzenie rozmów 
z nowym Zarządem Wspólnoty 
odnośnie przekazania nie-
zbędnego gruntu pod budowę 
planowanego odcinka ścieżki 
rowerowej.

Radnym z KIRiP została też 
przekazana informacja, odno-
śnie rozmów jakie prowadzi 
gmina z inżynierami, którzy 
przedstawili nowe możliwości 
i założenia projektowe doty-
czące ścieżki rowerowej.

Kolejną ważną informacją, 
jest zakończenie prac projek-
towych związanych z budowa 
nowych odcinków oświetlenia 
ulicznego na terenie gminy 
Jedlińsk.

Jednak najważniejszym 
zagadnieniem, nad którym 

nadal pracują członkowie KIRiP 
to projekt budżetu na 2018 
r. złożony przez Pana Wójta. 
Obecnie jesteśmy już po omó-
wieniu przedłożonego doku-
mentu, który zakłada finanso-
wanie zaproponowanych inwe-
stycyjnych poprzez zaciągnię-
cie w 2018 r. kredytu i pożyczki 
na łączną kwotę w wysokości 
prawie 20 mln zł (tj. pożyczka 
4.060.000,00 zł oraz kredyt 
15.896.000,00 zł). Jedyną 
zaplanowaną inwestycją ze 
środków własnych, jest dokoń-
czenie budowy sali gimna-
stycznej w Ludwikowie – kwota 
2.054.000,00 zł. Wszystkie 
zaproponowane zadania inwe-
stycyjne przez Pana Wójta 
w projekcie budżetu 2018 r. 
są ważne. Pytania, na które 
wspólnie muszą odpowiedzieć 
członkowie KIRiP wraz z innymi 
radnymi to:

1. Czy przedłożone propo-
zycje zadań inwestycyjnych 
są priorytetowe dla rozwoju 
naszej gminy?

2. Czy sposób ich finasowa-
nia przyczyni się do rozwoju 
gminy Jedlińsk, jej stagnacji lub 
zapaści?

3. Czy nie ma innych możli-

wości finansowania inwesty-
cji ze źródeł zewnętrznych tj.: 
programy unijne, programy 
ministerialne, marszałkowskie, 
dotacje od Wojewody.

Podjęcie tej decyzji wymaga 
wielkiej roztropności. Każdy z 
nas będzie musiał przed gło-
sowanie nad budżetem 2018 
r. odpowiedzieć sobie na pyta-
nie, jakie będą konsekwen-
cje tej decyzji dla całej naszej 
gminy. Dlatego też potrzebna 
jest dokładna ocena w zakresie 
priorytetów i celowości wpi-
sanych inwestycji, działań pro-
mocyjnych oraz analiza innych 
wydatków i sposobu ich finan-
sowania. Należy zauważyć, że 
budżet jest tylko jeden. Jego 
zadaniem jest zabezpieczyć 
nasze potrzeby (te wynikające 
z przepisów prawa oraz pozo-
stałe). W chwili obecnej radni 
muszą przeanalizować gdzie 
można ubiegać się o środki 
zewnętrze np. na współfinan-
sowanie zadań inwestycyjnych 
oraz czy zadania w obliczu fina-
sowania ich z kredytu/pożyczki 
są niezbędne do realizacji i 
funkcjonowania gminy w 2018 
r. Pod rozwagę podczas prac 
KIRiP przedstawiono Panu Wój-

towi następujące zagadnienia:
- czy nie zasadne jest np. 

zrezygnowanie z niektórych 
działań promocyjnych lub ich 
ograniczenie,

- przeprowadzenie reorgani-
zacji funkcjonowania admini-
stracji oraz podległych jedno-
stek na rzecz realizacji nowych 
zadań inwestycyjnych.

Dyskusja Szanowni Państwo 
– trwa.

Zachęcam również wszyst-
kich Państwa do analizy przed-
łożonego projektu budżetu na 
2018 r. ze swoimi Radnymi. 
Każdy Państwa głos, wska-
zówka może wpłynąć na stwo-
rzenie optymalnego budżetu 
dla całej gminy.

Przypominam, że protokoły 
z posiedzeń KIRiP dostępne są 
na stronie bip.jedlinsk.pl.

Na nadchodzące Święta 
Bożego Narodzenia członko-
wie KIRiP, życzą Państwu dużo 
radości płynącej ze spotkań w 
gronie najbliższych osób. Niech 
ten szczególny okres upłynie 
w atmosferze pełnej miłości i 
wzajemnej życzliwości, a Nowy 
2018 Rok stanie się czasem 
spełnionych marzeń i nadziei.

Agata Nowakowska

Ścięcie Śmierci
13 lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 13:00 na Rynku w Jedlińsku

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

jarmark sztuki ludowej i wiele innych atrakcji.
O godz. 15:30 zostanie odtworzone 

widowisko plenerowe „Ścięcie Śmierci”.
Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania. 

Organizatorzy

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

Zapisy przyjmowane będą w godzinach pracy GCKIKF w Jedlińsku 
od  10 stycznia do 2 lutego 2018 roku.
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Inwestycja została zrealizo-
wana przy świetlicy wiejskiej 
w Lisowie i polegała na budo-
wie boiska wielofunkcyjnego 
z nawierzchnią poliuretanową 
wraz z piłkochwytami, siłowni 
plenerowej z urządzeniami do 
ćwiczeń oraz placu zabaw. War-
tość wykonanych prac wyniosła 
440 tys. zł, z czego 267 tys. zł 
to dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020.

Na uroczyste otwarcie boiska 
przybyli: Kamil Dziewierz – wójt 
gminy, Marcin Drewnowski – 
przewodniczący rady gminy, 
Marek Janiec i Robert Rędzia 
– radni gminy, Teodozja Bień – 
radna powiatowa, Andrzej Paw-
luczyk – sekretarz gminy, Ilona 
Starzyńska – skarbnik gminy, 
Aneta Celi – sołtys Lisowa, ks. 
Czesław Sobolewski – proboszcz 
parafii Lisów, Agnieszka Gry-
zek – dyrektor GCKiKF, Urszula 
Potera – pracownik świetlicy 
oraz mieszkańcy Lisowa.

W piątek 10 listopada w Li-
sowie odbyło się uroczy-

ste otwarcie nowo wybudo-
wanego boiska sportowego 
oraz placu zabaw.

Otwarcie boiska i placu zabaw w Lisowie

Linia „A” do Lisowa!
Od 11 grudnia 2017 r., na 

prośbę mieszkańców, 
przez Piaseczno do Lisowa 
kursuje linia podmiejska „A”. 

Przystanek końcowy zlokali-
zowany jest przy magazynach 
PKP w Lisowie przy rampie.  
Przewoźnik – firma Michalczew-

ski z Radomia, realizuje obecnie 
cztery kursy dziennie – dwa 
rano i dwa popołudniu. Ewen-
tualne korekty rozkładu jazdy 

zostaną dokonane po przeana-
lizowaniu przez przewoźnika 
liczy pasażerów korzystających 
z połączenia.
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Otwarcie wyremontowanej sali 
gimnastycznej w Jedlińsku
W poniedziałek 4 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie 

wyremontowanej sali gimnastycznej przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Jedlińsku.

Sala gimnastyczna oraz zaple-
cze szatniowo-sanitarne prze-
szły generalny remont. Moder-
nizacja polegała na wymianie 
zniszczonego parkietu, montażu 
nowych drabinek gimnastycz-
nych i elementów wyposażenia 
boiska oraz remoncie szatni 
sportowych i toalet. Ponadto 
wymienione zostały instalacje: 
wodno-kanalizacyjna, wentyla-
cyjna i elektryczna.

Koszt prac wyniósł 736 tys. zł, 
z czego 338 tys. zł to dotacja z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zaproszonych gości, uczniów 
i rodziców przywitała Elżbieta 
Religa – dyrektor ZSP. Na uroczy-
stość przybyli: posłowie na Sejm 
RP Marek Suski i Dariusz Bąk, 
Kamil Dziewierz – wójt gminy, 
Teodozja Bień – radna powia-
towa, Marcin Drewnowski – prze-
wodniczący rady gminy, Ewa 
Bartula – główny specjalista ds. 
oświaty, Krzysztof Szewczyk – 
dyrektor radomskiej delegatury 
Kuratorium Oświaty, Danuta 
Durak – dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych w Jedlińsku, ks. Grze-

gorz Wójcik – proboszcz parafii 
Jedlińsk oraz przedstawiciele 
klubu siatkarskiego Cerrad 
Czarni Radom: Wojciech Stę-
pień – prezes, Marcin Tomczyk 
– dyrektor zarządzający i Robert 
Prygiel – trener.

Po części oficjalnej w nowo 
wyremontowanej sali odbył 
się mecz siatkówki pomiędzy 
uczniami i nauczycielami, który 
zakończył się zwycięstwem 
nauczycieli. Po meczu uczniowie 
szkoły zaprezentowali swoje 
talenty sportowe i artystyczne.
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości
11 listopada obchodzono 99. rocznicę odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Uroczystości gminne 
rozpoczęły się w kościele w Jedlińsku od programu 
okolicznościowego przygotowanego przez uczniów  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wsoli.

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

Na uroczystości przybyli 
m.in.: Kamil Dziewierz – wójt 
gminy Jedlińsk, Teodozja Bień 
– radna powiatu radomskiego, 
Marcin Drewnowski – prze-
wodniczący rady gminy wraz 
z radnymi, oraz poczty sztan-
darowe szkół, Ochotniczych 
Straży Pożarnych z Jedlińska, 
Nowych Zawad i Wielogóry  
oraz Cechu Rzemieślników.

Kwiaty pod pomnikiem złożyła 
również Grażyna Wasilewska – 
córka Zbigniewa Fijałkiewicza, 
żołnierza AK, która jest autorką 
cyklu artykułów pt. „Przywra-
camy pamięć...” publikowanych 
w kwartalniku "Jedlińsk – Pano-
rama Gminy". Celem tych arty-
kułów jest przybliżenie, zwłasz-
cza młodszym pokoleniom, 
ludzi i wydarzenia związane  
z historią gminy Jedlińsk.

Po uroczystości w Jedlińsku 
delegacja w składzie: Kamil 
Dziewierz, Marcin Drewnow-
ski, Ewa Ofiara i Robert Rędzia, 
udała się do miejscowości 
Romanów, gdzie oddała hołd 
wydarzeniu, które miało miej-
sce w nocy z 23 na 24 kwiet-
nia 1944 r. – zrzut broni przez  
angielski samolot Halifax.
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IV Dzień Seniora

14 listopada 2017 r. po raz czwarty obchodziliśmy Gmin-
ny Dzień Seniora. Na zaproszenie Wójta Gminy, Rady 

Gminy oraz Gminnego Centrum Kultury przybyli seniorzy  
z całej gminy. 

Spotkanie miało miejsce w sali 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Jedlińsku. Otwarcia Dnia Seniora 
dokonała dyrektor GCKiKF. 
Wyrażając radość z powodu tak 
licznego przybycia na uroczy-
stość i składając wyrazy uzna-
nia, podkreśliła ważną rolę osób 
starszych w życiu społecznym. 
Najserdeczniejsze życzenia 
wielu lat w dobrym zdrowiu, 
wszelkiej pomyślności i uśmie-
chu na każdy dzień, szczęścia i 
radości w „jesieni życia” złożyli 
też seniorom obecni przedsta-
wiciele władz samorządowych. 
Następnie po części oficjalnej 
rozpoczęła się część artystyczna 
w wykonaniu zespołów działają-
cych na terenie gminny, które 
zaprezentowały swój dorobek 
twórczy. Wystąpili: zespół Bier-

wiecka Biesiada, zespół Czer-
wone Korale wraz ze Stanisła-
wem Kujawiakiem i Wacławem 
Imiołkiem, zespół Wólczanki, 
zespół Ludwiczanki wraz z Hen-
rykiem Gwiazdą, zespół Czer-
wona Jarzębina wraz z kapelą 
Henryka Giedyka, zespół Folk 
Piaseczno, Klub Seniora z Jedliń-
ska oraz pani Ewa Nowakowska. 
Programy artystyczne przygo-
towane przez zespoły składały 
się przebojów biesiady polskiej, 
przeplatane były skeczami, 
dobrym dowcipem i humorem. 
Wiele uśmiechu dostarczył 
również występ Ewy Nowa-
kowskiej, która wcieliła się w 
niezapomnianą Hankę Bielicką, 
a także zaprezentowała jeden 
ze swoich monologów. Dalsza 
część wieczoru przebiegała w 

radosnej, rodzinnej atmosferze, 
nie zabrakło rozmów, wspo-
mnień i co najważniejsze dobrej 
zabawy. Organizatorzy zapew-
nili ciasto, kawę i herbatę, ale 
na stołach nie zabrakło również 
smakowitych dań przygotowa-
nych przez samych seniorów. 
Seniorzy wspólnie bawili się do 
późnych godzin wieczornych 
w rytm muzyki prezentowanej 
przez rodzime kapele i zespoły.

Takie inicjatywy na poziomie 
lokalnym pomagają seniorom 
nie tylko się rozwijać, ale rów-
nież przeżywać drugą młodość.

Składam serdecznie podzięko-
wania wszystkim osobom, które 
swoimi występami uświetniły IV 
Dzień Seniora.

Agnieszka Gryzek

Sukces wokalistki

Z
uzanna Król – uczestniczka zajęć wokalnych prowadzo-
nych w GCKiKF w Jedlińsku, 24 listopada 2017 r. wzię-
ła udział w XXVI Białobrzeskim Festiwalu Piosenki,  
który miał zasięg ogólnopolski. 

Zdobyła II miejsce w swojej 
kategorii wiekowej. Jest to jej 
kolejny sukces, ponieważ jest 
wielokrotną laureatką prze-
glądów i festiwali wokalnych. 

Zajęcia podczas, których zdo-
bywa umiejętności prowa-
dzone są przez Zofię Krzę-
towską, która jest wieloletnią 
nauczycielką śpiewu i muzyki.
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Przegląd Kolęd 
i Pastorałek
11 grudnia 2017 r. w GCKiKF w Jedlińsku miał miejsce Prze-

gląd Kolęd i Pastorałek odbywający się pod patronatem 
ks. prałata Henryka Ćwieka. W przeglądzie wzięło udział łącznie 
28 wykonawców w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
Wśród nich znaleźli się soliści, duety, a także zespoły.

Konkurs rozpoczął się od 
występu najmłodszych uczest-
ników, czyli przedszkolaków z 
ZSP w Jedlińsku, którzy zapre-
zentowali 2 pastorałki. Następ-
nie rozpoczęły się przesłuchania 
dzieci z klas I–III szkoły podsta-
wowej. Jury wyłoniło w tej kate-
gorii następujących zwycięz-
ców: I miejsce zajęła Karolina 
Turzyńska z GCKiKF w Jedlińsku, 
II miejsce Anna Sumińska z PSP 
w Bierwcach, a III Ewa Łoboda z 
GCKiKF w Jedlińsku.

W kolejnej kategorii wiekowej 
klas IV–VI miejsce I zajęła Wik-
toria Wdowiak reprezentująca 
Ognisko Muzyczne w Radomiu, a 
II miejsce zajęła Natalia Frączyk 
ze szkoły w Starych Zawadach. 
Przyznano dwa równorzędne 
III miejsca, które zajęły Natalia 
Dobosz z ZSP w Jedlińsku oraz 
duet Natalia Kowalska i Amelia 
Dyziak z PSP w Wierzchowinach.

W kategorii klas VII i klasy 
gimnazjalnych I miejsce zajęła 
Wiktoria Malinowska z ZSP w 
Jedlińsku, II miejsce Julia Gryz i 

Karolina Płowiec z ZSP we Wsoli 
oraz Zuzanna Król reprezentu-
jąca GCKiKF w Jedlińsku, a III 
miejsce Amelia Jakubowska, rów-
nież z GCKiKF.

Wszyscy pozostali uczestnicy 
przeglądu otrzymali wyróżnienia.

Jury nominowało do udziału 

w Staropolskim Kolędowaniu 
w Resursie Obywatelskiej w 
Radomiu: Karolinę Turzyńską 
z GCKIKF, Wiktorię Malinowską 

z ZSP w Jedlińsku oraz Amelię 
Jakubowską z GCKIKF.

Anna Malinowska

Sukces Michała Zawadzkiego - neurologa z Jedlińska
Pochodzący z Jedlińska dr Michał Zawadzki, lekarz  

Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie  
i prof. Mirosław Janowski z John Hopkins University w USA 
przeprowadzili w listopadzie tego roku pierwszą na świecie 
operację, polegającą na podaniu leku bezpośrednio do złośliwego 
guza mózgu pod kontrolą rezonansu magnetycznego. 

Zastosowana metoda może 
zrewolucjonizować leczenie 
guzów mózgu. Dr n. med. Michał 
Zawadzki to syn dr Janusz 
Zawadzkiego (1937–2006), 
który przez kilkadziesiąt lat kiero-
wał Ośrodkiem Zdrowia w Jedliń-
sku. Dr Michał Zawadzki jest 
neurologiem interwencyjnym, 
który zajmuje się embolizacjami 
tętniaków i innych malformacji 
naczyń mózgowych, leczeniem 
udarów niedokrwiennych oraz 
szeroko pojętą radiologią inter-
wencyjną. Obecnie jest koordy-
natorem Pracowni Neuroradio-
logii Interwencyjnej i Radiologii 
Zabiegowej Zakładu Diagnostyki 

Radiologicznej w CSK MSWiA.
Lekarze po raz pierwszy wyko-

rzystali metodę, która może 
zrewolucjonizować leczenie 
guzów mózgu. Zabieg wyko-
nano w drugiej połowie listo-
pada br. w Zakładzie Diagno-
styki Radiologicznej CSK MSWiA 
kierowanym przez prof. Jerzego 
Waleckiego. Złośliwy guz, który 
przyrastał  niemal o milimetr 
na dobę, po zabiegu zaczął się  
wyraźnie zmniejszać.

39-letnia pacjentka została 
przyjęta do Kliniki Neurochi-
rurgii szpitala CSK MSWiA kie-
rowanej przez Dr Bogusława 
Kostkiewicza ze wznową naj-

bardziej złośliwego guza mózgu 
- glejaka wielopostaciowego. 
Nie pomogły jej ani wcześniejsza 
operacja neurochirurgiczna, ani 
naświetlanie, ani chemiotera-
pia. Guz ponownie rósł, i to bar-
dzo szybko. Dr Michał Zawadzki 
oraz Profesor Mirosław Janowski  
z Johns Hopkins University zde-
cydowali, że jedyną szansą jest 

podanie leku bezpośrednio do 
tętnic guza, z wykorzystaniem 
rezonansu magnetycznego. 
Ze względu na szybko pogar-
szający się stan chorej, lekarze 
wystąpili do Komisji Bioetycz-
nej i Dyrektora Szpitala o zgodę  
na przeprowadzenie zabiegu.

Źródło: cskmswia.pl

Z lewej, Dr Michał Zawadzki.•



17

Konkurs Poezji Patriotycznej
9 listopada 2017 r. odbył się XXII Konkurs Poezji Patriotycz-

nej zorganizowany przez GCKiKF w Jedlińsku, skierowany do 
dzieci i młodzieży z terenu gminy Jedlińsk. W konkursie wzięło 
udział 130 uczestników w 4 kategoriach wiekowych. Pierwszą 
kategorią wiekową były przedszkolaki i klasy 0. W kategorii tej 
jury przyznało dyplomy i wyróżnienia.

Dyplomy otrzymali: Aleksandra 
Malinowska – ZSP Jedlińsk, Liliana 
Wójcik – ZSP Wsola, Zuzanna 
Maślak – ZSP Wsola, Kordian Karo-
lak – PSP Wierzchowiny, Małgo-
rzata Wojciechowska – ZSP Wsola, 
Tobiasz Wójcik – PSP Bierwce.

Wyróżnienia otrzymali: Igor 
Szymański – PSP Jedlanka, Miko-
łaj Szymański – PSP Jedlanka, 
Amelia Marszałkiewicz – PSP 
Bierwce, Fabian Kucharski – PSP  
Wierzchowiny.

W kategorii klas I–III szkół pod-
stawowych przyznano dyplomy 
następującym osobom: Oliwia 
Wasiak – ZSP Wsola, Antonina 
Makulska – ZSP Jedlińsk, Kacper 
Kopycki – PSP Jedlanka, Nikola 
Boryczka – PSP Wierzchowiny, 
Oliwier Klocek – ZSP Wsola, Zofia 
Szymańska – PSP Ludwików, Szy-
mon Kolasa – PSP Bierwce.

