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Przekazujemy Państwu 
pierwszy w tym roku numer 
kwartalnika „Jedlińsk – Pano-
rama Gminy”. Znajdziecie  
w nim Państwo aktualności  
i relacje z wydarzeń w gmi-
nie, ogłoszenia i komunikaty 
dla mieszkańców, informacje 
z życia szkół oraz wiadomo-
ści sportowe.

Od początku roku przy-
gotowujemy się do reali-
zacji wielu inwestycji w 
gminie. Opracowywana jest 
dokumentacja techniczna i 
organizowane są przetargi. 
Na ten rok planowana jest 
m.in. budowa dróg w Bierw-
cach i we Wsoli, rozbudowa 
sieci wodociągowej, w tym 
także modernizacja SUW w 
Wierzchowinach, budowa 
oświetlenia drogowego oraz 
zagospodarowanie centrów 
wsi w miejscowościach: Jan-
kowice, Kamińsk, Klwatka 

Szlachecka, Płasków, Wielo-
góra, Wierzchowiny, Gutów i 
Piaseczno. Postępuje także 
budowa sali gimnastycz-
nej przy szkole w Ludwiko-
wie, którą planujemy oddać 
do użytku w nowym roku 
szkolnym. Również inne 
szkoły wzbogacą się o nowe 
obiekty i urządzenia. Będę 
także starał się pozyskać 
środki na zagospodarowanie 
terenu wokół szkół w Starych 
Zawadach i Bierwcach, a przy 
ZSP we Wsoli na zmodernizo-
wanie kompleksu boisk spor-
towych.

W tym numerze przeczyta-
cie Państwo także artykuł o 
zrzutach przeprowadzanych 
przez Aliantów na tereny 
okupowanej Polski w czasie 
II wojny światowej. Grażyna 
Wasilewska w swoim mate-
riale opisuje jeden z takich 
zrzutów, który miał miejsce 

w naszej gminie w miejsco-
wości Romanów.

16 marca odbyła się II Gala 
Sportu Szkolnego Gminy 
Jedlińsk, w trakcie której 
prawie 200 uczniów zostało 
wyróżnionych za ich wyniki 
sportowe. Wszystkim lau-
reatom oraz ich trenerom 
serdecznie gratuluję i życzę 
kolejnych sukcesów.

Z okazji nadchodzących 

Świąt Wielkanocnych życzę 
Wszystkim mieszkańcom 
gminy Jedlińsk zdrowych, 
spokojnych, błogosła-
wionych świąt w gronie 
rodzinnym.  Smacznego 
jajeczka oraz mokrego 
Śmigusa Dyngusa.  

Wesołego Alleluja!

Kamil Dziewierz
Wójt Gminy Jedlińsk

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Jedlińsk!

Będzie bezpieczniej na wyjeździe z Jedlińska!!!

Starania o budowę sygnali-
zacji na tym niebezpiecznym 
skrzyżowaniu trwały od kilku 
lat. 

Wójt gminy Kamil Dzie-
wierz od początku swojego 
urzędowania zabiegał o wyko-
nanie tej inwestycji przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Kra-
jowych i Autostrad – Oddział 
w Warszawie, składając w tej 
sprawie wnioski oraz petycję  

z podpisami mieszkańców.
Dzięki poparciu parlamenta-

rzystów PiS ziemi radomskiej 
oraz współpracy z Bożeną 
Olszewską – kierownik Rejonu 
GDDKiA w Grójcu, argumenty 
przytoczone przez wójta gminy 
przekonały warszawski oddział 
GDDKiA i w tym roku inwestycja 
zostanie zakończona.

Zamontowane są już słupy, 
na których wkrótce zostaną 
zawieszone sygnalizatory 
świetlne zapewniające bez-
kolizyjny przejazd przez  
skrzyżowanie.

Na wyjeździe z Jedlińska, 
przy Ośrodku Sportu i 

Rekreacji, rozpoczęła się bu-
dowa sygnalizacji świetlnej, 
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INWESTYCJE
Budowa sali gimnastycznej w Ludwikowie Modernizacja przepompowni ścieków przy 

ul. Wareckiej w Jedlińsku

Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka

Budowa oświetlenia drogowego w gminie Jedlińsk

Przebudowa drogi gminnej 
Wsola – Marcelów – Józefówek

Budowa sieci wodociągowej 
w Klwatach, Nartach i we Wsoli

W trakcie realizacji
Wartość inwestycji: 3.511.112,48 zł Zakończono

Wartość inwestycji: 37.146 zł

Zakończono
Wartość inwestycji: 150.000,00 zł

(dotacja: 89.163,00 zł)

W trakcie realizacji
Wartość inwestycji: 928.000,00 zł

Przetarg rozstrzygnięty
Wartość inwestycji: 1.320.995,40 zł

W trakcie realizacji
Wartość inwestycji: 84.378,00 zł
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Budowa oświetlenia ulicznego w gminie

Wizyta młodzieży 
w urzędzie gminy

W 2018 roku rozpoczęła się rozbudowa oświetlenia 
ulicznego przy drogach publicznych na terenie 

gminy Jedlińsk. Słupy, na których zawieszone zostaną 
energooszczędne lampy LED, już zaczynają być ustawiane 
przy nieoświetlonych dotychczas odcinkach dróg.

7 marca 2018 roku wójt gminy Jedlińsk Kamil Dziewierz 
przyjął niecodziennych gości. 

Oświetlenie uliczne zostanie 
wybudowane w miejscowościach: 
Jankowice, Jedlanka, Jedlińsk – 
ulice: Leśna i Reja, Jeziorno-Kru-
szyna, Klwatka Szlachecka, Lisów, 
Nowe Zawady, Piaseczno, Pia-
stów, Romanów, Wielogóra – ulice 
Dojazdowa, Leśna, Poprzeczna i 
Spacerowa, Wierzchowiny, Wola 
Gutowska oraz Wsola – ulice: Gom-
browicza i Leśna.

W sumie powstanie 270 
nowych punktów oświetlenio-
wych. Ponadto wymienione na 
ledowe zostaną 44 lampy rtę-
ciowe na istniejących odcinkach 
oświetlenia ulicznego.

Koszt wykonania prac wynosi 
928 tys. zł, a ich zakończenie 
jest przewidziane na październik  
tego roku.

W ramach lekcji, urząd gminy 
odwiedzili uczniowie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w 
Jedlińsku, a 20 marca w urzę-
dzie gościły przedszkolaki z 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Henryka Sienkiewicza  
w Bierwcach.

Wójt zapoznał najmłodszych 
ze strukturą organizacyjną 
urzędu oraz oprowadził gości po 
referatach. Dzieci miały okazję 
zobaczyć jak wygląda praca na 

poszczególnych stanowiskach 
oraz jakie sprawy można w urzę-
dzie załatwić.

Dzieci zwiedziły także gabinet 
wójta, w którym każdy miał moż-
liwość zrobienia sobie pamiątko-
wego zdjęcia w jego fotelu.

Uczniowie z PSP w Jedlińsku 
przybyli do urzędu pod opieką 
Agnieszki Bieniek-Stężalskiej, a 
przedszkolakami z PSP w Bierw-
cach opiekowały się Ewa Piasek 
i Ewelina Górska.

Sprzęt sportowy 
dla szkół
8 lutego 2018 r. wójt gminy Kamil Dziewierz rozpoczął 

przekazywanie sprzętu sportowego zakupionego dla 
szkół z terenu gminy.

Pierwszą placówką, która go 
otrzymała było PSP w Ludwi-
kowie. Wójtowi w Ludwiko-
wie towarzyszyli: radny gminy 
Łukasz Kurek oraz Roman 
Wójcik – członek Powiatowej 
Rady Sportu, którzy wspól-
nie z wójtem zachęcali mło-
dzież do aktywnego spędza-
nia wolnego czasu poprzez  

uprawianie sportu.
Akcja zakończyła się podczas 

II Gali Sportu Szkolnego w dniu 
16 marca, kiedy wójt gminy 
przekazał sprzęt sportowy na 
ręce dyrektorów dwóch ostat-
nich szkół – Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Wierzchowi-
nach oraz Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego we Wsoli.
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Spotkanie wielkanocne
19 marca 2018 r. w restauracji "Hotel u Grubego"  

w Wielogórze odbyło się uroczyste spotkanie 
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Spotkanie rozpoczęło się od 
przywitania zaproszonych gości 
przez wójta gminy Kamila Dzie-
wierza, który złożył wszyst-
kim życzenia świąteczne. Głos 
zabrali także przybyli posłowie 
Anna Kwiecień oraz Wojciech 
Skurkiewicz - sekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Naro-
dowej. Następnie ks. bp Piotr 
Turzyński – biskup pomocniczy 
radomski przewodniczył wspól-
nej modlitwie oraz poświęcił 
potrawy wielkanocne.

Na zaproszenie wójta przy-
byli także: Waldemar Trelka 
– dyrektor Wydziału Zamiejsco-
wego WFOŚiGW w Radomiu, 
Agnieszka Pasek – kierownik 
Biura Powiatowego ARiMR w 

Radomiu, ks. prał. dr Henryk 
Ćwiek, ks. prał. Marek Fituch 
– wicekanclerz Kurii Radomskiej, 
Ilona Starzyńska – skarbnik 
gminy Jedlińsk, Andrzej Pawlu-
czyk – sekretarz gminy Jedlińsk, 
Sebastian Paszkiel – prezes 
zarządu Rolno-Spożywczego 
Rynku Hurtowego SA, radni 
powiatowi Teodozja Bień oraz 
Robert Dobosz, przewodni-
czący rady gminy Marcin Drew-
nowski wraz z radnymi, a także 
przedstawiciele firm z terenu 
gminy Jedlińsk.

W spotkaniu uczestniczyli 
również sołtysi gminy Jedlińsk, 
dyrektorzy szkół oraz kierow-
nicy i pracownicy jednostek 
organizacyjnych gminy.
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Pozytywne efekty programu 500+

Bezpieczeństwo najważniejsze

22 marca 2018 r. na zaproszenie Minister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej, wójt 

gminy Kamil Dziewierz, jako przedstawiciel gminy powiatu 
radomskiego, wziął udział w debacie podsumowującej  
dwa lata funkcjonowania programu Rodzina 500+. 

8 lutego 2018 r. w świetlicy w Nowych Zawadach wójt gminy Jedlińsk Kamil Dziewierz oraz sołtys 
Nowych Zawad Teresa Kucharczyk zorganizowali spotkanie poświęcone bezpieczeństwu pieszych 
 i rowerzystów w ruchu drogowym skierowane do seniorów.

Dzięki programowi Rodzina 
500+ rodziny objęte wsparciem 
mogą pokryć część kosztów 
związanych z zaspokojeniem 
potrzeb życiowych oraz wycho-
waniem dzieci. Ważnym aspek-
tem pomocy w ramach programu 
jest sposób wydatkowania 
tych środków przez rodziców. 

Pomoc finansowa pozwana na 
wyrównanie szans wśród dzieci. 
Środki są przeznaczane na np. 
wyjazdy wakacyjne, korepetycje 
czy poprawę warunków miesz-
kaniowych. Uczestnicy debaty 
byli zdania, że polityka rodzinna 
to inwestycja w ludzi, a co za 
tym idzie to budowanie silnej,  

gminy, miasta, państwa.
Również w gminie Jedlińsk 

efekty programu są widoczne i 
zauważalne. Minister Rafalska 
podczas konferencji przekazała 
podziękowania wszystkim pra-
cownikom gminnych ośrodków 
pomocy społecznej za wkład 
pracy i sprawne wdrożenie  

programu Rodzina 500+. 
Podziękowania w imieniu 

minister Elżbiety Rafalskiej 
oraz własnym, wójt gminy 
Kamil Dziewierz przekazał kie-
rownikowi Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Jedlińsku 
Urszuli Romanowskiej oraz pra-
cownikom GOPS w Jedlińsku.

Minister Elżbieta Rafalska wraz wójtem gminy Kamilem Dziewie-
rzem - przedstawicielem gmin powiatu radomskiego, podczas 
debaty nt. programu Rodzina 500+.

•

Odbyło się ono w ramach pro-
jektu profilaktycznego „B – jak 
bezpieczny, N – jak niechroniony”, 
realizowanego przez Komendę 
Wojewódzką Policji z siedzibą w 
Radomiu. Jednym z priorytetów 
tego projektu jest zmniejszenie 
liczby ofiar wypadków z udzia-

łem niechronionych uczestników 
ruchu drogowego, m.in. poprzez 
kształtowanie bezpiecznych 
zachowań na drodze.

W trakcie spotkania miesz-
kańcy Nowych Zawad zostali 
zapoznani z podstawowymi 
zasadami bezpieczeństwa pie-

szych i rowerzystów w ruchu 
drogowym. Policjanci z Wydziału 
Ruchu Drogowego KWP: podinsp. 
Stanisław Popiel, podkom. Emilia 
Kosma i st. sierż. Marcin Sawicki 
przedstawili także m.in. moż-
liwości poprawy swojego bez-
pieczeństwa na drodze, poprzez 

noszenie elementów odblasko-
wych.

Na zakończenie wójt gminy 
Kamil Dziewierz rozdał uczestni-
kom kamizelki oraz odblaskowe 
opaski na rękę i zachęcił wszyst-
kich do korzystania z nich w cza-
sie poruszania się po drogach.
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„Jedliński Raczek” dla Łukasza Kurka

13 lutego 2018 r. podczas jedlińskich Kusaków wójt gminy Kamil Dziewierz po raz kolejny przyznał statuetkę 
„Jedlińskiego Raczka”. W tym roku wyróżnienie, w uznaniu za pracę na rzecz dzieci i młodzieży oraz promocję sportu  
w gminie Jedlińsk, otrzymał Łukasz Kurek.

Urodzony 2 listopada 1984 r., 
mieszkaniec Gutowa absolwent 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Ludwikowie oraz Akade-
mii Wychowania Fizycznego i 
Sportu w Gdańsku.

Jest pracownikiem Gmin-

nego Centrum Kultury i Kultury 
Fizycznej w Jedlińsku, od 2014 
r. radny Rady Gminy Jedlińsk. 
Jest trenerem w klubie GKS Dro-
gowiec Jedlińsk, prowadzi zaję-
cia z młodzieżą w kilku grupach 
wiekowych. Jego wychowanek, 

Kacper Imiołek z Jedlanki jest 
zawodnikiem Legii Warszawa.

Jego pasją jest sport oraz 
praca z młodzieżą na rzecz 
lokalnej społeczności. Prowa-
dzi zajęcia sportowe „Piłkarski 
Przedszkolak”, oddany na rzecz 

sportu wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej gminy Jedlińsk.

Za swoją pracę z dziećmi i 
młodzieżą w 2016 r. został 
wyróżniony podczas VII Gali 
Mistrzów Sportu Powiatu 
Radomskiego.

Turniej tenisa stołowego w Ludwikowie

Klasyfikacja końcowa:
1. Patryk Kopyta

2. Janusz Paluch
3. Marcin Durak
4. Sylwester Wójcik
5. Rafał Dudzik
6. Kazimierz Kwiecień
7. Mikołaj Olszewski
8. Paweł Królikowski
9. Marcin Markiewicz
10. Urszula Marzec

11. Karol Linarczyk
12. Emil Jakubiak
13. Marcin Kwatek
14. Krzysztof Walczak
15. Rafał Adamczyk
16. Cezary Imiełowski

Zwycięzcom turnieju wójt 
gminy Kamil Dziewierz oraz 

radny Łukasz Kurek wręczyli 
puchary, a wszyscy zawod-
nicy otrzymali upominki – torby 
sportowe. Organizatorem roz-
grywek była świetlica środo-
wiskowa w Ludwikowie wraz 
z mieszkańcem Ludwikowa 
Marcinem Durakiem, który  
był inicjatorem turnieju.

2 lutego 2018 r. w Ludwi-
kowie odbyło się podsu-

mowanie Turnieju Tenisa 
Stołowego o Puchar Wójta 
Gminy Jedlińsk, który trwał  
od wtorku 30 stycznia.
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Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej, nadał odznaczenia 7. 
parom z terenu gminy Jedlińsk, 
których związki małżeńskie 
trwają 50 lat lub dłużej.

Medale otrzymali:
• Julianna i Józef Małek 
– 61 lat małżeństwa,
• Teresa i Marian Krzemińscy 
– 57 lat,
• Marianna i Franciszek Kal-
barczykowie
 – 55 lat,
• Jadwiga i Józef Witkowscy 
– 55 lat,
• Aleksandra i Józef Kowal-
czyk – 54 lata,
• Kazimiera i Stanisław Puk 
– 51 lat,
• Zofia i Władysław Jurczak – 
51 lat.

Uroczystość została poprze-
dzona mszą świętą w kościele 
parafialnym w Jedlińsku odpra-

wioną w intencji Jubilatów 
przez ks. kan. Grzegorza  
Wójcika.

W imieniu Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej odzna-
czenia parom małżeńskim, 
składając gratulacje i życzenia, 
wręczyli: Kamil Dziewierz – 
wójt gminy Jedlińsk oraz Paweł 
Sagan – pracownik Biura Woje-
wody Mazowieckiego. W uro-
czystości wzięli udział także: 
Marcin Drewnowski – prze-
wodniczący rady gminy, radny 

gminy Jedlińsk Marek Janiec, 
Teodozja Bień – radna powiatu 
radomskiego, sekretarz gminy 
Andrzej Pawluczyk, skarb-
nik gminy Ilona Starzyńska, 
Ewa Koper – kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego oraz Broni-
sława Mularska – kierownik 
referatu Społeczno-Admini-
stracyjnego w Urzędzie Gminy 
w Jedlińsku.

Po części oficjalnej odbyło 
się spotkanie, w trakcie któ-

rego dzieci i młodzież uczęsz-
czająca na zajęcia artystyczne 
w Gminnym Centrum Kultury  
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku 
przedstawiła program okolicz-
nościowy.

Przez całe spotkanie jubi-
latom przygrywał Sławomir 
Wasilewski z Obózka oraz Sta-
nisław Kujawiak ze Starych 
Żdżar wraz z zespołem ludo-
wym „Biesiada Bierwiecka” 
z Bierwiec.

Jubileusze Małżeńskie
2 marca 2018 r. w Urzędzie 

Stanu Cywilnego w Jedliń-
sku odbyła się uroczystość z 
okazji nadania Medali za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie.
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   Z prac Rady Gminy
Sesje Rady Gminy Jedlińsk 

zostały zwołane na 29 
grudnia 2017 r., 12 stycz-
nia, 22 lutego  oraz 22 marca 
2018 r. Rada Gminy podjęła 
uchwały w sprawie:
29 grudnia:
- Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Jedlińsk na lata 
2017–2020
- wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2017 rok
12 stycznia:
- uchwały budżetowej na 2018 
rok
- Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Jedlińsk na lata 
2018–2026
- wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnych umów dzierżawy na 
czas oznaczony do 3 lat
- Regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie 
gminy Jedlińsk
- szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości i zagospodarowa-

nia tych odpadów w zamian za 
uiszczaną przez właściciela nie-
ruchomości opłatę za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi
- uchwalenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk 
na rok 2018
22 lutego:
- określenia kryteriów w postę-
powaniu rekrutacyjnym do 
przedszkoli, oddziałów przed-
szkolnych w publicznych szko-
łach podstawowych i do klas 
I publicznych szkół podsta-
wowych prowadzonych przez 
Gminę Jedlińsk, określenia 
dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów 
oraz przyznania liczby punktów 
każdemu kryterium
- zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, wycho-
wawczych oraz tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć niektórych nauczy-
cieli w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Jedlińsk

- zmiany uchwały Nr 
XIX/27/2016 Rady Gminy 
Jedlińsk z dnia 25 maja 2016 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu 
określającego wysokość i szcze-
gółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków za: 
wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego oraz niektórych 
innych składników wynagro-
dzenia, a także wysokość oraz 
szczegółowe zasady przyzna-
wania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego
- zawarcia porozumienia pomię-
dzy Gminą Jedlińsk a Powiatem 
Radomskim w przedmiocie 
założenia i prowadzenia przez 
Gminę Jedlińsk branżowej szkoły 
I stopnia w Jedlińsku
- zmiany uchwały Nr 
XXXIX/4/2018 Rady Gminy 
Jedlińsk z dnia 12 stycznia 
2018 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości na terenie 
gminy Jedlińsk
- zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Jedlińsk na 
lata 2018–2026

- zmiany w budżecie
- zaciągnięcia kredytu
- zmian w składzie osobowym 
komisji stałych Rady
22 marca:
- podziału gminy Jedlińsk na 
okręgi wyborcze
- podziału gminy Jedlińsk na 
obwody głosowania i ustalenia 
numerów, granic i siedzib obwo-
dowych komisji wyborczych
- Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej gminy Jedlińsk na lata 
2018–2026
- wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy Jedlińsk na 2018 rok
- przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt
- zmian w składzie osobowym 
stałych komisji Rady Gminy 
Jedlińsk.

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych życzę 
Państwu zdrowych oraz spo-
kojnych świąt spędzonych  
w gronie rodzinnym.

Marcin Drewnowski

Marcin Drewnowski 
Przewodniczący 

Rady Gminy

Komisja Budżetu i Finansów
Ewa Ofiara – przewodnicząca

Ponieważ poprzedni artykuł z 
Komisji Budżetu i Finansów nie 
został zamieszczony w „Pano-
ramie Gminy”, pragnę Państwu 
pokrótce napisać, czym zajmo-
wała się Komisja w ostatnich 
dwóch kwartałach.

