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Oddajemy do Państwa rąk 
wakacyjny numer kwartalnika 
„Panorama Gminy”. Jak zwy-
kle można w nim przeczytać  
o wydarzeniach gminnych, reali-
zowanych inwestycjach, czy też 
wiadomości ze sportu lokalnego 
i z życia naszych szkół.

17 czerwca odbyła się tra-
dycyjna Sobótka, a 24 czerwca  
4. edycja Rodzinnego MotoPik-
niku „Jadar Family Drift Jedlińsk”. 
Poza wieloma atrakcjami, zwią-
zanymi nie tylko z motoryzacją, 
w ramach pikniku prowadzona 
była także akcja charytatywna 
dla Jarka z Kruszyny. Serdecz-
nie dziękuję wszystkim, którzy 
wsparli ten szczytny cel oraz 
osobom, które przyczyniły się 
do organizacji imprezy. Pod-
czas MotoPikniku, tak jak w 
latach poprzednich, można 
było oddać krew w mobilnym 
punkcie krwiodawstwa i wspo-
móc w ten sposób ratowanie 
ludzkiego zdrowia i życia. Była 
to już kolejna zbiórka krwi pro-
wadzona w Jedlińsku w ramach 

Klubu Honorowych Dawców 
Krwi Ziemi Jedlińskiej. Zachę-
cam wszystkich do oddawania 
krwi, szczególnie w okresie 
wakacyjnym, kiedy jest ona naj-
bardziej potrzebna.

Pamiętajmy także o bezpie-
czeństwie prowadzenia prac 
polowych w trakcie żniw, zwra-
cając szczególną uwagę na 
dzieci. Prace w gospodarstwie 
rolnym powierzane dzieciom 
powinny być na miarę ich moż-
liwości i wykonywane zawsze 
pod nadzorem dorosłych.

W lipcu przeszła przez naszą 
gminę nawałnica, zalewając 
liczne budynki i drogi, zwłasz-
cza w południowej części gminy. 
Dzięki szybkiej reakcji służb 
ratowniczych sytuacja została 
opanowana.

Do końca wakacji zakoń-
czona zostanie budowa sali 
gimnastycznej w Ludwikowie 
za ponad 3,6 mln zł, w Jedlance 
– II etap generalnego remontu 
szkoły za ponad 460 tys zł,  
a w Starych Zawadach prze-

budowa wejścia w szkole  
o wartości 160 tys zł.

 Trwa także przebudowa dróg 
gminnych Bierwce – Obózek 
oraz Wsola – Marcelów – Józefó-
wek, a niedługo rozpocznie się 
przebudowa drogi Ludwików 
– Wola Gutowska w miejsco-
wości Narty oraz remont drogi  
w Wierzchowinach. 

Wkrótce zakończy się pro-
wadzona od marca rozbudowa 
oświetlenia drogowego na tere-
nie gminy. 

Ponadto realizowane będą 
inwestycje polegające na zago-

spodarowaniu miejsc rekreacji 
i wypoczynku w sołectwach: 
Gutów, Jankowice, Płasków, 
Wielogóra i Wierzchowiny. 
Powstaną tam place zabaw, 
siłownie plenerowe, obiekty 
małej architektury.

2 września w Jedlińsku 
odbędą się dożynki gminne. 
Tradycyjnie już podczas Święta 
Plonów zostanie rozegrany Tur-
niej Sołectw Gminy Jedlińsk, do 
udziału w którym serdecznie 
zapraszam.

Kamil Dziewierz
Wójt Gminy Jedlińsk

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Jedlińsk!

Marszałek Sejmu w Jedlińsku
W niedzielę 20 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy  

w Jedlińsku odbyło się spotkanie Marszałka 
Sejmu RP Marka Kuchcińskiego z mieszkańcami gminy.  
W spotkaniu wzięli udział również posłowie Anna 
Kwiecień i Andrzej Kosztowniak oraz Radosław Fogiel – 
radny sejmiku województwa mazowieckiego.

Przed spotkaniem Marsza-
łek Kuchciński wziął udział 
we mszy św. odprawio-
nej w kościele parafialnym  
w Jedlińsku w intencji rolni-
ków i mieszkańców gminy 
Jedlińsk.

Marszałek Kuchciński oraz 
parlamentarzyści odpowia-
dali na pytania mieszkańców 
dotyczące m.in. rolnictwa, 
melioracji, edukacji, ochrony 
zdrowia, rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, rodziny, 
ochotniczych straży pożar-
nych i gospodarki wodno-
ściekowej. W trakcie dyskusji 
poruszono również temat 
utworzenia w Jedlińsku 
szkoły branżowej I stopnia.

Wójt gminy Kamil Dzie-
wierz składa podziękowania 

wszystkim mieszkańcom 
gminy, który wzięli udział w 
spotkani, a także dyrektorom 
szkół i jednostek organiza-
cyjnych gminy.
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INWESTYCJE
Budowa sali gimnastycznej w Ludwikowie Remont szkoły w Jedlance – etap II

Przebudowa drogi gminnej 
Wsola – Marcelów – Józefówek

Budowa oświetlenia drogowego w gminie Jedlińsk

Budowa pochylni dla niepełnosprawnych i daszka nad 
schodami przy PSP w Starych Zawadach

Budowa wiaty ogrodowej w Gutowie. 

Przebudowa drogi gminnej 
Bierwce – Obózek – Cmentarz

Budowa sieci wodociągowej w Klwatach, Nartach i we Wsoli

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody - Wierzchowiny

W trakcie realizacji. Wartość inwestycji: 3.626.948,05 zł

W trakcie realizacji. Wartość inwestycji: 1.320.995,40 zł W trakcie realizacji. Wartość inwestycji: 577.589,92 zł
(dofinansowanie: 100.000,00 zł)

W trakcie realizacji. Wartość inwestycji: 461.832,90 zł

W trakcie realizacji.  Wartość inwestycji: 928.000,00 zł

W trakcie realizacji. Wartość inwestycji: 158.448,78 zł
W trakcie postępowania o udzielenia zamówienia

Przetarg rozstrzygnięty.  Wartość inwestycji: 175.892,00 zł

Zakończono. Wartość inwestycji: 84.378,00 zł
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III Bieg Kościuszkowski
24 maja 2018 r. odbył się III Uliczny Bieg Kościuszkowski. 

Bieg jest organizowany już od 3 lat przez ZSP  
w Jedlińsku oraz Wójta Gminy w celu uczczenia święta patrona 
szkoły – Tadeusza Kościuszki.

Trasa zawodów została popro-
wadzona ulicami Jedlińska, a w 
biegu wzięło udział ponad 200 
uczniów reprezentujących szkoły 
z terenu gminy z: Bierwiec, 
Jedlanki, Jedlińska, Ludwikowa, 
Starych Zawad i Wierzchowin.

Wszyscy uczestnicy biegu 
otrzymali pamiątkowe medal, 

a laureaci miejsc I, II i III także 
dyplomy. Dekoracji zwycięzców i 
uczestników biegu dokonali m.in. 
wójt gminy Jedlińsk Kamil Dzie-
wierz oraz dyrektor ZSP w Jedliń-
sku Elżbieta Religa.

Wyniki na stronie interetowej 
www.jedlinsk.pl w zakładce 
aktualności.

Kolejne pozyskane 
auto dla gminy

Nawałnica

W dniu 20.07.2018 r. w obecności Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego  

Krzysztofa Chojnackiego, przekazany został Gminie 
Jedlińsk samochód osobowy Skoda Octavia.

Wójt gminy Kamil Dzie-
wierz przekaże auto Ochot-
niczej Straży Pożarnej w 
Jedlińsku, które będzie wyko-
rzystywane do działań tej 
jednostki.

To już drugi pojazd, który 
nasza gmina otrzymała od 
ITD w Radomiu. Z pierw-
szego korzysta, od ponad 
roku, Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Jedlińsku.

W nocy z 18 na 19 lipca 2018 r. nad gminą Jedlińsk przeszła 
silna nawałnica, która spowodował wiele szkód, głównie 

podtopień domów i posesji w miejscowościach Wielogóra, 
Wsola, Klwaty, Klwatka Szlachecka i Piastów. Zalanych zostało 
także kilka dróg gminnych.

Po ustaniu opadów do akcji 
ruszyły ochotnicze straże 
pożarne z terenu gminy Jedlińsk, 
gmin powiatu radomskiego,  
a także jednostki państwowe. 
Strażacy niemal przez cały 

dzień pomagali mieszkańcom 
w wypompowywaniu wody 
z zalanych posesji i budyn-
ków za co wójt gminy Kamil 
Dziewierz składa serdeczne  
podziękowania.
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Pomoc żywnościowa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku od sierpnia 2017 r. do maja 2018 r. realizował 

zadania z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób spełniających wymogi do 
przyznania żywności z Banku Żywności.

Artykuły spożywcze zostały 
pozyskane przez Gminę Jedlińsk 
w ramach Programu Opera-
cyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014–2020 Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym realizowanego  
w Podprogramie 2017.

Bank Żywności w Radomiu 
zgodnie z ustalonym zapo-
trzebowaniem dostarczał 
transport żywności dla 341 
zakwalifikowanych osób. Arty-
kuły żywnościowe wydawali 
pracownicy socjalni Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w siedzibie ośrodka. 
Celem Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014–
2020 jest dotarcie z pomocą 
żywnościową do grup osób  
najbardziej potrzebujących.

Każda z osób otrzymujących 
paczki żywnościowe, otrzymała 
w nich produkty następującego 

typu: groszek z marchewką, 
fasola biała, koncentrat pomi-
dorowy, buraczki wiórki, powi-
dła śliwkowe, makaron jajeczny, 
makaron kukurydziany bezglute-
nowy, ryż biały, kasza gryczana, 
herbatniki maślane, mleko UHT, 
ser podpuszczkowy dojrzewa-
jący, gulasz wieprzowy z warzy-
wami, szynka drobiowa, szynka 
wieprzowa mielona, pasztet, filet 
z makreli w oleju, cukier biały, 
olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościo-
wego osoby korzystające 
 z Programu brały udział w cie-
kawych warsztatach edukacyj-
nych dotyczących wzmacniania 
samodzielności i kompetencji w 
zakresie prowadzenia gospodar-
stwa domowego. Wsparcie dzia-
łaniami towarzyszącymi, pozwoli 
na zwiększenie wymiaru pomocy 
żywnościowej, która realizowana 
jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w 
postaci paczki żywnościowej 
była przekazywana osobom  
i rodzinom znajdującym się w 
trudnej sytuacji życiowej, speł-
niające kryteria określone w art. 
7 ustawy o pomocy społecznej, 

i których dochód nie przekracza 
200% kryterium dochodowego 
uprawniającego do skorzystania 
z pomocy społecznej, tj. 1268 
zł dla osoby samotnie gospo-
darującej i 1028 zł dla osoby  
w rodzinie.