Wyróżnienia otrzymali: Piotr 
Ofiara – PSP Bierwce, Karolina 
Turzyńska – ZSP Jedlińsk, Dawid 
Brzeziński – ZSP Jedlińsk, Lena 
Jędrasiewicz – ZSP Wsola, Jan 
Dziewierz – ZSP Jedlińsk, Karo-
lina Głuch – PSP Ludwików, Nikola 
Przytulska – PSP Bierwce, Izabela 
Wojciechowska – ZSP Wsola, Ilona 
Murawska – PSP Wierzchowiny, 

Ewa Łoboda – ZSP Jedlińsk, Jakub 
Taborek – PSP Stare Zawady, 
Zofia Kraska – ZSP Jedlińsk, 
Mikołaj Łyżwa – PSP Ludwików, 
Małgorzata Kucharczyk – ZSP 
Wsola, Antonina Tkaczyk – PSP 
 Ludwików.

W kategorii klas IV-VI szkół 
podstawowych dyplomy otrzy-
mali: Weronika Broda – PSP Stare 
Zawady, Igor Bartos – PSP Stare 
Zawady, Cezary Cielniak – PSP 
Wierzchowiny, Zuzanna Konopka 
– PSP Wierzchowiny, Roksana 
Kazana – ZSP Jedlińsk, Wero-
nika Chojnacka – PSP Ludwików, 
Gustaw Ptaszek – ZSP Jedlińsk, 
Kacper Kiepiela – ZSP Wsola, 
Natalia Wójtowicz – PSP Jedlanka.

Wyróżnienia natomiast otrzy-
mali: Amelia Malinowska – PSP 
Jedlanka, Zuzanna Jaworska – PSP 
Ludwików, Kamil Dawidowski – 
PSP Bierwce, Karolina Michałow-
ska – PSP Ludwików, Aleksandra 
Przedwój – PSP Wierzchowiny, 
Milena Rudecka – PSP Bierwce, 
Erwin Konopka – ZSP Jedlińsk, 
Amelia Jaszczyk – ZSP Jedlińsk.

W kategorii wiekowej klas VII 
i klas gimnazjalnych dyplomy 
otrzymali: Rafał Imiołek – ZSP 
Jedlińsk, Natalia Skałbania – PSP 

Jedlanka, Aleksandra Żarłok – PSP 
Jedlanka, Dawid Drewnowski – 
PSP Wierzchowiny, Marta Krupa – 
ZSP Jedlińsk, Urszula Lipiec – ZSP 
Jedlińsk, Tomasz Gierasiński – PSP 
Wierzchowiny, Filip Lutek – ZSP 
Jedlińsk, Franciszek Makulski – 
ZSP Jedlińsk.

Wyróżnienia natomiast otrzy-

mały następujące osoby: Natalia 
Tkaczyk – PSP Ludwików, Alek-
sandra Gierasińska – ZSP Wsola, 
Aleksandra Kobza – PSP Wierz-
chowiny, Laura Firlej – PSP Stare 
Zawady, Bartosz Walczak – PSP 
Stare Zawady, Jakub Kowalczyk – 
PSP Stare Zawady.

Anna Malinowska

Baśń o Kopciuszku Legenda o Lechu, Czechu i Rusie

24 października 2017 r. GCKiKF zaprosiło najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy na opowieść o Kopciuszku. 

Był to interaktywny spektakl zaprezentowany przez artystów 
z Krakowa, opowiadający o losach Kopciuszka. 

14 listopada 2017 r. Gminne Centrum Kultury i Kultury Fi-
zycznej w Jedlińsku zaprosiło najmłodszych mieszkańców 

gminy na przedstawienie teatralne w wykonaniu artystów z 
Krakowa, którzy zaprezentowali opowieść o powstaniu pań-
stwa polskiego. 

Poszczególne sceny widownia 
śledziła z zapartym tchem. Dzieci 
mogły poczuć się częścią tej opo-
wieści, biorąc w niej od czasu do 
czasu aktywny udział. Uczest-
nicy pomagali Kopciuszkowi 
pozbierać rozsypane ziarenka 
grochu, zamienili przy pomocy 
wróżki ubogą dziewczynkę  

w księżniczkę ubraną w prze-
piękną suknię. Nie obyło się 
także bez balu zorganizowanego 
przez księcia oraz wytrwałych 
poszukiwań właścicielki zagubio-
nego pantofelka. Zwieńczeniem 
wspaniałego przedstawienia 
były wspólne tańce i zabawa.

Anna Malinowska

Artyści opowiedzieli tą nie-
zwykłą historię w formie zabawy 
zapraszając dzieci do aktywnego 
udziału w przedstawieniu.

Występ zakończył się patrio-
tycznym akcentem. Bowiem 

artyści przypomnieli dzieciom 
wiersz: „Kto ty jesteś?”, a następ-
nie wszyscy wstali i wspólnie 
zaśpiewali Hymn Polski.

Anna Malinowska
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Ozdoba bożonarodzeniowa
7 grudnia 2017 r. w GCKiKF komisja konkursowa dokonała 

oceny 133 prac plastycznych, które wpłynęły na konkurs 
bożonarodzeniowy ze szkół z terenu gminy Jedlińsk.

Tematem przewodnim kon-
kursu były gwiazdy i gwiazdki, a 
także stroiki świąteczne. Jury po 
wnikliwym obejrzeniu wszyst-
kich prac w każdej kategorii wie-
kowej, postanowiło przyznać 
nagrody i wyróżnienia. W pierw-
szej kategorii przyznano 6 nagród  
i 6 wyróżnień.

Nagrody otrzymali: Oliwia Śli-
firczyk – ZSP Wsola, Oliwia Zabiel-
ska – PSP Wierzchowiny, Nikodem 
Fijołek – ZSP Wsola, Filip Kowal-
czyk – PSP Stare Zawady, Hanna 
Starzyńska – ZSP Wsola, Roksana 
Chojnacka – PSP Wierzchowiny.

Wyróżnienia otrzymali nato-
miast: Oliwia Marzec – ZSP Wsola, 
Julia Rudecka – PSP Bierwce, Karol 
Kondys – ZSP Wsola, Zuzanna 
Sumińska – PSP Wierzchowiny, 
Milena Janeczek – PSP Wierzcho-
winy, Ewa Romanowska – PSP 
Wsola.

W kolejnej kategorii wiekowej, 
tj. klas I–III nagrody otrzymali: 
Kamil Michałek – ZSP Wsola, Wik-
toria Rafalak – PSP Ludwików, 
Jagoda Salak – ZSP Jedlińsk, Anna 
Sumińska – PSP Bierwce, Milena 
Markiewicz – PSP Bierwce, Zofia 
Szymańska – PSP Ludwików.

Wyróżnienia w tej katego-
rii otrzymali: Julia Smyrda – PSP 
Wierzchowiny, Oliwia Pośnik – 
PSP Ludwików, Piotr Ofiara – PSP 

Bierwce, Stanisław Wikaliński 
– ZSP Wsola, Dominik Narożnik – 
ZSP Jedlińsk.

W kolejnej kategorii wieko-
wej, tj. klas IV–VI jury przyznało 
8 nagród, które otrzymali: Julia 
Drewnowska – PSP Bierwce, 
Weronika Białkowska – ZSP 
Jedlińsk, Amelia Bartkiewicz – 
PSP Bierwce, Jakub Imiołek – ZSP 
Jedlińsk, Urszula Wieteska – ZSP 
Wsola, Karina Kalbarczyk – ZSP 
Jedlińsk, Aleksandra Kiepiela – 
ZSP Jedlińsk, Weronika Morawska 
– ZSP Jedlińsk.

Wyróżnienia natomiast otrzy-
mali: Zuzanna Konopka – PSP 
Wierzchowiny, Wiktoria Konopka 
– PSP Stare Zawady, Wiktoria 
Sobień – ZSP Jedlińsk, Natalia 
Kowalska – PSP Wierzchowiny, 
Nikola Janus – PSP Stare Zawady, 
Maja Bujak – ZSP Wsola.

W IV kategorii wiekowej, tj. klas 
VII i gimnazjum jury przyznało 5 
nagród i 5 wyróżnień. Nagrody 
przyznano następującym oso-
bom: Weronika Szczęsna – PSP 
Ludwików, Patrycja Kwiecień – 
PSP Ludwików, Agata Kiepiela – 
ZSP Jedlińsk, Zuzanna Król – PSP 
Wierzchowiny, Klaudia Tatar – PSP 
Ludwików.

Wyróżnienia w tej kategorii 
otrzymali: Natalia Tkaczyk – PSP 
Ludwików, Kinga Morawska – PSP 

Ludwików, Oliwier Markiel – ZSP 
Jedlińsk, Zuzanna Narożnik – ZSP 
Jedlińsk, Filip Lutek – ZSP Jedlińsk.

Tradycyjnie podczas oceny 
prac najwyżej punktowane były 
prace wykonane samodzielnie, 
zgodnie z warunkami regulaminu. 

Ponadto jury brało pod uwagę 
estetykę i ogólne wrażenie arty-
styczne mając na uwadze dobór 
kolorów i materiałów dekoracyj-
nych.

Anna Malinowska

Recital Alony Szostak
28 listopada o godz. 18:00 w sali OSP w Jedlińsku od-

był się wyjątkowy wieczór andrzejkowy. Było to za 
sprawą czarującej artystki Teatru Chorzowskiego Alony Szo-
stak, która zaprezentowała program pt. „Człowieczy Los”  
poświęcony Annie German.

Nie był to zwykły recital 
aktorki śpiewającej wielkie 
przeboje Anny German, ale 
osobista opowieść ze sceny 
kogoś, kto poznał wszystkie 
żyjące osoby z najbliższej 
rodziny wielkiej polskiej woka-
listki, m.in. dzięki wygranemu 
festiwalowi piosenek jej imie-
nia w 2003 roku. Alona Szo-
stak śpiewała najpierw mniej 
znane romanse rosyjskie, które 
uwielbiała Anna German, a 
następnie jej najgłośniejsze 
pierwsze polskie piosenki, w 
tym napisane przez Katarzynę 
Gaertner „Bal u Posejdona”, 
„Tańczące Eurydyki”, „Człowie-

czy los” i oczywiście piosenki 
pisane specjalnie dla niej przez 
najlepszych rosyjskich kom-
pozytorów, takie jak „Wiosna”, 
„Nadieżda”, „Moja zwiezda”. 
Publiczność wypełniająca salę 
przyjmowała występ Alony 
Szostak z coraz większym 
aplauzem, by w końcu wspól-
nie z nią śpiewać kilka trud-
nych przecież tekstowo pio-
senek, takich jak „Człowieczy 
los”. Artystce akompaniowała 
Lena Minkacz. Publiczność 
bawiła się doskonale nagradza-
jąc swoimi brawami artystki.

Agnieszka Gryzek
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Turniej Mikołajkowy
8 grudnia 2017 r. odbył się Mikołajkowy Turniej Szachowo

-Warcabowy skierowany do uczniów wszystkich szkół z te-
renu gminy. Turniej odbywał się pod patronatem Kamila Dzie-
wierza – Wójta Gminy Jedlińsk. W przedmiotowym wydarzeniu 
wzięło udział ponad 130 osób. 

W rozgrywkach warcabowych 
po zaciętej walce udało się wyło-
nić zwycięzców w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych.

W kategorii „B”, tj. klas I–III 
zwycięzcą został Jan Wieteska 
z PSP w Jedlance, II miejsce 
zajęła Antonina Tkaczyk z PSP w 
Ludwikowie, a III miejsce Urszula 
Nowocień z ZSP we Wsoli.

W kategorii wiekowej „C”, tj. 
klasy IV–VI I miejsce zajął Cezary 
Pomarański z PSP Wierzcho-
winy, miejsce II natomiast Oli-
wia Kowalczyk z ZSP we Wsoli, 
a miejsce III Bartłomiej Wus ze 
szkoły w Jedlance.

W kategorii wiekowej „D”, tj. 
klasy VII i gimnazjum I miejsce 
wywalczył Kacper Czyż z ZSP w 
Jedlińsku, II miejsce zajął Jakub 
Matysiak z PSP w Wierzchowi-
nach, a III – Wiktoria Matysiak z 
PSP w Wierzchowinach.

W rozgrywkach szachowych, w 

których sędzią głównym był Kry-
stian Kilar, również wyłoniono 
zwycięzców w poszczególnych 
kategoriach wiekowych.

W grupie wiekowej „B”, tj. klasy 
I–III zwycięzcą został Patryk 
Płachta z ZSP w Jedlińsku, miej-
sce II zajął Daniel Bolesta z PSP 
w Bierwcach, a III Jakub Masta-
lerz z PSP w Bierwcach.

W kategorii wiekowej „C”, tj. 
klas IV–VI zwycięzcą okazał się 
Paweł Maj z ZSP w Jedlińsku, II 
miejsce zajął Patryk Malinowski 
z ZSP w Jedlińsku, a III miejsce 
zajął Bartosz Czajka z ZSP w 
Jedlińsku.

W kolejnej kategorii wiekowej 
– „D”, obejmującej uczniów klas 
VII i klas gimnazjalnych I miejsce 
przypadło Franciszkowi Makul-
skiemu z ZSP w Jedlińsku, II Bar-
toszowi Romanowskiemu z ZSP 
w Jedlińsku, a miejsce III zajął Oli-
wier Dupla z ZSP we Wsoli.

Wszyscy uczestnicy turnieju 
otrzymali paczki ze słodyczami z 
rąk wójta gminy Jedlińsk.

Zwycięzcom gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów,  

a wszystkim uczestnikom dzię-
kujemy za wspólnie spędzony 
czas i zapraszamy do udziału w 
kolejnych konkursach.

Anna Malinowska

Warsztaty z pieczenia pierników
2 grudnia 2017 r. tradycyjnie 

odbyły się w GCKiKF warsz-
taty z pieczenia i ozdabiania 
pierników, które skierowane 
były do dzieci i młodzieży z te-
renu gminy Jedlińsk. 

2 grudnia 2017 roku, trady-
cyjnie jak w latach ubiegłych 
odbyły się w GCKIKF warsz-
taty z pieczenia i ozdabiania 
pierników, które skierowane 
były  do dzieci i młodzieży z 
terenu gminy Jedlińsk. Warsz-
taty cieszą się zawsze dużym 
zainteresowaniem dlatego też 
uczestnicy podzieleni zostali 
na 3 grupy. Podczas warsz-
tatów powstały przepiękne 
choinki, bałwanki, gwiazdki, 
dzwoneczki  ozdobione masą 

plastyczną,  lukrem a także 
różnymi okolicznościowymi 
ozdobami. W zajęciach  wzięło 
udział łącznie około 35 osób.  
Oprócz pieczenia i dekorowa-

nia pierników  odbyły się także 
warsztaty z masy solnej, pod-
czas których powstały Anioły 
Bożonarodzeniowe. Zostały 
one wykonane z przygotowa-

nej masy a na kolejnych zaję-
ciach zostały pomalowane spe-
cjalnymi lakierami. 

Anna Malinowska
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Finał „Szlachetnej Paczki w Jedlińsku”
W weekend 9–10 grudnia 2017 

roku odbył się finał ogólno-
polskiej akcji „Szlachetna Paczka”. 
W tym roku finał dotarł także  
do gminy Jedlińsk. 

W sali gimnastycznej ZSP w Jedliń-
sku został zorganizowany magazyn, 
do którego darczyńcy dostarczali pre-
zenty. Stąd paczki przez całą sobotę 
i niedzielę wyjeżdżały do potrzebu-
jących osób z terenu gmin: Jedlińsk, 
Jastrzębia i Stara Błotnica. W sumie 
pomoc otrzymało 30 rodzin.

Wyszukiwaniem potrzebujących zaj-

mowali się wolontariusze Szlachetnej 
Paczki – Drużyna „SuperW” w skła-
dzie: Agnieszka Miga – lider, Kinga 
Chojnacka, Anna Jastrzębska, Ewa 
Piasek, Ewelina Górska, Paulina 
Orlikowska, Iwona Filozof, Justyna 
Barańska, Justyna Gołda, Kata-
rzyna Sąpór .

Organizację finały Szlachetnej 
Paczki w Jedlińsku wspierali Kamil 
Dziewierz – wójt gminy Jedlińsk, ks. 
Grzegorz Wójcik – proboszcz para-
fii Jedlińsk oraz firmy, instytucje  
i osoby prywatne.
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Finał „Szlachetnej Paczki w Jedlińsku”
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Już 13 listopada 1939 roku 
Rząd RP na Uchodźstwie 
powołał Związek Walki Zbroj-
nej, którego struktury zaczęły 
powstawać na terenie okupo-
wanego kraju. Trzon ZWZ two-
rzyli oficerowie i żołnierze, któ-
rzy uniknęli niewoli i w chwili 
wybuchu wojny byli żołnierzami 
rezerwy przeniesionymi do 
pospolitego ruszenia. Jesienią 
1941 roku ZWZ liczył około 40 
tysięcy żołnierzy. Zimą 1942 
roku – 14 lutego – generał Wła-
dysław Sikorski przekształcił 
ZWZ w Armię Krajową mianu-
jąc jej komendantem Stefana 
Roweckiego „Grota”. Pod koniec 
1942 roku AK liczyła około 
200 tysięcy ludzi, stając się 
największą podziemną armią  
w okupowanej Europie.

Jedlińsk nie pozostał białą 
plamą na mapie działań konspi-

racyjnych, a wręcz przeciwnie, 
stał się jednym z miejsc, które 
na trwale zapisało się w historii, 
choć przez wiele lat był to prze-
milczany temat. W strukturze 
organizacyjnej ZWZ, a następnie 
Armii Krajowej Okręgu Radom – 
obejmującego przedwojenny 
powiat radomski – znalazło się 
siedem podobwodów, z których 
jeden znajdował się właśnie 
w Jedlińsku. Tak jak wymagały 
tego warunki konspiracji działał 
pod kryptonimem „Janina”.

Pierwszym komendantem 
został ppor. Józef Fijałkiewicz. 
Urodzony 30 stycznia 1888 roku 
w Jedlińsku dorastał w zniewo-
lonej Polsce. Wcielony do armii 
rosyjskiej brał udział w wojnie, 
w wyniku której Polska odzy-
skała niepodległość. Od stycznia 
1919 roku do kwietnia 1922 
roku służył w Wojsku Polskim  

w 7. Pułku Artylerii Polowej otrzy-
mując stopień podporucznika.  
W kolejnych latach brał regu-
larnie udział w ćwiczeniach 
rezerwy, a 31 grudnia 1938 
roku został przeniesiony do 
pospolitego ruszenia. Po zakoń-
czeniu służby wojskowej założył 
rodzinę – poślubił Marię Jani-
szewską z Wrzeszczowa. Na 
świat przyszły kolejno dzieci 
– córka Jadwiga (1925 r.), syn 
Zbigniew (1928 r.) i najmłod-
sza Maria (1932 r.) Spokojne i w 
miarę bezpieczne życie rodziny 
legło w gruzach, gdy 12 lipca 
1939 roku zmarła jego żona. W 
obliczu zagrożenia wojną i moż-
liwej mobilizacji, musiał podjąć 
trudną decyzję umieszczenia 
dzieci u rodziny żony. Zyskał tym 
samym możliwość zajęcia się 
organizacją konspiracji w okupo-
wanym Jedlińsku, który stał się 
ważnym miejscem w strukturze 
ZWZ-AK Obwodu Radom. Okazał 
się dobrym organizatorem wpro-
wadzając w działalność kon-
spiracyjną wiele osób, zarówno 
z Jedlińska jak i okolicznych 
wiosek. Najbliższymi współpra-

cownikami zostali ppor. Adam 
Gołębiowski, Stanisław Celuch 
– kierownik szkoły powszech-
nej, Stefan Mularski – pracownik 
zarządu gminy, Józef Kownacki – 
sekretarz zarządu. Będąc człon-
kiem zarządu stowarzyszenia 
„Pomoc Własna” i jednocześnie 
zaopatrzeniowcem sklepu nale-
żącego do stowarzyszenia miał 
możliwość w miarę swobodnego 
przemieszczania się po terenie 
gminy i powiatu. Dzięki temu 
mógł utrzymywać stały kon-
takt z dowództwem okręgu AK 
niezbędny do działań konspira-
cyjnych. W konspiracyjną dzia-
łalność zaangażowanych było 
wielu mieszkańców Jedlińska, 
jak chociażby kierownik urzędu 
pocztowego Antoni Leśniak i 
pracownice tego urzędu Helena 
Jurkowska i Genowefa Świeciel-
ska, których zadaniem była kon-
trola korespondencji kierowanej 
do niemieckich instytucji i urzę-
dów. Dzięki takim działaniom 
pozyskiwano wiedzę o plano-
wanych i prowadzonych działa-
niach okupanta w stosunku do 
miejscowej ludności i dawało 

Przywracamy pamięć...