Ważną kwestią, którą zajmo-
waliśmy się na posiedzeniach 
Komisji, była sprawa lotniska w 
Piastowie. Rada Gminy podczas  
sesji listopadowej, nie przyjęła 
projektu uchwały nr 2 w spra-
wie zwolnień od podatku od nie-
ruchomości, zwolnienie miało 
dotyczyć lotniska w Piastowie. 
Od 1 stycznia 2016 r. jest nowe 
brzmienie art. 7 ust. 1 pkt 5 
ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, które wyłączyło lot-
niska ze zwolnienia z podatku 
od nieruchomości. Ministerstwo 
Finansów zwróciło uwagę, że 
gminy mogą wprowadzać na 
podstawie uchwały zwolnienia 
i ulgi przedmiotowe w podatku 
od nieruchomości inne niż 
określone w ustawie. Nie mniej 
jednak, Radni nie chcieli pozby-
wać dochodów gminy w wyso-
kości prawie miliona złotych 

rocznie. Tyle bowiem wynosi 
podatek, który powinno  uiścić 
lotnisko (rok 2016 i pierwsze  
miesiące 2017).

Chcę Państwa poinformo-
wać, że umorzenia podatków 
są wyłączenie w kompetencji 
wójta. Rada Gminy nie głosuje 
nad wnioskami i pismami, jakie 
składacie Państwo do urzędu w 
sprawie umorzeń.

Głównym celem listopado-
wego i grudniowego posiedze-
nia KBiF było zapoznanie się   
z budżetem na 2018 rok. 
Zgodnie z ustawą  o finansach 
publicznych, Wójt Gminy do 
15 listopada 2017roku zło-
żył w Radzie Gminy i Regio-
nalnej Izbie Obrachunkowej 
projekt budżetu na 2018 rok 
Projekt budżetu przedłożony 
przez wójta zawiera: dochody 
w wysokości 57 643 525,00zł, 
wydatki zostały ustalone na 
poziomie  75 812 242,00 zł. 
Przychody budżetu w kwocie 20 
294 629,00 zł mają pochodzić 
z planowanej do zaciągnięcia w 
2018r pożyczki w kwocie 4 060 
000,00 zł  i kredytu w wysoko-

ści 15 896 000,00zł oraz wol-
nych środków w kwocie 338 
629,00zł.  Nad przedstawionym 
projektem uchwały budżeto-
wej trwały prace i  dyskusje 
w Komisji Budżetu i Finansów 
oraz w stałych komisjach Rady. 
Ostatecznie po wprowadzeniu 
autopoprawki w dniu 12 stycz-
nia 2018r. i obniżeniu kwoty 
zadłużenia do 13.416.000,00 
Rada Gminy jednogłośnie przy-
jęła projekt uchwały budżetowej 
na 2018 rok. W budżecie radni 
przesunęli pieniądze w kwocie 
560 tys. zł. z działów dotyczą-
cych wydatków gminy m.in. na 
wyjazdy służbowe, promocję, 
diety radnych, Gminne Centrum 
Kultury i Kultury Fizycznej, 
wynagrodzenia na stołówkach. 
I jednocześnie nie zdjęli pie-
niędzy z inwestycji, a także ze 
środków na koszenie rowów , 
utrzymanie poboczy. Wspólnie 
radni ustalili, że pewne inwe-
stycje będą realizowane ze 
środków własnych, jak projekty 
budowy dróg i ulic, budowa sieci 
wodociągowej,  inne – z kredytu 
np. Przebudowa drogi gminnej 

Wsola – Marcelów-Józefówek,  
a na pozostałe (np. zagospoda-
rowanie terenu przy PSP Stare 
Zawady, Bierwce, Wsola, zago-
spodarowania centrów wsi) – 
zostanie zaciągnięty kredyt, o ile 
Wójt pozyska dofinansowanie. 
Dla władz Gminy rok 2018 jest 
dużym wyzwaniem w celu pozy-
skania dofinansowań i dotacji na 
zamierzone inwestycje, których 
oczekują mieszkańcy.

Przed każdą sesją opiniowa-
liśmy projekty uchwał będące 
w zakresie dotyczącym prac 
Komisji Budżetu i Finansów,  
a w szczególności wprowadze-
nia zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej i wprowa-
dzenia zmian w budżecie gminy 
. Zapoznawaliśmy  się z  wnio-
skami   wpływającymi do Komisji 
na bieżąco .

Na nadchodzące Święta Wiel-
kiej Nocy członkowie KBiF, życzą 
Państwu dużo zdrowia, spokoju 
i radości. Niech to będzie czas 
odpoczynku, spotkań w gronie 
rodziny i przyjaciół. 

Ewa Ofiara
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  Warto przeczytać!
Dariusz Nawrot, „Tadeusz Kościuszko”
Album ukazuje poszczególne etapy życia Naczelnika. W każdym z rozdziałów opisane są wspomnienia, 
fragmenty korespondencji, dokumentów i najważniejszych decyzji jakie podejmował podczas insurekcji w 
1794 roku.

Marek Koprowski,  „Żołnierze Wyklęci. Przecież to dziecko bandyty!”
To zbiór relacji członków Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz innych 
podziemnych organizacji, którzy przeżyli II wojnę światową i przetrzymywanie w ubeckich więzieniach.

Piotr Rozwadowski, Aneta Ignatowicz, „Niepodległość i granice Polski 1914–1922”
Książka pokazuje nam ostatnie lata funkcjonowania I Rzeczypospolitej, epokę napoleońską, zrywy 
powstańcze i okres poprzedzający wybuch wojny w 1914 roku. Ciąg zdarzeń i działań Polaków zmierzają-
cych konsekwentnie do odzyskania niepodległości.

Nicholas Sparks, „We dwoje”
Kolejna wzruszająca powieść Sparksa ukazuje losy mężczyzny, którego życie niespodziewanie wywraca 
się do góry nogami. Musi zaadoptować się w nowej rzeczywistości, pokonać własne słabości. Czeka go 
wielki emocjonalny test, ale też… niespodziewana nagroda.

Agnieszka Frączek, „Gdy przy słowie jest przysłowie”
Najlepszy sposób na rozbudzenie w dziecku zainteresowania językiem. Mądre i zarazem dowcipne wier-
szyki, które wyjaśnią czym jest przysłowie, podpowiadają jak odróżnić przysłowie od frazeologizmu i 
zachęca do zabawy przysłowiami. Zachęcamy też do lektury innych książek pisarki które są w naszej 
bibliotece.

„Polska Wielkanoc”
Na wielkanocnym stole nie może zabraknąć tradycyjnych wypieków takich jak babki, mazurki czy też ser-
niki i torty. W książce znajdziemy wiele ciekawych przepisów na Wielkanoc jak i inne uroczystości.

Gminna Biblioteka w Jedlińsku dziękuje J. i B. Sułek z Jedlińska
za przekazane w darze książki do naszej biblioteki.

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
ogłasza, że do 20 kwietnia 2018 r. będzie prowadzona

AKCJA SZCZEPIENIA DOUSTNEGO LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE
Akcja prowadzona jest poprzez zrzucanie przynęty wraz ze szczepionką z samolotu. Zrzuty obej-

mują kompleksy leśne, pola i łąki. Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka koloru zie-
lono-brązowego o intensywnym zapachu ryby.

Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzić na smyczy, 
a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.
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Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”
1 marca 2018 r. w Jedlińsku odbyły się gminne obchody  

Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Obchody rozpoczęły się od 

mszy w intencji Ojczyzny odpra-
wionej w kościele parafialnym 
w Jedlińsku przez ks. kan. Grze-
gorza Wójcika, ks. prał. Henryka 
Ćwieka i ks. Filipa Gumińskiego. 
W trakcie mszy uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Ludwikowie 
zaprezentowali program słow-
no-muzyczny pt. „W Obronie 
Niepodległej”. Akademia była 
poświęcona Janowi Gregor-
czykowi ps. „Jastrząb” – pocho-
dzącemu z Nart żołnierzowi 
organizacji antykomunistycznej 
„Wolność i Niezawisłość”, który 
zginął w 1948 r.

Po mszy uczestnicy obcho-
dów złożyli wieńce i zapalili 
znicze pod pomnikiem ku czci 
pomordowanych w czasie oku-
pacji hitlerowskiej. Po oddaniu 
hołdu poległym, zebrani przema-
szerowali na Rynek pod pomnik 
ku czci żołnierzy AK poległych i 
pomordowanych w latach 1939–
1956, gdzie złożono wieńce. 

Kwiaty pod pomnikiem składały: 
delegacja władz gminy Jedlińsk 
w składzie: wójt gminy Kamil 
Dziewierz, przewodniczący 
rady Marcin Drewnowski, radny 
Marek Janiec oraz sekretarz 
Andrzej Pawluczyk; reprezenta-
cje szkół z terenu gminy; przed-
stawiciele Koła PiS Jedlińsk: Ewa 
Bartula, Teodozja Bień (radna 
powiatu radomskiego) i Bogdan 
Religa; siostry Jana Gregorczyka 
wraz z Iwoną Filozof – sołtysem 
Gutowa oraz mieszkańcy gminy.

Po zakończeniu uroczysto-
ści wójt gminy Kamil Dziewierz 
wręczył nagrody laureatom 
konkursu na motyw plakatu 
informującego o obchodach 
Narodowego Dnia Pamięci „Żoł-
nierzy Wyklętych”. Pierwsze 
miejsce zajął Tomasz Giera-
siński z Bierwiec (uczeń PSP  
w Wierzchowinach).

W uroczystościach wzięły 
udział także poczty sztanda-
rowe ze szkół i ochotniczych 
straży pożarnych.
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II Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Wójta Gminy Jedlińsk

W zawodach wzięło udział 9 
drużyn z terenu gminy.

Klasyfikacja końcowa:
1. Super Team Jedlińsk
2. Family Team Wielogóra
3. Narty
4. Seniorzy Jedlińsk
5. Jedlanka
6. Turbo Grzmoty i AKS Jedlińsk 
– ex aequo
7. ZSP Jedlińsk i Orły Obózek – ex 
aequo

Najlepszy zawodnik turnieju – 
Kamil Struzik.

Najlepszy atakujący turnieju – 
Maciej Gędaj.

Najlepiej przyjmujący turnieju 
– Bartłomiej Kuraś.

Statuetkę dla zawodnika 
fair play turnieju otrzymał Jan 
Pękala.
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I Turniej Tenisa Stołowego 
o Puchar Wójta Gminy Jedlińsk
24 lutego 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jedlińsku odbył się I Turniej Tenisa Stołowego  

o Puchar Wójta Gminy Jedlińsk. Uczestników turnieju zaszczycił swoją obecnością Mirosław Kowalski,  
w 2004 roku wicemistrz paraolimpiady w Atenach w tenisie stołowym, mieszkaniec Jastrzębi.

Zawody zostały rozegrane 
w 8 kategoriach: klasy 1–3 – 
dziewczęta i chłopcy, klasy 4–6 
– dziewczęta i chłopcy, klasy 
7 i gimnazjalne – dziewczęta 
i chłopcy oraz kategoria open 
kobiet i mężczyzn. 

W turnieju wzięło udział ponad 
170 uczestników z całego kraju 
m.in. z klubów sportowych z 
Kozienic, Kowali, Radomia, San-
domierza, Stromca, Szydłowca, 
województwa dolnośląskiego i 
podkarpackiego. Uczestnikiem 
zawodów był także mieszkający 
obecnie w Szwecji wychowanek 
Broni Radom Kamil Samulak, 
który zwyciężył w kategorii open 
mężczyzn.
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Dzień Kobiet w Bierwcach
W czas uroczy święta Kobiet, pięknie Paniom się kłaniamy,

Na Biesiadę bierwiecką z serca Was zapraszamy,
Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom życzymy szczęścia,

Radości i aby każdy dzień w Waszym życiu był tak wyjątkowy jak dzisiejszy.

To tekst jednych z życzeń, 
których autorami byli pa-

nowie uczestniczący w spo-
tkaniu z okazji Dnia Kobiet 10 
marca w Sali kameralnej PSP 
Bierwce. 

Tradycyjnie uroczystość zor-
ganizowało Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic. 
W programie artystycznym spo-
tkania znalazły się występy 
Zuzanny Król oraz Biesiady 
Bierwieckiej, której akompa-
niował Sławomir Wasilewski. 
Przy okazji niektórzy członko-
wie zespołu odkryli w sobie  
talent kabaretowy.

Spotkanie przebiegało pod 
hasłem „Relaks na co dzień i od 
święta”. Gościem specjalnym 
uroczystości była Lidii Chrzą-
stek – socjolog medycyny i 
pedagog, która przeprowadziła 
wykład na temat radzenia sobie 
ze stresem. Wytłumaczyła czym 
jest stres pozytywny i nega-

tywny. Zachęcała do zdrowego 
odżywiania, wsłuchania się w 
swoje wewnętrzne potrzeby, 
zaprezentowała ćwiczenia 
relaksacyjne. Uczestnicy spo-
tkania mogli na własnej skórze 
przetestować przedstawione 
pomysły na odstresowanie się. 
Wykład Lidii Chrząstek zainau-
gurował cykl spotkań dotyczący 
profilaktyki zdrowia „Akade-
mia Zdrowia Forewer”, które 
będą odbywać się w ramach  
Bierwieckich spotkań.

Warto zaznaczyć, iż swoją 
obecnością podczas obcho-
dów Dnia Kobiet zaszczycili 
nas: wójt gminy Jedlińsk Kamil 
Dziewierz z małżonką, dyrek-
tor GCKiKF Agnieszka Gryzek, 
radna powiatu Teodozja Bień, 
wiceprzewodnicząca rady gminy 
Agata Nowakowska, dyrek-
tor PSP w Bierwcach Elżbieta 

Łoboda z pracownikami, człon-
kowie SRWBiO oraz sympatycy. 
Podczas spotkania Panie zostały 
obdarowane kwiatami. Pamię-
tały także o złożeniu życzeń 
mężczyznom, którzy 10 marca 
obchodzą swoje święto i przygo-

towały dla nich niespodziankę. 
Spotkanie przebiegało w miłej 
atmosferze, a całości towarzy-
szył poczęstunek.

Ewa Ofiara
prezes SRWBiO
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Akcja Zima 2018
Od 15 do 26 stycznia 2018r w GCKIKF w Jedlińsku 

oraz w placówkach terenowych prowadzona była Ak-
cja Zima. Były to zorganizowane zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży dopasowane do ich wieku i zainteresowań. Celem 
działań było zagospodarowanie czasu wolnego uczest-
nikom, którzy brali udział w turniejach, konkursach  
a także wielu grach i zabawach.  

Dużym powodzeniem cieszyły 
się zajęcia ruchowe , gry plan-
szowe a także zajęcia plastyczne. 
Ponadto uczestnicy zajęć mogli 
wziąć udział we wszelkiego 
rodzaju zgadywankach, krzy-
żówkach i quizach. Wolny czas 
spędzony w placówkach GCKIKF, 
które są miejscami otwartymi i 
przyjaznymi dzieciom i młodzieży 
był czasem spędzonym w sposób 
aktywny i pożyteczny. Należy 
zaznaczyć, iż w niektórych Świe-
tlicach odbyły się  imprezy cho-
inkowe, które były okazją do 
doskonałej zabawy karnawało-
wej dla młodszych mieszkańców 
gminy.  

Ponadto w ramach zajęć feryj-
nych zorganizowane zostały 3 
wyjazdy. Dzieci miały okazję 
odwiedzić Papugarnię i mogły 
obejrzeć wzruszający film „Fer-
nando” w Multikinie. 

Podczas kolejnego wyjazdu 
uczestnicy odwiedzili park adre-
naliny i westernu w Runowie. 
Dzieci wzięły udział w ciekawych 

zajęciach, przybliżających spo-
soby   radzenia sobie w trudnych 
warunkach. Można było nauczyć 
się przecinania drewna piłą 
ręczną i  zbierania drewnianych 
gałązek w celu rozpalenia ogni-
ska a także pozyskiwania wody 
ze śniegu.  Uczestnicy wzięli 
także udział w zabawie w pod-
chody w okolicznym lesie.  Spo-
tkanie zakończyło się pieczeniem 
kiełbasek przy ognisku. 

W trakcie trwania ferii uczest-
nicy zajęć odwiedzili także ośro-
dek Sabat Krajno, znajdujący 
się w otulinie Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego, gdzie mieli 
okazję zwiedzić  Park Miniatur. 
Była to niezwykła podróż do naj-
piękniejszych miejsc na ziemi.  
Większość modeli wykonana 
jest w skali 1:25, dzięki czemu 
łatwo można porównać wiel-
kość poszczególnych budowli. 
Podczas pobytu w Krajnie dzieci 
obejrzały kilka filmów 6D. 

Podczas trzech wyjazdów 
feryjnych dzieci otrzymywały  

poczęstunek w postaci zesta-
wów zakupionych w MC Donal-
dzie,  ufundowany przez Gminną 
Komisję ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. 

Pod koniec zimowego wypo-

czynku miało miejsce podsu-
mowanie akcji Zima i najbar-
dziej aktywni uczestnicy zostali 
nagrodzeni  upominkami. 

Anna Malinowska

Warsztaty Wielkanocne 
10 i 17 marca 2018 roku w Gminnym Centrum Kultury 

i Kultury Fizycznej  odbyły się warsztaty skierowa-
ne do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu gminy.

Celem  tych spotkań było kul-
tywowanie ludowych tradycji 
związanych ze Świętami Wielka-
nocnymi. Podczas zajęć uczest-
nicy mogli nie tylko poznać tech-
niki wykonywania świątecznych 
ozdób, ale także zobaczyć, jak 
wyglądają prace autorstwa naj-
lepszych rękodzielników i twór-
ców ludowych. Wszyscy na zaję-
ciach wykazali się dużą kreatyw-
nością i inwencją twórczą. Jako 
pierwsze odbyły się warsztaty 
z bibułkarstwa, gdzie pod okiem 
doświadczonej rękodzielniczki 

pani Jolanty Falkiewicz powstały 
wiosenne kwiaty oraz ozdoby 
wielkanocne. Natomiast  pod 
opieką  pani Marii Ostrowskiej  
były malowane woskiem jajka a 
następnie barwione w różnoko-
lorowych barwnikach.  W ramach 
wielkanocnych spotkań  odbyły 
się także warsztaty z ozdabia-
nia pierników,  podczas których 
powstało wiele ciekawych, słod-
kich ozdób.  Łącznie w zajęciach 
wzięło udział około 50 osób.  

Anna Malinowska 

Informujemy, że w 21 kwietnia 2018 r.
 na Rynku w Jedlińsku w godz. 10:00 - 14:00

odbędzie się zbiórka krwi w ramach
KLubu Honorowych Dawców Krwi Ziemi Jedlińskiej.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!
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Rozstrzygnięcie konkursu Wielkanocnego
W piątek 16 marca 2018 r. w  GCKiKF w Jedlińsku, zostały ogłoszone wyniki  Konkursu Plastycznego na Symbol 

Świąt Wielkanocnych. Konkurs,  na który wpłynęło 107 prac skierowany był do dzieci, młodzieży i dorosłych 
mieszkańców gminy. Jury w składzie Elżbieta Raczkowska-główny Specjalista  ds. plastyki w Resursie Obywatelskiej 
w Radomiu oraz Halina Baran- członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  po wnikliwej 
ocenie wszystkich prac postawiło przyznać nagrody i wyróżnienia w pięciu kategoriach wiekowych. 

W kategorii I  przedszkolaki i 
klasa „0” nagrody otrzymali: 

Krzysztof Kołtunowicz – ZSP 
we Wsoli,

Julia Pośnik – ZSP Jedlińsk,
Kornelia Imiołek - PSP w Bierw-

cach,
Wiktoria Dawidowska – PSP w 

Wierzchowinach,
Natomiast wyróżnienia w tej 

kategorii otrzymali: 
Pola Hetman – ZSP Jedlińsk, 
Jaś Piwoński – ZSP Jedlińsk, 
Joanna Rudecka – PSP w Bierw-

cach, 
Marcin Bugajski – PSP w Wierz-

chowinach, 
Wiktoria Szymczak – ZSP w 

Jedlińsku, 
Dominik Młynarski – Przed-

szkole we Wsoli.
W drugiej kategorii wiekowej, 

tj. kl. I-III nagrodzeni zostali: 
Michalina Adamczyk – ZSP w 

Jedlińsku,
Paweł Kowalczyk – PSP w 

Ludwikowie,
Kacper Frączyk – ZSP w Jedliń-

sku,
Patrycja Marszałek – PSP 

Wierzchowiny,
Anna Kowalik – PSP w Ludwi-

kowie,
Wyróżnienia otrzymali nato-

miast:
Kinga Kobza – ZSP we Wsoli, 
Weronika Kobylarczyk – ZSP 

we Wsoli, 
Zosia Szymańska - PSP w 

Ludwikowie ,
Zuzanna Wolak – PSP w Wierz-

chowinach.
W III kat. wiekowej , tj. klasy 

IV-VI
Nagrody otrzymali: 
Wiktoria Zawada – ZSP w 

Jedlińsku,
Kinga Kocińska – PSP Wierz-

chowiny,
Mateusz Kowalczyk – PSP w 

Ludwikowie,
Dominika Puk – PSP w Starych 

Zawadach.
Wyróżnienia przyznano nastę-

pującym osobom:
Dominika Socha –ZSP w Jedliń-

sku , 
Pola Olszewska – ZSP w Jedliń-

sku.