IV Pielgrzymka Rowerowa 
na Jasną Górę

Nowy komendant w Jedlińsku

45-osobowa grupa pielgrzy-
mów z Jedlińska, pod przewod-

nictwem wójta gminy Kamila 
Dziewierza i proboszcza parafii 
Jedlińsk ks. Grzegorza Wójcika, 
pokonała 220 km i dotarła do 
Częstochowy w piątek 6 lipca, 
gdzie pątnicy wzięli udział  
w mszy świętej. 

Najstarszy uczestnik 
pielgrzymki miał 72 lata,  
a najmłodszy – 9 lat.

Informujemy, że w sobotę 6 października 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!
Podczas poprzedniej zbiórki 23 osoby oddały 10 l krwi

W dniach od 4 do 6 lipca 
2018 r. trwała Piel-

grzymka Rowerowa Jedlińsk 
– Jasna Góra. Była to już 
czwarta z kolei pielgrzymka 
mieszkańców gminy Jedlińsk 
do sanktuarium maryjnego  
w Częstochowie.

Od 1 lipca funkcję p.o. Komendanta Komisariatu Policji w Je-
dlińsku pełni asp.sztab. Łukasz Sieczak, który był kierow-

nik posterunku policji w Radzanowie.
W policji w Białobrzegach 

przepracował 27 lat i przeszedł 
wszystkie wydziały, od patro-
lowca przez dzielnicowego,  
dochodzeniowca.

 Ma żonę oraz dwójkę dzieci. 

Nowemu komendantowi 
życzymy powodzenia oraz suk-
cesów na nowym stanowisku.
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Jubileusz X-lecia nadania Szkole w Wierzchowinach 
imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

OSP Bierwce i OSP Nowe Zawady ze 100% dofinansowaniem!

Prymas Tysiąclecia patronuje szkole w Wierzchowinach już od dziesięciu lat! Dyrektor i nauczyciele wprowadzają uczniów 
do życia w społeczeństwie i kulturze polskiej w oparciu o chrześcijański system wartości, Jego nauczanie i tradycję naro-
du polskiego. W procesie dydaktyczno-wychowawczym kierują się wzorcem osobowym, kształtując młodego człowieka 

dobrym i mądrym. Mottem szkoły stały się słowa Kardynała Wyszyńskiego: ,,Największa miłość po Bogu – Polska”. Tak wspania-
ły Patron i Jego dewiza doskonale wpisują się w tegoroczne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Ten patriotyczny i religijny 
wymiar wybrzmiał w sposób szcze-
gólny 23 maja 2018 roku podczas 
Jubileuszu dziesiątej rocznicy 
nadania Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Wierzchowinach imienia 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Do tego wydarzenia nauczyciele 
i uczniowie przygotowywali się w 
sposób wyjątkowy. Zgłębiali wie-
dzę na temat życia i działalności 
Kardynała oraz uczestniczyli w licz-
nych konkursach szkolnych i gmin-
nych. Nauczyciele zorganizowali 
Gminny Konkurs Literacki „Sen-
tencje Prymasa Tysiąclecia” oraz 
Gminny Konkurs Fotograficzny „Wy 
jesteście pokoleniem przyszłości”, 
do których przystąpili uczniowie 
ze szkół z terenu gminy Jedlińsk. 
Uczniowie naszej szkoły chętnie 
brali również udział w szkolnych 
konkursach: Konkursie Plastycz-
nym „Nasz Patron” oraz Konkursie 
wiedzy o Patronie. Powstały oko-
licznościowe gazetki ścienne, deko-
racje sali gimnastycznej i koryta-
rzy. Na tę okoliczność opracowano  
i wydano folder informacyjny.

Podniosła uroczystość rozpo-
częła się o godz. 9:00 w kościele 
parafialnym pod wezwaniem Nie-
pokalanego Serca Najświętszej 
Maryi Panny w Bierwcach. Ksiądz 
biskup Piotr Turzyński przewod-
niczył Mszy świętej i wygłosił 

homilię, podkreślając wielką rolę 
Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. Na początku mszy świętej 
przedstawiciele rodziców skiero-
wali prośbę do księdza biskupa 
o poświęcenie odnowionego 
sztandaru. Nastąpił szczegól-
nie doniosły moment w dziejach 
szkoły, kiedy to rodzice z honorami 
przyjęli i utwierdzili na drzewcu  
nową chorągiew.

Po nabożeństwie wszyscy udali 
się do budynku szkoły w Wierz-
chowinach, gdzie dalsza część 
uroczystości miała miejsce w sali 
gimnastycznej. Dyrektor Dorota 
Dobosz otrzymała od reprezenta-
cji rodziców odnowiony sztandar 
i przekazała go uczniom, którzy 
w obecności szanownych gości i 
społeczności szkolnej złożyli ślu-
bowanie. Zwieńczeniem tej uro-
czystości był wzruszający i głęboki 
w treści montaż słowno-muzyczny 
w wykonaniu uczniów naszej 
szkoły. Po przedstawieniu ks. bp 
Piotr Turzyński podkreślił współ-
czesne spojrzenie młodzieży na 
życie i dokonania Patrona, co przy-
bliżyło postać wielkiego Polaka. 
Następnie przemawiał Kamil Dzie-
wierz – wójt gminy Jedlińsk, który 
wyraził ogromną radość z wyboru 
takiego Patrona i życzył nieustan-
nego rozwoju dzieci i młodzieży 
w duchu myśli Prymasa Tysiąc-

lecia. W dalszej kolejności głos 
zabrała dyrektor Dorota Dobosz. 
W swoim przemówieniu odwo-
łała się do wydarzeń z maja 2008 
roku, podziękowała za wybór 
Patrona i kultywowanie tradycji 
chrześcijańskich, doceniła dorobek 
pozostawiony przez wszystkich 
nauczycieli, wychowawców i pra-
cowników szkoły, którzy budowali 
jej wizerunek w ostatnim dziesię-
cioleciu. Dyrektor podkreśliła, że 
niezwykłość tej szkoły ma obraz 
śmiejących się oczu uczniów i 
wychowanków, radosnych powi-
tań, ukłonów i serdeczności dzieci 
i współpracowników, codziennych 
trosk i spraw, które razem udaje 
się rozwiązać. Życzyła również, by 
wspólna praca miała wymiar war-
tości najważniejszych: miłości do 
Boga i ludzi, miłości do Ojczyzny, 
niesienia dobra, godności i sza-
cunku do samego siebie, a także do 
drugiego człowieka. Dorota Dobosz 
złożyła również gorące podzięko-
wania Jego Ekscelencji ks. bp Pio-
trowi Turzyńskiemu za poświęce-
nie odnowionego sztandaru szkoły, 
za celebrowanie uroczystej mszy 
świętej i wspólną modlitwę, za 
błogosławieństwo oraz za mądrość 
i opiekę duchową. Dyrektor skie-

rowała także słowa wdzięczności 
do osób wspierających szkołę, a 
szczególnie do wójta Kamila Dzie-
wierza, który nieustannie okazy-
wał dobrą wolę i przychylność, 
zawsze rozumiał potrzeby i ocze-
kiwania, dbał, by w szkole niczego  
nie brakowało.

Na zakończenie goście otrzymali 
kwiaty i drobne upominki wykonane 
przez dzieci oraz dokonali wpisu do 
księgi pamiątkowej. Potem wszy-
scy udali się do szkolnej stołówki, 
gdzie czekał na nich przepyszny  
poczęstunek.

Patronat tak wyjątkowej osoby 
to wyzwanie dla całej społeczno-
ści szkolnej. Wierzymy, że możemy 
godnie realizować ideały, które 
wcielał w życie nasz Patron. Sta-
ramy się propagować wartości 
cenne w każdym czasie, takie jak: 
miłość, dobroć, sprawiedliwość. 
Wciąż na nowo rozpatrujemy 
to, czego dokonał, co wniósł do 
polskiego Kościoła i jak wzboga-
cił naszą ojczyznę. Jego wielkie 
dziedzictwo: duchowe, moralne, 
duszpasterskie, kulturowe, histo-
ryczne, dziedzictwo myśli spo-
łecznej i politycznej, jest naszym  
drogowskazem.

PSP Wierzchowiny

Z inicjatywy wójta gminy Kami-
la Dziewierza, złożone wnio-

ski do Funduszu Składkowego 
Ubezpieczenia Społecznego Rol-
ników w Warszawie dla jedno-
stek OSP Bierwce i OSP Nowe 
Zasady, które nie są w KSRG 
otrzymały dofinansowanie 100% 
tj. po 19.000,00PLN na sprzęt  
ratowniczo gaśniczy. 

Otrzymany sprzęt będzie wyko-
rzystywany przez Ochotnicze Straże 
Pożarne w akcjach ratowniczych pro-
wadzonych w trakcie pożarów, pod-
czas zagrożeń ekologicznych, wypad-
ków i klęsk żywiołowych.
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Podsumowanie konkursu „Rodzina – Dom – Miłość”

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

7 czerwca 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedliń-
sku odbyło się podsumowanie konkursu dla dzieci i mło-

dzieży pod hasłem: „Rodzina – Dom – Miłość”, zorganizowane-
go przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie we współpracy z Gminną Komi-
sją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedlińsku.