Barwicki Tadeusz - 
pseud. Błysk•

Stanisław Piwowar-
czyk - pseud. Sierp•

Wiktor Chodowicz 
pseud. Młot• Eugeniusz 

Wieteska• Szczepan
Falkowski• Edward

Jastrzębski• Alfreda 
Kownacka•

Władysława 
Stępień•

Józef 
Piwowarczyk- Wójt•

Kazimierz
Zakrzewski •

Zbigniew Fijałkie-
wicz - pseud. Młodzik•

Albin
Ziembicki•

Wacław Kwiecień  
pseud. Jabłoń•

Michał 
Hetman•

Józef Kwiecień  
pseud. Wicher•

Krystyna
Mularska•

Kazimierz Mroziewicz  
pseud. Kieliszek•

Po kampanii wrześniowej 1939 roku zakończonej klęską 
rozpoczęła się okupacja niemiecka ziem polskich. 

Nikt nie przypuszczał, że potrwa długo. Wiara w zawarte 
sojusze dawała nadzieję na wsparcie armii francuskiej  
i brytyjskiej w wyzwolenie.
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to możliwość zapobiegania 
m.in. wywózce na przymusowe 
roboty do Rzeszy. Ważnym miej-
scem stała się kuźnia Albina 
Ziembickiego. Prowadząca tra-
dycyjną działalność stała się 
miejscem, w którym dokony-
wano napraw sprzętu wojsko-
wego, dorabiano części do pisto-
letów i karabinów, a także wyko-
nywano odlewy zapalników do 
produkcji granatów. Mieściła się 
tam również skrytka do przeka-
zywania korespondencji i prasy 
konspiracyjnej. Nieprzypadkowo 
wybrano właśnie to miejsce 
– z uwagi na ogólną dostęp-
ność i dużą liczbę osób korzy-
stających z usług kuźni była 
to bezpieczna lokalizacja dla  
tego rodzaju działań.

Przez wiele lat w przestrzeni 
publicznej funkcjonowały 
szczątkowe informacje o pro-
dukcji w Jedlińsku granatów 
zwanych „sidolkami”. Ich nazwa 
związana była z wyglądem gra-
natu, przypominającym pojem-
nik w którym sprzedawano sidol 
(środek do czyszczenia metali). 
Produkcję granatów rozpoczęto 
w 1942 roku. Organizacja pro-
dukcji wymagała zaangażowa-
nia wielu osób, chociażby ze 
względu na konieczność spro-
wadzenia do Jedlińska korpusów 
metalowych z Suchedniowa, 
gdzie już wcześniej takie gra-
naty produkowano. Będąc 
zaopatrzeniowcem spółdzielni 
Józef Fijałkiewicz zamawiał w 
Suchedniowie karbid – paliwo 
do lamp – wraz z którym na 
dnie beczek w których był on 
transportowany docierały do 
Jedlińska korpusy granatów. Nad 
procesem produkcji nadzór spra-
wował Włodzimierz Zakrzew-
ski – chemik z Radomia, a przy 
produkcji pracowali: Wiktor Cho-
dowicz, Kazimierz Mroziewicz, 
Szczepan Falkowski. Jak na iro-
nię produkcja granatów odby-
wała się w domu Józefa Fijał-
kiewicza przy ulicy Chłodnej 20 
(obecnie ulica Gołębiowskiego), 
tuż obok siedziby żandarmerii 
niemieckiej, która mieściła się 
w budynku dawnej szkoły przy 
ulicy św. Wojciecha. Istotnym 
elementem były zapalniki, przy 
montowaniu których pracowali 
oprócz wcześniej wymienionych 
osób Zbigniew Fijałkiewicz – syn 
komendanta, Krystyna Mular-
ska, Alfreda Kownacka, Włady-
sława Stępień i Michał Hetman. 
Materiał wybuchowy w całości 
wytwarzany był na miejscu i 
swój udział w jego produkcji 
miały również córki komendanta 
placówki AK Jadwiga i Maria. 
Umorusane startym na proszek 
węglem drzewnym dzieci nie 
wzbudzały podejrzeń, a bawiące 
się na ulicy z grupą rówieśników 
pilnowały by kontrolne detona-
cje odbywały się bezpiecznie 
i niezauważalnie dla postron-
nych. Wszystkie te środki 
ostrożności sprawiły, że produk-
cja granatów trwała nieprzerwa-
nie do końca sierpnia 1944 roku. 
Zmontowane granaty w różny 
sposób docierały do odbiorców 
– do oddziałów partyzanckich 

w okolicach Kozienic i do wal-
czącej Warszawy, stanowiąc 
istotne wsparcie dla powstań-
ców. Organizacja przechowy-
wania i transportu gotowych 
granatów (wyprodukowano ich 
około 8 tys.) wymagała rów-
nież zaangażowania zaufanych 
osób. Na potrzeby konspiracji na 
polu i łące należących do Józefa 
Fijałkiewicza wybudowano nie-
wielkie bunkry, w których prze-
chowywano gotowe granaty.  
Z opowieści uczestników tam-
tych zdarzeń wiadomo jak wiel-
kim wyzwaniem było dostarcze-
nie granatów do odbiorców. Brała 
w nim udział liczna grupa osób, 
których tożsamość jest dzisiaj 
nie do ustalenia. Wiadomo jed-
nak, że organizacja tego zada-
nia przebiegała bez problemów. 
Innym, ważnym wydarzeniem z 
okresu okupacyjnej działalności 
placówki AK w Jedlińsku było 
przyjęcie zrzutów alianckich 
w kwietniu 1944 roku we wsi 
Romanów (szczegóły tej akcji 
na podstawie bezpośredniej 
relacji koordynatora przerzutów 
powietrznych 72. pp. AK Radom 
ppłk Tadeusza „Błysk” Barwic-
kiego w kolejnym numerze).

Władzom okupacyjnym nie 
udało się, pomimo podejmo-
wanych prób, „rozpracować” 
miejscowej struktury AK aż 
do sierpnia 1944 roku. Wtedy 
to – 30 sierpnia, zaledwie kilka 
miesięcy przed końcem wojny – 
najprawdopodobniej na skutek 
donosu – aresztowano komen-
danta placówki Józefa Fijałkie-
wicza w siedzibie miejscowego 
sklepu spółdzielczego. Kolejne 
aresztowania objęły najbardziej 
zaangażowanych w konspi-

racyjną działalność członków 
AK – Alfredę i Józefa Kownac-
kich, Szczepana Falkowskiego, 
Edwarda Jastrzębskiego, Marce-
lego Rajkowskiego, Zdzisława 
Skoczka, Stefana Ziembickiego 
i wielu innych, łącznie ponad 30 
osób z Jedlińska i okolicznych 
wiosek. Wśród aresztowanych 
znaleźli się również ksiądz Józef 
Bil, policjant Jan Kaczmarek oraz 
Janina Mularska, Felicja Celuch 
i Janina Kapusta – kobiety, któ-
rych mężów nie udało się aresz-
tować. Wkrótce po aresztowaniu 
zwolniono księdza Bila, Janinę 
Kapustę i Zdzisława Skoczka. Z 
rąk gestapo podczas transportu 
udało się uciec Alfredzie Kow-
nackiej, która do końca okupa-
cji ukrywała się w okolicznych 
wioskach. Stefan Ziembicki 
został przewieziony do obozu 
Gross-Rosen gdzie zmarł pod 
koniec wojny. Janina Mularska 
została wraz z innymi areszto-

wanymi zwolniona po morder-
czych przesłuchaniach w radom-
skiej siedzibie gestapo przy ul. 
Kościuszki w Radomiu i do końca 
życia borykała się z problemami 
zdrowotnymi, które były skut-
kiem pobicia podczas przesłu-
chań. W wyniku dokonanych 
rewizji nie udało się gestapo 
odnaleźć materialnych dowo-
dów działalności placówki AK, 
jednak wszystko wskazuje na to, 
że dysponowali szeroką wiedzą 
na ten temat, najprawdopodob-
niej pochodzącą od konfidenta. 
Wielu członków AK, którzy 
uniknęli aresztowania do końca 
okupacji zmuszeni byli urywać 
się w okolicznych wioskach, co 
umożliwiła im doskonale zorga-
nizowana siatka konspiracyjna 
– wśród nich Adam Gołębiow-
ski (przejął obowiązki komen-
danta podobwodu) i Zbigniew 
Fijałkiewicz – syn komendanta 
nieobecny w domu podczas 
aresztowania ojca. Z grupy osób 
aresztowanych w sierpniu 1944 
roku śmierć ponieśli komendant 
Józef Fijałkiewicz i Jan Kaczma-
rek, najprawdopodobniej roz-
strzelani w lesie na Firleju po 
bestialskim śledztwie w katowni 
gestapo w Radomiu. Do dziś nie 
są znane miejsca ich pochówku. 
17 września z radomskiej sie-
dziby gestapo do Romanowa, 
gdzie odbierane były alianc-
kie zrzuty przewożono Józefa 
Kownackiego chcąc wyciągnąć 
od niego zeznania. Poddany 
torturom, nie wytrzymał mor-
derczego transportu i zmarł  
w wyniku doznanych obrażeń w 
koszu gestapowskiego motocy-
kla, którym był przewożony. Roz-
wścieczeni gestapowcy kolbami 
zmasakrowali jego martwe ciało, 
a następnie polecili miejscowym 
zakopać je na polu. Po zakoń-
czeniu wojny doczesne szczątki 
sekretarza gminy zostały ekshu-
mowane i z należytym szacun-
kiem pochowane na cmentarzu 
w Jedlińsku. Wielu żołnierzy AK 
z terenu gminy Jedlińsk przeżyło 
wojnę, wielu dożyło sędziwego 
wieku, jak chociażby stuletni 
Leon Kociński ps. „Śmiga”. Wielu 
z nich spoczywa na miejsco-
wym cmentarzu. Warto, by na 
trwale pozostali w pamięci, 
ponieważ zapisali piękną kartę  
w historii Jedlińska.

Grażyna WasilewskaRota przysięgi Armii Krajowej.•

Książeczka wojskowa Józefa Fijałkiewicza – komendanta AK 
podobowdu Jedlińsk.

•
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Jedlińsk, ul. Warecka 4
tel. 516 722 433

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

•	 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 wywo-
łania 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  

Pole magnetyczne Lampa Sollux Laser

Kriosan,  ulrtadźwiękWirówkiKlatki UGULL

Bezpłatna rehabilitacja w Jedlińsku

W 2017 r. w Jedlińsku odbyła się trzy 
razy akcja zbiórki krwi przeprowadzona przez Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu. 
Do oddania krwi zgłosiło się 63 osoby, a po badaniach 
lekarskich do pobrania krwi zakwalifikowano 50 osób. 
Łącznie udało się pozyskać 23 litry krwi. 

Wszystkim krwiodawcom serdecznie dziękuję.
Kamil Dziewierz

Zbiórki krwi 
w 2017 r.
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Wigilia na Rynku
17 grudnia na Rynku w Jedlińsku odbyło się tradycyjne 

spotkanie wigilijne mieszkańców gminy.

Życzenia świąteczne zebra-
nym złożyli: wójt gminy Kamil 
Dziewierz, przewodniczący 
rady gminy Marcin Drewnow-
ski wraz z radnymi, ks. Grze-
gorz Wójcik – proboszcz para-
fii Jedlińsk, ks. prał. Henryk 
Ćwiek oraz Roman Wójcik –  

prezes klubu SPS Radmot Jedlińsk  
wraz z zawodnikami drużyny.

Spotkanie wigilijne przygo-
towały: Gminne Centrum Kul-
tury i Kultury Fizycznej, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej  
oraz Urząd Gminy.
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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.

Spotkanie w sprawie 
szkoły branżowej

Przedsiębiorcy uczestniczący 
w spotkaniu pozytywnie zaopi-
niowali zamiar założenia przez 
Gminę Jedlińsk szkoły branżo-
wej I stopnia i jednocześnie 
zadeklarowali przyjęcie do swo-
ich zakładów pracy uczniów w 
celu odbycia praktycznej nauki 
zawodu. Deklaracje pracodaw-
ców będą podstawą do powtór-
nego wystąpienia do Starosty 

Radomskiego o wyrażenie zgody 
na założenie w Jedlińsku szkoły  
branżowej I stopnia.

Zapraszamy wszystkich praco-
dawców chętnych do przystąpie-
nia do naszego projektu do skła-
dania stosownych deklaracji (druk 
deklaracji dostępny na stronie 
www.jedlinsk.pl). Wypełnione 
deklaracje należy dostarczyć do 
Urzędu Gminy w Jedlińsku.

12 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Jedlińsku 
odbyło się spotkanie dotyczące utworzenia  
w Jedlińsku szkoły branżowej I stopnia. 

Harmonogram odbioru odpadów w okresie od 01.01.2018 r. do 30.04.2018 r.

Prosimy w dniu odbioru odpadów wystawiać pojemniki i worki w widocznym miejscu na chodnik lub pobocze przed ogrodzeniem 
zamkniętej nieruchomości lub udostępnićw altance śmieciowej z wejściem od strony ulicy nie później niż do godz. 8:00.

Terminy płatności za odpady:
I kwartał – 15 lutego, II kwartał – 15 kwietnia, 
III kwartał – 15 sierpnia, IV kwartał – 15 października
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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
Do tej pory ze schroniska w Urbanowie zostało adoptowa-

nych 16 bezdomnych zwierząt.

Informujemy mieszkańców gminy Jedlińsk, posiadających 
psy lub koty, o możliwości 

wysterylizowania/wykastrowania swoich pupili, 
korzystając z dofinansowania 

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

Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod numerami telefonów: 

48 32 13 098 lub 605 656 727.

ODŚNIEŻANIE DRÓG

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

Drogi powiatowe:
Leszek Adach - kierownik 
Obwodu Drogowego 
w Siczkach

48 32 21 605 
603 592 881

Drogi gminne:
Michał Surus - pracownik 
Urzędu Gminy w Jedlińsku

48 32 13 087
691 050 885

Bezpłatna zbiórka wyrobów 
zawierających azbest
W związku z planowanym wystąpieniem przez Urząd Gminy w Jedlińsku do Wo-

jewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie w sprawie dotacji na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawiera-
jących azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Jedlińsk informuję, 
 że od 06.12.2017 r. w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, pok. 03 (Referat Rolnictwa, Śro-
dowiska i Gospodarki Gruntami) przyjmowane będę wnioski dotyczące zgłoszenia do 
odbioru i utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości na terenie gminy Jedlińsk.

O bezpłatny odbiór i utylizację 
ubiegać się mogą osoby fizyczne, 
nieprowadzące działalności 
gospodarczej, będące właści-
cielami, użytkownikami wieczy-
stymi lub zarządcami nierucho-
mości z terenu gminy Jedlińsk. 
Składając wniosek należy 
dokładnie określić rodzaj wyrobu 
(np. płyty faliste azbestowo-
cementowe dla budownictwa), 
ilość w m² lub Mg oraz wypełnić 
na miejscu w Urzędzie Gminy 
niezbędne załączniki.

Wniosek wraz z załączni-
kami można pobrać w Urzędzie 
Gminy w Jedlińsku, pok. 03 
oraz na stronie internetowej 
www.jedlinsk.pl. Szczegółowe 
informacje można uzyskać pod  
nr telefonu 48 32 13 098.

„Uchwała antysmogowa”
W dniu 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Ma-

zowieckiego przyjął uchwałę Nr 162/17 w sprawie wpro-
wadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograni-
czeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 9600), 
 tzw. „uchwałę antysmogową”.

Głównym celem uchwały jest 
doprowadzenie do obniżenia 
poziomów stężeń pyłów zawie-
szonych PM10 i PM2,5 oraz 
benzo(a)pirenu poprzez wpro-
wadzenie ograniczeń i zakazów  
w zakresie eksploatacji instala-
cji o mocy do 1 MW, w których 
następuje spalanie paliw.

Na stronie internetowej 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowiec-
kiego zostały zamieszczone 
praktyczne informacje doty-
czące przyjętych regulacji oraz 
treść podjętej uchwały. Mate-
riały dostępne są w zakładce 
„Ochrona środowiska”.
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Z życia szkół
PSP w Bierwcach

Realizacja Rządowego  
Programu „Bezpieczna+”

Bieżący rok szkolny upływa nam 
pod znakiem wytężonej pracy dy-
daktyczno-wychowawczo-profilak-
tycznej. Realizując Rządowy Program 
„Bezpieczna+”, wdrażamy wiele 
działań, mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa naszych uczniów. 
By stały się one skuteczniejsze, do-
łączyliśmy do grona placówek ob-
jętych Programem Profilaktycznym 
Wydziału Ruchu Drogowego Komen-
dy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w 
Radomiu-B&N, czyli B jak Bezpieczny 
N jak Niechroniony. 

W ramach realizacji ww. progra-
mów nasi uczniowie wyjechali m.in. 
do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
nr 2 w Radomiu, gdzie dowiedzieli 
się, na czym polegają i jak przebie-
gają akcje ratunkowe. Uczestniczy-
li również w szkoleniu w zakresie 
bezpiecznego i odpowiedzialnego 
zachowania podczas różnego ro-
dzaju pożarów. Niezwykle istotnym 
wydarzeniem było kolejne spotkanie 
ze strażakami, którzy przeszkolili 
naszych podopiecznych z zakresu  
udzielania pierwszej pomocy. 

Bierwiecki Dzień Bezpieczeństwa 
to wydarzenie, które pokazuje, jak 
bardzo Pani Dyrektor Elżbiecie Łobo-
dzie zależy na wzmacnianiu poczucia 
bezpieczeństwa uczniów. Dzień ten 
podzielony był na 3 etapy. Najpierw 
miała miejsce próbna ewakuacja, 
która odbyła się przy sztucznym 
zadymieniu, następnie  strażacy z 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 
2 w Radomiu przeszkolili naszych 
podopiecznych z zakresu zagrożeń 
jesienno-zimowych. Kolejno policjan-
ci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP 

z Radomia przypomnieli podstawowe 
zasady bezpiecznego poruszania się 
po drogach.

Funkcjonariusze spotkali się rów-
nież z rodzicami uczniów, przeka-
zując im wiedzę na temat zagrożeń 
związanych z tlenkiem węgla i bez-
pieczeństwem ich dzieci w domu,  
w drodze do i ze szkoły. 

Warsztaty kulinarne „Jak przyrzą-
dzić zdrowe jedzenie” to kolejne 
działanie prowadzone w ramach 
ww. programów. Podczas spotka-
nia uczniowie dowiedzieli się, jakie 
są zasady zdrowego odżywiania i 
poznali alternatywne-dietetyczne 
artykuły spożywcze, zastępujące 
kaloryczne i niezdrowe jedzenie. 
Warsztaty kulinarne zakończyły 
się pogadanką Pani Pielęgniarki z 
Ośrodka Zdrowia w Bierwcach, która 
przypomniała uczniom, w jaki spo-
sób powinni zadbać o prawidłową  
higienę swojego ciała.

Realizacja projektu  
„Zagraj w zielone” 

Pragniemy pochwalić się również 
działaniami realizowanymi w ramach 
Programu „Działaj Lokalnie X”Polsko
-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Roz-
woju Filantropii w Polsce i Stowarzy-
szenie Centrum Młodzieży ,,Arka” w 
Radomiu. Dzięki pozyskanym fundu-
szom nasi uczniowie mogli uczest-
niczyć m.in. w szkoleniu dotyczącym 
segregacji odpadów w Przedsiębior-
stwie Produkcyjno-Usługowo-Han-
dlowym Radkom i wziąć udział w 
warsztatach decoupage, nadając sta-
rym przedmiotom drugie życie.

Niezwykle ciekawym przedsię-
wzięciem był zorganizowany w 
szkole Tydzień Ekologiczny, podczas 
którego każdego dnia zakładali-
śmy ubrania w określonym kolorze 

i przynosiliśmy konkretne odpa-
dy, a następnie umieszczaliśmy je 
w odpowiednio przygotowanych i 
oznaczonych pojemnikach. Tydzień 
ten cieszył się ogromnym powo-
dzeniem i uznaniem. Nastąpił także 
finał Szkolnego Konkursu Plastycz-
nego i Multimedialnego „Odpady  
segregujesz-wiele zyskujesz”. 

Uroczystości szkolne…
„Kochanym Nauczycielom” – pod 

takim hasłem odbyła się uroczysta 
akademia z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej. Po uczniowskich wystą-
pieniach, Pani Dyrektor Elżbieta Ło-
boda, doceniając pracę wszystkich 
nauczycieli i pracowników szkoły, 
podziękowała i życzyła dalszych  
sukcesów zawodowych.

Ślubowanie Pierwszoklasistów 
Podczas programu artystycznego 

dzieci udowodniły, że zasługują na 
przyjęcie do społeczności szkolnej. 
Maluchy ogromnie przeżywały, kiedy 
Pani Dyrektor Elżbieta Łoboda, uży-
wając pięknego ołówka, pasowała ich 
na uczniów PSP im. Henryka Sienkie-
wicza w Bierwcach.