W IV kat. wiekowej klasy VII i 
gimnazjum nagrody otrzymały 
następujące osoby: 

Kamila Walczak – ZSP w Jedliń-
sku,

Agata Kiepiela – ZSP w Jedliń-
sku,

Weronika Szczęsna - PSP w 
Ludwikowie.

Wyróżnione zostały: 
Joanna Mokosa – ZSP w Jedliń-

sku, 
Agata Ziółek – ZSP w Jedlińsku, 
Aleksandra Kobza – PSP w 

Wierzchowinach , 
Marta Trzeciak – PSP w Wierz-

chowinach .
W kategorii V- dzieci wraz z 

rodzicami, nagrodzeni zostali:
Kuba Cieśliński – ZSP w Jedliń-

sku,
Oskar Romanowski – PSP w 

Starych Zawadach,
Lena Jemioł – ZSP w Jedlińsku,
Natalia Jurek – PSP w Bierw-

cach,
Lena Pysiak – ZSP we Wsoli.
Wyróżnienia otrzymali:
Kalina Jemioł – ZSP w Jedlińsku, 
Jakub Imiołek - ZSP w Jedliń-

sku, 
Krzysztof Imiołek - ZSP w 

Jedlińsku, 

Marcel Głuch - ZSP w Jedlińsku, 
Ludwik Skodowski – PSP w 

Bierwcach, 
Filip Kowalczyk – PSP w Sta-

rych Zawadach.
Przyznano także nagrody spe-

cjalne. Otrzymali je: 
Karina Kalbarczyk - ZSP w 

Jedlińsku – Nagroda  Wójta Gminy 
Jedlińsk

Alicja Murawska - ZSP w Jedliń-
sku – Nagroda  Ks. Prałata Hen-
ryka Ćwieka, 

Maksymilian Wydra - ZSP w 
Jedlińsku – Nagroda GK d/s RPA

Jury oceniając powyższe 
prace brało pod uwagę orygi-
nalność wykonania i ogólną 
estetykę. Zwyczajowo także 
premiowane było samodzielne 
wykonanie prac, ewentualnie 
przy dużym udziale dziecka. 
Jury konkursu oraz organizato-
rzy  zachęcają dzieci i młodzież 
do udziału w konkursach pielę-
gnujących tradycje świąteczne, 
pozwalających im nabywać  
twórczych kompetencji. 

Anna Malinowska
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W ostatnią niedzielę karna-
wału zwaną „kusą niedzielą” 
odbył się bal karnawałowy dla 
kobiet, którego tematem prze-
wodnim było  męskie przebra-
nie. Pomysłowość kobiet prze-
szła oczekiwania organizatorów. 
Bowiem 170  pań wykazało 
się ogromną oryginalnością i 
niezwykłą pomysłowością jeśli 
chodzi o stroje, w których się 
zaprezentowały. Podczas tego 
wydarzenia były obecne wła-
dze gminy: Wójt Gminy Jedlińsk 
p. Kamil Dziewierz z żoną Iza-
belą, Wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy p. Ewa Ofiara, Wice-
przewodnicząca Rady Gminy 
p. Agata Nowakowska, Radna 
Aneta Żurowska i  Skarbnik 
Gminy p. Ilona Starzyńska.  
Oprawę muzyczną zapewnił 

zespół p. Dariusza Makarewicza. 
W kusy Poniedziałek nato-

miast,  w sali OSP w Jedlińsku 
miał miejsce recital znanej, pol-
skiej aktorki Hanny Śleszyńskiej.  
Zgromadzona publiczność miała 
okazję usłyszeć znane i lubiane 
polskie przeboje w wykonaniu 
tej artystki a także fragmenty 
jej monodramu pod tytułem: 
Kobieta Pierwotna.  Niedziela i 
Poniedziałek były  wstępem do 
kulminacyjnych obchodów zwią-
zanych z zakończeniem karna-
wału.  

W kusy wtorek w godzinach 
południowych na Rynku  miało 
miejsce przekazanie władzy 
postaciom widowiska przez 
urzędującego Wójta Gminy. 
Od tego momentu można 
było oglądać na ulicach Jedliń-

ska barwne postaci, na przy-
kład: cyganki, krakowianki, 
baby, chłopów, policjantów. 
Na scenie natomiast prezen-
towały się zespoły i kapele 
ludowe. W tym roku wystą-
piły: Czerwone Korale z Wacła-
wem Imiołkiem, Klub Seniora 
z Jedlińska, Czerwona Jarzę-
bina i kapela Henryka Giedyka, 
Ludwiczanki i kapela Urbań-
czyków, Wólczanki z Piotrem 
Foktem oraz  Jedlińskie Raczki  
z Dariuszem Makarewiczem. 

Po zakończeniu prezentacji 
kapeli i zespołów Wójt Gminy 
p. Kamil Dziewierz wręczył sta-
tuetkę „Jedlińskiego Raczka” p. 
Łukaszowi Kurkowi,  pracowni-
kowi Gminnego Centrum Kultury 
i Kultury Fizycznej w Jedlińsku, 
który od 2014 r. jest  Radym 
Gminy Jedlińsk. Jest on trenerem 
w klubie GKS Drogowiec Jedlińsk 
i prowadzi zajęcia z młodzieżą 
w kilku grupach wiekowych. 
Jego wychowanek, Kacper Imio-
łek z Jedlanki jest zawodnikiem 
Legii Warszawa. Jego pasją jest 
sport oraz praca z młodzieżą 
na rzecz lokalnej społeczno-
ści. Prowadzi zajęcia sportowe 
„Piłkarski Przedszkolak”. Za 
swoją pracę z dziećmi i mło-

dzieżą w 2016 r. został wyróż-
niony podczas VII Gali Mistrzów  
Sportu Powiatu Radomskiego.

Następnie na scenie miało 
miejsce powitanie wszystkich 
zaproszonych gości. W tym dniu 
przybyli do Jedlińska parlamen-
tarzyści w osobach: p. Andrzej 
Kosztowniak oraz p. Dariusz Bąk  
a także  Wicewojewoda Mazo-
wiecki p. Artur Standowicz oraz 
Wicestarosta Powiatu Radom-
skiego p.  Leszek Margas. Obecni 
byli również  radni powiatu 
radomskiego oraz radni gminy 
Jedlińsk. Gościliśmy także przed-
stawicieli różnych instytucji i 
firm z terenu gminy, z regionu 
radomskiego oraz z całego kraju. 
Po godzinie 15-ej został uformo-
wany korowód składający się z 
postaci widowiska, który w asy-
ście orkiestry OSP przemasze-
rował na Jedliński Rynek, gdzie 
zgromadzony tłum oczekiwał na 
rozpoczęcie widowiska - Ścię-
cie Śmierci. Rozprawa sądowa 
zakończyła się tradycyjnie ska-
zaniem śmierci na ścięcie. Wyrok 
został wykonany przez kata , 
który wygłosił pouczającą mowę 
a śmierć włożono na wóz i zawie-
ziono przed plebanię, gdzie Ks. 
Proboszcz wydał zezwolenie 

Ścięcie Śmierci w Jedlińsku 
Zakończenie karnawału w Jedlińsku trwało od 

11 do 13 lutego. Były to trzy dni  obfitujące 
w wydarzenia kulturalne skierowane do lokalnej 
społeczności a także do przybyłych  gości. 
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na pochówek. Po zakończeniu 
widowiska publiczność licznie 
zgromadzona na Rynku mogła 
obejrzeć koncert zespołu Focus. 
Następnie wystąpił zespół roz-
rywkowy Jorrgus. W związku z 
tym , iż przedsięwzięcie Ścięcie 
Śmierci kończy karnawał, dla-
tego zabawa trwała do późnych 
godzin wieczornych. Publicz-
ność doskonale bawiła się 
przy dźwiękach muzyki wyżej 
wymienionych formacji.  

Nadmienić należy, że Jedliń-
skie Zapusty to niezwykłe 
wydarzenie kultywowane w 
Jedlińsku od ponad 150 lat w 
niezmienionej formie. Jest ono 
istotnym elementem dziedzic-
twa kulturowego naszego kraju. 
Corocznie do Jedlińska przybywa 
wielu miłośników kultury ludo-
wej, wśród , których są etnogra-

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

GCKIKF składa podziękowa-
nia za pomoc finansową przy 

realizacji przedsięwzięcia Staro-
stwu Powiatowemu w Radomiu 
oraz sponsorom: firmie kratki.
pl  a także p. Mateuszowi Czapli.  
Podziękowania kierujemy także 
do odtwórców ról w  widowisku 
oraz wszystkich uczestników 

widowiska, bo właśnie dzięki 
zaangażowaniu społeczności 
lokalnej tradycja jest ciągle 
żywa i jest przekazywana kolej-
nym pokoleniom.  

Anna Malinowska
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II Gala Sportu Szkolnego Gminy Jedlińsk
16 marca 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jedliń-

sku odbyła się II Gala Sportu Szkolnego Gminy Jedlińsk.  
Podczas gali nagrodzeni zostali uczniowie szkół z terenu gminy Jedlińsk, 
którzy w 2017 roku odnosili sukcesy w sporcie.

Gośćmi specjalnymi byli 
Patryk Adamczyk –zawod-
nik RLTL ZTE Radom, złoty 
medalista Halowych Mi-
strzostw Świata w Birming-
ham w 2018 r. w sztafecie 
4 × 400 m oraz Michał Filip 
– siatkarz grający od 2017 
r. na pozycji atakującego w 
klubie Cerrad Czarni Radom.

Statuetkami zostało na-
grodzonych ponad 160 
uczniów za osiągnięcia 
sportowe w dyscyplinach 
takich jak: lekkoatletyka, 
strzelectwo, piłka nożna, 
tenis stołowy i ziemny. Po-
nadto prawie 40 uczniów 
otrzymało dyplomy uznania 
za wyróżnianie się w sporcie 
szkolnym. Wszyscy sportow-
cy otrzymali także pamiątko-
we medale.

Wójt Kamil Dziewierz wy-
różnił także osoby, które 
działają na rzecz sportu lub 
promują gminę Jedlińsk po-
przez sport. Podziękowania 
otrzymali: Kinga Wójcik z 
Wielogóry, Karolina Gołda 
z Jedlińska, Julia Serafin z 
Piaseczna, Justyna Gołda z 
Jedlińska, Roman Wójcik z 
Lisowa, Bogdan Religa z Li-
sowa, Tobiasz Kucharczyk 
z Mokrosęka, Łukasz Kurek 
z Gutowa, Agnieszka Gry-
zek z Jedlińska, Robert Za-
borowski z Jedlni-Letnisko, 
Mariusz Stępień ze Wsoli, 
Klub Siatkarski SPS Radmot 
Jedlińsk, Zygmunt Koby-
larczyk z Radomia, Marek 
Bal ze Wsoli, Krzysztof Su-
łek z Jedlińska, Stowarzy-
szenie Czarni Radom, Le-

szek Trzos, Patryk Adam-
czyk, Michał Filip, Grze-
gorz Stępień z Jedlińska, 
Teodozja i Marek Jawor-
scy, Mirosław Hernik z Bier-
wieckiej Woli, Jan Stańczyk 
– prezes zarządu Radmot, 
Jarosław Krzyżanowski – 
prezes zarządu firmy KPS 
Partners Sp. z o.o., będącej  
głównym sponsorem Gali.

Uroczystość uświetni-
ły występy artystyczne 
uczniów ze szkół z terenu 
gminy, a także wywiad z 
Patrykiem Adamczykiem 
oraz Michałem Filipem, 
który przeprowadził Grze-
gorz Stępień – prowadzący 
galę.

Na zakończenie gali wójt 
gminy przekazał na ręce dy-
rektorów szkół sprzęt spor-
towy dla Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Wierzcho-
winach oraz Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego we 
Wsoli. Były to dwie ostat-
nie szkoły, które otrzyma-

ły sprzęt w ramach akcji, 
która rozpoczęła się 8 lute-
go 2018 r. w Ludwikowie. 
     
  Po części oficjalnej gali, 
młodzi sportowcy wraz z go-
śćmi gali zostali zaproszeni 
na tort ufundowany przez 
Piekarnię Expuch Teodozji i 
Marka Jaworskich.

W gali wzięli udział między 
innymi: Kamil Dziewierz – 
wójt gminy, Andrzej Paw-
luczyk – sekretarz gminy, 
radni gminy, Teodozja Bień 
– radna powiatu radomskie-
go, Małgorzata Piszczek 
– zastępca dyrektora radom-
skiej delegatury Kuratorium 
Oświaty w Warszawie, Ro-
bert Kędziora – trener ka-
dry narodowej lekkoatletów, 
Marcin Tomczyk – dyrektor 
zarządzający Stowarzysze-
nia Czarni Radom, zawodni-
cy SPS Radmot Jedlińsk, 
dyrektorzy szkół i jednostek 
organizacyjnych gminy, a 
także nauczyciele, trenerzy 
i rodzice nagrodzonych spor-
towców.
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II Gala Sportu Szkolnego Gminy Jedlińsk
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W 1944 roku wykonano 
620 lotów do Polski z lotniska 
Campo Casale koło Brindisi we 
Włoszech. Jeden z takich lotów 
transportowych odbył się nocą 
z 23 na 24 kwietnia 1944 roku, 
a miejscem zrzutu był Roma-
nów w gminie Jedlińsk. Opera-
cja zrzutów lotniczych nie była 
łatwym zadaniem. Ważne było 
przygotowanie zrzutowiska 
noszącego kryptonim „Kosz”. 
Wybierano teren umożliwia-
jący przeprowadzenie akcji i 
zapewniający, w razie potrzeby 
lądowanie i start samolotu 
wykonującego zrzut. Miał to 
być teren o twardym podłożu, 
wymiarach 1500 × 1500 m, 
znajdujący się w pobliżu rzek, 
stawów, linii kolejowych, 
które w jasną księżycową noc 
stanowiły punkty orienta-
cyjne dla nawigatora. Współ-
rzędne „Kosza” przekazywane 
były do bazy szyfrem drogą 
radiową. Obsadę placówki 
zrzutowej stanowili: dowódca 
placówki, dowódca ubezpie-
czenia, dowódca transportu 
do ewakuacji sprzętu i ludzi. 
Placówka wyposażona była w 
radiostację lub odbiorczy apa-
rat radiowy, komplet świateł 
do wyznaczenia zrzutowiska, 
uzbrojenie dla oddziału ubez-
pieczającego operację, tabor 
do przewiezienia zasobników 
zrzutowych. Przygotowanie 
akcji było ściśle tajne. Oficer 
Zrzutów Lotniczych Komendy 
Obwodu AK posiadał kontakty 
z Szefem Łączności Obwodu 
odpowiedzialnym za organi-
zację nasłuch radiowego, szy-
frowanie i rozszyfrowywanie 
meldunków oraz ich przekazy-
wanie do Bazy Okręgu „Jodła”. 
Na terenie Obwodu Radom zor-

ganizowano siedem placówek 
zrzutów: w Słupicy, Modrze-
jowicach, Makowcu, Soszynie, 
Szydłowcu, Suchej k. Białobrze-
gów i Romanowie. Niezwykle 
ważnym elementem operacji 
było prowadzenie nasłuchu 
radiowego nadawanego przez 
radiostację BBC, które nada-
wało wstawki muzyczne – dla 
każdej placówki inną. W wyka-
zie melodii znajdowały się mię-
dzy innymi: „Hej strzelcy wraz”, 
„Góralu czy ci nie żal”, „Przybyli 
ułani”, „Czerwone jabłuszko”, 
„Bracia do bitwy”.

Gdy na zakończenie audy-
cji o godz. 13:45 spiker podał 
tekst „a teraz chwila muzyki 
polskiej” i nadawano melo-
dię był to sygnał, że tej nocy 
nastąpi zrzut. Trzycyfrowa 
liczba tzw. „kaczka” była infor-
macją dla konkretnej placówki, 
że to właśnie do niej skiero-
wany będzie transport. Kolejna 
informacja radiowa pojawiała 
się po zakończeniu audycji o 
godz. 18:00 – gdy spiker podał 
tekst „po ostrej zimie nastąpi 
łagodna wiosna” – było to 

hasło dla Oficera Zrzutów, że 
samolot jest gotowy i dokona 
lotu. Takie sygnały radiowe 
zostały odebrane przez pla-

cówkę w Jedlińsku 23 kwiet-
nia 1944 roku. O godz. 15:00 
odbyła się odprawa, w któ-
rej brali udział: komendant  

Przywracamy pamięć...

W lipcu 1940 roku w Londynie została utworzona tajna 
agencja rządowa SOE – Special Operations Executive, 

której zadaniem było prowadzenie dywersji, koordynacja 
działań politycznych i propagandowych, wspomaganie ruchu 
oporu w okupowanych przez Niemców państwach Europy. W 
celu zabezpieczenia możliwości dostarczania niezbędnego 
uzbrojenia i wyposażenia dla zbrojnego podziemia 
podporządkowano specjalne lotnictwo. Wyselekcjonowani i 
odpowiednio przeszkoleni piloci wykonywali loty specjalne 
nad okupowane tereny transportując ludzi – skoczków 
cichociemnych – i sprzęt.

Zrzuty alianckie w Romanowie
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podobwodu AK Józef Fijał-
kiewicz ps. „Jałowiec”, oficer 
zrzutów Tadeusz Barwicki ps. 
„Błysk”, dowódca placówki Ste-
fan Mularski, dowódca ubez-
pieczenia por. Gołębiowski ps. 
„Gryf II”, zastępca dowódcy 
ubezpieczenia Wiktor Chodo-
wicz ps. „Młot”, łącznik Zbi-
gniew Fijałkiewicz ps. „Mło-
dzik”. Zorganizowanie odbioru 
zrzutu nie było łatwym zada-
niem. Miejsce zrzutu w Roma-
nowie było oddalone o około 
6 km od lotniska w Piastowie, 
gdzie stacjonowały niemieckie 
myśliwce. Lotnisko było wypo-
sażone w urządzenia radiolo-
kacyjne, artylerię przeciwlot-
niczą, stacjonował oddział 
zabezpieczający obiekt, dla-
tego też należało zabezpie-
czyć w szczególny sposób ten 
właśnie kierunek. Rozdzie-
lono zadania dla poszczegól-
nych drużyn zabezpieczenia. 
Drużyna pod dowództwem 
Wiktora Chodowicza zabez-
pieczała most na Radomce 
na szosie Radom – Warszawa. 
Jej zadaniem było ostrzelanie  
i zatrzymanie kolumny wojsk 
niemieckich, a następnie wyco-
fanie się w kierunku cmenta-
rza i dalej w stronę Romanowa 
w celu zabezpieczenia zrzuto-
wiska. Drużyna por. Gołębiow-
skiego zabezpieczała szosę  
w rejonie Jedlanki. W szczegóły 
akcji został wtajemniczony 
komendant policji granatowej 
w Jedlińsku działający w kon-
spiracji, którego zadaniem było 
dezinformowanie Niemców  
o akcji gdyby wymagała tego 
sytuacja. Około godz. 22:00 
wszyscy uczestnicy akcji byli 
na wyznaczonych stanowi-
skach. Tuż po północy pojawił 

się oczekiwany samolot lecący 
wzdłuż Radomki dający sygnały 
zielonym światłem. Odpowie-
dzią ze zrzutowiska są długie 
światła i ułożony z 12 latarni 
znak „K” określający kierunek 
wiatru dla podejścia samolotu 

do zrzutu. Na lotnisku w Pia-
stowie rozbłysły snopy reflek-
torów, w ich światłach poja-
wił się „Halifax”, który niemal 
natychmiast ze swych dysz 
wyrzuca masę błyszczącej folii 
załamującej blask niemieckich 
świateł. Samolot bezpiecznie 
podchodzi do zrzutu, otwie-
rają się luki, wysypują się na 
spadochronach zasobniki. Pla-
cówka otrzymała zestaw „MD” 
(minersko-dywersyjny) w skład 
którego wchodziły:
- plastyk i środki zapalające  
w ilości 265 kg
- pistolety „Sten” – 10 szt.
- amunicja do „Stenów” – 3000 
szt.
- rewolwery – 27 szt.
- amunicja do rewolwerów – 
775 szt.
- granaty ręczne – 20 szt.
- granaty ppanc – 8 szt.
- zapalniki ppanc – 15 szt.
- ładunki kolejowe – 13 szt.

Wolna przestrzeń w zasobni-

kach wypełniona była umundu-
rowaniem, czekoladą i papiero-
sami. Zrzut został bezpiecznie 
przejęty i ukryty w specjalnie 
przygotowanych schronach na 
łące należącej do Józefa Fijał-
kiewicza, a następnie przeka-
zany zgodnie z przeznacze-
niem do Komendy Głównej AK 
i oddziału partyzanckiego por. 
„Zrywa”. Transportu materia-
łów wybuchowych i sprzętu 
minerskiego dokonał patrol 
policji granatowej z Warszawy.

Akcja zakończyła się suk-
cesem, jednak to, co wyda-
rzyło się w kilka miesięcy po 
niej miało tragiczne skutki. W 
odwecie za przeprowadzoną 
akcję zrzutową mieszkańcom 
Romanowa groziła masowa 
egzekucja. W wiadomy tylko 
sobie sposób uchronił przed nią 
komendant granatowej policji 
w Jedlińsku. W sierpniu nastą-
piła seria aresztowań członków 
podziemia, zamordowani przez 
gestapo zostali komendant 
podobwodu AK Józef Fijałkie-
wicz i żołnierz AK, sekretarz 
gminy Józef Kownacki. Przy-
padek? To pytanie przez lata 
nie uzyskało odpowiedzi, choć 
uczestnicy tamtych wydarzeń 
wielokrotnie sobie je zadawali. 
W 2009 roku w miejscu, gdzie 
dokonano odbioru zrzutu usta-
wiono kamień upamiętniający 
tą brawurową i perfekcyjnie 
przeprowadzoną akcję.