Zadaniem konkursowym 
dla uczniów było nakręcenie 
telefonem komórkowym krót-
kiego filmu promującego hasło 
konkursowe: „Rodzina – Dom 
– Miłość”. W konkursie wzięli 
udział uczniowie ze szkół w 
Starych Zawadach, Ludwikowie, 
Jedlance i Jedlińsku, a w swoich 
pracach skupili się na znaczeniu 
zdrowej, szczęśliwej rodziny, 
zapewniającej każdemu ze swo-
ich członków prawidłowy rozwój 
i godne życie.

Spośród nadesłanych prac 
komisja konkursowa wyłoniła 
następujących laureatów:

Kategoria I: klasy 1–3:
• I miejsce: Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Batalionów 
Chłopskich w Starych Zawadach: 
Natalia Sąpór, Patrycja Bieniek, 
Oskar Romanowski, Kacper 
Górni

• II miejsce: Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Braci Andrzeja 
i Józefa Załuskich: uczniowie 
klasy III

• III miejsce: Zespół Szkolno
-Przedszkolny w Jedlińsku: Koło 
teatralne „Muzy”: Maria Mali-
nowska, Maciej Nowakowski, 
Jagoda Salak, Magdalena Żarłok 
(klasa 2)

Kategoria II: klasy 4–7:
• I miejsce: Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Batalionów 
Chłopskich w Starych Zawadach: 
Igor Bartos (klasa 4)

• II miejsce: Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Jedlińsku: 
Michał Walczak, Kacper Szymań-
ski, Cezary Czajka, Rafał Imiołek 
(klasa 7)

• III miejsce: Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II w 
Ludwikowie: Karolina Michałow-
ska (klasa 4)

Spotkanie podsumowujące 
konkurs rozpoczęła przewodni-
cząca Zespołu Interdyscyplinar-
nego Justyna Turzyńska wraz 
z zastępcą, Lidią Żurowską, 
pracownikiem GOPS w Jedliń-
sku. Po oficjalnym powitaniu 
wszystkich gości, zaprezen-

towany został program arty-
styczny przygotowany przez 
uczniów klas gimnazjalnych 
ZSP w Jedlińsku. Następnie 
wręczone zostały nagrody ufun-
dowane przez Gminną Komisję 
ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Wójta Gminy 
Jedlińsk.

W podsumowaniu konkursu 
wzięli udział nagrodzeni ucznio-
wie wraz z nauczycielami – opie-
kunami artystycznymi, dyrek-

torzy szkół biorących udział w 
konkursie oraz patroni honorowi 
konkursu: Kamil Dziewierz – wójt 
gminy Jedlińsk, Andrzej Pawlu-
czyk – sekretarz gminy Jedlińsk 
i przewodniczący GKRPA, ks. 
kan. Grzegorz Wójcik – proboszcz 
parafii pw. św. Apostołów Piotra 
i Andrzeja w Jedlińsku, Bożena 
Starzyńska – dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Jedlińsku 
i Urszula Romanowska – kierow-
nik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jedlińsku

11 maja 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Jedlińsku odbyło się podsumowanie 

eliminacji rejonowych w XLI Ogólnopolskim Turnieju  
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Eliminacje zostały zorgani-
zowane przez Wdział Ruchu 
Drogowego Komendy Woje-
wódzkiej Policji z/s w Rado-
miu przy współpracy Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w 
Jedlińsku. W zawodach wzięło 
udział 8 zespołów reprezen-
tujących szkoły podstawowe 
oraz 9 ze szkół gimnazjalnych.

W klasyfikacji końcowej 
szkół gimnazjalnych szkoła z 
Jedlińska zajęła pierwsze miej-
sce, awansując do finału woje-
wódzkiego w Warszawie.

Nagrody laureatom wrę-
czali: Kamil Dziewierz – wójt 
gminy Jedlińsk, mł. insp. Jacek 
Mnich – naczelnik Wydziału 
Ruchu Drogowego KWP w 
Radomiu, Teresa Bartosiewicz 
– przewodnicząca rady powiatu 
radomskiego, Dariusz Piątek 
– dyrektor Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Radomiu, Elżbieta Religa 
– dyrektor ZSP w Jedlińsku, 
Mariusz Mazierski – Komenda 
Miejska Państwowej Straży 

Pożarnej w Radomiu, Małgo-
rzata Brola – Delegatura w 
Radomiu Kuratorium Oświaty 
w Warszawie oraz Włodzimierz 
Bojarski – zastępca naczelnika 
Wydziału Promocji i Rozwoju 
Powiatu Starostwa Powiato-
wego w Radomiu.

22 maja, już w finale woje-
wódzkim drużyna Zespółu 
Szkolno-Przedszkolnego: 
Joanna Mokosa, Jakub Gryza 
oraz Bartosz Górka, zajęła  
3 miejsce. 
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   Z prac Rady Gminy
Sesje Rady Gminy zostały 

zwołane na 29 marca, 29 
maja oraz 28 czerwca. Rada 
Gminy podjęła uchwały w 
sprawie:

29 marca:
- wyrażenia zgody na wyod-

rębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz 
sołecki

- Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Jedlińsk na lata 
2018–2026

- wprowadzenia zmian w 
budżecie gminy na 2018 rok

28 maja:
- rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania Wójta z wykona-
nia budżetu za 2017 rok i spra-
wozdania finansowego

- udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium z tytułu wykona-
nia budżetu za 2017 rok

- zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za 
2017 rok instytucji kultury

- zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za 
2017 rok zakładu opieki zdro-
wotnej

- Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Jedlińsk na lata 
2018–2026

- wprowadzenia zmian w 
budżecie gminy na 2018 rok

- udzielenia pomocy finanso-
wej dla Starostwa Powiatowego 
w Radomiu

- zmiany uchwały Nr 
XLI/18/2018 Rady Gminy 
Jedlińsk z 22 marca 2018 r. 
dotyczącej podziału gminy 
Jedlińsk na obwody głosowa-
nia i ustalenia numerów, granic 
i siedzib obwodowych komisji 
wyborczych

- zmiany składu osobowego 
stałych komisji Rady Gminy 
Jedlińsk

- przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
gminy Jedlińsk obejmującego 
obszar w obrębie części miej-
scowości Bierwiecka Wola, Janki, 
Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, 
Płasków, Piaseczno

- założenia Branżowej Szkoły 
I Stopnia i włączenia jej do 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Jedlińsku

- uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu cmenta-
rza w sołectwie Bierwce

- przyjęcia projektu regula-

minu dostarczania wody i odpro-
wadzania ścieków na obszarze 
gminy Jedlińsk

- ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania oraz trybu przepro-
wadzania kontroli prawidłowo-
ści pobrania i wykorzystania 
dotacji udzielanych z budżetu 
Gminy Jedlińsk dla publicznych 
i niepublicznych: szkół, przed-
szkoli, oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych 
oraz innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych 
przez osoby fizyczne i osoby 
prawne niebędące jednostkami 
samorządu terytorialnego

- przyjęcia 3-letniego Gmin-
nego Programu Wspierania 
Rodziny dla Gminy Jedlińsk na 
lata 2018–2020

28 czerwca:
- Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Gminy Jedlińsk na lata 
2018–2026

- wprowadzenia zmian w 
budżecie gminy na 2018 rok

- zmieniająca uchwałę Nr 
XXV/31/2013 w sprawie regu-
laminu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży 
z placówek oświatowych prowa-
dzonych przez Gminę Jedlińsk

- zaopiniowania lokalizacji 
kasyna gry w budynku zlokalizo-
wanym w kompleksie budynków 
hotelu „U Grubego” położonych 
w Wielogórze ul. Warszawska 
98/100 dla Tullos Investments 
Sp. z o.o.

- zaopiniowania lokalizacji 
kasyna gry w budynku zlokalizo-
wanym w kompleksie budynków 
hotelu „U Grubego” położonych 
w Wielogórze ul. Warszawska 
98/100 dla Cosinos Poland Sp. 
z o.o.

- ustalenia wynagrodzenia 
Wójta Gminy Jedlińsk

- określenia wymagań jakie 
powinien spełniać przedsię-
biorca ubiegający się o uzyska-
nie zezwolenia na prowadze-
nie na terenie gminy Jedlińsk 
działalności w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami, 
prowadzenia schroniska dla bez-
domnych zwierząt, a także grze-
bowisk i spalarni zwłok zwierzę-
cych i ich części

- zmian w programie opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt

Marcin Drewnowski

Marcin Drewnowski 
Przewodniczący 

Rady Gminy

Wójt Gminy Jedlińsk - Kamil Dziewierz wraz  z kinem Helios zapraszają  do udziału w konkursie 
o naszej Gminie oraz do udziału w projekcie Akademia Filmowa
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Miała ideowych polityków, 
mężów stanu europejskiego 
formatu: Józefa Piłsudskiego, 
Ignacego Jana Paderewskiego, 
Romana Dmowskiego, Wincen-
tego Witosa, Stanisława i Wła-
dysława Grabskich, Eugeniusza 
Kwiatkowskiego. Ludzi bez 
kompleksów i uprzedzeń, bezin-
teresownych, Polsce oddanych 
– prawdziwych Europejczyków.

100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości było 
okazją do spotkania w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w 
Jedlińsku z Sebastianem Piąt-
kowskim, który w prelekcji 
przybliżył zasługi „Zapomnia-
nego Ojca Niepodległości”  
I.J. Paderewskiego.

Najlepszy pianista wśród 
polityków i najlepszy polityk 
wśród pianistów – mówiono o 

nim. Potrafił swoją sztuką i siłą 
swojego talentu zachwycać 
oraz porywać największe audy-
toria. Jego koncerty wzbudzały 
powszechny zachwyt wśród 
publiczności i krytyków. Sława 
muzyczna, jaką cieszył się Pade-
rewski bardzo ułatwiła mu reali-
zację przedsięwzięć politycz-
nych. Utorował sobie drogę do 
świata polityki, by uczynić wiele 
dobrego dla Ojczyzny, którą 
wielbił, szanował i której słu-
żył ponad wszystko. Działał na 
rzecz pokoju i odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

Wielcy mężowie stanu z peł-
nym szacunkiem mówili o nim, 
że żaden kraj nie mógłby życzyć 
sobie lepszego obrońcy. W ode-
zwie do Polonii amerykańskiej 
pisał „Myśl o Polsce wielkiej i 
silnej, wolnej i niepodległej była 

i jest treścią mego istnienia, 
urzeczywistnienie jej było i jest 
jedynym celem mego życia”

Radosna to data 11 listopada 
1918 r., bo przecież przynio-
sła Polsce zwycięstwo i upra-
gnioną wolność. Tak właśnie 
chcemy ją obchodzić – radośnie. 