Na pamiątkę tego wydarzenia 
pierwszoklasiści złożyli na Tarczy 
Uczniowskiej swoje podpisy w posta-
ci odcisków kciuków. Na zakończenie 
uroczystości otrzymali legityma-
cje szkolne, pamiątkowe dyplomy i 
upominki. Miło nam, że tę podniosłą 
chwilę uświetnili z najmłodszymi 
zaproszeni goście - Przewodniczący 
Rady Gminy Pan Marcin Drewnow-
ski, Radna Powiatu Radomskiego 
Pani Teodozja Bień, Radna Gminy 
Pani Ewa Ofiara oraz Kierownik Ze-
społu PKO BP Odział 2 w Radomiu  
Pan Mariusz Narożnik. 

Światowy Dzień Oszczędzania ob-
chodzony był w naszej szkole po raz 
pierwszy. Na lekcjach historii ucznio-
wie poznawali zagadnienia związane 
z pochodzeniem pieniądza oraz wy-

konywali plakaty, które ilustrowały 
zjawisko denominacji w Polsce. Na-
tomiast na matematyce rozwiązywali 
zadania związane z oszczędzaniem 
oraz poszerzali wiedzę na temat za-
sad działania SKO. Dodatkowo zorga-
nizowano konkurs „Jak mógłby wy-
glądać pieniądz 99-groszowy?”.

Narodowe Święto Niepodległości 
uczczone zostało montażem słowno
-muzycznym pt. „Droga do niepod-
ległości”. Wydarzenie przedstawiało 
wybrane zagadnienia z historii Polski 
od trzeciego rozbioru do końca pierw-
szej wojny światowej. Była to chwila 
zadumy, która przybliżyła młodym lu-
dziom wartość słowa „wolność”.

Osiągnięcia w konkursach
Nasi uczniowie dotarli do finału 

Powiatowego Konkursu z wiedzy o 
szkodliwym działaniu narkotyków, 
alkoholu, nikotyny, tzw. ,,dopalaczy” 
oraz o niebezpieczeństwie wirusa 
HIV i choroby AIDS. Wśród młodzie-
ży szkolnej w gminie Jedlińsk uzy-
skali odpowiednio miejsca: Szymon 
Majkusiak kl. 6 1.miejsce; Paweł 
Bzducha kl. 6 2.miejsce; Julia Drew-
nowska kl. 6 3.miejsce; Milena Ru-
decka kl. 5 4.miejsce; Karol Majkusiak 
kl. 65.miejsce; Paweł Górecki kl. 5 
6.miejsce. Uczniowie ci otrzymali na-
grody rzeczowe ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Radomiu i 
Wójta Gminy Jedlińsk. 

Nagrody w XXII Gminnym Kon-
kursie Recytatorskim Poezji Pa-
triotycznej otrzymali: W kategorii 
uczniów młodszych: Szymon Kolasa 
kl. I 3.miejsce; Tobiasz Wójcik gr. 
OA 3.miejsce; wyróżnienia: Amelia 
Marszałkiewicz gr. 0B; Piotr Ofiara 
kl.I; Nikola Przytulska kl. I. W kate-
gorii uczniów starszych wyróżnienia 
otrzymali: Kamil Dawidowskia z kl.4  
i Milena Rudecka z kl.5. 

Monika Skwirowska

Idą pierwszaki, 
dawne maluchy…

6 października  odbyło się w naszej 
szkole Ślubowanie uczniów klasy 
I. Blasku i powagi tej pięknej uro-
czystości dodali zgromadzeni w sali 
gimnastycznej naszej szkoły goście: 
Rodzice uczniów klasy I, Dyrektor 
Szkoły, uczniowie, nauczyciele i 
pracownicy PSP im. Jana Pawła II w 
Ludwikowie. Bohaterowie  dnia w 

galowych strojach przyozdobionych 
czerwonymi szarfami i uczniowskich 
biretach wyglądali wspaniale! 

Część oficjalną rozpoczęła pani 
dyrektor M. Sobień, która serdecznie 
powitała przybyłych. Dyrektor Szkoły 
życzyła dzieciom sukcesów eduka-
cyjnych, wyraziła również nadzieję, 
iż każdy spędzony w szkole dzień 
będzie dla nich okazją do odkrywania 
i zgłębiania fascynującego świata 

nauki. Po złożeniu przez dzieci ślu-
bowania na sztandar nastąpiło paso-
wanie na ucznia PSP im. Jana Pawła 
II w Ludwikowie. W poczet uczniów 
przyjętych zostało trzynaścioro 
dzieci.  Pierwszaki otrzymały Akty 
Ślubowania, które wręczyła wycho-
wawczyni klasy I pani W. Kaleta. 
W części artystycznej uczniowie 
zaprezentowali utwory poetyckie 
oraz piosenki tematycznie związane 
z rozpoczęciem nauki szkolnej, m.in. 
„Witaj nasza dobra szkoło”, „Co może 
mały człowiek”, „Znaki drogowe”. 
Swoje wystąpienie  dzieci zakoń-
czyły brawurowo wykonaną „Zorbą” 

do niezapomnianej muzyki  Mikisa 
Theodorakisa.

Pamiętamy, nie zapomnimy…
Październik jest szczególnym mie-

siącem dla społeczności szkolnej PSP 
im. Jana Pawła II w Ludwikowie. To 
czas poświęcony Patronowi Szkoły 
Świętemu Janowi Pawłowi II. 

W roku bieżącym obchody Dnia 
Patrona rozpoczęliśmy udziałem w 
XVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce 
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na 
Jasną Górę. Tradycyjnie włączyliśmy 
się w organizację XVII Dnia Papie-
skiego odbywającego się 8 paździer-

PSP w Ludwikowie
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Ogólnopolski Dzień 
Głośnego Czytania

Celem, który chcieliśmy osiągnąć 
tego dnia, było zachęcenie uczniów 
do czytania, które rozwija wyobraź-
nię, język i pamięć. Uczy myślenia, 
poprawia koncentrację, poszerza wie-
dzę, ułatwia naukę, pomaga odnieść 
sukces w szkole, jest wspaniałym 
sposobem na spędzenie czasu. 29 
września czytaliśmy na głos frag-
menty nowych książek, zakupio-
nych z projektu „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa”. A jest ich w 
naszej bibliotece szkolnej przeszło 
200, więc było z czego wybierać. Cel 
został zrealizowany. Książki wypo-
życzają nie tylko uczniowie, ale też 
nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 
Nie ma się co dziwić - czytanie łączy 
pokolenia.

Super Chłopaki!
Różnorodnie obchodziliśmy  

w szkole Dzień Chłopaka. Panowie 
otrzymywali upominki i zasypy-

wani byli życzeniami. Dziewczynki 
przygotowały dla swoich kolegów 
słodkie pyszności i prezenty. Klasa 
piąta wraz z Marią Kosno i Angeliką 
Lipiec świętowała w kinie Helios 
oglądając film pt. „Tarapaty”. Seans 
filmowy poprzedziły warsztaty w 
Manufakturze Słodyczy, gdzie pro-
dukcja odbywa się w 100% ręcznie, 
przy użyciu naturalnych barwników. 
Uczniowie poznali procesy formowa-
nia wyrobów cukierniczych. Niespo-
dzianki przypadły chłopcom do gustu. 

Dobrze jest razem świętować w miłej 
i radosnej atmosferze.

Dzień Tabliczki Mnożenia
Czy tabliczka mnożenia jest 

potrzebna na co dzień? Ależ tak! 
Zdobyta raz umiejętność, zostaje na 
całe życie. Od rana czwartoklasiści 
przepytywali kolegów, nauczycieli 
i pracowników szkoły, sprawdzając 
umiejętności szybkiego mnożenia 
i dzielenia w pamięci. Następnie 
uczniowie spotkali się w sali gimna-
stycznej, aby rywalizować ze sobą 
drużynowo, w dyscyplinach spor-
towych, z warunkiem rozwiązania 
zadań matematycznych w języku pol-
skim i angielskim. Walka była zacięta. 

Konkurencje sportowe prowadzili: 
Anna Bińkowska i Tomasz Ostrek. Do 
konkursu Mistrza Tabliczki Mnoże-
nia przystąpiło 35 uczniów. Najlepsi 
zostali nagrodzeni przez sponsora 
Cerrad Starachowice upominkami. 
Koordynatorem akcji była Barbara 
Michalska.

Bezpieczny Komputer
12 października uczestniczyliśmy 

w Dniu Bezpiecznego Komputera. 
Jego celem jest popularyzowanie 
wiedzy na temat bezpieczeństwa 
informatycznego oraz sposobów 
zapobiegania zagrożeniom płynącym 
z sieci. Październik został również 
ogłoszony Europejskim Miesiącem 
Cyberbezpieczeństwa. Biblioteka 
szkolna czynnie włączyła się w pro-
pagowanie haseł związanych z bez-
piecznym i odpowiedzialnym wyko-
rzystaniem komputera organizując 
warsztaty dla młodszych uczniów 
– uczyliśmy się jak bezpiecznie poru-
szać się w sieci, jak odnajdywać przy-
jazne oraz wartościowe strony. Oczy-
wiście, nie obyło się bez głośnego 
czytania: książka Christy Kempter, 
pt. „Droga Przyjaciółko” okazała się 
dobrym pretekstem do dyskusji  

PSP w Jedlance

nika pod hasłem „Idźmy naprzód z 
nadzieją”. Jego widocznym znakiem 
była zbiórka na fundusz stypendialny 
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiącle-
cia”. Udział w pielgrzymce, uczest-
nictwo w mszy św. na Jasnogórskich 
Błoniach i modlitwa przed Cudownym 
Obrazem Matki Bożej Częstochow-
skiej to niezwykłe duchowe przeży-
cie dla każdego z nas.

24 października  odbyła się uroczy-
sta akademia z okazji Dnia Patrona. 
Jej oficjalną część rozpoczęła pani 
dyrektor M. Sobień, która powitała 
przybyłych gości:  panią D. Kaszubę 
- przewodniczącą Rady Rodziców, 
członków Rady Rodziców,  Rodziców,  
uczniów, nauczycieli, pracowników 
szkoły. Po wprowadzeniu sztandaru 
i odśpiewaniu hymnu szkoły autor-
stwa ks. M. Jagodzińskiego delegacja 
uczniów złożyła kwiaty pod tablicą 
upamiętniającą Patrona Szkoły. 
W swoim przemówieniu Dyrektor 
Szkoły wspomniała o niezwykłej 
więzi łączącej  św. Jana Pawła II z 
dziećmi i młodzieżą oraz ponadcza-
sowych naukach, które Papież kie-
rował do młodych ludzi. Następnie 
zgromadzeni obejrzeli prezentację 
ucznia klasy VII Jakuba Chojnackiego, 
który w ubiegłym roku szkolnym zajął 
II miejsce w Ogólnopolskim Konkur-
sie pod patronatem Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty -  „Mój Patron” i  
montaż słowno - muzyczny poświę-
cony Patronowi Szkoły.

W drugiej części uroczystości odbył 
się  finał V edycji Szkolnego Kon-
kursu o Janie Pawle II, który przygo-
towała i prowadziła pani B. Barańska. 
W bieżącym roku uczniowie oddzia-

łów 0 - III rywalizowali w konkursie 
plastycznym, uczniowie klas IV - VII 
w konkursie wiedzy.

10 listopada br. odbyła się w 
naszej szkole  akademia z okazji 
Święta Niepodległości. Uroczystość 
przygotowali uczniowie klas III i V 
pod kierunkiem pani H. Barcikowskiej  
i pana P. Zegarka. Po wprowadzeniu 
pocztu sztandarowego i odśpiewaniu 
hymnu państwowego głos zabrała 
pani dyrektor Małgorzata Sobień, 
która przypomniała okoliczności 
odzyskania przez naszą Ojczyznę 
niepodległości w 1918 r. Następnie 
społeczność szkolna obejrzała insce-
nizację poświęconą tej wyjątkowej 
dla naszego narodu rocznicy. Ucznio-
wie przypomnieli zgromadzonym 
okoliczności rozbiorów Polski ,walkę 
rodziców, nauczycieli i Kościoła kato-
lickiego o zachowanie języka, kultury 
i tożsamości narodowej oraz postać 
i zasługi Józefa Piłsudskiego. Po 
odśpiewaniu „Roty” wszyscy ze wzru-
szeniem wysłuchali upersonifikowa-
nej Ojczyzny, która prosiła, byśmy 
doceniali wolność wywalczoną przez 
naszych przodków, szanowali polskie 
wartości i tradycje , byli dla siebie  
„braćmi Polakami”.

Dobra zabawa ze 
szczyptą edukacji…

13 października br. uczniowie 
klasy VII wraz z opiekunami :  panią 
E. Skrzypczyńską - Hernik , panem 
M. Kilarem uczestniczyli  w 8 Nocy w 
Instytucie Lotnictwa w Warszawie. 
Jest to największa w Polsce nocna 
impreza edukacyjna, której celem 
jest popularyzacja sektora lotniczego 

i kosmicznego oraz promocja zawo-
dów inżynierskich. Podczas poprzed-
nich edycji zaprezentowało się ponad 
140 firm, instytucji i urzędów zaj-
mujących się lotnictwem. To jedyna 
noc w roku, kiedy udostępniane są 
dla zwiedzających laboratoria insty-
tutu. Warszawski Instytut Lotnictwa 
należy do najstarszych tego typu 
placówek badawczych  w Europie. 
Przez ponad 90 lat swojego istnienia 
wniósł ogromne zasługi  dla rozwoju 
polskiej i światowej aeronautyki.

W dniu 16 listopada 2017 roku 
dziewięcioro  uczniów z klas V i VII 
pod opieką pana M. Kilara i pana P. 
Zegarka wzięło udział w spektaku-
larnej lekcji wychowania fizycznego 
na ,,Artur Siódmiak CAMP” na war-
szawskim Torwarze. Dzieci miały 
wiele okazji do spróbowania  swo-
ich sił w konkurencjach  związanych 
z piłką siatkową, piłką nożną i piłką 
ręczną. Miały też okazję spotkać się 
z gwiazdami sportu i medialnymi 
osobowościami. W kuluarach - Mia-
steczku Sportu i Rekreacji - czekało 
na uczniów wiele atrakcji i niespo-
dzianek. Każdy z uczestników otrzy-
mał dyplom i pamiątkową koszulkę.

Wydarzenie to objęli patronatem: 
Anna Zalewska -  Minister Edukacji 
Narodowej, Witold Bańka - Minister 
Sportu i Turystyki. 

Wymagajcie od siebie…
Miesiąc listopad minął uczniom 

naszej szkoły pod znakiem kon-
kursów szkolnych, gminnych  
i powiatowych.

W dniu 25 października 2017r. 
w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Starych Zawadach odbył się finał 
powiatowego konkursu  wiedzy o 
szkodliwym działaniu narkotyków, 
alkoholu, nikotyny, tzw. „dopalaczy” 
oraz o niebezpieczeństwie wirusa 
HIV i choroby AIDS. PSP w Ludwi-
kowie reprezentowali: Weronika 
Chojnacka, Filip Szeliga z klasy V, 
Wiktoria Bogacz, Mateusz Kowal-
czyk z klasy VI oraz Maja Imiołek  
i Julia Stachura z klasy VII.

9 listopada 2017 r. odbyła się 
XXII edycja Gminnego Konkursu 
Poezji Patriotycznej. Konkurs pod 
patronatem Wójta Gminy Jedlińsk 
organizuje Gminne Centrum Kul-
tury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku. 
Wśród wyróżnionych i nagrodzonych 
znaleźli się następujący uczniowie 
PSP im. Jana Pawła II w Ludwikowie: 
Zosia Szymańska i Karolinka Głuch 
z klasy I, Tosia Tkaczyk i Mikołaj 
Łyżwa z klasy III, Zuzanna Jawor-
ska i Karolina Michałowska z klasy 
IV, Weronika Chojnacka z klasy V  
oraz Natalia Tkaczyk z klasy VII.

17 listopada 2017 r. odbył się 
szkolny etap Konkursu matematycz-
nego MKO. Wzięło w nim udział troje 
uczniów klasy VII: Klaudia Tatar, 
Natalia Tkaczyk, Dawid Wójcik.  

Dorota Molenda - Mokosa
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Z życia szkoły
Pierwsze miesiące roku szkol-

nego obfitowały w liczne uroczy-
stości i święta. Pod koniec wrze-
śnia świętowaliśmy obchody Dnia 
Chłopaka. Z tej okazji odbyła się 
dyskoteka dla uczniów szkoły, a 
ponadto wychowawcy wraz z kla-
sami zorganizowali wycieczki w 
ramach integracji zespołów. W paź-
dzierniku z kolei uroczyście święto-
waliśmy Dzień Edukacji Narodowej. 

Tego dnia odbyła się akademia, na 
której uczniowie zaprezentowali 
program artystyczny, złożyli życze-
nia pracownikom szkoły i wręczyli 
drobne upominki. Na koniec obcho-
dów święta zaprezentowali się pod-
opieczni Domu Pomocy Społecznej 
w Jedlance, którzy specjalnie na tę 
okazję przygotowali piękny występ. 
Kilka dni później pierwszoklasiści 
w obecności nauczycieli, rodziców 
i starszych kolegów złożyli uroczy-

ste ślubowanie. Na pamiątkę tego 
wydarzenia uczniowie zostawili w 
kronice szkoły swoje podpisy pod 
postacią odcisków kciuków i trady-
cyjnie posadzili drzewko na terenie 
wokół szkoły.

W listopadzie z kolei obchodzili-
śmy rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Przygotowany 
na tę okazję program artystyczny 
uświadomił uczniom istotę wydarze-
nia, które miało miejsce 99 lat temu. 

Dopełnieniem obchodów wydarzeń 
sprzed wielu lat był udział delega-
cji szkolnej wraz z pocztem sztan-
darowym w gminnych obchodach 
Narodowego Święta Niepodległości. 
Uczniowie złożyli kwiaty i zapalili 
znicz pod Pomnikiem Ku Czci Pole-
głych i Pomordowanych.

Listopad zakończył się zabawą 
andrzejkową, którą zorganizował 
Samorząd Szkolny.

16 października dotarły do naszej 
szkoły długo oczekiwane nowości 
wydawnicze zakupione w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa. Zakupu można było 

PSP w Starych Zawadach

o zasadach zachowania ostrożności 
w korespondencji i kontaktach z nie-
znajomym.

Święto Edukacji Narodowej
W szkole świętowaliśmy dzień 

wszystkich nauczycieli 16 paździer-
nika. Był to dzień, kiedy uczniowie 
podziękowali swoim wychowaw-
com i nauczycielom za trud i serce. 
Odbyła się akademia, podczas której 
dyrektor Ryszard Dziura podzięko-
wał pracownikom szkoły za pracę na 
rzecz dzieci i społeczności szkolnej, 
wręczył nagrody i podziękował wła-
dzom gminy za realizację inwestycji 
w naszej szkole. W imieniu władz 
gminy, głos zabrał sekretarz gminy 
Jedlińsk Andrzej Pawluczyk, który 
życzył, abyśmy za rok spotkali się 
w tym dniu już po drugim etapie 
remontu szkoły. Ponadto podzięko-
wał wszystkim nauczycielom i pra-
cownikom za odpowiedzialną pracę 
na rzecz szkoły. Życzenia w imieniu 
rodziców złożyła przewodnicząca 
Rady Rodziców Magdalena Trzmiel
-Wieteska, która podziękowała 
wychowawcom i nauczycielom za 
ofiarowane serce w pracy z uczniami 
naszej szkoły. Po części oficjalnej 
przyszedł czas na przedstawienie 
pt. „Trudna sprawa”, przygotowane 
przez uczniów klas VI i VII. Akademię 
uświetniły również występy szkol-
nego zespołu muzycznego prowa-
dzonego przez ks. Dawida Karasia. 
Odpowiedzialnym za uroczystość 
był Tomasz Ostrek.

W rocznicę…
17 października z inicjatywy 

ks. Dawida Karasia, miał miejsce 
w szkole Dzień Papieski. Odbył się 
on dzień po 39. rocznicy wyboru 
naszego rodaka kardynała Karola 
Wojtyły na papieża. W czasie apelu 
mogliśmy zobaczyć prezentację mul-
timedialną, która przybliżyła nam 
postać św. Jana Pawła II. Po wspól-
nym odśpiewaniu Barki, ulubionej 
piosenki papieża Polaka, ks. Dawid 
Karaś ogłosił wyniki konkursu papie-
skiego i różańcowego oraz wrę-
czył nagrody. Uczniowie otrzymali 
albumy poświęcone objawieniom 
Matki Bożej w Fatimie, figurki świę-
tych i aniołków, małe różańce-bran-
soletki na ręce, magnesy, breloczki 
oraz przede wszystkim różańce, nie-
które bardzo cenne, tak jak różaniec 
od samego papieża Franciszka oraz 
inne przywiezione z Fatimy i Rzymu.