Grażyna Wasilewska
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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 wywołania uczu-
cia odprężenia. Stosuje się go dla złagodzenia sztywności, napięcia i bólu mięśni;

•	 elektroterapia	–	to dział fizjoterapii, w którym wykorzystuje się w celach leczniczych i diagnostycznych ener-
gie elektryczną. Zabiegi elektroterapii 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 dzia-
łanie 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 promie-
niowanie 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 komórko-
wych 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 goją-
cych się ran, nerwobóli, czyraczności;

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

Pole magnetyczne Lampa Sollux Laser

Kriosan,  ulrtadźwiękWirówkiKlatki UGULL

Bezpłatna rehabilitacja w Jedlińsku
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Misterium w Lisowie
Mieszkańcy gminy Jedlińsk z miejscowości należących do 

parafii Lisów drugi raz z rzędu zrealizowali widowisko 
„Misterium Męki Pańskiej”.

Przedstawienie zostało 
wystawione w piątek 23 marca 
oraz w Niedzielę Palmową 25 
marca w kościele w Lisowie. 
Wszystkie role w przedstawie-
niu zostały odegrane przez akto-
rów-amatorów – mieszkańców 
parafii Lisów. Reżyserem i pomy-
słodawcą przedsięwzięcia był  
ks. Jan Godek.
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Komunikaty, informacje

Informujemy mieszkańców gminy Jedlińsk o możliwości 

zaadoptowania psa ze schroniska 

dla bezdomnych zwierząt w Urbanowie.

Wszystkie psy posiadają aktualne badania.

Tel. kontaktowy: 605 656 727 – całodobowo.

Zdjęcia wraz z opisami psów dostępne są na stronie inter-

netowej: www.jedlinsk.pl/adopcja

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

wysterylizowania/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.

18 grudnia 2017 r. wójt 
gminy Kamil Dziewierz 

podpisał z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w War-
szawie umowę dotacji na do-
finansowanie realizacji zada-
nia pn. „Poprawa jakości po-
wietrza na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego – ogra-
niczenie emisji zanieczysz-
czeń poprzez modernizację  
kotłowni na terenie  
gminy Jedlińsk”.

Dotacja na wymianę 
kotłów węglowych

Kwota dotacji wynosi 
180.298,27 zł, co stanowi 
69% kosztu kwalifikowanego 
brutto. W ramach realizacji 
zadania w 43. gospodarstwach 
domowych na terenie gminy 
Jedlińsk wymieniono stare 
kotły węglowe na nowe piece 
gazowe lub na biomasę (pellet).

Umowę ze strony Funduszu 
podpisał prezes Marek Ryszka.

Gmina Jedlińsk będzie podej-
mować starania aby uzyskać 
dotację na to zadanie również 
w 2018 roku.

Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków
3 kwietnia 2018 r. rusza kolejny nabór wniosków o 

udzielenie dofinansowania do budowy biologicznych 
przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy 
Jedlińsk. Wnioski będą przyjmowane do 30 czerwca 
2018 r.

W związku z powyższym, 
osoby fizyczne i prawne, wspól-
noty mieszkaniowe, użytkownicy 
wieczyści oraz przedsiębiorcy 
czy jednostki sektora finansów 
publicznych będące gminnymi lub 
powiatowymi osobami prawnymi, 
mogą ubiegać się o dofinanso-
wanie do budowy biologicznych 
przydomowych oczyszczalni ście-
ków, które obejmuje częściowy 
zwrot wydatków poniesionych 
na zakup i montaż oczyszczalni 
służących do odprowadzania 
ścieków z nieruchomości zlo-
kalizowanych na terenie gminy 
Jedlińsk. Dofinansowaniem mogą 
zostać objęte inwestycje zlokali-
zowane na obszarach dotychczas 
nieskanalizowanych, zlokalizowa-
nych na terenie gminy Jedlińsk, 
za wyjątkiem tych miejscowo-
ści, gdzie rozpoczęto budowę 
kanalizacji sanitarnej, uzyskano 

pozwalanie na budowę kanaliza-
cji sanitarnej bądź na terenach 
wskazanych prze Gminę do sko-
alizowania w okresie najbliż-
szych pięciu lat. Dopuszcza się 
przyznanie dotacji na budowę 
przydomowych oczyszczalni w 
miejscowości skanalizowanej 
lub przewidywanej do skanalizo-
wania systemem zbiorczym, w 
przypadku gdy podłączenie nieru-
chomości do sieci kanalizacyjnej 
jest technicznie lub ekonomicznie 
nieuzasadnione.

Dofinansowanie udzielane jest 
w formie dotacji na podstawie 
złożonego kompletnego wnio-
sku. Wnioskodawca na budowę 
przydomowej oczyszczalni może 
uzyskać dotację do 50% kosztu 
całkowitego (zakup wraz z mon-
tażem oczyszczalni) udokumen-
towanego na podstawie faktur 
lub rachunków, lecz nie więcej 

niż 4.000,00 zł (słownie: cztery 
tysiące złotych), przy czym do 
kosztów nie zalicza się kosztów 
własnej robocizny oraz kosztów 
związanych ze sporządzeniem 
dokumentacji, kosztów opracowa-
nia projektu instalacji, wymaga-
nych prawem pozwoleń, nadzoru 
budowlanego, itp.

Wnioski wraz z wymaganymi 
załącznikami należy składać do 
Urzędu Gminy w Jedlińsku w wyżej 
wskazanym terminie (wzory wnio-
sków do pobrania w pok. nr 03 
Urzędu Gminy lub na stronie inter-

netowej www.jedlinsk.pl).
UWAGA – Wnioski będą rozpa-

trywane według kolejności ich 
składania. W przypadku wyczer-
pania środków finansowych 
przeznaczonych na ww. cel w 
budżecie gminy w danym roku, 
dofinansowanie może być reali-
zowane w pierwszej kolejności w 
następnym roku kalendarzowym 
przy akceptacji Wnioskodawcy.

Dodatkowe informacje 
udzielane są w Urzędzie 
Gminy w Jedlińsku, pok. nr 03 
lub pod nr tel. 48 32 13 098.
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Informujemy, że w celu ułatwienia korzystania osobom 
niepełnosprawnym z windy, przy dwóch wejściach do Urzędu Gminy (od 
strony ulicy Wareckiej i ulicy Krótkiej) zostały zamontowane dzwonki, 

którymi można zawiadomić o chęci skorzystania z windy.
Po uruchomieniu sygnału dźwiękowego za pomocą dzwonka należy 

zaczekać na pracownika, który udzieli pomocy w skorzystaniu z windy.

Ułatwienie dla osób niepełnosprawnych
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Z życia szkół
PSP w Bierwcach

Podsumowanie Rządowego 
Programu „Bezpieczna+”
O realizacji Rządowego Programu 

„Bezpieczna+” informowaliśmy w 
poprzednich wydaniach „Panoramy 
Gminy”. Teraz nadszedł czas na pod-
sumowanie projektu. Dzięki temu 
udziałowi szkoła zyskała dofinan-
sowanie w kwocie prawie 3500 zł. 
Zakupiliśmy z tych środków m.in. kijki 
do Nordic Walking, wzięliśmy udział 
w wycieczce do siedziby Państwowej 
Straży Pożarnej i warsztatach doty-
czących udzielania pierwszej pomo-
cy. Zorganizowaliśmy Dzień Bezpie-
czeństwa, Szkolny Konkurs Wiedzy 
o Bezpieczeństwie i opracowaliśmy 
Kalendarz na Rok 2018. A co najważ-
niejsze – zwiększyliśmy świadomość 
naszych podopiecznych z zakresu 
bezpieczeństwa.

Uroczystości szkolne
Podczas uroczystości Dnia Babci i 

Dnia Dziadka wnukowie zaprezento-
wali talenty muzyczne, taneczne i ak-
torskie, dziękując gościom za wszel-
kie dobro. Na zakończenie wzruszeni 
seniorzy otrzymali od swoich pociech 
własnoręcznie wykonane upominki.

Tradycją naszej szkoły stały się też 
zabawy choinkowe, podczas których 
uczniowie przebierają się za różne 
postacie. O wsparcie dla ciała i ducha 
tradycyjnie już dba Rada Rodziców.

Z okazji 14 lutego opiekunowie SU 
zorganizowali apel, podczas którego 
rozstrzygnięto Szkolny Konkurs na 
Kartkę Walentynkową i rozdano przy-
gotowane wcześniej upominki.

Oddaliśmy również hołd „Żołnie-
rzom Wyklętym”. Bardzo nam miło, 
że podczas tych chwil zadumy towa-
rzyszył nam dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych w Jedlińsku Wojciech Nal-
berski.

W marcu obchodziliśmy także Dzień 
Kobiet, podczas którego uczniowie 
wystąpili w programie artystycznym 
„Dzień Kobiet na wesoło”. Z tej oka-
zji w naszej szkole odbyło się także 
spotkanie pań zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Wsi Bierwiec i Okolic.

Udział w uroczystościach 
gminnych
Delegacja uczniów naszej szkoły, 

na czele z dyrektor Elżbietą Łobodą, 
uczestniczyła w obchodach Narodo-
wego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych”, które miały miejsce w ZSP w 
Jedlińsku.

Dzień później odbyły się gminne 
obchody Narodowego Dnia Pamię-
ci „Żołnierzy Wyklętych”, w których 
również uczestniczyła delegacja 
uczniów, dyrektor Elżbieta Łoboda 
oraz przedstawiciele Rady Pedago-
gicznej i Rady Rodziców. Uroczysto-
ści rozpoczęła msza święta w intencji 
poległych, po której wszyscy uczest-
nicy udali się pod pomnik poświęcony 
żołnierzom Armii Krajowej, walczą-
cym i poległym za ojczyznę w latach 
1939–1956. Następnie obecne dele-
gacje złożyły kwiaty pod pomnikiem.

II Gala Sportu Szkolnego
Gminy Jedlińsk

W trakcie II Gali Sportu Szkolnego 
Gminy Jedlińsk zostało wyróżnio-
nych 5 uczniów, którzy w roku 2017 
reprezentowali naszą placówkę w 
zawodach sportowych. Wśród nagro-
dzonych znaleźli się: Paweł Kolasa, 
Krystian Kozłowski, Milena Rudecka, 
Dawid Szczepaniak i Kamil Zabiel-
ski. Galę uświetnił występ naszych 
uczennic z koła artystycznego. Na-
szym uczniom raz jeszcze składamy 
szczere gratulacje.

Wyjazdy i wycieczki
Członkowie Szkolnego Koła Wolon-

tariatu w ramach realizowanego pro-
jektu „Mianuję cię Wolontariuszem” 
wyjechali do Lublina, by wziąć udział 
w Lubelskiej Gali Wolontariatu.

W ramach wyjazdu zorganizowane-
go przez stowarzyszenie Razem dla 
Radomki mogli również przejść Lu-
belską Trasą Podziemną i zapoznać 
się z historią miasta.

W ramach współpracy z Domem 
Pomocy Społecznej w Jedlance tym 
razem udaliśmy się z wizytą do Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy. 
Podczas spotkania nasi uczniowie za-
prezentowali zgromadzonym przed-
stawienie, podczas którego przybli-
żyli temat Świąt Bożego Narodzenia. 
Była to wyjątkowa wizyta, ponieważ 
nasi uczniowie kolejny raz mogli 
uwrażliwić się na drugiego człowie-
ka, a tym samym jeszcze bardziej 
docenić to, co ich otacza na co dzień.

Podczas jednego z wyjazdów do 
Radomia wychowawczynie klas star-
szych zorganizowały swym uczniom 
zwiedzanie najważniejszych miejsc 
miasta. W programie znalazły się mię-

dzy innymi: Teatr Powszechny, Ko-
ściół Garnizonowy, Katedra pw. Opie-
ki Najświętszej Maryi Panny, w której 
modliliśmy się przy grobie śp. biskupa 
Jana Chrapka, Radomskie Fontanny, 
Urząd Miejski, Park Kościuszki, Musz-
la Koncertowa czy pomnik poety Jana 
Kochanowskiego.

Udział uczniów z klas starszych w 
Widowisku Talent Show był kolej-
nym ważnym wydarzeniem, w któ-
rym uczestniczyli nasi podopieczni. 
Odbywało się ono w Sali Koncerto-
wej Urzędu Miejskiego w Radomiu i 
przedstawiało kulisy produkcji tele-
wizyjnych, w tych przede wszystkim 
teledysków muzycznych. Nowością 
była możliwość współrealizacji pro-
dukcji w postaci nagrania teledysku 
z ich udziałem.

Koncert zespołu
„Ponad chmurami”
Z przyjemnością informujemy, że 

23 lutego byliśmy gospodarzami 
koncertu zespołu „Ponad chmurami”. 
Licznie przybyli goście mogli nasycić 
się subtelnymi dźwiękami muzyki, 
elektryzującym śpiewem wokalistki 
i nastrojowym klimatem. Było to wy-
darzenie, które na długo pozostanie 
w pamięci wszystkich zebranych.

Miło nam przekazać, że w Gminnym 
Konkursie na Palmę i Stroik Wiel-
kanocny doceniono talent naszych 
uczniów. Wśród nagrodzonych zna-
leźli się: Kornelia Imiołek, Natalia 
Jurek, Joanna Rudecka i Ludwik Skło-
dowski. 

Monika Skwirowska

Góra Grosza
Z inicjatywy SU uczniowie Publicz-

nej Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Ludwikowie wzięli, po raz 
kolejny, udział w akcji ,,Góra Grosza”, 
organizowanej w całej Polsce przez 
Towarzystwo „Nasz Dom”. Akcja 
trwała od 27 listopada do 21 grud-
nia 2017 roku. Uczniowie naszej 
szkoły przekazali na pomoc dzieciom, 
które z różnych powodów nie mogą 
wychowywać się w swoich domach 
rodzinnych, monety na łączną  
kwotę 371 zł i 38 gr.

Serdecznie dziękujemy wszyst-

kim uczniom, którzy wsparli  
ten szczytny cel!

Zabawa noworoczna
13 stycznia w naszej szkole odbyła 

się zabawa karnawałowa. Tradycyjnie 
nad bezpieczeństwem uczniów czu-
wali wychowawcy i dyrektor szkoły. 
Dzięki Radzie Rodziców PSP im. Jana 
Pawła w Ludwikowie zabawę prowa-
dził DJ. Rodzice przygotowali również 
poczęstunek i paczki ze słodyczami 
dla uczestników. Nie zabrakło kon-
kursów przygotowanych przez człon-
ków SU szkoły, które zawsze cieszą 
się dużą popularnością wśród dzieci.

Bezpieczne ferie zimowe
PSP im. Jana Pawła II w Ludwi-

kowie przystąpiła do konkursu na 
najciekawszą inicjatywę profilak-
tyczno-edukacyjną, której celem było 
zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży podczas ferii zimo-
wych oraz eliminacja zachowań ryzy-
kownych.

Konkurs dla szkół z terenu woje-
wództwa mazowieckiego zorganizo-
wany został pod patronatem Woje-
wody Mazowieckiego, Komendanta 
Stołecznej Policji, Komendanta Woje-
wódzkiego Policji zs. w Radomiu oraz 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Inicjatywa podjęta przez PSP im. 

Jana Pawła II w Ludwikowie obejmo-
wała cykl zajęć profilaktyczno-edu-
kacyjnych pod hasłem „Zawsze Bez-
pieczni!”. Jej nadrzędnym celem było 
promowanie wśród uczniów naszej 
szkoły zdrowego stylu życia, utrwa-
lenie wiedzy na temat zagrożeń 
behawioralnych oraz kształtowanie 
odpowiedzialności za ochronę wła-
snego zdrowia i życia.

W ramach podjętej inicjatywy 
odbyły się następujące zajęcia:
- wystawa prac plastycznych na 
temat uzależnienia od komputera/
Internetu/telefonu komórkowego
- zajęcia utrwalające wiedzę na 
temat bezpiecznych zachowań  

PSP w Ludwikowie
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Teatralne impresje
Teatr przygotowuje ucznia do pracy, 

pobudza ciekawość, uczy analizy i 
jest elementem edukacji. Zaspokaja 
potrzeby i odgrywa rolę w kształto-
waniu osobowości. Gdy rozległ się 
dzwonek, zgasły światła, a kurtyna się 
uniosła, weszliśmy w tajemnicę, gdzie 
wszystko mogło się zdarzyć…

21 listopada deski teatru zamie-
niły się w XIX-wieczną scenerię kłótni 
o mur. Klasa VII obejrzała „Zemstę” 
A. Fredry. Dbałość o słowo, dowcip, 
wierność klasyce, piękno kostiumów 
i dekoracji. To wszystko nas urzekło. 
Wyjazd zorganizowała A. Paszkiewicz 
z T. Ostrkiem.

Lekcja z doradztwa 
zawodowego
W ramach doradztwa zawodowego, 

dzięki J. Salak, gościliśmy 27 listopada 
M. Kowalską i Ł. Zielińskiego z Urzędu 
Statystycznego w Warszawie. Prze-
prowadzili oni dla kl. VI–VII w ramach 
V edycji akcji „Zrozumieć statystykę” 
lekcję: pt. „Rynek pracy w wojewódz-
twie mazowieckim – podstawowe dane 
statystyczne”. Zajęcia były okazją do 
wyciągnięcia wniosków, jak wygląda 
rynek pracy. Uczniowie dowiedzieli się 

o stopie bezrobocia i jak się ją wylicza, 
czym różni się średnia arytmetyczna od 
mediany, jakimi cechami odznacza się 
bezrobotny i pracujący na Mazowszu, 
jakie zawody są pożądane na rynku 
pracy. Był to wstęp do dorosłości.

Spotkanie z wróżką
Jest noc w roku, kiedy świat realny 

łączy się ze światem wróżb. W św. 
Andrzeja panny zbierały się, aby 
dowiedzieć się, jaka będzie przyszłość. 
Panowie, ciekawi, co ich spotka, zbierali 
się w wigilię św. Katarzyny. Wieczór 29 
listopada był okazją do zabawy, a jed-
nocześnie źródłem szacunku dla tra-
dycyjnych obrzędów. Wróżby uczą kre-
atywności, pozwalają przenieść się w 
świat marzeń, a uczniowie, kultywując 
tradycję, wróżyli sobie, aby przekonać 
się, co ich czeka.

Mamy Finał Powiatu 
w Unihokeju!
1 grudnia byliśmy gospodarzami 

Finałowego Turnieju Powiatu Radom-
skiego w unihokeju chłopców i dziew-
cząt. Gościliśmy drużyny z Przytyka, 
Wrzosu, Czarnej i Suskowoli. Praca pod 
okiem trenera Ryszarda Dziury dała 
wspaniały wynik w postaci I miejsca 

dziewcząt i III chłopców. Kolejna dys-
cyplina i kolejny sukces małej szkółki. 
Zawodniczki będą reprezentowały 
powiat w finałach międzypowiato-
wych w Radomiu. Jesteśmy dumni i 
trzymamy kciuki.

Leonardo da Vinci zdobyty
Warunkiem są uczestnicy, opieka, 

kierowca i humor. To wystarczyło, by 
wyjazd kl. VI z B. Michalską i A. Pasz-
kiewicz do Chęcin i Centrum Eduka-
cyjnego Leonardo da Vinci był udany. 
Atak zimy nie przeszkodził w zwiedza-
niu zamku z lochami, basztą i skarb-
cem. Obejrzeliśmy elementy stroju 
rycerskiego. Sprawdziliśmy dolegli-
wość zakucia w dyby, czy karę w klatce 
dla przestępców w minionych wiekach. 

Słuchaliśmy opowieści, zwiedzając 
liczne zakamarki. Centrum Edukacyjne 
Leonardo da Vinci to warsztaty dla 
uczniów, a potem samodzielne eksplo-
rowanie eksponatów. Czy zadowoleni? 
Ależ oczywiście!

Mikołajowe prezenty
6 grudnia Mikołaj okrzykami przy-

witał uczniów, którzy byli grzeczni 
i zostali obdarowani prezentami. 
Uczniowie kl. IV pod opieką A. Bińkow-
skiej przygotowali przedstawienie pt. 
„List do Św. Mikołaja”. Dziękujemy za 
wsparcie tym, którzy przyczynili się do 
zorganizowania spotkania.

12 grudnia dzieci z oddziału przed-
szkolnego i klas I–IV odwiedziły Krainę 
Św. Mikołaja. Czarownica oprowadziła 

PSP w Jedlance

w Internecie
- zajęcia z zakresu wychowania 
komunikacyjnego
- prezentacje multimedialne na 
temat bezpieczeństwa w czasie 
zabaw zimowych oraz właściwych 
zachowań podczas pobytu w domu 
bez opieki rodziców
- turniej sportowy
- spotkanie z pielęgniarką środowi-
skową z Ośrodka Zdrowia w Jedlińsku
- przygotowanie zdrowego śniadania.

W zajęciach wzięło udział 31 osób.