Nasze wspólne świętowanie, to 
hołd jaki składamy tym, którzy 
w wielkim trudzie i poświęce-
niu wywalczyli nam przed laty 
wymarzoną niepodległość.

To także nasza radość ,że dziś 
mamy Wolną Polskę.

  Warto przeczytać!
A. Krawczyk, „Kamienica pod Szczęśliwą Gwiazdą”
Piękna i ciepła opowieść o domu, który daje poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że nie czujemy się 
samotni. W powieści też kryje się zagadka która dla bohaterów okaże się uśmiechem losu bądź problemem  
do pokonania.

H. Coben, „W domu”
Przejmująca powieść o porwaniu dwóch chłopców, o których ślad zaginął. Po dziesięciu latach niespo-
dziewanie odnajduje się jeden z nich, pojawia się szereg pytań jak do tego doszło. Co się stało i przede 
wszystkim gdzie jest drugi porwany chłopiec?

„Symbole Polski”
Album przedstawiający ponad 120 wizytówek Polski ze wszystkich dziedzin m.in. nauki, historii, kuchni, 
przyrody czy zjawisk społecznych. Jest to zbiór doświadczeń od początku państwa polskiego do dnia dzi-
siejszego.

C.A. Ames, „Niebo przemówiło”
Najpiękniejsze słowa z rozmów z Bogiem oraz tymi, którzy czerpią radość ze szczęścia wiecznego. To także 
przesłania od świętych Archaniołów, apostołów i innych, którzy wspierają nas każdego dnia w niebie.

E. Jodko- Kula, „Maria Piłsudska Zapomniana żona”
Książka opowiadająca o losach Marii Piłsudskiej, żony Józefa Piłsudskiego, która zasłynęła swoją odwagą i 
uporem. Jaką rolę odegrała w historii naszego kraju?

W. Piasecka, „Ignaś”
Ciepła i chwytająca opowieść o chłopcu który miał dwa marzenia: być kimś i zrobić coś dla Polski. Boha-
terem jest Ignacy Jan Paderewski, pianista, kompozytor i działacz niepodległości, książka będzie dobrą 
lekturą dla najmłodszych w setną rocznicę odzyskania niepodległości.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku dziękuje Ewie Maj z Lisowa oraz Bogusławie 
Sąpór z Woli Gutowskiej za przekazane w darze książki do naszej biblioteki.

Bohaterowie Niepodległej – I.J. Paderewski
W polskiej historii 11 listopada 1918 roku zajmuje 

miejsce niezwykłe. Kiedy rozpoczynał się czas nie-
podległości, Polska nie miała ustabilizowanych granic, 
skarbu, administracji i konstytucji. Ale miała coś nie-
zwykle cennego: energię ducha, wolę trwania, a nade 
wszystko miała wspaniałych ideowych ludzi gotowych 
do służby dla Ojczyzny i do ofiary dla niej.

Dziękujemy dr Sebastianowi Piątkowskiemu 
za wygłoszoną prelekcję oraz wszystkim 

obecnym za udział w spotkaniu.
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Majówka 2018
6 maja w Bierwieckiej Woli odbyła się impreza plenerowa 

„Majówka”. Organizatorami byli: Gminne Centrum 
Kultury i Kultury Fizycznej – Świetlica w Bierwieckiej Woli, 
sołtys wsi Bogumił Cichocki oraz mocno zaangażowana 
społeczność lokalna. Wspólnymi siłami zapewniliśmy moc 
atrakcji na to piękne niedzielne popołudnie.

Na imprezę przybyli: wójt gminy 
Jedlińsk Kamil Dziewierz, radny 
powiatowy Robert Dobosz, radni 
gminy: Ewa Ofiara, Aneta Żurowska, 
Zbigniew Dobosz i Robert Rędzia, 
główny specjalista ds. oświaty Ewa 
Bartula, dyrektor GCKiKF w Jedliń-
sku Agnieszka Gryzek, dyrektor 
ZSP w Jedlińsku Elżbieta Religa, ks. 
prob. Czesław Sobolewski oraz ks. 
Jan Godek, a także liczni mieszkańcy 
gminy.

Impreza zaczęła się od występu 
dzieci uczęszczających na zajęcia 
taneczne organizowane w świe-
tlicy. Następnie Maja i Iga Jarosz 
wystąpiły w utworze „Piosenka bar-
dzo kulturalna”. Po dziewczynkach 
wystąpił Adam Fokt, uczeń szkoły 
muzycznej, który zagrał na ksylo-
fonie. Natalia Fokt wyrecytowała 
wiersze literatury dziecięcej. Klaudia 

Bzducha wraz z Waldemarem Bzdu-
chą zaprezentowali bardzo miłe dla 
ucha utwory muzyczne. Wspaniale 
zatańczyły dziewczęta z formacji 
tanecznej Gymnastic Girls z ZSP w 
Jedlińsku pod kierunkiem Beaty Bil-
skiej.

Najbardziej oczekiwanym wystę-
pem było przedstawienie „Rzepka 
na wesoło”. Wiersz J. Tuwima był 
odtworzony przez dorosłych miesz-
kańców Bierwieckiej Woli pod kie-
runkiem instruktorki świetlicy Moniki 
Skłodowskiej-Cichowlas, która wcie-
liła się w rolę narratora. Niewinny 
teatrzyk dla dzieci miał też prze-
słanie, bowiem doskonale oddawał 
sens tegorocznej majówki – „Razem  
możemy więcej”.

Po pierwszej części artystycznej 
nadszedł czas na konkursy spraw-
nościowe, które zostały poprowa-

dzone przez animatorów – członków 
radomskiej grupy kuglarskiej „Awa-
ria”. Po rywalizacji sportowej dzieci 
brały udział w zabawach. Blok ani-
macyjny był bardzo rozbudowany, 
więc chętnych nie brakowało.

Kolejnym etapem zabawy ple-
nerowej były występy zespołów 
ludowych. Biesiada Bierwiecka w 
licznym składzie umiliła nam czas 
swoim śpiewem. Zespół Folk Pia-
seczno poderwał publiczność do 
tańca, Wólczanki po raz kolejny 
zachwyciły doborem repertuaru.

W godzinach wieczornych przy-
szedł czas na podsumowanie kon-
kursów i loterii fantowej zorgani-
zowanej przez sołectwo. Główną 
nagrodą loterii był rower ufundo-

wany przez radnego powiatowego 
Roberta Dobosza. Po wręczeniu 
nagród odbyła się dyskoteka na 
świeżym powietrzu, a oprawę 
muzyczną imprezy zapewnił Konrad 
Bzducha.

Dodatkowymi atrakcjami był 
pokaz strzelania laserowego zor-
ganizowany przez Marcina Fokta 
oraz pokaz wozu strażackiego OSP 
Bierce. W tym miejscu składamy 
serdeczne podziękowania za zaan-
gażowanie w organizacje „Majówki”, 
dziękujemy wszystkim artystom, 
którzy skorzystali z naszego zapro-
szenia, dziękujemy sponsorom,  
a przede wszystkim dziękujemy za 
wspaniałą wspólną zabawę.

Monika Skłodowska-Cichowlas

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku zaprasza dzieci, 
młodzież i dorosłych na Rajd Rowerowy, który odbędzie się 17 sierpnia 2018 r. (piątek)

W programie:
• zwiedzanie ciekawych obiektów i miejsc położonych na terenie gminy oraz gmin sąsiednich
• grill, a także gry i zabawy rekreacyjne na OSIR w Jedlińsku

Zapisy przyjmowane będą w siedzibie GCKiKF, ul. Krótka 1
oraz pod nr tel. 48 32 13 052
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Wystawa Katarzyna Szewczyk – rzeźba, rysunek, malarstwo

Podsumowanie zajęć artystycznych

W dniu 8 czerwca 2018 r. w Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku, przy licznie zgromadzonej 
publiczności, odbył się wernisaż. Gości przybyłych na tę uroczystość przywitała dyrektor GCKiKF Agnieszka 

Gryzek i po krótkim wstępie oddała głos bohaterce tego spotkania, Katarzynie Szewczyk, która w ciekawy sposób 
przedstawiła swoją przygodę ze sztuką.

6 czerwca 2018 roku w sali OSP w Jedlińsku zostały 
podsumowane zajęcia artystyczne prowadzone  

w GCKiKF w roku szkolnym 2017/2018. W wydarzeniu 
tym wzięły udział przede wszystkim dzieci, ale także ich 
rodzice, dziadkowie oraz mieszkańcy gminy.

Artystka opowiadała o inspi-
racjach i procesie twórczym, 
towarzyszącym powstawaniu 
poszczególnych realizacji. Na 
wystawie zaprezentowane 
zostały prace różnorodne – 
rzeźby wykonane na szydełku, 
odlewy gipsowe i popiersia 

patynowane, ceramikę, zdjęcia 
prac rzeźbiarskich wielkoforma-
towych, plenerowych, rysunki i 
obrazy oraz pokaz slajdów.

Wystawa była dostępna dla 
zwiedzających przez dwa tygo-
dnie. Należy mieć nadzieję, 
że wystawa będzie zachętą 

dla innych osób do rozwija-
nia swoich uzdolnień i pasji, 
choćby na zajęciach w Centrum 
Kultury w Jedlińsku. Do czego  
serdecznie zachęcamy.

Katarzyna Szewczyk ukoń-
czyła Akademię Sztuk Pięk-
nych w Krakowie na Wydziale 

Rzeźby. Dyplom „Talejdoskop” 
zrealizowała w pracowni profe-
sora Józefa Murzyna w 2008 r. 
Brała udział w wielu wystawach 
oraz plenerach rzeźbiarskich  
i malarskich.

Katarzyna Szewczyk

W bieżącym roku prowa-
dzone były zajęcia plastyczne, 
teatralne, muzyczne, wokalne, 
taneczne oraz z języka angiel-
skiego. Uczestniczyło w nich 
ponad 110 osób.