Ślubowanie uczniów 
klasy pierwszej

19 października w poczet uczniów 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Braci Andrzeja i Józefa Załuskich 
w Jedlance przyjęto pierwszoklasi-
stów. Dzieci pod kierunkiem Bożeny 
Sobstyl przygotowały program 
artystyczny, w którym zaprezento-
wały swoje umiejętności wokalne i 
recytatorskie. Wykazały się również 
wiedzą dotyczącą naszej ojczy-
zny. Pasowania na uczniów szkoły 
dokonał dyrektor Ryszard Dziura. 
Ukoronowaniem aktu pasowania 
było wręczenie legitymacji szkol-
nych, pamiątkowych dyplomów, 
a od rodziców niespodzianek. Nie 
zabrakło pięknych życzeń dyrektora 
Ryszarda Dziury, przedstawiciela 
rodziców uczniów klasy pierwszej 
Jolanty Wus oraz przewodniczącej 
Rady Rodziców.

Przeciwko uzależnieniom
25 października w PSP im. Bata-

lionów Chłopskich w Starych Zawa-
dach odbył się finałowy etap kon-
kursu wiedzy o szkodliwym działa-
niu narkotyków, alkoholu, nikotyny, 
tzw. dopalaczy oraz o niebezpie-
czeństwie wirusa HIV i choroby 
AIDS, przeznaczony dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów z 
terenu gminy. Uczestnicy rozwiązy-
wali testy wiedzy o uzależnieniach 
i znaczeniu działań profilaktycznych. 
Organizatorem konkursu było Sta-
rostwo Powiatowe w Radomiu oraz 
Wójt Gminy Jedlińsk. Wzięli w nim 
udział oczywiście i uczniowie naszej 
szkoły pod opieką Marii Kosno. I 
miejsce zdobyła Aleksandra Żarłok, 
II – Emilia Kosecka, III – Katarzyna 
Nowakowska, dalej w kolejności: 
Natalia Skałbania, Mateusz Choj-
nacki i Weronika Okrój. Uczniowie 
otrzymali wspaniałe nagrody: tablet, 
radiomagnetofon i słuchawki, ufun-
dowane przez organizatorów.

Sukcesy w sporcie!
Drużyna chłopców w składzie: 

Piotr Cielniak, Filip Chojnacki, Woj-
ciech Konopka, Krystian Badeński, 
Jakub Maj, Bartosz Piwowarczyk, 

Mikołaj Malinowski, Wiktor Imiołek 
i Jakub Wieteska, zajęła III miejsce 
w gminnym turnieju piłki nożnej. 
Zawodników przygotował trener 
Ryszard Dziura.

6 listopada w naszej szkole odbył 
się Gminny Turniej Piłki Ręcznej 
dziewcząt i chłopców szkół pod-
stawowych. Wzięły w nich udział 
drużyny z Jedlanki, Wierzchowin, 
Starych Zawad i Wsoli. Dziewczynki 
z PSP w Jedlance zajęły II miejsce. 
Nasi chłopcy wygrali turniej i będą 
reprezentowali PSP w Jedlance i 
gminę Jedlińsk w dalszych etapach 
rozgrywek. Gratulujemy młodym 
sportowcom!

Mamy również II miejsce w finale 
powiatu radomskiego w mini piłce 
ręcznej chłopców. Tym samym 
udowodniamy, że z powodzeniem 
mierzymy się z wieloma większymi 
placówkami, odnosząc sukcesy. 
Cieszymy się z kolejnej wygranej. 
Zespół z Jedlanki wystąpił w skła-
dzie: Piotr Cielniak, Filip Chojnacki, 
Wojciech Konopka, Krystian Badeń-
ski, Jakub Wieteska, Mikołaj Mali-
nowski, Wiktor Imiołek i Jakub Maj.

Recytujemy…
9 listopada odbyła się XXII edycja 

Gminnego Konkursu Poezji Patrio-
tycznej. Konkurs pod patronatem 
Wójta Gminy Jedlińsk Kamila Dzie-
wierza organizuje Gminne Centrum 
Kultury i Kultury Fizycznej w Jedliń-
sku. Do konkursu przystąpiło stu 
siedemnastu młodych recytatorów 
ze szkół gminy Jedlińsk. Uczestnicy 
podzieleni zostali na kategorie wie-
kowe.

W kategorii przedszkoli wyróż-
nienie zdobyli: Mikołaj Szymański i 
Igor Szymański – opiekun Katarzyna 
Paduszek; w kategorii klas I–III: II 
miejsce – Kacper Kopycki z kl. II – 
opiekun Dorota Kucharczyk; w kate-
gorii klas IV–VI: I miejsce – Natalia 
Wójtowicz z kl. V; wyróżnienie: Ame-
lia Malinowska z kl .IV; w kategorii 
klas VII i szkół gimnazjalnych: I miej-

sce – Natalia Skałbania z kl. VII oraz 
Aleksandra Żarłok z kl. VII – opiekun 
Anna Paszkiewicz. Wszystkim mło-
dym recytatorom serdecznie gratu-
lujemy!

Wolna i Niepodległa
16 listopada odbyła się akademia 

z okazji Narodowego Święta Niepod-
ległości. Montaż słowno-muzyczny 
przygotowali uczniowie klasy siód-
mej pod kierunkiem Marii Muchy 
– nauczyciela historii. Mottem uro-
czystości były słowa „Wolna i Nie-
podległa”. Na wspólne świętowanie 
przybyli zaproszeni goście w oso-
bach Teodozji Bień – radnej powiatu 
radomskiego i Andrzeja Pawluczyka 
– sekretarza gminy Jedlińsk oraz 
mieszkańcy społeczności lokalnej.

Mistrzowie Kodowania 
z Jedlanki!

Ponownie o nas słychać na arenie 
ogólnopolskiej. Już jest kolejny spot 
kampanii edukacyjnej dotyczącej 
nauki programowania w szkole oraz 
wykorzystania nowoczesnych tech-
nologii z udziałem naszych uczniów i 
nauczycielki Agnieszki Szymańskiej. 
Cały świat będzie mógł zobaczyć 
jak nasi uczniowie pracują, uczą się 
i angażują w liczne projekty, korzy-
stają z gier i programów. Dzięki 
temu szybciej przyswajają wiedzę. 
Z tego innowacyjnego rozwiązania 
możemy korzystać dzięki kolejnej 
edycji programu Samsung „Mistrzo-
wie Kodowania”. To już piąta edycja, 
do której dostaliśmy zaproszenie za 
dotychczasowe działania (spot kam-
pani do obejrzenia tutaj: https://
www.youtube.com/watch?v=Gy-
r7oIYKU7Q).

Pamiętamy…
Listopad to czas, kiedy wspo-

minaliśmy tych, którzy odeszli. Na 
terenie szkoły przy Głazach Pamięci, 
przez cały listopad paliliśmy Świa-
tełko Pamięci za tych, którzy byli 
zawsze wierni dewizie Wojska 
Polskiego – „Bóg, Honor, Ojczy-
zna”. Wierni temu, co przyrzekali, 
czym żyli, wierni ludzkiej godności. 
Wszystkim tym, którzy nigdy nie 
chcieli przyjąć jarzma niewoli. Celem 
akcji jest uczczenie patriotyzmu, 
poczucia przynależności do społecz-
ności lokalnej, kształtowanie prawi-
dłowych postaw wobec Ojczyzny, 
szanowanie symboli narodowych. 
Dziękujemy wszystkim dzieciom i 
nauczycielom za włączenie się do 
akcji. Koordynatorem była Anna 
Paszkiewicz.

Anna Paszkiewicz
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Jesienne miesiące upłynęły w 
Publicznej Szkole Podstawowej im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Wierzchowinach bardzo pracowicie.

Uroczyste akademie
W piątkowe południe odbył 

się „Jesienny koncert życzeń” dla 
nauczycieli oraz pracowników obsługi 
szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej. 20 października spotkaliśmy się, 
by uczcić pamięć o wyjątkowym czło-
wieku, kapłanie i poecie – św. Janie 
Pawle II. 10 listopada uczciliśmy 99. 
rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Tematem przewod-
nim obchodów były postacie Tade-
usza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego.

24 listopada obchodziliśmy Świa-
towy Dzień Pluszowego Misia, w cza-
sie którego dzieci obejrzały insceni-
zację pt.: „O misiu, który odważył się 
być mądrym” oraz pierwszy odcinek 
przygód Misia Uszatka.

Przedstawienia
16 października najmłodsi ucznio-

wie naszej szkoły zobaczyli przed-
stawienie dotyczące zdrowego 
odżywiania. 13 listopada niezwykły 
czarodziej Jędrzej z wielką prostotą i 
profesjonalizmem oczarował zebra-
nych swymi magicznymi sztucz-
kami. 14 listopada w Resursie Oby-
watelskiej w Radomiu uczniowie 
klas  gimnazjalnych uczestniczyli w 
przedstawieniu pt. „Wspomnienia 
narkomanki”, które utrzymane było w 
konwencji fabularyzowanego doku-
mentu.

Sportowe zmagania
27 września i 4 października 

w Jedlińsku odbyły się eliminacje 
gminne w piłce nożnej. Drużyna 
chłopców w składzie: Maciej Sumiń-
ski, Hubert Zegarek, Dawid Rojek, 
Adrian Słomka, Klaudiusz Galiński, 
Patryk Zawadzki, Maciej Sumiński, 
Dawid Tarnowski, Adrian Trzewiński 
i Miłosz Pomarański, zajęła II miejsce. 
Drużyna dziewcząt: Zuzanna Król, 
Zuzanna Hebda, Izabela Sułkowska, 
Katarzyna Bogucka, Oliwia Boryczka, 
Maja Murawska, Wiktoria Puk, Wikto-
ria Rotuska, Wiktoria Matysiak i Kinga 
Rychel, zakończyła eliminacje na III 
miejscu. Ich młodsze koleżanki ze 
szkoły podstawowej – Kinga Kociń-
ska, Sandra Dawidowska, Julia Sumiń-
ska, Magdalena Sumińska, Aleksan-
dra Przedwój, Natalia Maj, Karolina 
Szatan, Magdalena Piwowarczyk, 

Maja Janus i Maja Matysiak, wywal-
czyły II miejsce.

16 października gościliśmy 
ponownie „Gortat Team” reprezentu-
jący Fundację Marcina Gortata MG13. 
Podczas trwania Szkolnego Skills 
Challenge nasi goście włączyli się 
do akcji „Czytanie na zawołanie” w 
ramach Międzynarodowego Miesiąca 
Bibliotek Szkolnych i zaprezentowali 
fragment książki Roberta Santiniego 
„Tajemnica śpiących sędziów”.

W eliminacjach do XX Mazowiec-
kich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 
minipiłce ręcznej drużyna dziewcząt 
w składzie: Magdalena Piwowarczyk, 
Karolina Szatan, Sandra Dawidow-
ska, Natalia Maj, Julia Sumińska, Mag-
dalena Sumińska, Kinga Kocińska i 
Aleksandra Przedwój, wywalczyła 
3. miejsce. Na 4. miejscu zakończyli 
rozgrywki chłopcy. W eliminacjach 

zagrali: Bartłomiej Górka, Cezary 
Pomarański, Damian Zawadzki, Filip 
Przytulski, Kamil Bartnik, Jakub 
Murawski, Bartosz Senator o Kamil 
Sadowski.

8 listopada odbył się Halowy 
Turniej Piłki Nożnej z Okazji Dnia 
Niepodległości. Drużyna w składzie: 
Dawid Ćwiek, Szymon Janeczek, 
Jakub Gawin, Dawid Jędrzejewicz, 
Damian Bień, Bartłomiej Murawski, 
Dawid Rosłoniec i Maciek Wojcie-
chowski, wywalczyła brązowy medal.

Wycieczki
Liczne wycieczki wzbudzają wiele 

niezapomnianych wrażeń. 5 paź-
dziernika grupa uczniów uczestni-
czyła w lekcji w kinie oraz projekcji 
filmu pt. „Za niebieskimi drzwiami”. 
10 października uczniowie klas 4–6 
pod opieką wychowawców udali się 
w Góry Świętokrzyskie. W progra-
mie wyprawy znalazło się Muzeum 
Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, 
zwiedzanie ruin zamku w Chęcinach, 
Centrum Nauki Leonardo da Vinci 
oraz Jaskinia Raj. Uczniowie klasy 
trzecich gimnazjalnych z opiekunami 
uczestniczyli w 8. Nocy w Instytucie 
Lotnictwa. 30 października najmłod-
sze dzieci zobaczyły, jak wygląda 
praca strażaków w Państwowej 
Straży Pożarnej w Radomiu. Obej-
rzały również film „Dzieci z Buller-
byn” w Mazowieckim Centrum Sztuki 
Współczesnej „Elektrownia”. 17 listo-
pada na basen „Neptun” do Rado-
mia wyjechała 35-osobowa grupa 
uczniów. 20 listopada gimnazjaliści 
zwiedzili Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Pięknie dziękujemy poseł Annie 
Kwiecień i wójtowi Kamilowi Dzie-
wierzowi za poświęcony nam czas.

Konkursy

PSP w Wierzchowinach

dokonać dzięki temu, że nasza 
szkoła zgłosiła swój udział w pro-
gramie rządowym. Cieszymy się, 
że zasoby naszej biblioteki szkol-
nej z roku na rok sukcesywnie  
są poszerzane.

Konkursy
1 października reprezentacja 

szkoły uczestniczyła w festynie 
„Środowisko przyjazne pszczołom“, 
który zorganizował Związek Gmin 
Radomka. Sukcesem mogą pochwa-
lić się Aleksandra Popiel z kl. VII, 
która zajęła III miejsce w konkursie 
o ochronie przyrody oraz Aleksandra 
Stachowiak z kl. VI, która w konkur-
sie plastycznym „Pszczoła 4D“ zajęła 
IV miejsce.

25 października w naszej szkole 
odbył się finał powiatowego kon-
kursu z wiedzy o szkodliwym działa-
niu narkotyków, alkoholu, nikotyny, 

tzw. „dopalaczy“ oraz o niebezpie-
czeństwie wirusa HIV i choroby AIDS 
wśród młodzieży szkolnej w gminie 
Jedlińsk. W etapie finałowym udział 
wzięło aż 54 uczniów. Spośród 
nich wyłoniono zwycięzców, wśród 
których znaleźli się także reprezen-

tanci naszej szkoły. Wysokiej jakości 
nagrody (tablety, radioodtwarzacz 
OR+CD, słuchawki bezprzewodowe, 
słuchawki Bluetooth) wręczali 
zaproszeni goście: radna powiatu 
Teodozja Bień, główny specjalista 
ds. promocji zdrowia – koordynator 
powiatowy ds. uzależnień Wanda 
Jeszka, wójt gminy Jedlińsk Kamil 
Dziewierz, przewodniczący rady 
gminy Jedlińsk Marcin Drewnowski, 
przewodniczący Gminnej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych Andrzej Pawluczyk.

Sukcesem zakończył się także 
udział reprezentantów szkoły w 
XXII Gminnym Konkursie Recyta-
torskim Poezji Patriotycznej, który 
odbył się w CKiKF w Jedlińsku. W 
kategorii klas młodszych Kuba Tabo-
rek uzyskał wyróżnienie, w kate-
gorii klas IV–VI nagrodzeni zostali 
Igor Bartos i Weronika Broda, któ-
rzy ex equo otrzymali I miejsce, 

a w kategorii klas VII wyróżnieni 
zostali Jakub Kowalczyk, Laura Firlej  
i Bartosz Walczak.

Sport
Początek jesieni nie rozpiesz-

czał nas piękną pogodą, ale mimo 
to 24 września udało się zorga-
nizować I Bieg Uliczny o Puchar 
Wójta Gminy Jedlińsk, w którym z 
sukcesem wystąpili reprezentanci 
naszej szkoły. W kategorii klas III–IV 
Leon Zakrzewski zdobył II miejsce, 
a Adam Bednarek III miejsce. Na 
podium uplasował się także Oskar 
Bednarek, który w kategorii klas V–
VI zajął III miejsce. Wśród dziewcząt 
najlepsze okazały się Maja Piwo-
warczyk i Ada Bieniek z klasy V, 
które w swojej kategorii wiekowej 
zajęły kolejno II i III miejsce.

W październiku drużyna chłop-
ców uczestniczyła w gminnym 
turnieju minipiłki nożnej chłopców, 
zajmując V miejsce.

6 listopada w PSP w Jedlance 
odbył się Gminny Turniej Piłki Ręcz-
nej Dziewcząt i Chłopców szkół 
podstawowych. W klasyfikacji 
chłopców drużyna zajęła III miejsce, 
a w klasyfikacji dziewcząt – IV. Dwa 
dni później reprezentacja uczniów 
klasy IV wzięła udział w Halo-
wym Turnieju Piłki Nożnej z okazji 
Święta Niepodległości, który odbył 
się we Wsoli. Nasza drużyna zajęła 
V miejsce.

Ewa Murdza



32

Stypendyści
W ramach projektu „Mazowiecki 

program stypendialny dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych – najlep-
sza inwestycja w człowieka”, po 
raz kolejny nasi  uczniowie otrzy-
mali stypendia naukowe w kwocie 
4.770 zł na rozwój w wybranym 
przez siebie kierunku. W tym roku 
czworo uczniów z klas drugich 
(Maciej Kolasa, kl. IIb, Agata Piszak, 
kl. IIb, Wiktoria Wąsik, kl. IIb, Zuzanna 
Narożnik, kl. IIc) realizuje projekt 
edukacyjny w ramach przyznanego 
stypendium z fizyki (nauczyciele
-opiekunowie: Justyna Salak i Aldona 
Kaim) oraz jeden uczeń (Franciszek 
Makulski, kl. IIa) z języka angiel-
skiego (nauczyciel-opiekun: Marta 
Powęska-Okoń) oraz uczniowe 
klasy IIIc Filip Lutek, z informatyki 
(opiekun Roman Wójcik), Andżelika 
Górnik i Martyna Bieniek z j. niemiec-
kiego (opiekun Anna Gospodarczyk).  
Ponadto nasi tegoroczni absol-
wenci: Anna Religa, Kacper Chudzik i 
Tomasz Fijałkowski realizują projekt 
w ramach stypendium w szkołach 
ponadgimnazjalnych. Serdeczne 
podziękowania dla Agnieszki Bie-
niek-Stężalskiej, która od początku 
pomaga i wspiera uczniów, rodziców 
i nauczycieli na każdym etapie reali-
zacji stypendium. W ramach zapla-
nowanych działań uczniowie: Maciej 
Kolasa, Agata Piszak i Wiktoria 
Wąsik oraz opiekunowie: Agnieszka 
Piszak i Justyna Salak uczestniczyli 
24.11.2017 r. w Comic Con Warsaw, 
w największym centrum targowo
-kongresowym w Europie Środkowej 
Ptak Warsaw Expo. Uczniowie korzy-
stali z wielu atrakcji m.in. z fioleto-
wej sali nauk, gamesroomu, a także 
wysłuchali paneli z gwiazdami.

Tradycja to jeden z 
podstawowych fundamentów 
naszej tożsamości, to nasza 

pamięć o przeszłości…
Cieszymy się bardzo, że i w tym 

roku szkolnym nasi uczniowie licznie 
reprezentowali szkołę w XXIII edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Histo-

rycznego im. majora Marka Gajew-
skiego „Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego w latach 1887–1922. O 
niepodległość i granice Rzeczypo-
spolitej”. Organizatorem konkursu 
jest Mazowiecki Kurator Oświaty. Do 
kolejnego etapu rejonowego zakwa-
lifikowali się Franciszek Makulski, kl. 
IIb gimnazjum (nauczyciel historii 
Sabina Zięba) oraz Maja Ptaszek, kl. 
VIIb, Ada Walczak, kl. VIIb, Agata Kie-
piela, kl. VIIa i Magdalena Krawczyk 
kl. VIb. (nauczyciel historii Justyna 
Bujek). Trzymamy kciuki za jak naj-
lepsze wyniki w kolejnym etapie.