Dzień Babci i Dzień Dziadka
7 lutego w naszej szkole odbyła 

się wyjątkowa uroczystość – Dzień 
Babci i Dzień Dziadka. Z tej pięknej 
okazji dzieci z oddziałów 0–III przy-
gotowały występy artystyczne, które 
zaprezentowały na spotkaniu ze 
swoimi ukochanymi babciami i dziad-
kami. Wiersze, piosenki, tańce, dramy 
w wykonaniu wnucząt wzbudziły 
niekłamany zachwyt przybyłych na 
akademię gości. Po części artystycz-
nej szanowni goście zostali zapro-
szeni na słodki poczęstunek. Były 
życzenia, uściski, laurki i drobne upo-
minki. Wszystkim dopisywał humor, a 
na twarzach gościł szeroki uśmiech.

Dziękujemy babciom i dziadkom 

za tak liczne przybycie i jeszcze raz 
życzymy stu lat w zdrowiu!

Przekazanie sprzętu 
sportowego
8 lutego do szkoły zawitali 

wyjątkowi goście – wójt gminy 
Jedlińsk Kamil Dziewierz, radny 
z obwodu szkoły Łukasz Kurek  
oraz Roman Wójcik.

Przekazali oni szkole sprzęt 
sportowy ufundowany z środków 
gminy. Zgodnie z tradycją tłustego 
czwartku wszyscy uczniowie zostali 
poczęstowani pysznymi pączkami z 
piekarni „Expuch” w Jedlińsku, które 
przywieźli nasi goście. W imieniu 
społeczności szkolnej za pomoc i 
wsparcie władz gminy podziękowała 
przybyłym przewodnicząca SU Kinga 
Morawska.

Walentynki
Przyjął się zwyczaj, aby z okazji 

Dnia św. Walentego wysłać bliskiej 
osobie list zawierający wyznania 
miłosne oraz obdarować ją drobnym 
upominkiem.

Samorząd Uczniowski naszej 
szkoły rozpoczął pracę w drugim 
okresie roku szkolnego 2017/2018 
właśnie od zorganizowania  

walentynek. Pierwszym sygnałem 
zbliżającego się święta był plakat 
wykonany przez uczniów klasy VI – 
M. Lipca i K. Piwowarczyka, umiesz-
czony 1 lutego na tablicy Samorządu 
Uczniowskiego. Od 6 lutego do 12 
lutego czynna była ,,Poczta Walen-
tynkowa”. W ciągu tych dni skrzynka 
zapełniła się po brzegi. Walentynki 
wręczono adresatom w dniu 14 
lutego.

Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca 2018 r. uczniowie PSP im. 

Jana Pawła II mieli zaszczyt wystąpić 
w uroczystości gminnych obchodów 
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”.

W czasie mszy św. w intencji 
Ojczyzny zaprezentowali program 
pt. „W obronie Niepodległej”, poświę-
cony pamięci tysięcy żołnierzy pol-
skiego powojennego podziemia 
niepodległościowego i antykomu-
nistycznego, którzy stawiali opór 
sowietyzacji Polski. Uczniowie złożyli 
hołd synowi ziemi jedlińskiej – Janowi 
Gregorczykowi pseudonim „Jastrząb” 
– urodzonemu 4 maja 1928 roku 
we wsi Norty (obecnie Narty), która 
leży w obwodzie szkoły. Jan Gregor-
czyk zginął 20 grudnia 1948 roku w 
Odrzywole podczas starcia z Milicją 

Obywatelską.
W programie artystycznym wystą-

pili: W. Kresińska (klasa IV) – śpiew, 
J. Kucharczyk i F. Szeliga (klasa V), 
J. Chojnacki, M. Kaszuba – werbel, K. 
Morawska, K. Paluch, W. Szczęsna, Z. 
Szeliga, K. Tatar, N. Tkaczyk, (klasa 
VII). Przepiękną oprawę muzyczną 
uroczystości przygotował Dariusz 
Makarewicz.

II Gala Sportu Szkolnego 
Gminy Jedlińsk
16 marca w ZSP w Jedlińsku 

odbyła się II Gala Sportu Szkolnego 
Gminy Jedlińsk. Nagrody, wyróżnienia 
i podziękowania otrzymali ucznio-
wie, którzy w roku ubiegłym odnieśli 
sukcesy sportowe oraz osoby i insty-
tucje wspierające rozwój sportu na 
terenie gminy Jedlińsk.

Wśród wyróżnionych są uczniowie 
klasy VII naszej szkoły: J. Chojnacki, 
P. Kwiecień, K. Paluch, J. Stachura, W. 
Szczęsna.

W trakcie uroczystości w opraco-
wanym przez Wiolettę Kaletę ukła-
dzie gimnastycznym do „Marsza 
Radetzky’ego” J. Straussa wystąpili 
uczniowie klasy IV oraz I i oddziału 
przedszkolnego.

Dorota Molenda-Mokosa
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Ostatni dzień nauki w roku kalen-
darzowym 2017 zakończył się 
przedstawieniem bożonarodzenio-
wym, podczas którego obecni byli 
przedstawiciele Urzędu Gminy w 
Jedlińsku i rodzice. W ciepłej i rodzin-
nej atmosferze wspólnie śpiewano 
kolędy, składano sobie życzenia  
i łamano się opłatkiem.

Wraz z Nowym Rokiem rozpoczęto 
realizację kolejnych zaplanowanych 

działań. Od wielu lat tradycją szkoły 
jest organizowanie zabawy choin-
kowej oraz akademii z okazji Dnia 
Babci i Dnia Dziadka. To wyjątkowe 
uroczystości, ponieważ integrują 
środowisko lokalne i pogłębiają 
współpracę rodziców i nauczycieli. 
W sobotę 13 stycznia odbyła się 
„choinka“. Na pięknie udekorowa-
nej sali bawili się uczniowie szkoły, 
absolwenci, rodzice i nauczyciele. 

Były konkursy, korowody i układy 
taneczne, podczas których wszyscy 
miło spędzili czas. Z kolei w niedzielę 
14 stycznia zorganizowaliśmy w 
szkole Dzień Babci i Dzień Dziadka. 
Uroczystość ta stanowi okazję do 
spotkania się w wielopokoleniowym 
gronie mieszkańców pobliskich wsi. 
Tego dnia swoją obecnością zaszczy-
cili nas także przedstawiciele gmin-
nych władz: wójt gminy Jedlińsk 

Kamil Dziewierz, radny gminy Robert 
Rędzia oraz radna powiatu radom-
skiego Teodozja Bień. Uczniowie 
zaprezentowali atrakcyjny program 
artystyczny obfitujący w różnego 
rodzaju prezentacje – wiersze, tańce, 
śpiew oraz gra na instrumentach,  
a rodzice zadbali o poczęstunek. Na 
koniec pokazów uroczyście odśpie-
wano „Sto lat“ wszystkim seniorom, 
a pociechy wręczyły swoim dziad-
kom własnoręcznie przygotowane 
upominki. Spotkanie to stanowiło 
doskonałą okazję do miłych rozmów i 
wspomnień oraz dało dużo radości ze 
wspólnie spędzonych chwil.

PSP w Starych Zawadach

nas po Krainie Baśni, odwiedziliśmy 
dom i komnatę Mikołaja. Każdy otrzy-
mał prezent za grzeczne zachowanie. 
Śnieżynki zaprosiły nas do warsztatu, 
w którym przygotowuje się prezenty 
dla dzieci na świecie. Pomogliśmy 
elfom przygotować bombki. W nagrodę 
bawiliśmy się na placu zabaw. Organi-
zatorem była A. Szymańska, a opiekę 
sprawowały: D. Kucharczyk, B. Sobstyl, 
K. Paduszek, A. Bińkowska.

Szach-mat z Mikołajem
8 grudnia uczestniczyliśmy w XI 

Mikołajkowym Turnieju Szachowo
-Warcabowym dla dzieci i młodzieży 
pod patronatem Wójta Gminy Jedlińsk. 
I miejsce zajął J. Wieteska z kl. III, a III 
miejsce B. Wus z kl. IV. Gratulujemy i 
życzymy sukcesów. Opiekę sprawo-
wały A. Bińkowska i D. Kucharczyk

W mistrzowskim gronie!
Finał międzypowiatowy to osiem 

powiatów i miasto Radom. Ten turniej 
to spotkanie najlepszych. Pomimo, że 
zremisowaliśmy z mistrzem, wygrali-
śmy z wicemistrzem i zremisowaliśmy 
z 3. drużyną to zajęliśmy IV miejsce. 
Zabrakło nam bramki i mielibyśmy 
złoto. Taki jest sport. Zostaje świado-
mość, że za nami były bardzo mocne 
drużyny z Grójca, Radomia i inni. Gratu-
lujemy trenerowi Ryszardowi Dziurze i 
dziewczętom. Cieszymy się, że znaleź-
liście się w gronie najlepszych. To, co 
pokazaliśmy jest powodem do dumy. 
Kolejna dyscyplina, w której walczymy 
o złoto nikomu nie ustępując umiejęt-
nościami sportowymi. Sam udział w 
rozgrywkach finałowych to już wielki 
sukces, którym mogą się poszczycić 
tylko nieliczni.

Pomagamy
10 grudnia dyrektor Ryszard Dziura 

z A. Bińkowską w imieniu społeczno-
ści szkolnej kolejny raz obdarowywali 
prezentami w ramach akcji Szlachetna 
Paczka. Rodzina otrzymała pralkę i 
wiele prezentów. Dzięki społeczności 
szkolnej i lokalnej możliwa była reali-
zacja marzeń. Pomoc innej osobie to 
najlepsza nauka, jaką możemy przeka-
zać naszym uczniom. Każdy życzliwy 
gest jest bezcenny.

Uzdolnieni plastycznie
Kolejny sukces szkoły. Uczennica 

kl. VII K. Majak zdobyła II miejsce w 
powiatowym konkursie plastycz-
nym „Bezpieczna szkoła – wszyscy 
nosimy odblaski”. Nasza uczennica po 
raz kolejny pokazała zdolności arty-
styczne. Cieszymy się z sukcesu, gdyż 
jesteśmy w gronie najlepszych szkół 
w powiecie. Opiekun to A. Szymań-
ska, nauczycielka plastyki, której praca 
przyczyniła się do wygranej. Gratulu-
jemy.

Nasi bracia mniejsi
W październiku i listopadzie Samo-

rząd Uczniowski ogłosił zbiórkę na 
rzecz Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Urbanowie. Całą akcją 
zajęła się klasa VII pod opieką A. Lipiec 
i A. Bińkowskiej. Wykonano plakaty 
informujące o zbiórce. Uczniowie spi-
sali się na medal – zebraliśmy duże ilo-
ści karmy dla psów i kotów, koce, miski 

oraz zabawki. Posegregowane rzeczy 
zostały przekazane 20 grudnia do 
schroniska. Otrzymaliśmy podzięko-
wanie, ale największą radość sprawiła 
nam pomoc potrzebującym zwierza-
kom. Wszystkim, którzy włączyli się 
do akcji dziękujemy i zachęcamy do 
pomocy przez cały rok.

Wigilijne kolędowanie
Grudzień to oczekiwanie na Boże 

Narodzenie. To czas pracy, gdyż przy-
gotowywaliśmy się do świąt w szcze-
gólny sposób. Odbywały się lekcje, na 
których uczniowie pogłębiali wiedzę 
o tradycjach wigilijnych, uczniowie 
śpiewali kolędy, wykonywali ozdoby 
i dekorowali klasopracownie choin-
kami, by stworzyć nastrój i przygoto-
wać się do wigilii razem ze społecz-
nością lokalną. Gotowanie, smażenie 
i pieczenie to już u nas tradycja. Pod 
opieką rodziców i nauczycieli ucznio-
wie przygotowywali potrawy wigi-
lijne. Wspaniale móc razem usiąść 
przy świątecznym stole, który dzieci 
same przygotowały. 22 grudnia pod-
czas uroczystego wieczoru, dyrektor 
szkoły Ryszard Dziura złożył świą-
teczne życzenia na ręce wszystkich 
obecnych z podziękowaniem dla przy-
jaciół i sympatyków naszej placówki. 
Podkreślił wagę współpracy, rodziny i 
tradycyjnych wartości w wychowaniu 
młodego pokolenia. Uczniowie przed-
stawili okoliczności, w jakich dwa 
tysiące lat temu przyszedł na świat 
Jezus Chrystus, recytowali świąteczne 
wiersze, śpiewali kolędy. Motywem 
uroczystości było przypomnienie pol-
skich, bogatych w treść religijną trady-
cji bożonarodzeniowych. Na koniec, w 
miłej i rodzinnej atmosferze, wszyscy 
złożyli sobie życzenia, dzieląc się przy 
tym opłatkiem. Każdy dołożył cegiełkę 
do tej uroczystości. Zaproszeni goście 
byli pod ogromnym wrażeniem rozma-
chu przygotowanej uroczystości.

American Corner w Jedlance
Od dwóch lat współpracujemy z 

American Corner w Radomiu. Owocem 
są pomoce dydaktyczne, wzbogacenie 
zasobów biblioteki szkolnej o pozycje 
książkowe w języku angielskim i pod-
ręczniki. W tym roku kl. VI i VII uczest-
niczą w bezpłatnych dodatkowych lek-
cjach języka angielskiego. A to począ-
tek planów na współpracę, pomysłów 
jest wiele

Kurtyna w górę
Przedpołudnie 9 stycznia kl. VII z 

A. Paszkiewicz i T. Ostrkiem spędzili 
w Sali Koncertowej UM w Radomiu 
oglądając „Balladynę” J. Słowackiego w 
reż. J. Machulskiego. Tytułowa postać 
to polska Lady Makbet – tyle, że w 
prasłowiańskim kostiumie. Bierze los 
w swoje ręce, eliminując stojących na 
drodze do celu. Spektakl to historia jej 
kariery i upadku, studium zła i mrocz-
nej strony ludzkiej natury, opowieść o 
kuszeniu serc złotem, namiętnością, 
władzą, wreszcie o zasłużonej karze, 
która spotyka bohaterkę. Śpiewane 
przez R. Przemyk songi, do tekstów 
krakowskiej poetki A. Saranieckiej, 
oddały klimat sztuki.

Idziemy na bal
Karnawał, to czas zabawy. Dzieci 

lubią tańczyć. Urok tym zabawom 
dodaje odpowiedni wystój sali, a 
także magia stroju uczestników. Tylu 
rozbójników, piratów, księżniczek nie 
zobaczymy na żadnym innym balu! I 
właśnie tak wyglądała zabawa cho-
inkowa, która odbyła się 11 stycznia. 
W ten wyjątkowy wieczór zabawiał 
wszystkich DJ. Dzieci bawiły się 
wybornie z nauczycielami i rodzicami. 
Odbyły się konkursy na króla i królową 
balu, najciekawsze uczesanie, czy 
najlepiej przebranego uczestnika. Na 
zwycięzców czekały nagrody. Rodzice 
dla swoich pociech przygotowali słodki 
poczęstunek. Sił do zabawy nie brako-
wało.

Ferie za nami
W czasie ferii w szkole nie można 

było się nudzić. Z inicjatywy Ryszarda 
Dziury w ciągu dwóch tygodni każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Uczniowie 
rozwijali swoje talenty recytatorskie, 
kaligraficzne, plastyczne, językowe 
oraz zainteresowania czytelnicze. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się zajęcia sportowe. Chętni mogli 
posurfować w sieci. Zajęcia przycią-
gały do szkoły sporą grupę uczniów, 
którzy mogli liczyć na słodkie łakocie. 
Ciekawe zajęcia i opiekę zapewnili 
nauczyciele naszej placówki.

Brawo Jedlanka!
W naszej szkole odbyły się gminne 

zawody w siatkówce chłopców i 
dziewcząt szkół podstawowych. W 
obydwu kategoriach najlepszymi 
okazały się drużyny z Jedlanki. Bardzo 
cieszy fakt, że drugi rok z rzędu odno-
simy sukcesy w gminie. Szczególne 
podziękowania należą się dyrektorowi 
Ryszardowi Dziurze za organizację i 
pracę z uczniami. Dziękujemy również 
za udział i sportową rywalizację szko-
łom w Bierwcach, Wierzchowinach i 
Starych Zawadach. Sekretarz gminy 
Jedlińsk Andrzej Pawluczyk, w imieniu 
wójta Kamila Dziewierza powitał spor-
towców i otworzył zawody.

Bezpieczni w sieci
Dzień Bezpiecznego Internetu: 

tworzymy kulturę szacunku w sieci 
– pod takim hasłem obchodziliśmy 
ten dzień. Uczniowie oglądali filmy 
oraz wysłuchali prelekcji nauczyciela 
informatyki A. Szymańskiej. Szacunek 
to pojęcie, które zawiera wiele treści. 
Bez niej nie zbudujemy kultury zrozu-
mienia, zaufania i tolerancji. Chcemy 
podkreślić, że szacunek jest ważny nie 
tylko w odniesieniu do świata, innych 
ludzi, ale także do własnej osoby – jest 
wsparciem w ochronie prywatności, a 
także w budowaniu reputacji. Internet 
to narzędzie, które młodzi ludzie inten-
sywnie wykorzystują do komunikacji, 
a dobre i pozytywne relacje są oparte 
na poszanowaniu drugiej strony. Tego 
uczymy w szkole.

Nauka w kinie
Wprowadzenie uczniów w świat 

wartości, wskazanie wzorców postę-
powania i budowania relacji społecz-
nych w trakcie seansu kinowego? 
Tak, to możliwe! Klasy IV–VII w lutym 
uczestniczyły w projekcji filmu 
„Cudowny chłopak” w radomskim Mul-

tikinie, który został nakręcony na pod-
stawie książki autorstwa R.J. Palacio. 
Obraz podejmuje tematy odrzucenia 
przez środowisko i przemoc, samot-
ność czy wartość prawdziwej przy-
jaźni. Film wywołał emocje od smutku, 
przez rozbawienie po łzy wzruszenia. 
Po seansie uczestniczyliśmy w prelek-
cji funkcjonariuszki policji.

Kochanym dziadkom!
15 stycznia odbyła się uroczystość 

z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. 
Przybyłych powitał dyrektor Ryszard 
Dziura, życząc wszystkiego najlep-
szego. Dzieci z oddziału przedszkol-
nego i wszyscy uczniowie z klas 
I–VII zaprezentowali przygotowane 
programy muzyczne, recytatorskie, 
taneczno-sportowe, aktorskie i iluzjo-
nistyczne. W miłej atmosferze, przy 
przygotowanym przez Radę Rodzi-
ców poczęstunku babcie i dziadkowie 
z dumą i wielką radością podziwiali 
występujące dla nich wnuczęta. Dzię-
kujemy za czas, kiedy możemy być 
wszyscy razem.

Ryszard Dziura – najlepszy 
wychowawca-trener powiatu 
radomskiego 2017 roku!

Tradycyjnie w sali koncertowej 
Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu 
odbyła się IX Gala Mistrzów Sportu 
Powiatu Radomskiego. Na podsumo-
wanie konkursu starosty radomskiego 
licznie przybyli sportowcy, trenerzy, 
działacze, władze samorządowe oraz 
gość specjalny – wybitny bokser Grze-
gorz Skrzecz. Uroczystość zawsze jest 
okazją do odznaczenia osób, które 
wniosły duży wkład w rozwój sportu 
w naszym powiecie. Z wielką przy-
jemnością pragniemy poinformować o 
sukcesie naszego dyrektora Ryszarda 
Dziury, który został wybrany najlep-
szym wychowawcą-trenerem powiatu 
radomskiego za 2017 rok. To wielki 
zaszczyt dla uczniów, nauczycieli i 
społeczności lokalnej móc współpraco-
wać z taką osobą. Jest to człowiek nie-
samowicie pracowity, oddany w pełni 
temu, co robi, pełen pasji i wiary w suk-
ces okupiony ciężką, systematyczną 
pracą. Jego osobowość wywiera 
piętno na młodych adeptach sportu. 
To on jako pierwszy wierzy w każdy 
kolejny sukces swoich podopiecznych. 
Wielkie gratulacje od nas wszystkich 
Dyrektorze!

Anna Paszkiewicz
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Zimowe miesiące obfitowały w 
różne wydarzenia szkolne. Zostały 
zorganizowane liczne akcje charyta-
tywne: zbiórka karmy dla zwierząt 
ze schroniska w Urbanowie, plastiko-
wych korków oraz drobnych monet w 
ramach akcji „Góra Grosza”. Uczniowie 
bardzo chętnie włączyli się także w 
akcję diecezjalną przeprowadzoną 
przez Caritas Diecezji Radomskiej 
„Piłka dla dzieci z Zambii”. Wolonta-
riusze napisali list do dzieci z Zambii 
i dołączyli go do zakupionych piłek. 
Takie działania pokazują, że niewielka 
pomoc wielu ludzi stanowi ogromną 
siłę.

Magiczna atmosfera Świąt Bożego 
Narodzenia towarzyszyła wszystkim 
przez cały grudzień. Naszą szkołę 
odwiedził Mikołaj, który obdarował 
dzieci i młodzież łakociami, a oni 
odpłacili się ślicznymi uśmiechami, 
piosenkami i wierszykami. Tego dnia 
dzieci z oddziałów przedszkolnych 
przygotowały krótkie przedstawie-
nie pt. „Czekamy na Mikołaja”. Ich 
artystyczny debiut bardzo spodobał 
się publiczności i został nagrodzony 
gromkimi brawami.