Zajęcia artystyczne prowa-
dzone przez naszą instytu-
cję dają dzieciom radość, uczą 
wrażliwości artystycznej i są 
doskonałą okazją do pokona-
nia tremy i nieśmiałości oraz 
obycia ze sceną. Ponadto sta-
nowią jedną z najlepszych 
form spędzania czasu wolnego 
wraz z rówieśnikami pod okiem  
doskonałych instruktorów.

Podsumowanie zajęć to dobra 
okazja, aby dzieci mogły pochwa-
lić się przed publicznością umie-
jętnościami jakie zdobyły w trak-
cie trwania roku artystycznego. 
Jako pierwsi prezentowali się 
uczestnicy zajęć językowych, 
prowadzonych przez Elżbietę 
Łobodę, którzy wykonali wesołe 
angielskie piosenki. Następ-
nie mogliśmy podziwiać układy 
taneczne wykonywane przez 
dzieci z zajęć, które prowadzi 
Agnieszka Kowalska-Sikorska. 
W dalszej kolejności publiczność 

wysłuchała kilku piosenek w 
wykonaniu uczestniczek zajęć 
wokalnych prowadzonych przez 
Zofię Krzętowską. Następnie 
przyszedł czas na prezentację 
spektaklu „Kopciuszek”. Mło-
dzi aktorzy występujący w tym 
przedstawieniu to młodsza grupa 
teatralna prowadzona przez Mał-
gorzatę Stanisławską –Kłosie-
wicz. W programie podsumowa-
nia nie mogło zabraknąć utwo-
rów granych na fletach poprzecz-
nych. Był to występ uczestniczek 
zajęć muzycznych. Ponadto 
widownia obejrzała prezenta-
cje dzieci wykonujących utwory 
na keyboardzie, które zostały 
przygotowane przez Pawła Gar-
balskiego. Program wydarzenia 
zakończył występ starszej grupy 
teatralnej prezentującej spektakl 
„Czekoladki”, trzymający widzów 
w napięciu do samego zaskaku-
jącego zakończenia.

Przez cały czas trwania wyda-
rzenia uczestnicy mogli podzi-
wiać wyeksponowane prace 
plastyczne, które powstały 
na zajęciach pod okiem  
Katarzyny Szewczyk.

Wydarzenie zakończyło 

się słodkim poczęstunkiem  
w postaci tortu.

Dziękujemy wszystkim uczest-

nikom zajęć oraz ich rodzicom za 
współpracę.

Anna Malinowska
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Wydarzenie rozpoczęło się od 
powitania przybyłych gości przez 
wójta gminy Jedlińsk, dyrektor 
GCKIKF oraz proboszcza parafii 
Jedlińsk. Następnie miały miejsce 
prezentacje dorobku kultural-
nego poszczególnych placówek 
oświatowych z terenu gminy. 
Były to ciekawe programy arty-

styczne składające się z piose-
nek, wierszy i tańca tematycznie 
związane z nocą świętojańską. 
Kolejnym punktem programu był 
występ znanego zespołu DEFIS, 
podczas którego publiczność 
doskonale się bawiła. Wystąpił 
także rozrywkowy zespół Yaka 
Band znany szerokiej publicz-

ności z muzycznego programu 
telewizyjnego. W międzyczasie 
dla najmłodszych uczestników 
imprezy instruktorzy GCKIKF 
przygotowali mnóstwo animacji 
m.in. skręcanie balonów, zabawy 
z chustą Klanza, klockologia, 
malowanie twarzy. 

Ponadto przeprowadzone 
zostały liczne konkursy z nagro-
dami dla dzieci i młodzieży. Roz-
strzygnięty został także konkurs 
na najpiękniejszy wianek. Spo-
śród wielu wianków, które wpły-
nęły do oceny, jury wybrało naj-
piękniejsze i przyznało nagrody. 
Po wręczeniu nagród uczestnicy 
imprezy w asyście zespołu ludo-
wego Czerwona Jarzębina udali 
się nad rzekę, gdzie wianki pusz-
czono na wodę.

Kulminacyjnym punktem pro-
gramu ściśle związanym z tra-
dycją sobótkową było rozpale-
nie ogniska przez wójta gminy 
Jedlińsk Kamila Dziewierza. 
Impreza zakończyła się koncer-
tem zespołu OMEN. Przez cały 
czas trwania imprezy na tzw. 
„małej scenie” trwała zabawa 
z DJ-em. Program tegorocznej 
Sobótki był ciekawą propozycją 
dla każdego odbiorcy.

Anna Malinowska

Sobótka Sobótka
17 czerwca 2018 roku na terenie Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Jedlińsku odbyła się tradycyjna 
Sobótka Gminna, której organizatorem byli Wójt 
Gminy Jedlińsk, Rada Gminy Jedlińsk i Gminne 
Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku.
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Sobótka Sobótka Sobótka
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„Rozwój potencjału mieszkańców 
gminy Jedlińsk poprzez kulturę 
i sztukę” 

W ramach projektu entuzja-
ści rękodzieła spotykali się na 
zajęciach warsztatowych, w 
trakcie których dzieci i dorośli 
przygotowywali pod okiem 
instruktorów prace z orgiami 
modułowego, scrapbookingu i 
bibułarstwa. Tym samym zdo-
bywając nowe umiejętności  
i rozwijając swoje pasje.

Warsztaty to nie jedyne 
działania, które zaplanowało 
stowarzyszenie. Dla najmłod-
szych mieszkańców został 
przygotowany 4-godzinny 
program z teatrem Bajlandia, 
który miał miejsce 29 maja 
na terenie Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Jedlińsku. W 
ramach, wydarzenia uczest-
nicy obejrzeli przedstawienie 
pt. „Czerwony Kapturek” oraz 
wzięli udział w animacjach. 
Rytmiczne piosenki, ciekawe 
stroje, niespotykane maski i 
znana historia małej dziew-
czynki, złego wilka, miłej 
babci i mądrego, dzielnego 
gajowego pozwoliła pierw-
szorzędnie bawić się widowni 
dużej i małej. Bowiem wesoła 

i edukacyjna forma teatralna 
przeniosła młodego widza 
w świat baśni, przygód i 
wspólnej zabawy z bohate-
rami. Pełne emocji, śmiechu, 
muzyki i tańca spotkanie 
zakończyło się lodami ufun-
dowanym przez Patryka, 
Iwonę i Krzysztofa Barszcz. 
W wydarzeniu uczestni-
czyły dzieci ze wszystkich 
placówek oświatowych  
z terenu gminy.

Działania projektowe 
zakończyły się recitalem pt 
„Świat w obłokach” w wyko-
naniu Barbary Lubos, absol-
wentki PWST we Wrocławiu, 
laureatki Przeglądu Piosenki 
Aktorskiej we Wrocławiu. 
Artystce akompaniował 
Adam Snopek, który ukończył 
klasę fortepianu na Wydziale 
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej 
Akademii Muzycznej w Kato-
wicach. Recital z tekstami 
Agnieszki Osieckiej, Marka 
Grechuty i Jacka Kaczmar-
skiego w swoim wymiarze 
artystycznym wprowadził 
publiczność w niezwykle 
refleksyjny poetycki nastrój. 
Fascynujące brzmienia utwo-
rów w autorskich interpre-
tacjach pokazały publicz-
ności, że pasja aktorska 
jest bardzo silnie wpisana 
w możliwości wokalne jak  
i instrumentalne artystów. 

Koncert był spojrzeniem 
w głąb człowieka i jego 
kondycję we współcze-
snym świeci. We wszystkich 
działaniach projektowych 
wzięło udział ok. 450 osób 
w różnym wieku. Projekt w 
swoim założeniu połączył 
dwa bardzo ważne elementy 
tj. edukację i kształtowanie 
świadomości mieszkańców 

„Rozwój potencjału mieszkańców gminy Jedlińsk poprzez kulturę i sztukę” – to tytuł 
projektu zrealizowanego przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Rak z Jedlińska. 

Projekt został pozytywnie oceniony przez Lokalna Grupę Działania „Razem dla Radomki” oraz 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i otrzymał dofinansowanie w wysokości 
7.750,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Był 
on realizowany w maju i czerwcu tego roku w placówkach GCKiKF w: Nowych Zawadach,  
Lisowie, Ludwikowie i Jedlińsku.
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gminy Jedlińsk, umożliwiając 
im udział w wartościowych 
przedsięwzięciach kultural-
nych, które były dzięki niemu 
realizowane, a także wzbo-
gacając ofertę kulturalną  
dla mieszkańców gminy.

Realizacja wyżej wymienio-
nych wydarzeń była możliwa 
dzięki zaangażowaniu człon-
ków Stowarzyszenia Spo-
łeczno - Kulturalnego „Rak”, 

a w szczególności jego zarzą-
dowi: Wandzie Walczak, Boże-
nie Elżanowskiej, Elżbiecie 
Łoboda, Halinie Głuch, Irenie 
Walczak ,Małgorzacie Sobień, 
Ewie Koper, Barbarze Makul-
skiej i Elżbiecie Ofiara, które 
od lat aktywnie angażują się  
w życie społeczne gminy. 

Dziękujemy.

AG

Jedlińsk, ul. Warecka 4
tel. 516 722 433

Zapraszamy
7:00 - 18:00

Poradnia rehabilitacji
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku
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24 czerwca 2018 r. na parkingu przy stadionie OSiR w Je-
dlińsku odbyła się już czwarta edycja MotoPikniku po-

łączonego z akcją charytatywną Jadar Family Drift 4 Jedlińsk 
2018. Patronat honorowy nad imprezą objął Wójt Gminy  
Jedlińsk Kamil Dziewierz.