„Szczęście to jedyna rzecz, która 
się mnoży, jeśli się ją dzieli”
W naszej szkole jak co roku włą-

czamy się aktywnie w różnorakie 
akcje charytatywne i pomoc na 
rzecz drugiego człowieka. Odbył 
się w listopadzie kiermasz ciast, 
który zorganizowało koło misyjne 
z s. Iwoną Oraniec. Zebrana kwota 
zostanie przekazana na rzecz misji. 
Ponadto wolontariusze z opieku-
nem Anną Gospodarczyk włączyli 
się w zbiórkę kocy, kołder i żyw-
ności dla schroniska zwierząt w 
Urbanowie i Wincentowie. Myślimy 

także o naszych rodakach żyjących 
poza granicami kraju. Po raz kolejny 
zbieramy żywność i inne artykuły 
dla Polaków żyjących na kresach. 
Akcję na terenie szkoły koordynują 
Justyna Turzyńska i Jolanta Politow-
ska. Włączyliśmy się też w pomoc dla 
mieszkańców Białorusi – koordynator 
Elżbieta Religa. Wspieramy także 
bohaterów narodowych – kombatan-
tów wojennych – zbiórkę koordynują 
Urszula Chudzik i Justyna Bujek. 
Pamiętamy także o mieszkańcach 
naszej gminy, włączając się w aka-
cję „Szlachetna paczka” – koordyna-
torkami są dyrekcje naszej szkoły 
Elżbieta Religa, Justyna Turzyńska i 
Agnieszka Piszak.

Wiele zyskasz na ochronie
 środowiska

Od połowy września do 17 listo-
pada zbieraliśmy zużyte telefony 
komórkowe, tym samym włączając 
się do aktywnego uczestnictwa w 
IX edycji ogólnopolskiej akcji ekolo-
gicznej, pod hasłem: ODDAJ ZUŻYTY 
TELEFON KOMÓRKOWY – ATRAK-
CYJNE NAGRODY CZEKAJĄ. Akcja 
nawiązuje do międzynarodowej akcji 
ekologicznej: „Sprzątanie Świata 
2017” (Clean Up the World 2017). 
Udało nam się zebrać 12 kilogramów 
telefonów bez baterii. Szkoła za 
każdy oddany kilogram otrzyma bon 

o wartości 5 zł. Cieszymy się bardzo, 
że nasi najmłodsi uczniowie tak akty-
wie uczestniczyli w akcji. Serdeczne 
podziękowania dla wychowawców, 
którzy pomogli w zbiórce telefonów. 
Należy wyróżnić ucznia klasy 3b 
Mikołaja Walczaka, który przyniósł 
ok. 50 zużytych telefonów. Akcję na 
terenie szkoły koordynowała Justyna 
Salak z pomocą uczniów z samo-
rządu uczniowskiego.

Wieczór poezji patriotycznej
Dnia 16 października 2017 r. w 

naszej szkole odbył się wieczór poezji 
patriotycznej. W pierwszej części 
wystąpili uczniowie nagrodzeni w 
XXII Konkursie Recytatorskim Poezji 
Patriotycznej organizowanym przez 
GCKiKF w Jedlińsku. Uczniowie pięk-
nie zaprezentowali się udowadnia-
jąc tym samym, że słowo patriotyzm 
bliskie jest ich sercu. Drugą część 
wieczoru rozpoczęli gimnazjaliści 
z klas drugich przedstawiając swój 
projekt edukacyjny. Przygotowali 
program wzbogacony prezentacją 
multimedialną. Uczniowie zachwycili 
swoją interpretacją utworów patrio-
tycznych sięgających średniowiecza 
aż po czasy współczesne. Wieczorek 
uświetnili też uczniowie śpiewający 
pieśni patriotyczne oraz uczniowie 
grający na skrzypcach „Rotę” Marii 
Konopnickiej. Licznie przybyli goście 
i mieszkańcy gminy Jedlińsk nie kryli 
wzruszenia i gratulowali młodzieży 
za przygotowanie tak wzruszają-
cego wieczoru poezji patriotycznej. 
Nad całością czuwali opiekunowie 
projektu edukacyjnego: Anna Mali-
nowska, Monika Makulska, Justyna 
Salak. Jak co roku na gości kawia-
renki poetyckiej czekał też słodki 
poczęstunek przygotowany przez 
rodziców uczniów biorących udział w 
projekcie. Z tego miejsc pragniemy 
im serdecznie podziękować za 
pomoc i zaangażowanie w przygoto-
wanie tej imprezy.

Spotkanie literackie z Izabellą 
Mosańską w szkolnej bibliotece

W dniu 24 października 2017 r. w 
szkolnej bibliotece odbyło się spo-
tkanie z Izabellą Mosańską – autorką 
tomiku wierszy „Różowe okulary 
na czarną godzinę”, zorganizowane 

ZSP w Jedlińsku

W środę 25 października rozstrzy-
gnięty został powiatowy konkurs 
wiedzy o szkodliwym działaniu nar-
kotyków, alkoholu, nikotyny, tzw. 
„dopalaczy” oraz o niebezpieczeń-
stwie wirusa HIV i choroby AIDS. 
Nagrodzeni uczniowie naszej szkoły 
to: Adrian Trynkos, Anna Bednarczyk, 
Magdalena Piwowarczyk, Hubert 
Dobrzański, Karolina Szatan, Mag-
dalena Mąkosa, Dominika Zegarek, 
Dawid Drewnowski, Karolina Zabiel-
ska, Sylwia Kruk, Wiktoria Chojnacka 
i Kinga Rychel.

Już po raz dwudziesty drugi odbył 
się w Jedlińsku Gminny Konkurs Recy-
tatorski „Poezja Patriotyczna”. Rów-
nież uczniowie naszej szkoły znaleźli 
się w gronie nagrodzonych recyta-
torów. W kategorii klas 0: II miejsce 
zdobył Kordian Karolak, wyróżniony 
został Fabian Kucharski; w katego-
rii klas 1–3: miejsce III zajęła Nikola 
Boryczka, a wyróżnienie otrzymała 
Ilona Murawska. Z kolei w katego-
rii klas 4–6: I miejsce zajął Czarek 

Cielniak, II miejsce Zuzia Konopka, 
wyróżniona została Ola Przedwój. 
W kategorii klas 7 wyróżniono Alek-
sandrę Kobzę, a w ostatniej kategorii 
wiekowej II miejsce przypadło Dawi-
dowi Drewnowskiemu, natomiast III 
miejsce Tomaszowi Gierasińskiemu  

z klasy IIIb gimnazjum.
W ramach Międzynarodowego 

Miesiąca Bibliotek Szkolnych Paulina 
Lasota podjęła wiele działań i konkur-
sów. Akcja „Czytanie na zawołanie” 
wywołała wiele emocji i rozbudziła 
ciekawość czytelniczą wśród uczniów. 

Przez tydzień, każdego dnia, wszyscy 
o tej samej godzinie integrowali się, 
czytając głośno wybrane książki.

Wydarzenia
Nasza szkoła po raz drugi wzięła 

udział w Światowym Dniu Tabliczki 
Mnożenia oraz w akcji „Śniadanie daje 
moc”.

17 listopada uczniowie wszystkich 
klas gimnazjalnych oraz nauczyciele 
byli w przedsiębiorstwie RADMOT w 
Woli Gutowskiej. Spotkanie odbyło się 
w ramach doradztwa zawodowego.

21 listopada promowaliśmy Mię-
dzynarodowy Dzień Tolerancji oraz 
Światowy Dzień Życzliwości i Pozdro-
wień. Efektem były kartki z cytatami 
pełnymi życzliwych słów, kolorowe 
plakaty oraz tablica ze „Słonecznymi 
Pozdrowieniami”.

Dzięki zaangażowaniu całej spo-
łeczności szkolnej możemy cieszyć się 
tak bogatą ofertą działań edukacyj-
nych i wychowawczych.

Patrycja Wieczorek
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Uroczystości szkolne i lokalne
We wrześniu w naszej szkole 

odbyły się apele poświęcone wrze-
śniowym rocznicom. Pierwszy doty-
czył 78. rocznicy wybuchu drugiej 
wojny światowej i wkroczenia ZSRR 
w granice Rzeczypospolitej, drugi 
– 78. rocznicy powstania Polskiego 
Państwa Podziemnego.

12 października w przedszkolu 

odbyło się uroczyste pasowanie 
na przedszkolaka. Była to pierwsza 
wyjątkowa uroczystość w życiu 
dzieci, które rozpoczęły swoją przy-
godę z przedszkolem. Dyrektor 
Paweł Stępnikowski i wicedyrektor 
Lidia Parendyk za pomocą „czaro-
dziejskiego ołówka” dokonali uro-
czystego „Aktu pasowania”. Z kolei 
13 października odbyło się ślubowa-

ZSP we Wsoli

przez Anetę Kacprzak – nauczyciela 
bibliotekarza. Izabella Mosańska 
opowiadała ciekawostki ze swojej 
książki „Zasłużeni dla Radomia i 
okolic patroni radomskich ulic”. Pre-
zentowała swoje wiersze i zachęcała 
młodzież do aktywnego spędza-
nia czasu ze słowem pisanym. W 
spotkaniu uczestniczyły delegacje 
z klas V-tych, VI-tych, VII-mych, 
klas gimnazjalnych oraz zaproszeni 
goście, a mianowicie: Bożena Sta-
rzyńska – dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Jedlińsku i Ewa Bartula–  
doradca wójta ds. oświaty. Podczas 
tego spotkania zaprezentowane 
zostały również wiersze napisane 
przez uczniów w ramach ogłoszo-
nego wcześniej konkursu na twór-
czość własną.

Uczennice Olga Sułek i Aleksan-
dra Roguś z kl. 5a napisały wiersz 
pt. „Jesień”, Andżelika Górnik z kl. 3c 
napisała wiersz pt. „Apel o szcze-
rość”, a Joanna Mokosa z kl. 3a gim-
nazjum wiersz „Zakręcony dzień”. 
Teksty okazały się doskonałym 
ćwiczeniem językowym oraz spraw-
dzianem umiejętności pisarskich. 
W nagrodę uczennice otrzymały od 
Izabelli Mosańskiej tomik wierszy 
napisany wspólnie z przyjaciółką 
Grażyną Zarębską „Wydziergane ze 
wzruszeń”.

Autorka chętnie odpowiadała na 
pytania uczniów i z przyjemnością 
wpisywała autografy. W podzię-
kowaniu za spotkanie autorka 
otrzymała od nas album obrazujący 
piękno Jedlińska i okolic.

Lekcja z mistrzami
31 października 2017 r. gościli-

śmy trenera i zawodników Cerradu 
Czarnych Radom. Spotkanie odbyło 
się w ramach Lekcji z Mistrzami, 
która jest częścią projektu Partner-
stwa Regionalnego Czarni. Trener 
Robert Prygiel i zawodnicy – Kamil 
Droszyński, Jakub Ziobrowski, Michał 
Filip oraz Norbert Huber przeprowa-
dzili lekcję wychowania fizycznego, 
która rozpoczęła się rozgrzewką 
siatkarską, a zakończyła meczem. W 
ramach partnerstwa gminy Jedlińsk 
i Czarnych Radom uczniowie naszej 
szkoły wyjeżdżają również na mecze 
Plus Ligi, i w tym roku szkolnym byli 
już na meczu Czarnych w Zawier-
ciu oraz w sobotę 25 listopada na 
spotkaniu Cerradu Czarnych Radom  
z AZS Olsztyn.

„Wszelka władza społeczności 
ludzkiej początek swój bierze 
z woli narodu”, czyli o wizycie 

w Sejmie
20 listopada 2017 r. szesnaścioro 

uczniów nagrodzonych za osią-
gnięcia w nauce w roku szkolnym 

2016/2017 oraz opiekun Agnieszka 
Piszak wzięli udział w wycieczce do 
Warszawy ufundowanej przez poseł 
Annę Kwiecień. Głównym punktem 
programu było zwiedzanie gma-
chu Sejmu i Senatu Rzeczypospo-
litej Polskiej. Podczas zwiedzania 
uczniowie poznali historię oraz funk-
cjonowanie parlamentu. Młodzież 
najbardziej była zainteresowana 
codzienną pracą, obowiązkami i 
prawami parlamentarzystów. Duże 
wrażenie na wszystkich uczniach 
zrobiła Sejmowa Sala Posiedzeń, w 
której odbywają się debaty i głoso-
wania. Po Sejmie oprowadziła nas 
poseł Anna Kwiecień oraz przewod-
nik. Dziękujemy za miłe przyjęcie i 
ciekawą lekcję historii.

Co wiesz o niepodległości?
Kolejny rok szkolny, kolejny listo-

pad kołyszący się opadającymi 
liśćmi, subtelnym zapachem chry-
zantem oraz gorzkim smakiem igli-
wia, przypominającego pamięć o 
tym, co minione, co odeszło. Listo-
pad refleksji, listopad zadumy, listo-
pad pamięci, listopad świętowania 
odzyskania wolności… I tym raz 
nasi uczniowie podwójnie przygoto-
wali się do obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości. Pierwszy 
etap to szkolne eliminacje do Gmin-
nego Konkursu Poezji Patriotycznej, 
w których (w samych klasach IV–VII 
i gimnazjum) wzięło udział prawie 
40 recytatorów, nie licząc oddziałów 
młodszych! Szranki poetyckie miały 
swoją dominantę w Centrum Kultury 
w Jedlińsku 9 listopada 2017 r. Mło-
dzi artyści z terenu całej gminy wal-
czyli o laur najlepszych, dzierżąc w 
dłoniach poezje Mickiewiczów, Sło-
wackich, Różewiczów, Herbertów… 
Wyłoniono najlepszych! Stanęliśmy 
na podium! Tak wygląda konkursowe 
zestawienie:

W kategorii szkoły podstawowe 
– oddziały przedszkole: I miejsce – 
Aleksandra Malinowska, grupa 02 – 
wychowawca Beata Kaczor.

W kategorii szkoły podstawowe 
– klasy 1–3: III miejsce – Antonina 
Makulska, kl. 3A – wychowawca Kry-
styna Żuchowska.

W kategorii szkoły podstawowe 
– klasy 4–6: II miejsce – Roksana 
Kazana, kl. 5B – przygotowała Anna 
Kraska; II miejsce – Gustaw Ptaszek, 
kl. 6B – przygotowała Anna Kraska.

Wyróżnienia w kategorii szkoły 
podstawowe – klasy 1–3: Dawid 
Brzeziński, kl. 1C – wychowawca Elż-
bieta Stachurska; Karolina Turzyń-
ska, kl. 1B – wychowawca Donata 
Chojnacka; Ewa Łoboda, kl. 1B – 
wychowawca Donata Chojnacka; 
Jan Dziewierz, kl. 2B – wychowawca 
Beata Bilska; Zofia Kraska, kl. 3B – 

wychowawca Krystyna Kapusta.
Wyróżnienie w kategorii szkoły 

podstawowe – klasy 4–6: Amelia 
Jaszczyk, kl. 6A – przygotowała Syl-
wia Dąbrowska; Erwin Konopka, kl. 
6A – przygotowała Sylwia Dąbrow-
ska.

W kategorii szkoły podstawowe 
– klasy 7 i klasy gimnazjalne: I miej-
sce – Rafał Imiołek, kl. 7A – przygoto-
wała Anna Kraska; II miejsce – Marta 
Krupa, kl. 3A – przygotowała Monika 
Makulska; II miejsce – Filip Lutek, kl. 
3C – przygotowała Katarzyna Wal-
czak; II miejsce – Franciszek Makul-
ski, kl. 2A – przygotowała Anna 
Malinowska, III miejsce– Urszula 
Lipiec, kl. 3A –  przygotowała  
Monika Makulska.

Drugą częścią obchodów Naro-
dowego Święta Niepodległości 
była uroczysta akademia, pod-
czas której swoich talentów uży-
czyli uczniowie klas trzecich (a i 
b), którzy zatańczyli poloneza i 
kujawiaka oraz uczniowie klas IV–
VII, prezentujący słowo mówione, 
recytację oraz pieśni patriotyczne. 
Nad całością czuwały nauczycielki: 
Justyna Bujek, Anna Kraska, Agata 
Kowalczyk oraz Sylwia Dąbrowska. 
Piękna scenografia to znów zasługa 
naszej mistrzyni sztuki plastycznej  
Teresy Leśniewskiej.

Twoja moc zależy 
od śniadania!

„Śniadanie daje moc” to tytuł 
programu, który realizowany był w 
naszej szkole w klasach 0–III. Koor-
dynatorkami programu były nauczy-
cielki edukacji wczesnoszkolnej 
– Beata Kaczor, Donata Chojnacka 
oraz dyrektor szkoły Elżbieta Religa. 
Głównymi założeniami podjętych 
działań było przypomnienie uczniom 
12 zasad prawidłowego żywienia 
oraz regularnego spożywania owo-
ców i warzyw w myśl zasady – „pięć 

porcji warzyw i owoców”. Podsu-
mowaniem programu było wspólne 
śniadanie, na które zaproszono gości 
– wójta gminy Jedlińsk Kamila Dzie-
wierza, Ewę Bartulę – doradcę wójta 
ds. oświaty, Teodozję Bień – radną 
powiatową oraz przedstawicielkę 
jedlińskiego Centrum Zdrowia – Irenę 
Olszewską. Śniadanie przygotowy-
wali nasi uczniowie z nieocenioną 
pomocą zaproszonych rodziców 
zaangażowanych we współpracę ze 
szkołą oraz nauczycieli. Śniadanie 
wypadło przepysznie!

Dzień Pluszowego Misia
We wtorek 27 listopada 2017 r. 

dzieci z oddziałów przedszkolnych 
i przedszkola obchodziły Dzień Plu-
szowego Misia. W tym dniu do szkoły 
razem z dziećmi przyszły pluszowe 
misie. Niektóre były duże, inne 
malutkie. Dzieci poznały historię 
powstania pluszowego misia i zoba-
czyły najsławniejszych bohaterów 
spotykanych w dziecięcej literaturze 
i filmach animowanych, oglądając 
prezentację multimedialną przygo-
towaną przez nauczycieli Anetę Kac-
przak i Agnieszkę Migę.

Pod koniec spotkania odbyło się 
podsumowanie konkursu plastycz-
nego „Mój Miś” zorganizowanego dla 
uczniów z oddziału przedszkolnego i 
przedszkola przez Agnieszkę Migę. 
Wpłynęło wiele prac wykonanych 
różnymi technikami przez dzieci z 
pomocą rodziców, co pozwoliło na 
stworzenie pięknej wystawy na 
szkolnym korytarzu.

Nagrody dla wszystkich biorą-
cych udział w konkursie ufundo-
wała Rada Rodziców. Wicedyrektor 
Justyna Turzyńska wręczyła uczniom 
maskotki – misie, a Agnieszka Miga 
„małe co nieco” – słodki upominek.

Justyna Salak
Anna Kraska

Aneta Kacprzak
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nie klas pierwszych. Dzieci w obec-
ności rodziców i zaproszonych gości 
przedstawiły swoje umiejętności 
pozwalające im wkroczyć w świat 
uczniów Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Witolda Gombrowicza. 
Po uroczystym ślubowaniu odbyło 
się pasowanie, którego dokonali 
dyrektor szkoły oraz zaproszeni 
goście – m.in. wójt gminy Jedlińsk i 
przedstawiciele rady gminy. Uroczy-
stość ta przyniosła radość nowym 
uczniom naszej szkoły. Życzymy 
im wielu sukcesów. W tym dniu 
także uczniowie klasy IIIa gimna-
zjum przedstawili humorystyczną 
scenkę z życia szkoły z dedykacją 
dla nauczycieli i pracowników szkoły  
w dniu ich święta.

8 listopada Halowy Turniej Piłki 
Nożnej rozpoczął obchody Narodo-
wego Święta Niepodległości. Tur-
niej przeznaczony był dla uczniów 
klas czwartych i młodszych z całej 
gminy. Organizatorem turnieju 
była szkoła i Klub Sportowy „Stra-
żak Wielogóra”, który w całości 
sfinansował zawody. Pierwsze 
miejsce zajęła drużyna z ZSP w 
Jedlińsku, drugie – ZSP we Wsoli,  
trzecie – PSP w Wierzchowinach.

W obchody Narodowego Święta 
Niepodległości włączyły się przed-
szkolaki i uczniowie klas I i II, którzy 
zaprezentowali wiersze i piosenki o 
tematyce patriotycznej, z ogromną 
dumą i powagą odśpiewali hymn 
Polski. Zostali nagrodzeni grom-
kimi brawami, co wywołało w nich 
wiele radości. 14 listopada, także z 
tej okazji obejrzeli przedstawienie 
teatralne „O Lechu, Czechu i Rusie”. 
Dzieci utrwaliły symbole narodowe: 
godło i jego historię, flagę i hymn 
narodowy.