Już po raz jedenasty miłośnicy 
szachów i warcabów rywalizowali w 
gminnym turnieju. Nasi uczniowie 
zajęli wysokie miejsca: Cezary Poma-
rański: I miejsce w kategorii C; Jakub 
Matysiak: II miejsce w kategorii D; Wik-
toria Matysiak: III miejsce w kategorii 
D; Marta Trzeciak: IV miejsce (sza-
chy) w kategorii D. Sukcesami mogą 
pochwalić się także uczestnicy „Jedliń-
skich Spotkań z Kolędami i Pasto-
rałkami”. Najmłodsza solistka Nikola 
Boryczka otrzymała wyróżnienie w 

kategorii klas 0–3. Natomiast duet: 
Natalia Kowalska i Amelia Dyziak zajął 
III miejsce, zaś wyróżnienie otrzymali 
Zuzanna Konopka i Cezary Cielniak. To 
już wieloletnia tradycja naszej szkoły, 
że w czasie adwentu cała społecz-
ność wraz ze Stowarzyszeniem „Czas 
na zmiany” spotyka się, by podzielić 
się opłatkiem. 10 grudnia uczniowie 
zaprezentowali przedstawienie, które 
przeniosło nas do małego miasteczka 
Nazaret, gdzie wszystko się zaczęło. 
W podniosły nastrój wprowadzały nas 
przepiękne pastorałki i kolędy śpie-
wane przez aniołów i chór szkolny. 
Dyrektor szkoły Dorota Dobosz zło-
żyła wszystkim życzenia świąteczne, 
dedykując kolędę „Nie było miejsca 
dla Ciebie” we własnym wykonaniu. 
Życzenia składali również zaproszeni 
goście. W świątecznej atmosferze 

odbyła się także uroczystość paso-
wania uczniów klasy pierwszej. W 
poczet społeczności szkolnej 20 grud-
nia zostało włączonych jedenaścioro 
dzieci.

W piątek 5 stycznia w naszej 
szkole odbyły się eliminacje gminne 
do Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Siatkówce. Rozgrywki 
przeprowadzono w kategorii dziew-
cząt i chłopców. Nasze drużyny osta-
tecznie zajęły drugie miejsca.

W styczniu gościliśmy Marcina 
Jóźwika – artystę i twórcę Podróżują-
cej Filharmonii LARGO. Kompozytor 
zaprezentował program zatytułowany 
„Muzyka karnawałowa”. Uczniowie 
brali również udział w różnorodnych 
ćwiczeniach rozwijających empatię i 
wrażliwość muzyczną.

9 stycznia najmłodsze dzieci 

obejrzały w Teatrze Powszechnym 
w Radomiu spektakl pt. „Czerwony 
Kapturek”. 13 stycznia odbyła się 
oczekiwana zabawa karnawałowa. 
Uczniowie chętnie uczestniczyli w 
różnych konkursach i zabawach inte-
gracyjnych przygotowanych przez 
animatorów. Można było wykazać się 
zręcznością i poczuciem rytmu.

7 lutego obchodziliśmy Dzień Babci 
i Dzień Dziadka. Na tę uroczystość 
licznie przybyli zaproszeni goście. 
Mali artyści z przejęciem odtwarzali 
swoje role, a czcigodni goście ze 
wzruszeniem odbierali czułe słowa 
kierowane pod ich adresem. W lutym 
podczas spotkania z pielęgniarką z 
Ośrodka Zdrowia w Bierwcach dzieci 
obejrzały prezentację multimedialną, 
która zwiększyła ich wiedzę na temat 
skutków palenia papierosów.

Tolerancja i szacunek dla innych 
to motyw przewodni przedstawie-
nia, które 27 lutego obejrzeli młodsi 
uczniowie naszej szkoły. Poprzez 
muzykę, piosenki i dowcipne sytuacje 
aktorzy pokazali, jak poradzić sobie z 
problemem izolacji i nietolerancji.

Ostatniego lutego odbyła się 
akademia z okazji Narodowego 
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 
Widzowie byli świadkami ostatnich 
chwil „Inki” – Danuty Siedzikówny, 
sanitariuszki z oddziału „Łupaszki. 
Wspaniale zrekonstruowane sceny 
z przeszłości, przepięknie wyrecy-
towane wiersze i muzyczna oprawa 
przybliżyły uczestnikom akademii kli-
mat tamtych wydarzeń. 1 marca pod-
czas gminnych obchodów w Jedlińsku 
wójt gminy Kamil Dziewierz podsu-
mował konkurs na motyw plakatu 
informującego o obchodach Narodo-
wego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych” i wręczył laureatom nagrody.  
Pierwsze miejsce zajął Tomasz  

PSP w Wierzchowinach

Po tak intensywnym weekendzie 
nastały długo oczekiwane ferie 
zimowe, na które również zapla-
nowano atrakcje dla najmłodszych. 
Uczniowie mieli ognisko, mogli spę-
dzić czas grając w gry edukacyjne i 
piekąc ciasteczka. Koniec stycznia 
wieńczył także koniec pierwszego 
okresu nauki. Na zebraniu z rodzi-
cami zostały wręczone wyróżnienia 
dla uczniów, którzy osiągnęli najlep-
sze wyniki w nauce i podsumowano 
dotychczasową pracę. Tym samym 
rozpoczął się kolejny okres nauki i 
nowe wyzwania.

7 lutego odbyło się pasowanie 
na czytelnika biblioteki szkolnej 
uczniów oddziału I. Głównym celem 
uroczystości było zachęcenie naj-
młodszych do czytania i wypożycza-
nia książek. Uczniowie obejrzeli cie-
kawy program artystyczny przygo-
towany na tę okazję, wzięli udział w 
konkursach i otrzymali pamiątkowe 
zakładki do książek. Tego dnia każdy 
pierwszoklasista po raz pierwszy 
wypożyczył książkę.

Na początku marca świętowali-
śmy gminne obchody Narodowego 
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych“. 
Delegacja szkoły wraz z pocztem 
sztandarowym wzięła udział w uro-
czystej mszy świętej i obejrzała pro-
gram artystyczny poświęcony temu 
zagadnieniu.

Z kolei 8 marca delegacja chłop-
ców z naszej szkoły przygotowała 
występ na Dzień Kobiet dla pod-
opiecznych Domu Opieki Społecz-
nej w Jedlance. Z tej okazji złożono 
życzenia wszystkim paniom oraz 
wręczono własnoręcznie wykonane 
upominki.

Wycieczki
O tym, że warto chodzić do teatru 

przekonali się uczniowie naszej 
szkoły podczas wycieczek do Rado-
mia. W grudniu starsi uczniowie 
z oddziałów IV–VI obejrzeli spek-
takl „Tajemniczy ogród“, a w lutym 
młodsi uczniowie wzięli udział w 
interaktywnym widowisku „Szew-
czyk Dratewka na planie filmowym“. 
Obcowanie ze sztuką dostarczyło im 
mnóstwa wrażeń i atrakcji.

Sukcesy
W grudniu zostały podsumowane 

konkursy, w których wzięli udział 
reprezentanci naszej szkoły. W 
Gminnym Konkursie Plastycznym 
„Gwiazdy i Gwiazdeczki Bożona-
rodzeniowe oraz stroik Bożonaro-
dzeniowy“, organizowanym przez 
GCKiKF w Jedlińsku. F. Kowalczyk 
(oddział przedszkolny) dostał 
nagrodę, a N. Janus (k. IV) i W. 
Konopka (kl. VI) dostały wyróżnie-
nie. W konkursie plastycznym na pla-

kat pod hasłem „Biezpieczna szkoła 
– wszyscy nosimy odbaski“, któ-
rego organizatorem było Starostwo 
Powiatowe, wyróżnione zostały 
prace Sz. Górskiego (kl. IV) oraz A. 
Stachowiak (kl. VI). W nagrodę szkoła 
otrzymała materac gimnastyczny. W 
Gminnym Konkursie Kolęd i Pastora-
łek, organizowanym przez GCKiKF w 
Jedlińsku, N. Frączyk wyśpiewała II 
miejsce, a W. Konopka wyróżnienie. 
W styczniu w szkolnych etapach 
konkursów religijnych wyłoniono 
reprezentantów szkoły do udziału 
w Diecezjalnym Konkursie Wiedzy 
Religijnej (A. Stachowiak) oraz Die-
cezjalnym Konkursie Plastycznym 
(F. Rdzanek, F. Wojtala, K. Gutowska). 
W lutym odbył się Gminny Turniej 
Piłki Siatkowej w PSP w Jedlance, w 
którym drużyna chłopców zajęła II 
miejsce, a drużyna dziewcząt III. W 
Gminnym Turnieju Piłki Koszykowej 
w ZSP we Wsoli drużyna dziewcząt 
i drużyna chłopców uplasowały się 
na IV pozycjach. W marcu zaś odbył 
się XVII Turniej „Z podwórka na sta-
diony o Puchar Tymbarka“, w którym 
uczniowie naszej szkoły wywalczyli 
IV miejsce. W tym miesiącu odbyła 
się także II Gala Sportu Szkolnego 
Gminy Jedlińsk, podczas której 
nagradzani są najlepsi sportowcy 

ze szkół. Uczniowie PSP w Starych 
Zawadach znaleźli się w gronie 
wyróżnionych i za wybitne osiągnię-
cia sportowe w roku 2017 otrzymali 
z rąk wójta gminy Kamila Dziewierza 
pamiątkowe statuetki i dyplomy.

LOP, wolontariat, samorząd
W szkole prężnie działają współ-

pracujące ze sobą organizacje 
samorządowe, których celem jest 
udział w akcjach charytatywnych. 
Liga Ochrony Przyrody zorganizo-
wała coroczną zimową akcję zbiórki 
karmy dla bezdomnych zwierząt 
ze schroniska w Urbanowie. Uzy-
skane produkty przekazano na 
ręce przedstawiciela „przytuliska“. 
Szkolny Klub Wolontariatu zorga-
nizował zbiórkę darów dla Polaków 
mieszkających na Wileńszczyźnie 
w ramach IV edycji akcji „Paczka 
dla Rodaka i Bohatera na Kresach“, 
a także wziął udział w XVIII edycji 
akcji „Góra Grosza“, w ramach której 
zbierano monety na rzecz najbar-
dziej potrzebujących dzieci, które 
nie wychowują się w swoich rodzi-
nach. Samorząd Uczniowski zorgani-
zował w szkole Dzień Zakochanych  
oraz Dzień Kobiet.

Ewa Murdza
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Każdy ma coś, 
co może dać innym...
Miło nam poinformować, że 

dwie nauczycielki naszej szkoły 
zdobyły Tytuł Człowieka Roku 
2017. W piątek, 16 lutego, w 
Zespole Szkół Muzycznych w 
Radomiu, odbyła się uroczysta 
gala Echa Dnia, podczas której 
Tytuł Człowieka Roku 2017 w 
kategorii Samorządność i spo-
łeczność lokalna w Radomiu 
zdobyła Pani Justyna Bujek, 
natomiast III miejsce w kategorii 
Działalność społeczna i charyta-
tywna w powiecie radomskim 
zajęła Pani Agnieszka Miga. Gra-
tulujemy i ściskamy!

Sukcesy uczniów
W XXIII edycji Ogólnopol-

skiego Konkursu  Historycznego 
im. majora Marka Gajewskiego 
„Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego w latach 1887-
1922. O niepodległość i granice 
Rzeczypospolitej” awans do 
etapu wojewódzkiego wywal-
czył Franciszek Makulski kl. IIb 
(nauczyciel historii Sabina Zięba 
i Justyna Bujek). Trzymamy 
kciuki za finał, który odbę-
dzie się w Warszawie. Karolina 
Molenda (kl. IIc) zdobyła wynik 
bardzo dobry w Ogólnopolskim 
Konkursie Historycznym ,,Krąg”; 
jej praca pięknie prezentowała 
propagowanie polskich tradycji, 
obrzędów i zabytków jako war-
tości ponadnarodowych. W tym 
samym konkursie jury wyróż-
niło Kacpra Królikowskiego 
(kl. IIIa). Gratulujemy uczniom 
i nauczycielce historii, p. Marii 
Mucha. Jakub Imiołek (kl. VB) 
(nauczyciel przyrody, p. Dorota 
Dziura) i Arkadiusz Kołacki (kl. 
VIb ) (nauczyciel informatyki, p. 
Jolanta Lesiak), Maria Malinow-
ska (kl. IIB) zdobyli wyróżnienie 
na szczeblu regionalnym XXXI 
Ogólnopolskiego konkursu ,,Mój 
las”. Uczniowie wykazali się 
dużą inwencją twórczą, zgłębia-
jąc wiedzę przyrodniczo- eko-
logiczno- leśną.  W konkursie 
plastycznym w etapie powia-
towym, uczeń klasy VB,  Jakub 
Imiołek,  otrzymał wyróżnienie 
za wykonanie pracy plastycznej 
pt. ,,Karta ze świąt i zabawka 
choinkowa”. Wyróżnienia w IV 
edycji Ogólnopolskiego Kon-

kursu Plastycznego ,,Bukiet dla 
mojej Babci, dla mojego Dziadka” 
zdobyły: Aleksandra Kiepiela (kl. 
IVb), Magdalena Śmiechowska 
(kl. Vb), Anna Szymańska (kl. 
IIIb). 7 marca 2018r. w Staro-
stwie Powiatowym w Radomiu 
odbyło się rozstrzygnięcie VI 
edycji konkursu fotograficznego 
„Mój Powiat w obiektywie”.  
Z ponad 100 zdjęć zakwalifiko-
wanych do konkursu w młod-
szej kategorii, pierwsze miejsce 
zajął uczeń Kacper Królikowski  
z kl. IIIa. Kacper udowodnił, że 
fotografia to jego pasja (w ubie-
głym roku również w tym kon-
kursie zajął III miejsce). Opiekę 
dydaktyczną pełni nad uczniem  
Teresa Leśniewska. 

Pomagając innym 
pomagasz i sobie…
Za nami XXVI Finał Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Jak co roku młodzież 
klas trzecich gimnazjalnych 
wraz z opiekunami kwestowała 
na rzecz WOŚP. Mimo mroź-
nej pogody uczniowie dzielnie 
kwestowali i swoją postawą 
rozgrzewali serca mieszkań-
ców gminy, którzy jak co roku 
wykazali się hojnością - zebra-
liśmy 6947, 89 zł. Serdeczne 
podziękowania dla Jolanty Poli-
towskiej (koordynator akcji w 
szkole), młodzieży, nauczycieli, 
policjantów. Dziękujemy  wła-
ścicielom piekarni EXPUCH w 
Jedlińsku- państwu Jaworskim  

za słodki poczęstunek. 

Być zwyciężonym 
i nie ulec to zwycięstwo…
28 lutego w naszej szkole 

obchodziliśmy Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 
Dyrektor szkoły, p. Elżbieta 
Religa i nauczycielka historii, 
p. Justyna Bujek zorganizo-
wały uroczystość poświęconą 
pamięci Żołnierzy Wyklętych dla 
mieszkańców gminy Jedlińsk. 
Uczestnicy spotkania  mogli 
wysłuchać wzruszającego 
programu artystycznego w 
wykonaniu naszych uczniów, 
przygotowanych przez J. Bujek, 
A.Kraskę, D. Makarewicza, 
oraz wykładu historycznego 
dr Krzysztofa Busse na temat 
podziemia niepodległościowego 
w regionie radomskim w latach 
1945–1950. Na zgromadzo-
nych duże wrażenie wywarło 

wystąpienie pana Przemysława 
Bednarczyka, który opowia-
dał o kulisach powstania filmu 
„Zagończyk” poświęconego 
Franciszkowi Jaskulskiemu. 
Fabularyzowany dokument, 
który obejrzeli goście, był dużą 
dawką historii. Wzruszające 
wystąpienie pani Bożeny Win-
czewskiej oraz pani Marii Raj-
kowskiej, które opowiedziały 
historię swojej rodziny, na długo 
zostanie w naszej pamięci. 

„Tworzymy Kulturę 
Szacunku w Sieci”
To hasło tegorocznego Dnia 

Bezpiecznego Internetu (DBI) 
obchodzonego w Polsce 6 
lutego. Po raz kolejny młodzież 
naszej szkoły była zaproszona 
jako jedna z dwóch szkół z całej 
Polski na Ogólnopolską Kon-
ferencję z Okazji Światowych 
Obchodów DBI, która odbyła się 
w Warszawie. Czym różni się 
hejt od konstruktywnej krytyki, 
kto jest trollem to treści dyskusji 
panelowej i wykładów prezen-
towanych przez specjalistów. 
Podsumowaniem konferencji 
były wypowiedzi uczestników, 
w tym naszych uczniów, o tym 
jak budować kulturę szacunku. 
19 lutego w naszej szkole na 
apelu nastąpiło podsumowanie 
dotychczasowych działań zwią-
zanych z Obchodami Dnia Bez-
piecznego Internetu. Uczniowie 
z klas II i III gimnazjalnych zapre-
zentowali scenki, które mówiły 
o tym, że w Internecie należy 
szanować inne osoby, chronić 
swoją prywatność, nie hejtować. 
W trakcie apelu równocześnie 
toczył się konkurs plastyczny 
na najlepszy plakat związany 

ZSP w Jedlińsku

Gierasiński, a wyróżnienie otrzy-
mał Dawid Drewnowski – uczniowie  
naszej szkoły.

2 marca uczniowie wysłuchali pre-
lekcji dotyczącej zapobiegania wypad-
kom podczas prac wykonywanych w 
gospodarstwie. Pogadankę wzboga-
ciła prezentacja multimedialna oraz 
film. Spotkanie miało również na celu 
przygotowanie chętnych artystów do 
konkursu plastycznego pod hasłem 
„Bezpiecznie na wsi mamy, wypad-
kom zapobiegamy”, który organizuje 
KRUS.

7 marca w Starostwie Powiato-
wym w Radomiu Julia Grzybowska 
została wyróżniona w VI edycji kon-
kursu fotograficznego pt. „Mój powiat  
w obiektywie”.

Dzień Kobiet upłynął w radosnym 

nastroju dzięki zaprezentowanym 
rozważaniom o roli kobiety w świecie 
oraz epokach w ich życiu. Uroczystość 
uświetnił występ męskiego chóru, 

który oczarował całą publiczność, 
wykonując tradycyjną piosenkę w 
nowoczesnej aranżacji przy akompa-
niamencie Damiana Dąbrowskiego. 

Ogromne brawa otrzymał także 
Cezary Cielniak, który zaśpiewał 
znany utwór „Najwięcej witaminy 
mają polskie dziewczyny”.

Marzec to miesiąc poświęcony 
matematyce: 9 marca obchodzony 
jest Dzień Polskiej Statystyki, 12 
marca Dzień Matematyki, natomiast 
14 marca Dzień Liczby π. Z tej okazji 
nauczyciele matematycy zorganizo-
wali „Tydzień Matematyki”, w czasie 
którego chętni uczniowie zmagali się 
z różnymi zadaniami.

Różnorodne działania, które podej-
mują uczniowie, nauczyciele i pra-
cownicy szkoły, kształtują pozytywny 
klimat sprzyjający uczeniu się.

Patrycja Wieczorek
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Jesteśmy otwarci 
na pomaganie
Przeprowadzona została 

czwarta edycja akcji „Paczka dla 
Rodaka i Bohatera na kresach”. 
Paczki dotarły przed Bożym Naro-
dzeniem do Polaków mieszkają-
cych na Wileńszczyźnie. Bardzo 
dziękujemy wszystkim dzieciom, 
rodzicom i nauczycielom za hojne 
wsparcie!

Maraton Pisania Listów odbył 
się jak co roku w naszej szkole w 
dniach od 4 do 8 grudnia. Przyłą-
czyliśmy się do tego wydarzenia, 
ponieważ chcieliśmy, solidarnie 
przeciwstawić się naruszaniu 
praw człowieka. Zabraliśmy głos 
w słusznej sprawie, działaliśmy 
razem ramię w ramię z obroń-
cami praw człowieka, by walczyć 
z niesprawiedliwością i budować 
bardziej sprawiedliwy świat. Listy 
pisane były w sprawie Tanera i 
10 osób ze Stambułu – obrońców i 
obrończyń praw człowieka z Turcji. 
To osoby, które odważnie przeciw-
stawiają się łamaniu praw czło-
wieka, a teraz same potrzebują 
naszego wsparcia.

W uroczystość Trzech Króli 
Kościół w Polsce obchodzi Dzień 
Modlitwy i Pomocy Misjom. W 
ten dzień szczególnie pamiętamy 
o misjonarzach i terenach obję-
tych działaniem misyjnym. Dzieci 
z parafii pw. św. Franciszka w 
Wielogórze przygotowywały się 

w czasie przerwy świątecznej do 
kolejnej już akcji kolędowania. Po 
uroczystym rozesłaniu w czasie 
mszy św. kolędnicy wyruszyli na 
drogi swojej parafii, by dzielić się 
radością Narodzenia Pana oraz 
prosić o wsparcie misji – modlitwą 
i ofiarą. Kolędnikami byli: Karol i 
Szymon Sułkowscy, Urszula i Fran-
ciszek Religa, Piotr Mizera, Karo-
lina Gwiazda, Urszula Wieteska, 
Krzysztof Porzyczka, Małgorzata 
Guzińska, Wojciech Tkaczyk, Julia 
Gryz. Akcja zakończyła się w domu 
państwa Mateusza i Ewy Dejów, 
którym serdecznie dziękujemy za 
gościnę.

Od 11 lat wolontariusze naszej 
szkoły kwestują na rzecz Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W czasie balu karnawałowego 
odbył się kiermasz ciast przygo-
towanych przez rodziców i dzieci, 
a zebrane fundusze trafiły do 
puszek naszych wolontariuszy. 
Uczniowie klasy IIIa gimnazjalnej: 
Kacper Klocek, Wiktor Karaś, Karol 
Nowocień, Sandra Warzyńska, oraz 
Andżelika i Weronika Woś kwesto-
wali pod kościołem we Wsoli.