Impreza już na stałe wpisała 
się w kalendarz wydarzeń gminy 
Jedlińsk i rokrocznie odbywa się w 
ostatni weekend czerwca. Główną 
atrakcją były pokazy driftu, czyli 
pokazowej jazdy specjalnie prze-
budowanymi samochodami w 
kontrolowanym poślizgu. Każdy 
też mógł się przejechać jednym 
z takich samochodów zasiadając 
w fotelu pasażera. Nowością na 
tegorocznej imprezie były dri-
ftujące ciężarówki, których było 
aż 3, każdy o mocy silnika 700 
KM. Na tor wyjechał też monster 
truck, a na płycie boiska wylą-
dował śmigłowiec, który zabrał 
w loty widokowe kilkudziesięciu 
uczestników imprezy. Z mniej-
szych maszyn można jeszcze 
było zobaczyć gokart z silnikiem 
od ścigacza, quady oraz motocy-
kle, a także wystawę statyczną 
włoskich samochodów. Dla dzieci 

przewidziano wesołe miasteczko, 
a dorośli mogli zajrzeć na stoiska 
pilota motoparalotni czy Wojsk 
Obrony Terytorialnej, gdzie 
żołnierze prezentowali sprzęt  
i uzbrojenie wojskowe.

W trakcie imprezy prowadzono 
zbiórkę charytatywną, z której 
dochód zostanie przeznaczony 
dla 22-letniego Jarka z gminy 
Jedlińsk, poruszającego się na 
wózku inwalidzkim. Zebrana 
kwota 17.097,33 zł zostanie 
przeznaczona na zakup specjal-
nego fotela samochodowego, 
dzięki czemu Jarek będzie mógł 
samodzielnie wsiadać i wysiadać 
z samochodu.

Na imprezie gościł także 
krwiobus Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Radomiu, w którym 23 osoby 
oddały ponad 10 litrów krwi.
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Druki wniosków są 
dostępne w Urzędzie Gminy 
(pok. nr 3), u radnej Danuty 
Kozłoskiej oraz na stronie 
internetowej www.jedlinsk.pl 
(do pobrania poniżej). Wypeł-
nione wnioski należy składać 
w terminie do 31 sierpnia 

2018 r. w Urzędzie Gminy  
w Jedlińsku w pok. nr 3.

Dodatkowe informa-
cje dotyczące przyłączy 
są dostępne na stronie:  
www.psgaz.pl/web/guest/
wniosek-warunki-przyla-
czenia-do-sieci-gazowej.

Komunikaty, informacje
Zwrot podatku akcyzowego

 ważności dowodu osobistego

Przyłączenie do sieci gazowej

Sprawdź datę

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

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

Aby otrzymać zwrot podatku 
należy złożyć wniosek w termi-
nie od 1 do 31 sierpnia 2018r. 
Do wniosku należy załączyć 
faktury VAT (lub ich kopie) sta-
nowiące dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od  
1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 
r. Limit ilości oleju napędowego 
na 1 ha użytków rolnych w 2018 
roku wynosi 86 litrów, stawka 
zwrotu podatku za 1 litr oleju 
napędowego – 1,00 zł, a limit 
zwrotu podatku akcyzowego na 

1 ha użytków rolnych – 86,00 zł.
Za producenta rolnego uznaje 

się osobę fizyczną, osobę prawną 
lub jednostkę organizacyjną nie 
posiadającą osobowości prawnej, 
będącą posiadaczem gospodar-
stwa rolnego w rozumieniu prze-
pisów o podatku rolnym.

Pieniądze wypłacane będą  
w terminie od 1 do 31 paździer-
nika 2018 r.

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

Pełnoletni obywatele 
Rzeczypospolitej Polskiej 
zamieszkujący na jej teryto-
rium jest obowiązany posia-
dać ważny dowód osobisty.

Dowód osobisty jest nie-
zbędnym dokumentem przy 
załatwianiu wielu spraw w 
różnych instytucjach m. in. w 
banku, a także uprawnia do 
przekraczania granic.

Wniosek o wydanie dowodu 
osobistego należy złożyć oso-
biście w formie papierowej w 

organie dowolnej gminy na 
terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, niezależnie od miej-
sca zameldowania, lub drogą 
elektroniczną za pośrednic-
twem stron internetowych 
www.obywatel.gov.pl lub 
www.epuap.gov.pl (opa-
trzony podpisem elektronicz-
nym albo podpisem potwier-
dzonym profilem zaufanym 
ePUAP).

Z wnioskiem o wydanie 
dowodu osobistego wystę-

puje się co najmniej 30 dni 
przed upływem terminu  
ważności dowodu osobi-
stego.

Szczegółowych infor-

macji można uzyskać 
w Urzędzie Gminy w 
Jedlińsku – pokój nr 
6, lub pod numerem  
telefonu: 48 32 13 126.

Wójt Gminy Jedlińsk informuje mieszkańców sołectw:  
Kamińsk, Klwaty i Piastów o możliwości składa-

nia wniosków o określenie warunków przyłączenia  
do sieci gazowej.

Przypominamy Mieszkańcom Gminy Jedlińsk o ko-
nieczności sprawdzenia daty ważności posiadanych 

dowodów osobistych. Informacja o terminie ważności 
znajduje się w prawym dolnym rogu dowodu osobiste-
go. Nie podlegają wymianie dowody osobiste wydane 
na czas nieoznaczony.
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Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli orga-
nizację tegorocznej edycji MotoPikniku Jadar 
Family Drift Jedlińsk, a w szczególności fir-
mom: • Jadar Sp z.o.o • Restauracja Mela Rossa  
• Moto-Service Andrzej Chojnacki • 3W Dys-
trybucja Budowlana • KPS Partners • RADMOT  
• Isover  • Petralana  • Styroline  • Isko Plus 
Piotr Stanikowski • Cut-Pol Krzysztof Walczak  
• MIXBET Mariusz Potera •   Robert Szcze-
pański  • Mechanika Pojazdowa Krystian Dryja • Stacja Kontroli pojazdów MANIEK w Mokrosęku  
• MKM Mikołaj Kundys • Centrum Obsługi Pojazdów Paweł Faliński • PPHU Adamczyk  
• Kuchnia Pana Czapli Mateusz Czapla • Cafe Serwis • Madrex Grzegorz Mądry • Chełmiński Sp. z o.o.

Dziękujemy również każdemu, kto na własny koszt okleił tylną szybę swojego samochodu  
i w ten sposób promował nasz wspólny MotoPiknik połączony z akcją charytatywną.

Podziękowania składamy także publiczności, która nie zawiodła i licznie stawiła się w Jedlińsku 
pomimo kapryśnej pogody.

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.

Konsultant Lokalnego Punktu Informacyj-

nego Funduszy Europejskich w Radomiu 

przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania 

Programów Unijnych, w ramach Mobilnego 

Punktu Informacyjnego, będzie udzielał 

informacji na temat możliwości pozyskiwa-

nia funduszy europejskich  

dla mieszkańców gminy Jedlińsk.

Konsultacje prowadzone będą w dniu 

09.08.2018 r. w godzinach 9:00–14:00 na 

terenie Urzędu Gminy w Jedlińsku,  

ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk.

Grzegorz Rokiciński, leśniczy Nadleśnictwa 
Radom w 2018 r. pełni dyżury we wtorki w godz. 
9:00–12:00 w następujących terminach:
Sierpień: 7, 21, 28; wrzesień: 11, 18, 25; październik: 
9, 16, 23; listopad: 6, 13, 20; grudzień: 4, 11, 18. 
Tel. 696 454 316
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Agresja Niemiec na Polskę 1 
września od zachodu, południa 
i północy, zajmowanie kolejnych 
miast i wiosek przez armię nie-
miecką, a następnie 17 września 
uderzenie wojsk sowieckich na 
wschodzie i okupacja, a w dwa 
miesiące później przyłączenie 
wschodnich terenów Rzeczy-
pospolitej do ZSRR sprawiły, 
że Polska przestała istnieć na 
mapie świata. 28 września 1939 
roku Ribbentrop i Mołotow pod-
pisali w Moskwie kolejny „traktat 
o przyjaźni i granicach” wprowa-
dzający zasadnicze zmiany w 
stosunku do ustaleń terytorial-
nych z 23 sierpnia kształtujący 
nową granicę pomiędzy Niem-
cami i Rosją. Spraw polskich 
dotyczył tajny protokół dołą-
czony do traktatu, głoszący, że 
„obie strony nie będą tolerowały 
na swoich terytoriach jakiejkol-
wiek agitacji polskiej, która by 
dotyczyła terytoriów drugiej 
strony”. 31 października 1939 
roku przemawiając w Radzie 
Najwyższej Mołotow powie-
dział „wystarczyło krótkiego 
uderzenia w Polskę najpierw 
armii niemieckiej, a potem Armii 
Czerwonej, ażeby nic nie zostało 
z tego poronionego płodu  
traktatu wersalskiego”.

Stalinowski terror był stoso-
wany od pierwszych dni prze-
kroczenia granicy polskiej przez 
wojska sowieckie. W starciach 
zbrojnych na wschodzie zginęły 
tysiące żołnierzy i oficerów 
Ochrony Pogranicza, około 230 
tysięcy dostało się do niewoli 
i trafiło w głąb Rosji do obo-
zów i więzień, gdzie byli trak-
towani nie na prawach jeńców 
wojennych, ale jak pospolici 
przestępcy. Żołnierzy z reguły 
kierowano do łagrów i obozów 
pracy w głębi Rosji, natomiast 
oficerowie i jeńcy specjalnych 
kategorii zostali umieszczeni w 
obozach w Kozielsku, Ostaszko-
wie i Starobielsku, a następnie 
wymordowani w lesie katyńskim  
wiosną 1940 roku.

Historia pokazała jak nietrwałe 
były porozumienia Niemiec i 
Rosji – 22 czerwca 1941 roku 
Niemcy uderzyły na ZSRR odno-
sząc w pierwszych miesiącach 
wojny wiele znaczących sukce-
sów. Stalin ślepo wierzył w przy-
jaźń Hitlera i podpisane porozu-
mienia, co okazało się tragiczne 
w skutkach. Armia niemiecka 

parła na wschód zajmując coraz 
większe terytorium. Losy wojny 
odmieniła dopiero klęska amii 
niemieckiej pod Stalingradem, 
po której rozpoczął się marsz na 
zachód i wyzwalanie kolejnych 
terenów spod okupacji niemiec-
kiej. W końcu lipca 1941 roku do 
Moskwy przybył z Londynu w 
imieniu Polskiego Rządu Emigra-
cyjnego gen. Władysław Sikorski 
i 30 lipca podpisał porozumienie 
polsko-radzieckie na podstawie 
którego przystąpiono do two-
rzenia Korpusu Wojsk Polskich z 
obywateli polskich znajdujących 
się na terenie ZSRR. Dowódcą 
Korpusu został gen. Anders wię-
ziony w tym czasie na Łubiance 
w Moskwie . Ogłoszono amnestię 
dla Polaków, mogli zgłaszać się – 
choć nie bez różnych trudności 
– do punktów poborowych woj-
ska polskiego. Masowy napływ 
ochotników spowodował, że po 
kilku miesiącach Korpus liczył 
kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy.