Uczniowie klas IV–VII i gimnazjum 
obchodzili tę uroczystość, przygoto-
wując uroczystą akademię. Na sce-
nie przy dźwiękach bijącego zegara 
pojawiła się niezwykła postać 
– Duch Dziejów, który przeniósł 
nas w czasie. W inscenizacji udział 
wzięli uczniowie klas: IVc, Va, Vb, 
VIb, VIIa i VIIb oraz IIa gimnazjum 
(Andżelika Bartosiak, Aleksandra 
Adamczyk, Daria Czarnecka, Nikola 
Dryja, Maja Guzińska, Nikola Jaku-
biak, Nikola Kozłoska, Piotr Maślak, 
Kacper Nowak, Maciej Bonk, Iga 
Dryja, Kacper Górka, Zuzanna Licbar-
ska, Maciej Okruta, Wiktoria Rybska, 
Marta Wiśniewska, Natalia Wiśniew-
ska, Jakub Wójcik, Julia Gryz, Karolina 
Płowiec, Anna Płaskocińska, Julia 

Kalita, Wiktor Chodowicz, Karina 
Fijołek, Wojciech Kociński, Oliwia 
Kowalczyk, Natalia Łącka, Karolina 
Marszałek, Wiktoria Poneta, Patrycja 
Religa, Wiktoria Wieczorek).

Uczniowie naszej szkoły mieli 
zaszczyt uświetnić gminne obchody 
Narodowego Święta Niepodległości 
w kościele pw. św. Apostołów Pio-
tra i Andrzeja, w którym wystawili 
fragmenty sztuki Adama Szafrańca 
„Pisk Orła Białego”. W rolę boha-
terów wcielili się: Piotr Ślarzyński, 
Aleksandra Lewandowska, Kac-
per Klocek, Klaudia Potera, Mikołaj 
Kozłowski, Karolina Rylska, Patry-
cja Koniuszy, Krzysztof Porzyczka, 
Wojciech Kociński, Natalia Michalik, 
Dawid Durok, Adrian Rafalak, Oskar 
Nowocień, Konrad Prokopowicz.

Pamiętaliśmy także o zmarłych 
zasłużonych dla Ojczyzny, którzy 
spoczywają na cmentarzu parafial-
nym we Wsoli. Na grobie Niezna-
nego Żołnierza złożyliśmy kwiaty i 
zapaliliśmy znicze.

Konkursy i osiągnięcia
W XXII Gminnym Konkursie Recy-

tatorskim organizowanym przez 
Gminne Centrum Kultury i Kultury 
Fizycznej w Jedlińsku uczniowie 
naszej szkoły zdobyli nagrody i 
wyróżnienia: Oliwia Wasiak, kl. Ia 
– I miejsce, Kacper Kiepiela, kl. VIa 
– II miejsce, Oliwier Klocek, kl. IIIc i 
Zuzanna Maślak, kl. 0b – III miejsce. 
Wyróżnienia: Lena Jędrasiewicz, 
Izabela Wojciechowska, Małgorzata 
Kucharczyk, Aleksandra Gierasińska.

Nasi uczniowie zaangażowali 
się także w następujące konkursy: 
„Tysiąc powodów, by czytać” i kon-
kurs „Wiedzy o uzależnieniach”.

Nietypowe święta
„Dzień Miodu” obchodzony 14 

września przygotowali członkowie 
szkolnego koła LOP i Szkolnego 
Wolontariatu.

We wrześniu najmłodsi obcho-
dzili „Dzień Przedszkolaka” i „Dzień 
Chłopaka”. Z tej okazji dzieci uczest-
niczyły we wspólnych zabawach i 
grach. Na pamiątkę tych wydarzeń 
otrzymały dyplomy, ordery i upo-
minki.

Październik rozpoczął się „Dniem 
Uśmiechu”. Wszystkie przedszkolaki 
tego dnia kolorowały uśmiechnięte 
buźki i zarażały uśmiechem.

Kolejnym świętem w tym mie-
siącu był „Owocowy Dzień” i „Dzień 
Jabłka”. Uczniowie dowiedzieli, się 

jak ważny wpływ mają owoce dla 
zdrowia. Imprezę przygotowali 
członkowie Szkolnego Koła Wolonta-
riatu i PCK.

W ramach warsztatów języko-
wych „Time for a story” dzieci z klas 
IIIa i IIIb wraz z rodzicami i dyrekcją 
szkoły obejrzeli film o koleżance, 
Blance Traczewskiej, która wróciła 
po sześciu latach ze Szkocji do Pol-
ski i wysłuchali bajki o tęczy.

20 listopada rozpoczął się w 
szkole Tydzień Praw Dziecka. Radio 
„Ćwierkacz Szkolny” i przedstawi-
ciele Samorządu Uczniowskiego: 
Zuzanna Nowak i Kacper Klocek 
przypomnieli dzieciom ich prawa 
zawarte w Konwencji Praw Dziecka. 
W ciągu kolejnych dni uczniowie 
obejrzeli film i prezentację multi-
medialną na ten temat, rozwiązy-
wali quizy i testy online, utrwalając 
prawa dziecka zawarte w Konwencji 
oraz poznawały osoby i instytucje 
służące dzieciom.

„Światowy Dzień Życzliwości i 
Pozdrowień”. Uczniowie Weronika 
Starzyńska, Kamil Gomuła, Kacper 
Kiepiela, Oliwier Banasiewicz i Kac-
per Ziółek poprowadzili tematyczną 
audycję przez szkolny radiowęzeł. 
Na tablicy Samorządu Uczniow-
skiego umieszczono wyniki plebi-
scytu na Królową i Króla Życzliwo-
ści. Tego dnia pozytywna energia 
wypełniła całą szkolną przestrzeń. 
Świadczy to o tym, że idea pomocy 
i życzliwości jest nadal aktualna, a 
miłe okazje warto świętować.

Z kulturą i wiarą 
nam po drodze

26 września uczniowie klas czwar-
tych wraz z wychowawczyniami i 
pedagogiem szkolnym uczestniczyli 
w emocjonującej lekcji w Muzeum 
Wsi Radomskiej. Poznali urządzenia 
do wyrobu mąki, produkty do piecze-
nia bułeczek, które sami w wymyśl-
nych kształtach przygotowali. W 
oczekiwaniu na ciepłe bułeczki z 
kiełbaską z grilla zwiedzili zagrodę 
ze zwierzętami i młyn. Do miłych i 
radosnych chwil dnia dołączyła także 
pogoda – była przepiękna. 

Dwa dni później przedszkolaki 
wyjechały do Multikina w Radomiu 
na projekcję filmu animowanego 
„Gang wiewiórka 2” z okazji zbliżają-
cego się Dnia Chłopaka. Dynamiczne 
zwroty akcji i zabawne teksty rozba-
wiały naszych przedszkolaków.

Jak co roku w naszej bibliotece 
dużo się działo. Od 2 października 
trwał Wielki Kiermasz Książki, w cza-
sie którego uczniowie młodsi i starsi, 
nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
mogli otrzymać książkę w bibliotece.

Od 16 do 17 października funk-
cjonowała w czytelni kawiarenka 
„U Muminków”. Miała ona przyczy-
nić się do promocji serii książek o 
Muminkach, które w tym czasie były 
wyłożone na wystawce w bibliotece 
oraz książki Małgorzaty Musierowicz 
„Całuski pani Darling”. Ta ostatnia 
zawiera szereg przepisów kulinar-
nych, nawiązujących swoją nazwą 
lub jakimś szczegółem do literatury 
klasycznej. Kawiarenka oferowała 
naleśniki Mamusi Muminka z konfi-
turą lub dżemem, a dla wyjątkowych 
łasuchów z kremem czekoladowym. 
Klientów obsługiwali członkowie 
koła bibliotecznego, którzy wcześniej 
przygotowali pyszne naleśniczki 

przy pomocy rodziców. Jeśli do tych 
atrakcji dodamy piosenkę tytułową 
z wersji filmowej przygód Mumin-
ków, której można było posłuchać z 
zamontowanych dopiero co głośni-
ków oraz obejrzeć teledysk z również 
ostatnio zainstalowanego pod sufi-
tem projektora, mamy obraz całkiem 
udanej imprezy bibliotecznej w tym 
szczególnym dla nas miesiącu.

4 października parafia w Wielogó-
rze obchodziła uroczystość swojego 
patrona, św. Franciszka. Z tej okazji 
uczniowie: Ula Wieteska, Wojciech 
Kociński, Karolina Gwiazda, Krzysz-
tof Porzyczka, Oliwia Kowalczyk, 
Maja Guzińska i Klaudia Potera 
przedstawili krótką inscenizację 
sondy ulicznej o św. Franciszku.

Przedszkolaki i uczniowie klas II 
obejrzeli przedstawienie teatralne 
„Kopciuszek” w wykonaniu artystów 
z Krakowa, które wystawione było w 
OSP w Jedlińsku z inicjatywy GCKiKF. 
Humorystyczne dialogi i piękne 
kostiumy nie pozwalały nawet na 
chwilę nudy.

Nasze innowacje i projekty
W klasie IVa realizowana jest 

przez nauczycielkę języka pol-
skiego i zarazem wychowawczynię 
innowacja pedagogiczna „Czytam i 
tworzę”. Jednym z jej elementów był 
występ klasy na szkolnej akademii 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Dzieci wcieliły się w role bohaterów 
ballady „Pani Twardowska”: Wikto-
ria Malicka, Natalia Michalec, Kamil 
Rybski, Joanna Markiewicz, Jakub 
Marzec, Dawid Witkowski, Adrian 
Kobylarczyk, Maja Wojciechowska, 
Katarzyna Pajączkowska, Zuzanna 
Suwalska, Katarzyna Kaczmarska, 
Alicja Nowocień, Michał Kołodziej-
czyk, Damian Brzozowski, Michał 
Michalec, Filip Kobza, Kacper Pału-
bicki, Zuzanna Rapczyńska, Karolina 
Starzyńska. Wychowawczyni klasy 
dziękuje rodzicom, którzy zaanga-
żowali się w przygotowanie pięk-
nych kostiumów dla dzieci – paniom: 
Brzozowskiej, Kołodziejczak, Malic-
kiej, Marzec, Rybskiej, Suwalskiej, 
Pajączkowskiej. Tego dnia prezen-
towała także swoje umiejętności 
klasa IVb w balladzie „Powrót taty”. 
Aktorami byli: Cyprian Jędrasiewicz, 
Andżelika Wólczyńska, Kacper Czaj-
kowski, Kacper Marzec, Oskar Bana-
siewicz, Wiktoria Wieteska, Kornel 
Garczyński, Roksana Kobylarczyk, 
Patrycja Opałka, Franciszek Religa, 
Jakub Dryja, Krystian Ofianewski, 
Sebastian Opałka, Igor Kobylarczyk, 
Alicja Figura, Oliwia Polakiewicz. 
Dzięki swym talentom aktorskim 
uczniowie zadbali o przychylność 
wszystkich widzów.

Kolejnym etapem innowacji było 
przedstawienie ww. aktorów i ich 
reżyserki, spektaklu „Dary wróżek” 
na motywach baśni Ch. Perraulta w 
dniu 21 listopada i tym razem śmiało 
można powiedzieć, że nie zabrakło 
życzliwości i wsparcia dla małych 
aktorów i ich opiekuna.

Przedszkolaki zrealizowały także 
własne projekty m.in. projekt badaw-
czy „Ogórek” i projekt edukacyjny 
„Mieszkamy w Polsce”. W pierwszym 
dowiedziały się wiele interesujących 
informacji na temat ogórków, nabyły 
umiejętności zadawania pytań i 
rozbudziły swoją dziecięcą cieka-
wość. W drugim zapoznały się ze 
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słownictwem edukacji patriotycznej. 
Efektem końcowym było wykonanie 
książeczki o Polsce, nad którą praco-
wały podczas trwania projektu.

W ramach innowacji pedago-
gicznej „Świat muzyką malowany – 
cztery pory roku”, uczniowie klas III, 
pod czujnym okiem wychowawczyń, 
koncertowali dla dzieci z oddziałów 
przedszkolnych. Koncert pt. „Jesień” 
rozpoczął utwór A. Vivaldiego, wzbo-
gacony o prezentację multimedialną. 
Młodzi artyści zaśpiewali piosenkę 
„Jesienny kujawiaczek” z akompa-
niamentem na instrumentach per-
kusyjnych i zatańczyli kujawiaka do 
melodii „Czerwone jabłuszko” oraz 
polkę do utworu Johanna Straussa 
– syna „Polka Trisch-Trasch”. Kolejną 
muzyczną niespodzianką było 

zagranie na dzwonkach piosenki 
„Idzie jesień”. Końcowym akordem 
było zaśpiewanie piosenki „Jestem 
jesień z wielkim koszem”. „Cztery 
pory roku – zima ” to ostatni z kon-
certów w tym roku.

Sport i sukcesy
We wrześniu rozpoczęły się elimi-

nacje do XX Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. W piłce nożnej 
dzieci i młodzież w kategorii dziew-
cząt, uczennice z klas IV–VI zajęły 
I miejsce, w kolejnym etapie mię-
dzygminnym – II miejsce. Dziewczęta 
z gimnazjum zajęły także II miejsce. 
Powiatowe Igrzyska w Sztafeto-
wych Biegach Przełajowych przynio-
sły kolejne zwycięstwo dziewcząt z 
klas IV–VI – II miejsce, chłopcy zajęli 

III miejsce wraz z dziewczętami z 
gimnazjum. W Międzypowiatowych 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
dziewczęta zdobyły III miejsce. Skład 
drużyny: Ewa Kuraś, Ewa Kobza, 
Michalina Karaś, Róża Krzesińska, 
Natalia Wieczorek, Roksana Szy-
mańska, Iga Dryja, Patrycja Religa, 
Nikola Plewińska, Maja Guzińska.

Sukcesy uczennicy klasy VIIa, 
Kingi Wójcik. W październiku wzięła 
udział w Finale Kartingowych 
Mistrzostw Świata klasy ROK we 
włoskim Lonato na torze South 
Garda Karting. W swojej kategorii 
Kinga zaprezentowała się najlepiej 
ze startujących dziewcząt, została 
wyróżniona, otrzymała pamiątkowy 
puchar i medal od samego wielo-
krotnego kartingowego Mistrza 

Świata – Marco Ardigo. Gratulujemy, 
życząc dalszych sukcesów w kolej-
nych startach.

21 listopada dziewczęta z klas V 
i VI wygrały ze wszystkimi zespo-
łami rywalizującymi w Powiato-
wych Igrzyskach Młodzieży Szkol-
nej w Jedlińsku. Pierwsze miejsce 
naszego zespołu to olbrzymi sukces 
w historii szkoły, bo w tej dyscypli-
nie wystartowały po raz pierwszy. 
Skład zespołu: Ewa Kuraś, Wioleta 
Koniuszy, Iga Dryja, Marta Wiśniew-
ska, Ewa Kobza, Andżelika Bartosiak, 
Nikola Kozłoska, Natalia Wieczorek, 
Karina Fijołek, Roksana Szymańska, 
Natalia Łącka. 

Serdecznie gratulujemy.
Dorota Jędrasiewicz

Teresa Rybska

Od października 2017 
roku w Zespole Szkolno

-Przedszkolnym w Jedlińsku 
odbywają się popołudniowe 
bezpłatne zajęcia z gry w 
tenisa stołowego, na które 
uczęszczają dzieci wraz z ro-
dzicami. Jest to bardzo dobra 
forma aktywnego spędzania  
wolnego czasu.

Zajęcia odbywają się w 
każdy poniedziałek, środę i 
piątek od godziny 16:30 do 
godziny 18:00–19:00 pod 
czujnym okiem Bogdana 

Religi, byłego zawodnika II 
ligi oraz nauczycieli wycho-
wania fizycznego.

Zajęcia prowadzone są 
pod kątem naboru do sekcji 
tenisa stołowego.

Zapraszamy dzieci wraz  
z rodzicami do miłego spę-
dzenia popołudnia.

Dyrekcja Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego

Tenis stołowy 
w Jedlińsku

W grudniu grupa sympatyków siatkówki wzowiła treningi. 
Pierwsze spotknie zostało zainincjowane ponad 30 lat temu, ale  mimo upływu czasu Panowie wciąż są w formie. 

•
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Jedlińsk Pany!  
Właśnie tak gospodarze 

imprezy w Wyszkowie przy-
witali przedstawicieli szkół z 
Jedlińska przybyłych na uroczy-
ste zakończenie XIX Mazowiec-
kich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 
na którym podsumowano wyniki 
rywalizacji za rok szkolny 2016/ 
2017. To największa masowa 
impreza dla młodzieży w Polsce, 
w której od szczebla gminnego  
do wojewódzkiego wzięło udział 
około  1700 szkól podstawo-
wych i blisko 900 gimnazjów. 
Placówki z Jedlińska odniosły 
olbrzymi sukces  wygrywając 
obie kategorie.  W gronie szkół 
podstawowych doszło do sytu-
acji, w której po raz pierwszy 
tryumf święciły 3 szkoły. Po  
48 pkt. zgromadziły PSP Jedlińsk, 

PSP Nr 20 z Płocka i gospoda-
rze uroczystości zakończenia 
igrzysk - PSP Nr 5 z Wyszkowa. 
Organizatorzy igrzysk przyznali 
tym trzem placówkom pierwszą 
lokatę. Na wygraną Jedlińska 
złożyły się dobre występy w 
sztafetach przełajowych, indy-
widualnych biegach przełajo-
wych oraz czwórboju lekkoatle-
tycznym. Do startów przygoto-
wywali uczniów Alina Cielniak 
i Sławomir Słomka. W finałach 
wojewódzkich sklasyfikowano 
łącznie 232 szkoły podsta-
wowe. Wśród nich znalazły się 
jeszcze dwie z naszej gminy. 
Na 112 miejscu, zdobywając 
4,5 pkt, uplasowała się PSP 
ze Wsoli. Symboliczne, cenne  
0,5 pkt. zanotowali reprezen-
tanci PSP z Jedlanki zajmując 

miejsca 146-232. W starszej 
kategorii, bezapelacyjnie, po 
raz drugi z rzędu, wygrana 
dla uczniów Publicznego Gim-
nazjum im. Biskupa Piotra 
Gołębiowskiego w Jedlińsku – 
66,5pkt. Druga lokata dla PG Nr 
1 z Piaseczna – 60 pkt. Trzecie 
miejsce wywalczył  „odwieczny” 
rywal Jedlińska – Gimnazjum 
Sportowe Nr 35 z Warszawy  59 
pkt.  W historii igrzysk, po prymat 
w województwie, podopieczni 
Radosława Ofiary, Romana Wój-
cika i Krystiana Kilara sięgnęli  
po raz szósty  i po raz trzynasty 
zajęli miejsce na podium. Sklasy-
fikowano 322 gimnazja. 0,5 pkt. 
zdobyli gimnazjaliści ze Wsoli 
zajmując  miejsca 219 – 322. 
Warto dodać, że uroczystość 
zakończenia igrzysk odbyła się z 
zachowaniem pełnego ceremo-
niału olimpijskiego – zapaleniem 
i zgaszeniem znicza, przeno-
szeniem pochodni przez „Straż-
niczki Ognia”, przekazaniem 
flagi igrzysk organizatorom 
kolejnych igrzysk – przedsta-
wicielom Płocka i Sochaczewa. 

Były fanfary i confetti dla (na) 
zwycięzców. Znakomicie zapre-
zentowały się dziecięce i mło-
dzieżowe  zespoły artystyczne 
wyszkowskich szkół. To ostat-
nie igrzyska, w których  Jedlińsk 
reprezentowały dwie placówki. 
W XX edycji dzieci i młodzież 
wystartowały pod szyldem 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Jedlińsku.

Na finał ligi aż do Gdyni 
Po raz pierwszy drużyna  

z Jedlińska zakwalifikowała się 
do Finału Ligi Młodzieżowej 
Polskiego Związku Strzelec-
twa Sportowego. W zawodach, 
które odbyły się w  listopadzie 
na obiektach sportowych  Arki  
Gdynia, uczestniczyło 8 naj-
lepszych klubów w kraju. ULKS 
wystąpił w składzie osłabionym. 
Nieobecnych Piotra Świądra  
i Klaudię Pryciak, którzy uczest-
niczyli w kwalifikacjach i wywal-
czyli awans zastąpili młodsi.  
Drużynę stanowili Adam Rędzia 
oraz nasze najlepsze młodziczki 
Aleksandra Fijołek i Aleksandra 

SPORT

Szkoły  z Jedlińska najlepsze w XIX MIMS!, 
GKS Drogowiec  na półmetku czwartej ligi, 
siatkarze SPS Radmot Jedlińsk walczą o awans, 

strzelcy ULKS Jedlińsk w finale ligi młodzieżowej, 
pierwsze medale XX MIMS.

Przedstawiciele jedlińskich szkół i SZS w Radomiu z trofeami,•

Zakończenie XIX MIMS odbyło się z zachowaniem ceremoniału 
olimpijskiego

•

ULKS Jedlińsk w finale ligi - Adam Rędzia, Ola Fijołek i Ola Paluch. • Pierwszy pojedynek z Legią Warszawa.•
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SPORT SPORT
Paluch.   W imprezie  uczestni-
czyły trzyosobowe drużyny do 
lat 17-tu. W większości zawod-
nicy kadry narodowej juniorów. 
Finały miały postać pojedynków 
zarówno drużyn, jak i poszcze-
gólnych zawodników, w których 
zdobywano punkty jedynie za 
wygraną serię z przydzielonym  
przeciwnikiem. Po trzydnio-
wej wyczerpującej  rywaliza-
cji  Jedlińsk sklasyfikowano  na  
7. miejscu.  Na podium stanęły 
ekipy Legii,  Śląska Wrocław  
i TKS LOK Tarnów. 