W dniu 3 lutego w Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 27 w 
Radomiu odbył się XVIII Bal Wolon-
tariusza. Impreza była podsumo-
waniem pracy wolontariuszy, któ-
rzy na co dzień zajmują się poma-
ganiem potrzebującym. Nasz klub 
reprezentowały: Zuzanna Licbar-

ska, Marta Wiśniewska, Andżelika 
Bartosiak, Natalia Wiśniewska, 
Sandra Warzyńska, Aleksandra 
Górka, Zuzanna Piwowarczyk, Iga 
Dryja, Agata Romanow, Wiktoria 
Rybska, Karolina Karaś, Michalina 
Karaś.

Profilaktyka w wychowaniu
„Masz prawo do swych praw” 

– takim hasłem rozpoczęliśmy w 
poniedziałek 20 listopada Tydzień 
z Prawami Dziecka. W czasie 
audycji przez radiowęzeł przed-
stawiciele Samorządu Uczniow-
skiego Kacper Klocek i Zuzanna 
Nowak przypomnieli dzieciom ich 
prawa zawarte w Konwencji Praw 
Dziecka, przedstawili rolę i zadania 
Rzecznika Praw Dziecka. W kolejne 
dni uczniowie oglądali prezentację 
multimedialną, słuchali piosenek 
ze szkolnego radia, brali udział w 
quizach online, poznawali prawa 
dziecka zawarte w Konwencji oraz 
osoby i instytucje służce pomocą 

dzieciom. W tematyczny quizie 
najlepiej i najszybciej odpowiadali: 
Zuzanna Nowak, Kacper Klocek i 
Bartosz Kępas.

Obchodziliśmy także Światowy 
Dzień Życzliwości i Pozdrowień. 
Uczniowie klas IVa i VIa wraz z 
wychowawczyniami przygotowali 
dla społeczności szkolnej wiele 
miłych niespodzianek. Wspólną 
zabawę rozpoczęli już przed 
pierwszym dzwonkiem na lekcję. 
Przy głównym wejściu do szkoły, 
przedstawiciele klasy VIa witali 
nauczycieli w różnych językach. 
Następnie, aby przybliżyć ideę 
tego dnia, uczniowie: Weronika 
Starzyńska, Kamil Gomuła, Kac-
per Kiepiela, Oliwier Banasiewicz 
oraz Kacper Ziółek poprowadzili 
tematyczną audycję radiową. 
Podczas długiej przerwy zostało 
udekorowane Drzewko Życzli-
wości, które umieszczone było 
na tablicy korkowej w głównym 
punkcie szkolnego korytarza. 

ZSP we Wsoli

z hasłem tegorocznego DBI. 
Koordynatorami obchodów DBI 
byli nauczyciele Jolanta Politow-
ska i Roman Wójcik. Serdeczne 
podziękowania kierujemy do 
Wójta Gminy Jedlińsk Kamila 
Dziewiarza, który wspomógł 
finansowo nasze działania. 

Napisz list, zmień życie!
Maraton Pisania Listów 

odbywa się co roku w okolicach, 
kiedy przypada Międzynaro-
dowy Dzień Praw Człowieka. 
Podczas tego wydarzenia mobi-
lizujemy uczniów i mieszkańców 
gminy Jedlińsk do solidarnego 
przeciwstawienia się narusze-
niom praw człowieka, poprzez 
pisanie listów w sprawie ludzi 
niesłusznie skazanych. W tym 
roku podczas Maratonu pisali-

śmy listy w sprawie obrońców 
i obrończyń praw człowieka z 
10 państw. Dziękujemy koordy-
natorce akcji Jolancie Politow-
skiej za zorganizowanie akcji  
w naszej szkole. 

A teraz coś dla ciała 
W naszej szkole już od paź-

dziernika trwają zajęcia z gry 
w tenisa stołowego dla dzieci i 
dorosłych 3 razy w tygodniu od 
16:00 - 22:00. Odbywają się 
również zajęcia z piłki nożnej 
oraz siatkówki i lekkoatletyki. 
Dwie sale gimnastyczne w 
szkole są otwarte codziennie 
popołudniami w godzinach od 
16:00 – do 22:00. 

Za nami pierwsze suk-
cesy, ponieważ dzieci będą 
reprezentować powiat na 

kolejnych zawodach z tenisa 
stołowego. 3 drużyny na 4 
możliwe zakwalifikowały 
się z I miejsca do rozgrywek 
międzypowiatowych. Oprócz 
tego dzieci wzięły udział  
w turniejach w Goździe, Sien-
nie, Przysusze i Orońsku. 

Wielkie podziękowanie dla 
rodziców tych dzieci i Bogdana 
Religi, który wspiera je przy 
każdej rozgrywce. Dyrektor 
Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego Elżbieta Religa wspól-
nie ze sponsorami i pomocą 
wójta Kamila Dziewierza zor-
ganizowała I Turniej Tenisa 
Stołowego o Puchar Wójta 
Gminy Jedlińsk, który cieszył 
się dużym zainteresowa-

niem, ponieważ przybyło dużo 
zawodników z różnych miejsc 
w Polsce i nie tylko. 

Za nami II Gala Sportu Gminy 
Jedlińsk i tym razem zorganizo-
wana w naszej szkole. Gości-
liśmy sportowców – uczniów 
i absolwentów z trenu Gminy 
Jedlińsk, którzy otrzymali sta-
tuetki i nagrody rzeczowe. 
Gościem specjalnym na Gali 
Sportu był Patryk Adamczyk 
– złoty medalista  Mistrzostw 
świata w sztafecie 4x400   
i jego trener Robert Kędziora  
oraz Michał Filip siatkarz   
i Marcin Tomczyk dyrektor 
CERRAD CZARNYCH RADOM.

Anna Kraska, 
Justyna Salak
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Uczniowie przyczepiali na nim 
kolorowe jesienne listki z życze-
niami i pozdrowieniami, a także 
rozdawali papierowe słoneczka 
– symbole życzliwości. Tego dnia 
odbyło się również przedstawie-
nie „Dary wróżek” na motywach 
baśni Ch. Perraulta wystawione  
przez klasę IVa.

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.

W ramach obchodów Dnia Bez-
piecznego Internetu 9 lutego 
dzieci i młodzież naszej szkoły 
obejrzała spektakle profilaktyczne 
w wykonaniu Teatru Kurtyna 
z Krakowa. Dla klas II–III akto-
rzy zaprezentowali spektakl pt. 
„Jestem przyjacielem ludzi”, klasy 
IV–VI obejrzały przedstawienie 
pt. „Niebezpieczna sieć”, a klasy 
VII i gimnazjalne spektakl pt. 
„Możesz odkryć siebie”. Spektakle 
poruszały problemy i zagrożenia 
związane z używaniem środ-
ków komunikacji elektronicznej i 
przekazały sporą dawkę wiedzy 
o tym, jak nie stać się kolejną  
ofiarą cyberprzemocy.

1 marca w czasie apelu z oka-
zji Dnia Bezpiecznego Internetu 
uczniowie z klasy VIIb przedsta-
wili „Sąd nad grą komputerową”. 
W rolę żarliwego adwokata oskar-
żonej Gry Komputerowej (Domi-
nik Kapusta) wcieliła się Olga 
Langierowicz, zaś jako dociekliwy 
prokurator wystąpił Kacper Klo-
cek. Świadkami obrony i oskarże-
nia byli: Agata Romanow, Kacper 
Pietrzyk, Roksana Hernik, Karo-
lina i Michalina Karaś, Zuzanna 
Piwowarczyk, Oskar Kobylarczyk. 
Sędzia (w tej roli Kacper Kobza) 
z cierpliwością słuchał argu-
mentów obrony i oskarżenia, by 
w końcu wydać sprawiedliwy 
wyrok – to nie gra jest winna, ale 
gracze, którzy nie przestrzegają 
czasu gry oraz rodzice, którzy nie 
kontrolują w jakie gry i jak długo 
grają ich dzieci. Po przedstawie-
niu dzieci  z klas III rozwiązywały 
krzyżówkę z hasłem i odczytały 
hasło – „Bezpieczny Internet”, zaś 
starsi uczniowie wzięli udział w 
ulubionym przez nich quizie inter-
netowym w aplikacji Kahoot. Zwy-
cięzcami w poszczególnych kate-

goriach wiekowych zostali: Oliwia 
Kowalczyk z klasy Vb, Monika 
Tatar z klasy VIa i Agata Romanow 
z klasy VIIb.

Początek marca wiąże się z 
obchodami Narodowego Dnia 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W 
naszej szkole święto to obcho-
dzone było w nietypowy sposób, 
zorganizowana została otwarta 
lekcja historii dla uczniów klas IV, 
V i VI. Aktywnymi uczestnikami 
zajęć byli szóstoklasiści, nato-
miast pozostali uczniowie przy-
glądali się poczynaniom swoich 
kolegów i starali się wspierać ich 
swoim dopingiem. Temat lekcji 
brzmiał: Żeby widzieć, padając w 
ataku, Polskę wolną i czystą jak 
łza… Zajęcia dotyczyły polskiego 
podziemia niepodległościowego, 
czyli „Żołnierzy Wyklętych” oraz 
ich roli w powojennej historii Pol-
ski. Uroczystość zakończyła się 
prezentacją wybranych utworów 
muzycznych odnoszących się do 
tematyki związanej z „Żołnierzami 
Wyklętymi”.

Praktycznie i naukowo
15 grudnia 2017 r. dzieci z 

oddziału 0a były na wycieczce 
w fabryce bombek w Rado-
miu. Widziały tam kolejne etapy 
powstawania ozdób choinko-
wych. Na zakończenie wizyty 
każdy uczestnik otrzymał piękną 
bombkę ze swoim imieniem. Tego 
dnia został zrealizowany projekt 
badawczy „BOMBKA”. Dla dzieci, 
był to dzień pełen wrażeń. Bardzo 
dziękujemy Lenie Pysiak, która 
pomogła nam w zorganizowaniu 
tak ciekawej wycieczki.

Klasy czwarte szkoły podsta-
wowej z wychowawczyniami i 
pedagogiem 14 grudnia wybrały 
się do Radomia, by świętować 
w ciekawej formie Mikołajki. 
Uczestnicy wycieczki obejrzeli 
spektakl muzyczno-teatralny pt. 
„Pan Kleks”. Następnie uczniowie 
zwiedzali Manufakturę Smaku 
„Sama Słodycz”, w niej samodziel-
nie wykonywali słodycze, które 
zabrali jako upominki dla rodziców 
i przyjaciół.

W Dniu Pizzy przedszkolaki z 
grupy II i III oraz z oddziałów Oa 
i Ob wzięli udział w wycieczce 
do Pizzerii „TELEPIZZA” w Rado-

miu. Tam samodzielnie, ale i 
pod czujnym okiem pań, wyko-
nywały pizzę. W przytulnym 
klimacie pizzerii szybko i miło  
upłynął im czas.

11 lutego w Muzeum Witolda 
Gombrowicz we Wsoli miał miej-
sce koncert zespołu „Fonetyka”. 
Ciekawy przegląd zarówno twór-
czości autorów tekstów, jak i 
muzyków. Zabrzmiały słynne 
teksty tj. „Miłość”, „Fiński nóż”, 
„Bądź mi” oraz kilka nieznanych 
tekstów Ciechowskiego. Słu-
chacze do tej pory przyzwycza-
jeni do lirycznych, subtelnych 
brzmień (Marka Grechuty, Grze-
gorza Turnaua, Jacka Wójcickiego, 
Antoniny Krzysztoń), zmierzyli 
się z ostrzejszymi brzmieniami. 
Uczniów zaskoczyły odważne 
teksty poetyckie. Trudno wyroko-
wać, czy Wiktor Chodowicz, Kamil 
Gliński, Aleksandra Lewandowska, 
Karolina Rylska i Aleksandra Zió-
łek staną się miłośnikami poezji w 
takim wydaniu. Ich polonistkę cie-
szy fakt, że tkwi w nich ciekawość 
poznawcza, która rozszerza hory-
zonty i otwiera ich wrażliwość na 
inne rodzaje muzyczne.

13 lutego uczniowie klasy IVa 
realizujący innowację „Czytam i 
tworzę” wraz z wychowawczynią 
wybrali się na lekcję dotyczącą 
patrona szkoły. Dzieci poznawały 
sylwetkę człowieka i twórcy, przy-
glądając się pamiątkom, przede 
wszystkim zdjęciom, listom, 
dokumentom tożsamości i świa-
dectwom szkolnym. Wysłuchały 
ciekawie przedstawionej biografii 
Witolda Gombrowicza, zadawały 
pytania przewodnikowi wystawy. 
Robiły także zdjęcia do konkursu 
fotograficznego „Muzealne spo-
tkania z fotografią 2018”. Opie-
kun i zwiedzający są wdzięczni za 
możliwość zrobienia zdjęć, które 
spełniają wymogi konkursu.

22 lutego klasy IIIa, VIIa i VIIb 
wzięły udział w wycieczce do 
Warszawy. W programie było 
zwiedzanie Łazienek Królew-
skich oraz Muzeum Powstania  
Warszawskiego.

W dniu 7 marca 4- i 5-latki poje-
chały do Teatru Powszechnego im. 
J. Kochanowskiego w Radomiu na 
przedstawienie pt. „Calineczka”. 
Scena, fraszka, gra świateł i piękny 
taniec kwiatów wprowadził ich 
w niezwykły i tajemniczy świat 
cudownej dziewczynki. Przed-
szkolaki z wielkim zainteresowa-
niem i indywidualnymi emocjami 
poznawały przygody maleńkiej 
dziewczynki o wielkim sercu, która 
wędrując przez świat uczy się sza-
cunku, wrażliwości i przyjaźni.

Sukcesy cieszą
W dniu 21 listopada w Stowa-

rzyszeniu Centrum Młodzieży Arka 
w Radomiu odbył się konkurs pt. 
„Arka ma talent”. Wśród uczestni-
ków byli uczniowie naszej szkoły: 
Andżelika Bartosiak i Maciej Bonk. 
Andżelika zdobyła pierwsze miej-
sce za wykonanie piosenki pt. 
„Gwiazda Filmowa”.

Podsumowaniem Dnia Pluszo-
wego Misia był konkurs plastyczny 

dla najmłodszych, którego moty-
wem przewodnim był pluszowy 
miś. Nagrodzeni uczniowie: Michał 
Fijołek (0b), Zuzanna Stawczyk 
(2b), Wiktoria Róg (3b), Lila Kwia-
tek (0a).

W grudniu w XIV Festiwalu Pio-
senki Turystycznej i Patriotycznej 
w Radomiu grupa młodych adep-
tów sztuki wokalnej wykazała się 
w śpiewie grupowym prezentując 
piosenki: „Płonie ognisko” oraz 
„Dziś idę walczyć mamo”. Byli to: 
Karolina Płowiec, Julia Gryz, Alek-
sandra Adamczyk, Anna Płasko-
cińska, Julia Kalita, Andżelika Bar-
tosiak, Wojciech Kociński. Uczniów 
doceniło konkursowe jury nagra-
dzając ich II miejscem.

Kolejnym sukcesem było II miej-
sce Karoliny Płowiec i Julii Gryz 
wywalczone podczas „Jedlińskich 
spotkaniach z kolędami i pastorał-
kami”. Cieszyły się również Alek-
sandra Adamczyk, Anna Płasko-
cińska i Julia Kalita, które zostały 
wyróżnione.

W konkursie plastycznym pt. 
„Najpiękniejsza ozdoba choin-
kowa” organizowanym przez 
Muzeum Wsi Radomskiej nasi 
uczniowie zachęceni przez opie-
kunki Izby Regionalnej wykonali 
pomysłowe ozdoby. Komisja Kon-
kursowa zadecydowała o wyróż-
nieniu Kacpra Marca – ucznia klasy 
IVb nagrodą Ilony Jaroszek – Dyrek-
tora Muzeum Wsi Radomskiej 

1 lutego na gali w bibliotece 
zostały wręczone dyplomy uczest-
nikom szkolnego konkursu czy-
telniczego z cyku „Jeżycjada” M. 
Musierowicz. W kategorii klas IV–
VI zwyciężyli: Kamil Gomuła z kl. 
VIa – I miejsce, Karolina Gwiazda z 
kl. Vb – II miejsce, Urszula Wiete-
ska z kl. Vb – III miejsce. W kate-
gorii klas VII PSP i II-III PG zostali 
nagrodzeni: Karolina Płowiec z kl. 
VIIa – I miejsce, Damian Pysiak z 
kl. VIIa – II miejsce, Róża Krzesiń-
ska, Robert Siurnik, Wiktoria Stus 
z kl. VIIa – III miejsce. Laureaci 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i 
nagrody książkowe.

Wyniki Stypendiady Poloni-
stycznej i Konkursu Matematycz-
nego „Plus”. Stypendiada Polo-
nistyczna dla uczniów klas 4–7. 
Konkurs czytelniczy: Zuzanna 
Wilkowska – I miejsce (kategoria 
klas IV), Maja Guzińska – I miejsce 
(kategoria klas V), Aleksandra Gie-
rasińska, Robert Siurnik, Wiktoria 
Stus – wyróżnienie (kategoria 
klas VII). Konkurs ortograficzny: 
Róża Krzesińska, Karolina Płowiec, 
Robert Siurnik – II miejsce (kate-
goria klas VII), Zuzanna Piwo-
warczyk – wyróżnienie (kategoria 
klas VII). Konkurs matematyczny 
„Plus”: Robert Siurnik – II miejsce 
(kategoria klas VII) – laureat, Kamil 
Gomuła – wyróżnienie (kategoria 
klas IV) – finalista, Kacper Kobza 
– wyróżnienie (kategoria klas VII) 
– finalista.

Konkurs „Mój Las” zorganizo-
wany przez Zarząd Główny Sto-
warzyszenie Inżynierów i Tech-
ników Leśnictwa i Drzewnictwa 
oraz Ligę Ochrony Przyrody. Nasi 
uczniowie wykonywali prace na 
temat: „Runo leśne i jego miesz-
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kańcy”. Dwie spośród naszych prac 
zostały nagrodzone w I etapie 
(regionalnym) konkursu. Nagrody 
otrzymali: Cyprian Jędrasiewicz 
z klasy IV b został laureatem II 
nagrody na szczeblu regional-
nym ogólnopolskiego konkursu 
i jego praca została przesłana do 
II etapu – centralnego, wyróżnie-
nie otrzymała Olga Langierowicz  
z klasy VIIb.

14 lutego 2018 r. nastąpiło 
rozstrzygnięcie Pierwszego Szkol-
nego Konkursu ,,Literackie Walen-
tynki”. Pierwsze miejsce uzyskała 
Aleksandra Wieteska (klasa IIa), 
drugie – Karolina Rylska (klasa IIa), 
zaś trzecie Julia Gryz (VIIa).

Żyjemy aktywnie i zdrowo
Cyklicznie w naszej szkole 

popularyzowany jest tenis sto-
łowy jako dyscyplina dla osób nie-
pełnosprawnych w ramach Olim-
piad Specjalnych.

Grudzień był miesiącem XIX 
Mikołajkowego Turnieju Tenisa 
Stołowego. W imprezie wzięło 
udział 134 uczestników w 10 
kategoriach wiekowych dziewcząt 
i chłopców.

3 grudnia na hali MOSIR w Rado-
miu grupa „naszych” dzieci wzięła 
udział w Turnieju Mikołajkowym, 
rywalizowała ze swoimi rówieśni-
kami z Radomia w grach i zaba-
wach z piłką koszykową. Nasza 
drużyna, zajęła drugie miejsce, a 
Stanisław Musiałek wygrał kon-
kurs rzutów osobistych. Wolon-
tariusze z naszej szkoły (Kacper 
Klocek i Karol Nowocień) pomagali 
w organizacji tego turnieju.

16 grudnia na hali ZSP we Wsoli 
nasi młodzi koszykarze rozegrali 
pierwsze w tym sezonie mecze 
Mini Ligi Rosa. Drużyna zaliczyła 
bardzo udany początek, gdyż zde-
cydowanie pokonała przeciwni-
ków z Radomia.

Drużyna chłopców z rocznika 
2005 i młodsi zwyciężyła powia-
towy finał w mini koszykówce, 
który odbył się 6 marca 2018 
roku w Kowali. Dzięki tej wygranej 
uzyskaliśmy awans do półfina-
łów międzypowiatowych. Chłopcy 
razem z dziewczętami uzyskali 
ten historyczny awans po raz 
pierwszy. Dziewczęta z roczników 
2002–2004 zajęły drugie miej-
sce na finale powiatowym, który 
odbył się w Goździe 5 marca 2018 
roku.

16 lutego w naszej szkole odbył 
się turniej mini koszykówki dziew-
cząt (rocznik 2005 roku i młodsze) 
w ramach Igrzysk Szkolnych. Do 
turnieju przystąpiły cztery szkoły 
z naszej gminy. Nasza szkolna 
drużyna zajęła I miejsce.

W lutym nasi uczniowie uczest-
niczyli w IX Gali Mistrzów Sportu 
Powiatu Radomskiego. Zdobyli II 
miejsce w rozgrywkach Szkolnego 
Związku Sportowego w sezoniw 
2016/2017 w kategorii szkół pod-
stawowych.