Każda armia potrzebuje 
dowódców, oficerów. Generał 
Anders bezskutecznie poszuki-
wał ich wśród deportowanych 
do ZSRR mając zapewnienia Sta-
lina, że na mocy amnestii wszy-
scy jeńcy opuścili obozy, lecz 
zapewne wrócili do kraju bądź 
uciekli do Mandżurii. Poszuki-
wani oficerowie z obozów w Sta-
robielsku, Ostaszkowie i Koziel-
sku od ponad roku spoczywali 
w masowych grobach Katynia 
– wśród nich gen. Stanisław Hal-
ler, początkowo przewidywany 
przez Sikorskiego na dowódcę 
Korpusu Wojsk Polskich.

Wiosną 1943 roku Niemcy 
ujawnili, że w lesie pod Katyniem 
nieopodal Smoleńska znajdują 
się masowe groby polskich ofice-
rów. Wiedzę tą posiadali od lata 
1942 roku, gdy pracujący przy 
budowie obiektów wojskowych 
przymusowi robotnicy – Polacy, 
dokonali tego makabrycznego 
odkrycia. Odnajdywano kolejne 
doły śmierci, przeprowadzano 
ekshumacje i badania prowa-
dzone przez międzynarodowe 
organizacje, w tym Międzynaro-
dowy Czerwony Krzyż. Niemcy 
i Rosjanie przerzucali się odpo-
wiedzialnością za te straszliwe 
zbrodnie, ale w tamtym czasie 
jedynym, niepodważalnym fak-
tem była zbrodnia dokonana  
na elicie polskiej armii.

Domagający się wyjaśnień 

okoliczności i sprawstwa zbrodni 
katyńskiej gen. Władysław Sikor-
ski zginął w niewyjaśnionych do 
dzisiaj okolicznościach 4 lipca 
1943 roku w katastrofie koło 
Gibraltaru. Latem 1943 roku po 
zwycięstwie pod Kurskiem roz-
począł się dynamiczny marsz 
armii czerwonej na zachód, w 
kierunku Berlina. Wiosną 1944 
roku wyzwolono wschodnie 
tereny przedwojennej Polski. W 
lipcu powołano w Moskwie Pol-
ski Komitet Wyzwolenia Narodo-
wego (PKWN), który ogłosił swój 
manifest 22 lipca, a na siedzibę 
wybrał Lublin.

PKWN ogłosił się władzą Pol-
ski i zaczął na terenach wyzwo-
lonych tworzyć organy admini-
stracji zwane „organami władzy 
ludowej”, a w rzeczywistości 
będące organami represji i ter-
roru. Na terenach wyzwolonych 
pod nadzorem NKWD pospiesz-
nie organizowano Urzędy Bez-
pieczeństwa i Milicję Obywatel-
ską. Ofiarami ich represji padli 
przede wszystkim członkowie 
AK, ich sympatycy i udzielający 
im pomocy mieszkańcy. „Wyzwo-
liciel” pokazał swoje oblicze.

Tymczasem w Warszawie 1 
sierpnia wybuchło powstanie. 
Oddziały AK z Lubelszczyzny 
próbowały przyjść z pomocą wal-
czącej Warszawie, ale zostały 
rozbrojone przez oddziały 
sowieckie. Po jednej stronie 
Wisły stały wojska rosyjskie, 
a wraz z nimi oddziały polskie 
pod dowództwem gen. Berlinga, 
po drugiej stronie była samot-
nie walcząca Warszawa. Nie 
padł jednak rozkaz do ataku by 
wspomóc walczących powstań-
ców. Oddziały polskie próbowały 

pomóc powstańcom lecz otrzy-
mały zakaz, a sam Berling został 
odwołany z funkcji Głównego 
Dowódcy Wojsk Polskich. Zwią-
zek Radziecki odmówił lądowa-
nia samolotom polskim i alianc-
kim na wyzwolonych terenach, 
co znacznie wydłużyło drogę i 
częstotliwość lotów z pomocą 
dla walczącej Warszawy. A jakiej 
pomocy udzielił powstańcom 
PKWN? ŻADNEJ!!!

Tymczasowy rząd uczynił 
wszystko by powstanie upadło. 
Stanowiło ono bowiem realne 
zagrożenie dla nowej, powstałej 
w Moskwie „władzy ludowej” i 
mogło – w razie powodzenia – 
pokrzyżować plany Stalina, by 
podporządkować po zakończe-
niu wojny Polskę własnym inte-
resom i polityce ZSRR. Ekstermi-
nacja narodu polskiego była jed-
nym z założeń Stalina – rozpoczął 
ja przecież 17 września i czę-
ściowo wyhamował po napaści 
Niemiec, ale teraz nadarzyła się  
przecież okazja.

Warszawa walczyła 63 dni. 
Bilans strat był ogromny: zgi-
nęło w walkach około 18 tysięcy 
powstańców, w wyniku walk, 
egzekucji, bombardowań, zgi-
nęło ponad 200 tysięcy cywilów, 
25 tysięcy powstańców i ludno-
ści cywilnej zostało rannych. 
Ogromne były straty materialne: 
zniszczeniu uległo ponad 70% 
zabudowy mieszkalnej i około 
90% przemysłowej, zniszczono 
bądź skradziono 90% zabyt-
ków, zburzono wszystkie mosty 
łączące oba brzegi Wisły, a po 
upadku powstania wypędzono 
tych, którym udało się przeżyć 
– ponad 500 tysięcy ludzi – do 
obozu przejściowego w Prusz-

Przywracamy pamięć...
Okres stalinowski rozpoczął się faktycznie 23 sierpnia 

1939 roku od podpisania paktu Ribbentrop – Mołotow, 
który stał się czwartym rozbiorem Polski po krótkim okresie 
niepodległości. Daty 1 i 17 września 1939 roku są mocnym 
dowodem potwierdzającym to twierdzenie.

Zniszona Warszawa - styczeń 1945 r.•
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kowie skąd następnie trafiali 
do obozów koncentracyjnych, 
byli wywożeni na przymusowe 
roboty do Niemiec, czy wreszcie 
rozlokowani w różnych częściach 
Generalnej Guberni, w tym do 
Dystryktu Radomskiego.

Niektórzy z nich trafili do 
Jedlińska. Od miejscowych otrzy-
mywali niezbędną pomoc – żyw-
ność, leki, czy odzież, a przede 
wszystkim mogli znaleźć schro-
nienie i odpocząć przed dalszą 
wędrówką w poszukiwania 
nowego miejsca do życia.

Tuż po wybuchu powstania 
Hitler wydał rozkaz zrównania 
Warszawy z ziemią, by nie pozo-
stał żaden ślad po tym pięknym 
mieście. Specjalne oddziały SS w 
skrupulatny sposób niszczyły to, 
co przetrwało powstanie, palili i 
wyburzali. Armia Czerwona spo-
kojnie przyglądała się procesowi 
unicestwiania stolicy. Wszak 
Niemcy nie byli w stanie odwró-
cić biegu zdarzeń – klęska była 
nieunikniona i pozostawała kwe-
stią czasu – natomiast ich dzia-
łania realizowały plan Stalina. 
Rosjanie pozwolili dokończyć 
dzieła i przeszli do ofensywy. 17 
stycznia 1945 roku Warszawa 
była wolna.

Miasto – widmo pozbawione 
domów, ludzi, pełne gruzów 
i niepochowanych ciał. Gdy 9 
maja 1945 roku podpisano bez-
warunkowy akt kapitulacji Nie-
miec cały świat mógł odetchnąć 
z ulgą, a mieszkańcy okupo-
wanych krajów mieli powód do 
radości i świętowania. Tylko nie 
Polacy. Świadomość, że spod 
jednej okupacji dostają się pod 
kolejną –sowiecką – docierała 
do coraz większej rzeszy tych, 
którzy przeżyli wojnę i okupa-
cję. Tymczasowy Rząd Polski w 
Lublinie wspólnie z ubowcami 
wyszkolonymi przez NKWD roz-
począł organizację „wolnej” Pol-
ski.

Na pierwszy cel wzięto tych, 
którzy nie zgadzali się z posta-
nowieniami konferencji w Jałcie, 
na której na wniosek Stalina 
nie dopuszczono do utworzenia 
nowego rządu pozostawiając u 
władzy „rząd” stworzony przez 
i na potrzebę wnioskodawcy. W 
ten sposób uczestnicy konferen-
cji oddali Stalinowi wyzwoloną 
Polskę we władanie. Szybko 
okazało się jak tragiczne skutki 
będzie miała ta decyzja.

Konferencja miała miejsce 
11 lutego 1945 roku, a już 
28 marca w Pruszkowie miało 
dojść do spotkania przedstawi-
cieli Delegatury Emigracyjnego 
Rządu Polskiego i Naczelnego 
Dowódcy AK z przedstawicie-
lami ZSRR i generałem NKWD na 
czele. Tematem rozmów miało 
być ustalenie warunków przeka-
zywania przez armię sowiecką 
administracji na terenach 

wyzwolonych w ręce Polaków. 
W spotkaniu mieli uczestniczyć 
reprezentując stronę polską Jan 
Stanisław Jankowski, Leopold 
Okulicki, Kazimierz Pużak, Antoni 
Pajdak, Stanisław Jasiukowicz, 
Kazimierz Kobylański, Zbigniew 
Stypułkowski, Aleksander Zwie-
rzyński, Józef Chaciński, Fran-
ciszek Urbański, Adam Bień, 
Kazimierz Bagiński, Stanisław 
Mierzwa, Eugeniusz Czarnow-
ski i Stanisław Michałowski – w 
sumie szesnastu przedstawi-
cieli Rządu Emigracyjnego, 
partii politycznych i Naczelny 
Dowódca AK. Gwarancje bez-
pieczeństwa udzielone uczest-
nikom spotkania miały uśpić ich 
czujność. Podstępnie zwabieni 
na spotkanie zostali aresztowani 
i przewiezieni do Moskwy gdzie 
po niespełna trzech miesiącach 
– 18 czerwca 1945 roku – rozpo-
czął się pokazowy proces przed 
moskiewskim sądem nazwany 
(od liczby oskarżonych ) „Proce-
sem szesnastu”. Na nic zdała się 
interwencja ambasadorów Pol-
ski w Wielkiej Brytanii i Stanach 

Zjednoczonych. Stalin zapewnił 
sojuszników, że historię o upro-
wadzeniu i aresztowaniu wymy-
ślili sami Polacy, których oskar-
żył o kolaborację z Niemcami 
przeciwko Rosji. Wobec takiego 
stanowiska zarówno Anglia jak 
i Stany Zjednoczone nie podjęły 
dalszych działań i proces mógł 
się toczyć bez przeszkód.