Wygrać eliminacje 
i zagrać o awans

Taki cel przyświeca debiutu-
jącemu w IV lidze, zespołowi 
siatkarzy SPS Radmot Jedlińsk.  
I są na dobrej drodze do jego 
zrealizowania. Podopieczni 
Rafała Skórnickiego rozpoczęli 
rewanżową rundę rozgrywek 
eliminacyjnych w grupie C.  
W dotychczasowych meczach 
grali bardzo dobrze. Z ośmiu 
rozegranych spotkań wygrali 
6, a w dwóch doznali porażek. 
W pojedynkach z KS Klondaik 
Warka wygrali 3:1(17,19,-22,20) 
u siebie i 3:0 (22,12,22) w 
Warce. Pokonali po 3:0 dwukrot-
nie MPKS Zwoleń (10,14,11), 
(16,9,21) oraz Grom Przytyk. 
Przegrali 2:3 z Mogielanką (-19, 
-21, 13,11,-12) i prowadząc 2:0 
w Błędowie ulegli ostatecznie 
2:3 (18, 15, -23,-21, -10). 

17 grudnia drużyna rozegrała 
mecz na szczycie z Gromem 
Przytyk wygrywając spotkanie 
3:0 umacniając się na pierw-
szym miejscu w tabeli z prze-
wagą dwóch punktów nad dru-
gim Przytykiem.

Radmot pewnie zmierza do 
rozgrywki finałowej, w któ-
rej zmierzy się z sześcioma 
zespołami z grup A i B. (po trzy 
najlepsze). Z dużym prawdopo-
dobieństwem będą to drużyny 
z Grodziska Mazowieckiego,  
Mszczonowa, Mińska Mazowiec-
kiego, Sulejówka oraz zespół 
ADS Wolta z Warszawy. Szóstym 
przeciwnikiem będą siatkarze z 
Konstancina lub Żyrardowa. Z 
naszej grupy awans do finału 
oprócz Radmotu wywalczą  
zespoły z Przytyka i Mogiel-
nicy. Szanse ma także Klondaik 
Warka, który w ostatnim meczu 
wygrał w Mogielnicy. I właśnie 
z tymi drużynami, szczegól-
nie  ważne dla układu końco-
wego tabeli eliminacyjnej, będą 
potyczki  rewanżowe. Do rundy 
finałowej zostaną zaliczone 
punkty  zdobyte w bezpośred-
nich spotkaniach eliminacyj-
nych. Na podkreślenie zasługuje 
przygotowanie i oprawa spo-
tkań rozgrywanych w Jedlińsku. 
Przychodzi spora grupa kibiców, 
którzy są coraz lepiej zorgani-
zowani. Muzyka, spiker, jingle 
między wymianami, występy 
małych cheerleaders tworzą 
super atmosferę podczas spor-
towej rywalizacji niczym w naj-
wyższych klasach rozgrywko-
wych. Na ostatni mecz przybyło 
ponad 220 symatyków jedliń-
skiej siatkówki.

Udana jesień piłkarzy?
Zakończyli rozgrywki rundy 

jesiennej czwartoligowi piłka-
rze beniaminka GKS Drogowiec 
Jedlińsk. Przypomnijmy, że po 
10 rundach  GKS plasował się 
w środku tabeli mając na kon-

cie 17 punktów i znakomitę 
passę 5 wygranych z rzędu.  
Niestety, kolejne 5 potyczek to 
same porażki. O ile przegrane z 
liderem Pilicą Białobrzegi 0:2 i 
wiceliderem Mszczonowianką 
0:1 można było „wkalkulować”, 
to kibice liczyli  na punkty w 
spotkaniach z Energią Kozie-
nice, Błonianką i rezerwami 
Znicza Pruszków. Tak się jed-
nak nie stało. GKS uległ tym 
zespołom odpowiednio 1:3, 0:1 
i 1:2. Szkoda straconych punk-
tów, szczególnie w meczach z 
Błonianką,  po bramce straconej 
w 92 minucie i Zniczem, w któ-
rym Drogowiec mimo optycznej  
przewagi w drugiej połowie, gra-
jąc z przewagą jednego zawod-
nika, zszedł z boiska pokonany. 
Rundę jesienną GKS zakończył 
na 12 miejscu z dorobkiem 5 
wygranych, 2 remisów i 8 pora-
żek. Bilans bramkowy 22:22. 
Analizując tabelę możemy 
stwierdzić, że całkiem dobrze 

spisywała się defensywa Dro-
gowca, bowiem tylko 5 drużyn 
ma mniej straconych goli.  Z dru-
giej strony, tylko 5 zespołów ma 
mniej strzelonych bramek. Do 
MKS Piaseczno,  będącego bez-
pośrednio przed Drogowcem, 
GKS traci  1pkt  i 4 pkt do kolej-
nej Wilgi Garwolin. Za Jedliń-
skiem plasują się Znicz- 13 pkt, 
LKS Promna,  Naprzód Skórzec 
po 8 pkt. i Perła Złotokłos 7 pkt. 
GKS jest zagrożony spadkiem.  
Ale w sukurs naszej drużynie 
przychodzą decyzje Walnego 
Zgromadzenia Mazowieckiego 
Związku Piłki Nożnej. Prezes 
Zarządu, Zdzisław Łazarczyk 
poinformował, że po konsultacji 
z klubami postanowiono przy-
chylić się do woli ogółu zainte-
resowanych i dokonać zmiany 
w par. 20 pkt. 1 dot. rozgrywek 
seniorskich i  uchylić decyzję 
w sprawie reorganizacji IV ligi, 
czyli kontynuować rozgrywki 
czwartoligowe w sezonie 
2018/19 w dwóch grupach po 
16 zespołów. Oznacza to, że z 
ligi ilość spadkowiczów zmniej-
szy się z 8 do 3 drużyn. To dobra 
wiadomość, oznaczająca spo-
kojne przygotowania GKS do 
rundy rewanżowej.  

W 2 grupie klasy A NICE SPORT 
2  futboliści Strażaka Wielogóra 
nie poprawili swojej pozycji z 
połowy rundy. W 13 kolejkach 
Strażak zgromadził 8 pkt, na 
który złożyły się 2 wygrane i 2 
remisy. 9 spotkań Strażak prze-
grał. W grupie gra 14 drużyn. 
Wielogórzanie zajmują 12 miej-
sce i wyprzedzają Kraskę Jasie-
niec 7 pkt i Sadownika Błędów 
– 4 pkt. Strzelili 23 bramki  tracąc 
aż 48. Runda wiosenna będzie 

MPKS Zwoleń - SPS RADMOT Jedlińsk.•

Młodzi adepci szkółki piłkarskiej GKS Drogowiec.•
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dla piłkarzy Strażaka trudna. 
Chcąc zachować ligowy byt, 
muszą grać  skuteczniej.

Młodzi w środku tabel
W rozbudowanych rozgryw-

kach młodzieżowych dobrze 
grają ekipy Drogowca. W gronie 
juniorów (roczniki 2001-02) zaj-
mują 3. miejsce z 19 pkt w 10 
meczach. Prowadzi zdecydowa-
nie Powała Taczów. Trampka-
rze (2003-04) są wiceliderem 
tabeli. Zgromadzili 29 pkt w 12 
meczach i tracą do Broni Radom 
4 pkt. Na trzecim miejscu plasują 
się młodzicy (2005-06). W 8 
spotkaniach zdobyli 9 pkt. Lide-
rem jest Beniaminek Radom. 
Na pierwszy punkt nadal cze-
kają orlicy (2007-08), którzy w 
10 meczach doznali porażek. 
Trampkarze Strażaka Wielogóra 
w swojej grupie zajmują 4 miej-
sce zdobywając 6 pkt w 8 grach.

Szerszą ocenę piłkarskich 
osiągnięć GKS Drogowiec doko-
nał sekretarz zarządu klubu 
Łukasz Kurek, którą zamiesz-
czamy na końcu kolumny  
sportowej.

Pierwsze medale XX igrzysk 
w finałach wojewódzkich…
Finały XX Mazowieckich 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 
sztafetowych biegach przeła-
jowych odbyły się  w Podgórzu 
koło Płocka.  W każdej kategorii 
wystartowało po 16 najlepszych 
sztafet z  Mazowsza. Wśród 
nich cztery sztafety z Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego  w 
Jedlińsku. Spisały się one bar-
dzo dobrze. Najlepiej zapre-
zentowały się uczennice klas 
gimnazjalnych,  które zdobyły 
złoty medal. Dla podopiecznych 
Krystiana Kilara to trzeci z rzędu 
tytuł mistrzyń Mazowsza.  Drugi 
medal dla Jedlińska wywalczyły 
dziewczęta z klas piątych i szó-
stych prowadzone przez Alinę 
Cielniak. Po świetnym biegu 
ostatecznie zdobyły tytuł wice-
mistrzyń województwa. Ich 
szkolni rówieśnicy zdobyli piąte 
miejsce. Sztafeta chłopców z 
klas gimnazjalnych uplasowała 
się bezpośrednio za podium, zaj-
mując czwartą lokatę.

… rejonie radomskim
W poprzednim numerze infor-

mowaliśmy o pierwszych sukce-
sach odniesionych w powiecie 
przez uczniów naszych szkół w 
kolejnej jubileuszowej edycji XX 
MIMS. Na szczeblu międzypo-
wiatowym jako pierwsi walczyli 
przełajowcy. Nasze sztafety 
wywalczyły  5 medali. Złoto dla 
reprezentantów ZSP Jedlińsk w 
trzech kategoriach: dziewcząt i 
chłopców klas gimnazjalnych oraz 
dziewcząt klas piątych i szóstych. 
Srebro zdobyli młodsi chłopcy 
ZSP z Jedlińska awansując także  
do finału wojewódzkiego. Piąty 
medal dla dziewcząt klas piątych i 
szóstych ze Wsoli, które zajmując 
trzecie miejsce wywalczyły brąz. 
W eliminacjach międzypowiato-
wych w unihokeju wystąpiły dwie 
drużyny. Srebrne medale zdobyli 
gimnazjaliści ZSP Jedlińsk ule-
gając jedynie ekipie z Przytyka. 
Po przegranej w eliminacjach 
powiatowych hokeiści z Jedlińska 
chcieli wziąć rewanż w pojedynku 
z lokalnym rywalem. Jednak  team 

z Przytyka po raz drugi  okazał 
się lepszy. Czwarte miejsce zajął 
żeński zespół unihokeistek z PSP 
w Jedlance. Już wygrana w elimi-
nacjach powiatowych i awans do 
kolejnego szczebla eliminacji był 
sporą niespodzianką. Tymczasem 
podopieczne Ryszarda Dziury 
liczyły się w walce o medale w 
rozgrywce międzypowiatowej. 
Ostatecznie zabrakło odrobiny 
szczęścia. Miejsce bezpośrednio 
za podium to duży sukces. 

…i powiecie
Trzecie miejsca w eliminacjach 

powiatowych zajęli chłopcy z 
Jedlanki i gimnazjalistki z Jedlińska  
odpadając z rozgrywek. Wynik 
hokeistek z Jedlińska to spore 
rozczarowanie. Z zespołu, który w 
ubiegłym roku przegrał awans do 
zawodów wojewódzkich dopiero 
po 17 rzutach karnych, zostało 
większość dziewcząt. Niestety, 
kardynalne błędy w obronie i 
nieskuteczność w ataku spowo-

Drużyna unihokeja z PSP w Jedlance.• Brązowe medalistki eliminacji międzypowiatowych w sztafetowych 
biegach przełajowych z ZSP we Wsoli.

•

Srebrne medalistki XX MIMS: Wiktoria Serafin, Malwina Maj, Oliwia 
Fituch, Pola Olszewska, Amelia Kowalczyk, Hanna Potera, Oliwia Maj, 
Julia Stańczyk, Karolina Gołda, Dominika Płachta, Karolina Ziembicka, 
 Julia Kacprzak.

•
Złote medalistki XX MIMS: Anna Borowska, Roksana Hełmińska, 
Magdalena  Szot, Agata Ziółek, Weronika Słomka, Amelia 
Jakubowska, Natalia Firlej, Julia Ciecieląg  Angelika Górnik, Kamila 
Walczak, Maja Ptaszek

•
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Jak Pan ocenia grę senio-
rów w 2017 roku?

Rok 2017 był bardzo 
dobrym rokiem dla drużyny.  
W czerwcu zakończyliśmy 
sezon 2016/2017, gdzie 
zawodnicy pewnie wygrali ligę 
okręgową i zrealizowali cel 
awansu do rozgrywek IV ligi.  
W ponad 70-letniej historii to 
najwyższe osiągnięcie.

Jako beniaminkowi IV ligi z 
pewnością nie jest nam łatwo. 
Większość zespołów w tej lidze 
gra już kilka sezonów co daje 
im dużo doświadczenia w roz-
grywanych meczach, nam nato-
miast tego brakuje. W chwili 
obecnej zajmujemy 12 lokatę 
z dorobkiem 17 punktów. Uwa-
żam, że to dobry rezultat jak na 
pierwszą rundę, ale nie ukry-
wamy że mogło być lepiej.

A jak zespoły młodzieżowe 
wypadły na przestrzeni tego 
roku?

Jeśli chodzi o młodzież, to 
obserwujemy ciągły rozwój. 
Chętnych dzieci jest coraz wię-
cej, a nowi zawodnicy przycho-
dzą już z sąsiednich gmin. W 
tym roku nasze drużyny wypa-
dły bardzo dobrze w rozgryw-
kach. W wielu turniejach zaj-
mowaliśmy czołowe lokaty, a 
także większość drużyn w ligo-
wych tabelach plasowała się 
wysoko. Mimo to, wynik na tym 
poziomie szkolenia jest sprawą 
drugorzędną, liczy się chęć  
do pracy i dobra zabawa.

Z tego co obserwujemy 
to szkółka piłkarska dość 
mocno rozwinęła się w 
ostatnim czasie?

Tak to prawda. Jak już mówi-
łem chętnych jest coraz więcej 
i z coraz dalszych odległości. 
W chwili obecnej szkoleniem 

mamy objętych blisko 140 
zawodników w rocznikach 
od 2001 do 2010. W okresie 
wakacyjnym zorganizowaliśmy 
dla 60. zawodników obóz spor-
towy w województwie śląskim, 
co też było dużym wyzwaniem 
dla klubu, jak i dla poszczegól-
nych trenerów.

Jeśli chodzi o nabór do szkółki 
piłkarskiej to jest on ciągle 
otwarty i każdy może do nas 
dołączyć kontaktując się z nami 
poprzez stronę internetową  
lub Facebook.

A co może Pan powiedzieć 
o piłkarskich przedszkolach, 
które już od kilku lat wpro-
wadzacie?

Jeśli chodzi o akcję „piłkarski 
przedszkolak”, którą zapocząt-
kowałem w 2014 roku, to mogę 
powiedzieć, że te zajęcia cieszą 
się dużym powodzeniem. Dla 
nas jako klubu, trenerów jest to 
taki etap wstępnego naboru do 
szkółki piłkarskiej. 

Zajęcia te są dla najmłod-
szych adeptów piłki nożnej  
w wieku 5–7 lat.

Czy w działalności szkółki 
piłkarskiej udało się wyszko-
lić zawodników, którzy 
rokują na przyszłość, lub 
mogą być podporą drużyn 
seniorskiej w IV lidze?

Tak. Największym osią-
gnięciem jak do tej pory był 
transfer do Legii Warszawa 
Kacpra Imiołka. Ponadto 
w każdej grupie mamy kilka 
talentów. Zawodnicy ci przy 
odpowiedniej pracy i zaanga-
żowaniu mogą wiele osiągnąć. 
W poprzednim sezonie pięciu 
zawodników mieliśmy wypoży-
czonych do czołowych klubów 
radomskich.

Jeśli chodzi o drużynę senior-
ską, to mogę śmiało powiedzieć 
że kilku 16-latków z naszej 
szkółki było już testowanych 
w pierwszym zespole. Ponadto 
trener Paweł Górak wybrał już 
5. zawodników z rocznika 2001 
i od stycznia zaczną oni tre-
ningi z zespołem IV-ligowym.

Wspomniał Pan o Kac-
prze Imiołku. Czy od czasu 
transferu do Legii Warszawa 
utrzymujecie kontakt?

Oczywiście, jesteśmy w sta-
łym kontakcie z zawodnikiem 
jak również z jego rodzicami. 
Kacper jak tylko ma wolne i jest 
na miejscu, zawsze zagląda do 
nas na stadion. Bardziej na bie-
żąco jestem z jego tatą Ada-
mem, który relacjonuje mi to co 
się dzieje u Kacpra. Z tego co 
wiem w chwili obecnej Kacper 
ma zaplanowane dwa mocno 
obsadzone turnieje, które roze-
gra w Anglii i w Hiszpanii.

Jakie macie plany jeśli cho-
dzi o rozgrywki seniorskie  
i szkolenie młodzieży w nad-
chodzącym roku?

Jeśli chodzi o drużynę 
seniorów, to głównym celem 
jest utrzymać poziom IV ligi. 
Cofnięta reforma o zmianie 
rozgrywek z dwóch grup na 
jedną dużo nam daje, gdyż w 
założeniach było, że spadnie 
8 drużyn, w chwili obecnej  
będą to 3 zespoły.

Plany związane z młodzieżą 
są dość szerokie. Chcemy jak 
największą liczbę zawodników 
(wychowanków) wprowadzać 
do pierwszej drużyny i przy 
tym zespole utrzymać wysoki 
poziom w drużynie juniorów, 
która będzie bezpośrednim 
zapleczem. Planujemy usys-
tematyzować szkolenie dzieci 
i młodzieży, które będzie 
obejmowało dzieci od 6. roku 
życia. Przymierzamy się do 
organizacji kolejnego obozu 
piłkarskiego, który niesamo-
wicie pomaga realizować zało-
żenia szkoleniowe. Ponadto 
wszystkie nasze grupy cały 
rok będą startować w turnie-
jach halowych i meczach na 
boiskach piłkarskich. Wzno-
wienie zajęć we wszyst-
kich kategoriach planujemy  
od 8 stycznia 2018 r.

Kilka pytań do Łukasza Kurka, sekretarza zarządu Gminnego Klubu Sportowego 
Drogowiec Jedlińsk, koordynatora młodzieży i trenera juniorów rocznika 2001/2002

dowały, że to rywalki z Przytyka 
i Suskowoli cieszyły się z awansu. 
Bardzo udanie zaprezentowały 
się drużyny piłki ręcznej. W dyscy-
plinie, która od lat była zdomino-
wana w powiecie przez zespoły 
z Iłży nastąpiła zmiana. Główną 
rolę odegrały ekipy naszej gminy. 
Gimnazjalistki z Jedlińska roz-
strzygnęły  palmę pierwszeństwa 
na własnym boisku wygrywa-
jąc wysoko z Iłżą i Gozdem. W 
Małęczynie  sukces szkolnych 
koleżanek powtórzyli chłopcy. 
Mimo porażki z Iłżą z pozosta-
łych spotkań wyszli zwycięsko i 
ostatecznie wygrali całą rywaliza-
cję. W klasach piątych i szóstych 
w kategorii dziewcząt wygrała 
Wsola przed Jedlińskiem, Iłżą, Goz-
dem i Kowalą. Zajęciem drugiego 
miejsca w gronie chłopców młod-
szych mogą pochwalić się piłka-

rze ręczni z PSP w Jedlance. W 
półfinałach międzypowiatowych, 
które odbędą się w przyszłym 
roku kalendarzowym  wystąpią 
zwycięzcy wszystkich kategorii. 
Dobrą dyspozycję piłkarek ręcz-
nych Jedlińska potwierdziły rejo-
nowe mistrzostwa LZS. W tych 
zawodach nasza drużyna zano-
towała cenne remisy z Policzną 
i Głowaczowem – zespołami,  
z którymi dotychczas wyraź-
nie przegrywała. W pojedynku  
o trzecie miejsce w imprezie 
uległa drugiemu zespołowi 
Wieniawy. Bezkonkurencyjny  
w imprezie był pierwszy zespół 
z Wieniawy awansując  do 
finału wojewódzkiego.  Starty 
w kolejnych dyscyplinach  
w styczniu i lutym.

Krystian Kilar
Srebrni medaliści eliminacji międzypowiatowych w unihokeju  
z ZSP w Jedlińsku.

•
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