W ramach realizowanej inno-
wacji pedagogicznej w oddziałach 
przedszkolnych 0a i 0b odbyła 
się prelekcja z nauczycielem 
wychowania fizycznego. Nauczy-
cielka przypomniała dzieciom, 

jak należy się zdrowo odżywiać, 
wykorzystując piramidę żywie-
niową, a następnie przeprowa-
dziła z dziećmi zajęcia sportowe 
w dużej sali gimnastycznej. Dzie-
ciom zajęcia bardzo się podobały 
i mają nadzieję, że będą mogły je 
powtórzyć.

Ze szkolnego podwórka
14 grudnia odbyły się warsz-

taty językowe „Time for a story”. 
Tego dnia dzieci, ich rodzice, 
dyrekcja szkoły oraz inni zapro-
szeni goście wysłuchali bajki o 
bałwanku. Wszyscy zaśpiewali 
piosenkę „Jingle bells” przy akom-
paniamencie keyboardu Julii Ste-
fańskiej – uczennicy klasy 3b. 
Uczestnicy warsztatów obejrzeli 
również krótki film o Julii i jej 
zainteresowaniach. Podczas spo-
tkania podziwialiśmy figurki z pla-
steliny wykonane przez Szymona 
Sułkowskiego z klasy 3b, który 
również przygotował krótki film 
o sobie. Zajęcia zakończyły się 
wykonaniem prac artystycznych 
przez dzieci, nawiązujących do 
tematu bajki.

Od lutego odbywają się na 
dwóch długich przerwach w 
każdy czwartek pokazy jednego 
doświadczenia fizycznego lub 
biologicznego. Ważne jest to, że 
doświadczenia wykonują sami 
uczniowie pod opieką nauczycieli 
danych przedmiotów.

Wreszcie nadszedł dzień, na 
który dzieci czekały z utęsknie-
niem. Do naszego przedszkola 
przybył Mikołaj! Na te wyjątkowe 
odwiedziny dzieci czekały już od 
dawna. Emocji było mnóstwo. 
Przedszkolaki zaśpiewały Mikoła-
jowi piosenki i recytowały wier-
sze. Po występach Mikołaj obdaro-

wał je prezentami.
Biblioteka Zespołu Szkolno

-Przedszkolnego we Wsoli ma się 
czym pochwalić na progu nowego 
2018 roku. Dzięki wcześniej przy-
gotowanym i złożonym wnioskom 
do priorytetowego ministerial-
nego „Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa” szkoła otrzy-
mała 15.000 zł na zakup nowo-
ści wydawniczych, dzięki czemu 
można było doposażyć bibliotekę 
w 769 nowych egzemplarzy. Pro-
gram wymaga realizacji projektów 
czytelniczych związanych z księ-
gozbiorem biblioteki – po jednym 
na każdą klasę w szkole.

Dzięki dwóm bardzo ważnym 
wydarzeniom, jakie miały miejsce 
w bibliotece jesienią, a mianowicie 
„Kiermaszowi Używanej Książki” i 
kawiarence „U Muminków” można 
było zakupić do biblioteki dywan, 
doniczki na kwiaty i pojemniki na 
książki. W tym miejscu należą się 
szczególne podziękowania rodzi-
com kl. VIIa, którzy sponsorowali 
wraz ze swoimi pociechami nale-
śniki do kawiarenki. Biblioteka ma 
na stałe zainstalowany projektor.

5 stycznia br. odbyły się Jasełka 
pt. „Polska Stajenka, czyli jasełka 
wigilijne”. W scenach przedsta-
wiających Wigilię, młodzi aktorzy 
ukazali przedwigilijny pośpiech 
i rodzące się z tego tytułu kon-
flikty. Zażegnanie konfliktów 
kończy się dzieleniem opłatkiem 
na tle piosenki. Uczniowie bio-
rący udział w Jasełkach to: kl. 
Va: Nikola Dryja, Maja Guzińska, 
Nikola Kozłoska, Kacper Nowak, 
Nikola Jakubiak, Nikola Plewiń-
ska; kl. Vb: Oliwia Kowalczyk, 
Wojciech Kociński; kl. VIa: Natalia 
Wieczorek, Kacper Ziółek, Dawid 
Kozłowski, Kamil Gomuła, Monika 

Tatar; kl. VIb: Andżelika Bartosiak, 
Iga Dryja, Maciej Bonk, Zuzanna 
Licbarska, Wiktoria Rybska, Jakub 
Wójcik, Marta Wiśniewska, Nata-
lia Wiśniewska, Maja Stachowicz; 
kl. VIIa: Mikołaj Kornafel; kl. VIIb: 
Kacper Pietrzyk, Oskar Kobylar-
czyk (tata); kolędnicy: Ewa Kobza, 
Ewa Kuraś, Wioleta Koniuszy, 
Sebastian Młynarski; chór anio-
łów: Anna Płaskocińska, Karolina 
Płowiec, Julia Gryz, Julia Kalita. 
Przedstawienie było wystawiane 
w kościele pw. św. Bartłomieja 
we Wsoli oraz w kościele pw. św. 
Franciszka w Wielogórze.

W dniu 12 stycznia 2018 r. 
obchodzony był Dzień Babci i 
Dzień Dziadka. Z tej okazji przed-
szkolaki przygotowały program 
artystyczny dla swoich kochanych 
dziadków. Podczas przedstawie-
nia były wierszyki, piosenki, tańce 
oraz życzenia dla babć i dziadków. 
Ci ze wzruszeniem i łezką w oku 
przyglądali się swoim najukochań-
szym wnukom.

W Tłusty Czwartek czytel-
nia biblioteczna zamieniła się w 
kawiarenkę, tym razem „U Borej-
ków”, rodziny bohaterów cyklu 
„Jeżycjada” M. Musierowicz. W 
przytulnej atmosferze i wyjątko-
wej aranżacji wnętrza uczniowie, 
nauczyciele i pracownicy admini-
stracji i obsługi mogli zjeść słod-
kie drugie śniadanie, zapoznać 
się z promowanymi książkami, 
posłuchać relaksacyjnej muzyki, 
wypić herbatę Podawane cia-
sta, ciasteczka, faworki i pączki 
nosiły nazwy związane z bohate-
rami powieści, np. „sernik Anieli”, 
„faworki Róży”, „owocowy tor-
cik Pulpecji”, „pączki babci Mili”, 
„murzynek Gabrysi”, itp. Smakołyki 
przygotowali rodzice uczniów z kl. 
VIIa oraz bibliotekarki.

W Dzień Zakochanych, zwany 
Walentynkami w naszej szkole 
panował wesoły nastrój. Do 
miłego zamętu, który przerwał 
szkolną monotonię, przyczynili 
się uczniowie z klas II gimnazjum i 
klasy IVa z wychowawcami. Dzięki 
inicjatywie zostało przygotowane 
stoisko z kartkami walentynko-
wymi wykonanymi przez uczniów 
oraz biżuterią wykonaną przez 
Kacpra Glińskiego.

Tego dnia szkoła była bardzo 
kolorowa i „energetyczna”, bo nie 
tylko uczniowie, szczególnie klas 
młodszych, ale i nauczyciele ubrali 
się na czerwono. Emocje aż kipiały 
na korytarzach!

8 marca odbył się finał pro-
jektu gimnazjalnego ,,Kobieta w 
literaturze, piosence i kabarecie 
– reminiscencje z okazji Między-
narodowego Dnia Kobiet”. Do 
projektu przystąpili uczniowie z 
klasy IIIa: Aleksandra Górka, San-
dra Warzyńska, Kacper Klocek, 
Bartłomiej Nowak. Wspomagali 
ich koledzy z tej samej klasy oraz 
liczna grupa młodzieży z kl. VIIa 
szkoły podstawowej, która przed-
stawiała fragment „Zemsty”. Fina-
łem projektu było wykonanie kan-
kana przez „uczniów – chłopców”  
naszej szkoły.

Rybska Teresa
Jędrasiewicz Dorota
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Dużym sukcesem biegaczy 
ULKS Jedlińsk zakończyły się 
międzywojewódzkie mistrzo-

stwa młodzików w biegach 
przełajowych. Na dystansie  
2 km, na trudnej technicznie  

trasie  w Elblągu,  srebrny medal 
wywalczył Adrian Kobza, ule-
gając jedynie Adrianowi Pecowi 
z Kondycji Piaseczno. W tym 
biegu 13.lokatę zajął Łukasz 
Barszcz a bezpośrednio  za nim 
uplasował się Piotr Śliwow-
ski.  Dystans 3 km najszybciej 
z naszych zawodników pokonał 
Jakub Klocek zajmując 8. miej-
sce. Kacper  Lipiec był jedena-
sty, Adrian Szczepaniak dwu-
nasty  i Kacper Mularski czter-
nasty. Wyniki indywidualne 
przełożyły się na wygraną ULKS 
Jedlińsk  w klasyfikacji drużyno-
wej. Tym samym, podopieczni 

Radosława Ofiary powtórzyli 
sukces starszych kolegów i 
koleżanek sprzed siedemnastu 
lat, osiągnięty w Braniewie, 
którzy to świętowali wygraną 
drużynową liczoną łącznie z 
wynikami dziewcząt. Kolejne 
starty przełajowe odbędą się w 
ramach Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. 6. i 13. 
kwietnia na błoniach w Jedlińsku 
Zespół Szkolno – Przedszkolny 
będzie organizatorem elimina-
cji na szczeblu powiatowym 
i międzypowiatowym. Zapra-
szamy do kibicowania, emocji  
z pewnością nie zabraknie.

Podwarszawski Powsin gościł 
najlepszych przełajowców w 
ramach Mistrzostw Mazowsza.  
Zawody te były jednocześnie 
Memoriałem niezapomnianego 
redaktora sportowego Tomasza 
Hopfera. W kategorii  młodzików 
dwa brązowe medale wybiegali  
zawodnicy ULKS Jedlińsk. Na 
dystansie 2 km trzecia lokata dla 
Jakuba Klocka, ten sam wynik 
powtórzył  Adrian Kobza na 
dystansie o połowę dłuższym.  
Dobrze pobiegli inni biegacze 
Jedlińska, których aż sześciu 
uplasowało się w pierwszych 
dziesiątkach na obu dystansach. 

Radomski MOSiR  był areną 
zmagań młodzików  w Halowych 
Mistrzostwach ROZLA.  Lekko-
atleci   Jedlińska zdobyli sześć 
medali, zajmując w klasyfikacji 
drużynowej drugie miejsce za 
RLTL ZTE Radom. Dwukrotnie 
na podium stawał Piotr  Śli-

SPORT

Siatkarze SPS RADMOT Jedlińsk „pukają”  
do III ligi, przełajowcy ULKS Jedlińsk najlepsi 
w makroregionie, sportowe gale, gale…

Drużyna seniorów GKS Drogowiec Jedlińsk, gotowa do walki o punkty w IV lidze.•

Młodzi piłkarze rocznika  08/09/10 po turnieju w Chynowie.•
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wowski. Wygrał on bieg na 60 
m oraz był  drugi na dystansie 
60 m ppł. Bieg na 600 m zakoń-
czył się wygraną Adriana Kobzy.  
W pchnięciu piłką lekarską 
dziewcząt całe podium dla 
Jedlińska. Zwyciężyła Zuzanna 
Narożnik przed Nikolą Dadacz 
i Aleksandrą Gutowską. Miej-
sca punktowane w pierwszych 
szóstkach zajmowali jeszcze 
Maja Ptaszek, Julia Ciecieląg 
i Weronika Słomka na 400 m, 
Jakub Klocek  na 600 m, Karo-
lina Molenda, Łukasz Barszcz i 
Michał Walczak na 60 m, Kacper 
Szymański i Bartosz Kowalczyk 
w pchnięciu piłką lekarską oraz 
Kacper Mularski na 60 m ppł.

Mimo że SPS RADMOT Jedlińsk 
jako nowy klub zadebiutował w 
rozgrywkach ligowych w tym 
sezonie, to już ma ogromne 
szanse uzyskać awans do III ligi 
mazowieckiej.

Fazę rozgrywek grupowych 
SPS zakończył na pierwszymi 
miejscu w swojej grupie.  
Play-offy rozpoczął przegranym 
0:3 meczem ze Spartą Grodzisk 
Mazowiecki, ale bardzo szybko 
się zrehabilitował i kolejne 
spotkania kończyły się zwycię-
stwem – z Herkulesem Sulejó-
wek wygrał na własnym parkie-
cie 3:1, a w meczu wyjazdowym 
pokonał ADS Woltę 2:3. Kolejne 
dwa mecze rozegrane u siebie, 
z Olymp Błonie i MMKS Mińsk 
Mazowiecki to również zwy-
cięstwa i to 0:3. W następnym 
meczu Wolta zrewanżowała się 
i RADMOT uległ na własnym 
boisku 2:3. Natychmiast jednak 
SPS podniósł się po porażce 

i cztery razy z rzędu wygry-
wał w meczach wyjazdowych 

– z Olimpijczykiem Mszczonów 
2:3, z MMKS-em Mińsk Mazo-

wiecki 1:3, Herkulesem Sulejó-
wek 2:3 i Olympem Błonie 1:3. 

Kibice SPS RADMOT Jedlińsk po wygranym meczu w Sulejówku.•

Nr kolejki Data Godzina Gospodarz Goście

3 31.03.2018   12:00 Wilga Garwolin GKS Drogowiec

4 07.04.2018   16:00 Mazur Karczew GKS Drogowiec

5 14.04.2018   16:00 GKS Drogowiec Oskar Przysucha

1 18.04.2018   17:00 Pogoń Grodzisk Maz. GKS Drogowiec

6 21.04.2018   11:00 Sparta Jazgarzew GKS Drogowiec

7 29.04.2018   16:00 GKS Drogowiec LKS Promna

2 02.05.2018   18:00 GKS Drogowiec Broń Radom

8 05.05.2018   17:00 Perła Złotokłos GKS Drogowiec

9 12.05.2018   17:00 GKS Drogowiec Naprzód Skórzec

10 16.05.2018   17:00 MKS Piaseczno GKS Drogowiec

11 20.05.2018   16:00 GKS Drogowiec Pilica Białobrzegi

12 26.05.2018   ? Mszczonowianka GKS Drogowiec

13 02.06.2018   17:00 GKS Drogowiec Energia Kozienice

14 09.06.2018   17:00 Błonianka GKS Drogowiec

15 16.06.2018   17:00 GKS Drogowiec Znicz II Pruszków
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Obecnie SPS RADMOT Jedlińsk 
znajduje się na szczycie tabeli  
z 32 punktami. Do rozegra-
nia pozostało mu jeszcze dwa 
mecze: u siebie z Olimpijczykiem 
Mszczonów i w Grodzisku Mazo-
wieckim ze Spartą. Od wyników 
tych spotkań zależy możliwość 
awansu do III ligi, bo obecnie tą 
samą liczbę punktów uzbierała 
Sparta, a tuż za nią jest ADS 
Wolta Warszawa.

SPS-owi intensywnym dopin-
giem pomagają jego wierni 
kibice. Na mecze w hali spor-
towej Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Jedlińsku przy-
chodzi średni 200–250 osób. 
Kibice nie zawodzą również na 
meczach wyjazdowych. Tam 
też jest ich spora liczba. Ich 
postawy na trybunach nie da się 
nie zauważyć, a zespoły grające 
z SPS-em są zawsze pod wraże-
niem zaangażowania i zapału 
kibiców z Jedlińska, podkreślając 
że jest to pewnego rodzaju ewe-
nement na skalę wojewódzką w 
rozgrywkach IV ligi.

25 marca 2018 zawodnicy 

sekcji tenisa stołowego w Jedliń-
sku,  uczestniczyli w turnieju o 
puchar wójta Orońska. Sukces 
jest tym większy, ponieważ 
dzieci z klasy 1 - 4 rywalizowały 
ze znacznie starszymi zawodni-
kami do 16 lat. 

Chłopcy: Trzebieniak Mikołaj - 
pierwsze miejsce i puchar wójta. 
Drugie Mateusz Fijołek, trze-
cie miejsce - Tymoteusz Sułek.  
W kategorii Open kobiet Sera-
fin Wiktoria pierwsze miejsce  
i puchar wójta, natomiast trze-
cie miejsce Głogowska Beata,  
a Bartnik Karina czwarte 
miejsce. W kategorii Open 
mężczyzn drugie miejsce  
zająłKraska Michał.

W sobotę 17 lutego 2018 
r. odbyła się IX Gala Mistrzów 
Sportu Powiatu Radomskiego. 
Wśród wyróżnionych zna-
leźli się także reprezentanci  
gminy Jedlińsk.

W kategorii wiekowej rocz-
nik 2002 i młodsi drugie miej-
sce zajął Adrian Kobza z ZSP w 
Jedlińsku,  natomiast  w  katego-
rii rocznik 2001 i starsi wyróż-

niony został Adam Rędzia.

Nagrodzone  zostały  również 
szkoły z największą liczbą punk-
tów  w  rozgrywkach  szkolnego 
związku sportowego w sezonie 
2016/2017. Wśród szkół podsta-
wowych najlepsza była Publiczna, 
Szkoła Podstawowa im. Tade-
usza Kościuszki w Jedlińsku,  
a drugie miejsce zajęła 
Publiczna Szkoła, Podstawowa 
im. Witolda Gombrowicza we 
Wsoli. W gronie gimnazjów naj-
lepszy był oddział gimnazjalny  
w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Jedlińsku.

Podczas gali wyróżnieni 
zostali także trenerzy i wycho-
wawcy. Nagrodę w tej kate-
gorii otrzymał Ryszard Dziura 
- nauczyciel wychowania fizycz-
nego i dyrektor Publicznej  
Szkoły  Podstawowej im. Braci 
Andrzeja i Józefa Załuskich w 
Jedlance.

Na gali zaprezentowały  się 
m.in. zespoły z ZSP w Jedlińsku 

– „Gimnastic Girls” i „Jedlińskie 
Raczki”.

W trakcie gali medal „Zasłu-
żony dla Powiatu Radomskiego” 
otrzymał Mariusz Kilar – nauczy-
ciel w ZSP w Jedlińsku i trener 
strzelectwa sportowego, któ-
rego wychowankowie są zawod-
nikami kadry narodowej.

Z opóźnieniem  rozegrają pił-
karze  GKS Drogowiec  Jedlińsk 
swój pierwszy czwartoligowy 
mecz  rundy rewanżowej.  Ze 
względu na złe warunki atmos-
feryczne dwa spotkania naszego 
zespołu   zostały przełożone. W 
spotkaniach kontrolnych  ekipa  
GKS pokonała  Zamłynie Radom 
5:0, zremisowała ze Stalą Nie-
wiadów 2:2 i uległa Ceramice 
Opoczno 1:2.  W ostatnim spa-
ringu pokonała KS Warka 5:3. 
Ostatecznie inauguracja rundy 
wiosennej dla futbolistów GKS 
odbędzie się tuż przed Wielka-
nocą – 31. marca  w Garwolinie. 
Dla kibiców podajemy pełny ter-
minarz  gier Drogowca.

Krystian Kilar

Zawodnicy sekcji tenisa stołowego na turnieju w Orońsku.•
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KOMUNIKAT DOTYCZĄCY 
ZAKAZU WYPALANIA TRAW

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

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

ZABRANIA SIĘ:
WYPALANIA TRAW I POZOSTAŁOŚCI ROŚLINNOŚCI  

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

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

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

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

    Wójt Gminy
            Kamil Dziewierz

Przypominamy o ZAKAZIE SPA-
LANIA ODPADÓW w piecach do-

mowych oraz na terenie nierucho-
mości (ogniskach). Jest to związane 
nie tylko z regulacjami prawnymi 
i ochroną środowiska, ale przede 
wszystkim z troską o zdrowie  
i życie mieszkańców.

Podczas spalania śmieci emitowane 
są do atmosfery szkodliwe substancje:

- pyły, które odkładają się w glebie, 
powodują szkodliwe dla zdrowia czło-
wieka zanieczyszczenie metalami cięż-
kimi;

- tlenek węgla – trujący dla ludzi i 
zwierząt;

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

Dym zawiera, także dwutlenek siarki, 
chlorowodór, cyjanowodór, a także rako-
twórcze związki zwane dioksynami i 
furanami. Ponadto palenie śmieci w 
piecu, niszczy przewody kominowe, 
poprzez odkładanie się tzw. mokrej 
sadzy w kominach, co może być przy-
czyną pożaru budynku.

NIE WOLNO SPALAĆ:

- plastikowych pojemników i butelek 
po napojach,

- zużytych opon,
- przedmiotów z tworzyw sztucznych,
- elementów drewnianych pokrytych 

lakierem,
- opakowań po rozpuszczalnikach, czy 

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

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

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

Ważne!! Gdy dym z komina wzbu-
dzi podejrzenia sąsiadów, mogą oni 
poinformować policję. Funkcjonariu-
sze mają prawo wejść na prywatną 
posesję i skontrolować, jakie mate-
riały są używane do palenia w piecu.

CZYM GROZI SPALANIE ŚMIECI:
- dioksyny i furany powstające w 

czasie spalania śmieci, nieodwracalnie 
niszczą zdrowie, powodują nowotwory 
wątroby i płuc, uszkadzają płód i struk-
turę kodu genetycznego oraz mają dzia-
łanie alergiczne;

- związki te to jedna z najsilniejszych 
trucizn, jakie zna ludzkość – ich działanie 
polega na podstępnym bo powolnym, 
ale niezwykle skutecznym uszkadzaniu 
rozmnażających się komórek w organi-
zmach żywych;

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

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

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW
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