Od strony prawnej była to 
jedna wielka farsa. Sąd pod 
przewodnictwem gen. Wasilija 
Ulricha przewodniczącego Kole-
gium Wojskowego Sądu Najwyż-
szego, z udziałem oskarżycieli 
państwowych gen. mjr Służby 
Sprawiedliwości ZSRR Niko-
łaja Afanasjewa, generalnego 
Prokuratora Wojskowego Armii 
Czerwonej Romana Rudenki i 
obrońcy adwokata Iwana Braude 
mógł bez przeszkód prowadzić 
postępowanie. Oskarżonym 
przedstawiono zarzuty doty-
czące zorganizowania zbrojnych 
oddziałów AK na tyłach Armii 
Czerwonej, utworzenie podziem-
nej organizacji wojskowo-poli-
tycznej „NIE”, działalność dywer-

syjną na wyzwolonych terenach. 
Tym samym stwierdzono niele-
galność AK, RJN, Rady Ministrów 
na Kraj działających na terenie 
Polski. Władze Polski niezależne 
od Moskwy uznano za niele-
galne. Jana Jankowskiego gen. 
Ulrich spytał wprost – jak mógł 
sądzić, że ZSRR uzna powstanie 
polskiej administracji i do niej 
dopuści.

Stało się jasne, że nie ma i nie 
będzie wolnej Polski. Przydzielo-
nego z urzędu obrońcę oskarżeni 
zobaczyli dopiero na sali sądo-
wej. Jego z góry zaplanowanym 
zadaniem nie była obrona oskar-
żonych, a przyznanie się w ich 
imieniu do zrzucanych im czy-
nów. Po trzech dniach tej sądo-
wej farsy zapadły wyroki – od 
10 lat do 4 miesięcy więzienia. 
Trzech oskarżonych uniewin-
niono.

Najwyższy wyrok otrzymał 
Leopold Okulicki. Osadzony w 
więzieniu na Butrykach najpraw-
dopodobniej został rozstrzelany 
w Wigilię 1946 roku. Jan Jankow-
ski zmarł w więzieniu we Wło-
dzimierzu 13 marca 1953 roku 
na dwa tygodnie przed końcem 
wyroku, prawdopodobnie zamor-
dowany. Stanisław Jasiukowicz 
zmarł w więzieniu na Butrykach 
w 1946 roku. Kazimierz Pużak 
zwolniony 1 listopada 1945 
roku wrócił do Polski. Został 
aresztowany przez UB, w 1947 
roku otrzymał wyrok 10 lat wię-
zienia, zmarł 30 kwietnia 1950 
roku w więzieniu w Rawiczu. 
Stanisław Mierzwa zwolniony w 
sierpniu 1945 wrócił do Polski, 
został aresztowany i osadzony 
z wyrokiem 7 lat więzienia za 
działalność w PSL. Zwolniony w 
sierpniu 1949 roku z moskiew-
skiego więzienia Adam Bień 
jako jedyny skazany w „procesie 
szesnastu” doczekał rehabilitacji 
i wolnej Polski – zmarł 4 czerwca 
1998 roku w Warszawie.

Moskiewski proces szesnastu 
stał się początkiem niszczenia 
Polski i Polaków, początkiem 
tego co nastąpiło potem i trwało 
przez lata…

Grażyna Wasilewska

„Proces szesnastu”.•
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Z życia szkół
PSP w Bierwcach

Pierwszy Dzień Wiosny
Podczas obchodów Pierwszego 

Dnia Wiosny połączonego z Dniem 
Samorządności starsi uczniowie 
przejęli władzę w szkole i to oni 
uczyli swych młodszych kolegów. 
Tego dnia nie zabrakło również wy-
stępów artystycznych i zabaw z na-
grodami. Rozstrzygnięto konkursy 
na najlepszy plakat „Witaj wiosno” i 
na wiosenne przebranie, które dzieci 
prezentowały podczas pokazu mody.

Światowy Dzień Wody
22 marca obchodziliśmy Światowy 

Dzień Wody zorganizowany przez 
Szkolne Koło Wolontariatu. W tym 
dniu uczniowie zapoznawali się z in-
formacjami na temat wody, po czym 
zbierali krople porozklejane po całej 
szkole, z umieszczonymi pytaniami. 
Każdy, kto udzielił prawidłowej od-
powiedzi, nagradzany był zdrowym 
ciasteczkiem.

Misterium Męki Pańskiej
Przedstawione w szkole Misterium 

Męki Pańskiej stało się cudowną 
zapowiedzią Świąt Wielkanocnych. 
Pełne wzruszenia sceny i skupienie 
zebranych wprowadziły podniosłą 
atmosferę. Miło nam, że tego dnia 
mogliśmy gościć przewodniczącego 
rady gminy Marcina Drewnowskie-
go, dyrektor GCKiKF w Jedlińsku 
Agnieszkę Gryzek oraz sołtysa Bier-
wiec Wojciecha Bednarka.

Świętujemy rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 maja
7 maja miała miejsce akademia  

z okazji rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja. Uczniowie przed-
stawili montaż słowno-muzyczny w 
nawiązaniu do obrazu Jana Matejki 
„Stańczyk”. Całość występu poprze-
dził uroczysty polonez, natomiast 
koniec uwieńczył występ dzieci do 
piosenki „Flaga”, który nawiązywał 
 do Dnia Flagi.

Dzień Rodziny
W bieżącym roku postanowiliśmy 

połączyć Dzień Matki i Dzień Dziec-
ka w jedno wspólne święto – Dzień 
Rodziny. Dzięki niemu kolejny raz 
rodzice i dzieci mogli wzajemnie się 
integrować, ciesząc się swoją obec-
nością.

Światowy Dzień Zdrowia
Głównym celem zainicjowania tego 

dnia w szkole było poszerzenie wie-
dzy dotyczącej zdrowia, anatomii 
oraz fizjologii człowieka. Podczas 
podsumowania uczniowie przedsta-
wili prezentację multimedialną na 
temat zdrowego stylu życia i właści-
wych nawyków żywieniowych.

II Gala Sportu
Podczas II Gali Sportu Szkolnego 

naszą szkołę reprezentowała dy-
rektor Elżbieta Łoboda, nauczyciele 
wychowania fizycznego oraz pię-
cioro wyróżnionych uczniów, którzy  
w roku 2017 uzyskali najlepsze noty 

w zawodach sportowych. Wśród na-
grodzonych uczniów znaleźli się: 
Paweł Kolasa, Krystian Kozłowski, 
Milena Rudecka, Dawid Szczepaniak i 
Kamil Zabielski. Galę uświetnił także 
występ naszych uczennic z koła arty-
stycznego.

Język angielski
Nasi uczniowie każdego roku odno-

szą znaczące sukcesy w konkursach 
języka angielskiego. W tym roku 
również tak się stało. Przygotowani 
przez dyrektor szkoły uczniowie za-
jęli II miejsce zespołowo, a I – Zosia 
Rudecka indywidualnie, w Gminnym 
Konkursie Piosenki Angielskiej. Ko-
lejny sukces to III miejsce Milenki 
Rudeckiej w konkursie English Five 
– uczennicę również przygotowała 
Elżbieta Łoboda.

Gminna Olimpiada 
Sportowa klas I–III
Tradycyjnie już jeździmy do Ludwi-

kowa po to, by znakomicie się bawić. 
W tym roku również spotkała nas miła 
atmosfera, ale przede wszystkim 
ogromne emocje, zaangażowanie 
dzieci i silna rywalizacja.

Biegi przełajowe
W Powiatowych Indywidualnych 

Biegach Przełajowych naszą szkołę 
reprezentowało 11 uczniów. Bardzo 
miło nam ogłosić, że I miejsce zajął 
Szymon Majkusiak z kl. VI, zapew-
niając sobie awans do eliminacji mię-
dzypowiatowych. Nasza radość jest 
podwójna, ponieważ w Międzypo-
wiatowych Indywidualnych Biegach 
Przełajowych ponownie Szymon za-
jął I miejsce. Bardzo dobrze spisał się 
również w finale Mazowsza, mocno 
akcentując swoją obecność. Raz jesz-
cze gratulujemy Szymonowi.

„Nasza historia w obrazach”
Tym razem to nasza szkoła była 

gospodarzem i organizatorem Gmin-
nego Konkursu Historycznego „Na-
sza historia w obrazach”. Motywem 
przewodnim tego wydarzenia jest 

stulecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Honorowy patronat 
nad konkursem objął wójt gminy Ka-
mil Dziewierz, a przystąpiły do niego 
reprezentacje uczniów wszystkich 
szkół podstawowych z terenu naszej 
gminy. W jury zasiedli: Wojciech Nal-
berski, Bożena Starzyńska i Agniesz-
ka Gryzek. I miejsce zajęła reprezen-
tacja PSP w Jedlance, II miejsce repre-
zentacja PSP w Bierwcach, a III miej-
sce reprezentacja ZSP w Jedlińsku.

Podwórko Nivea
W bieżącym roku szkolnym włą-

czyliśmy się w realizację kolejnego 
projektu. Tym razem postanowili-
śmy powalczyć o wszechstronne i 
wielofunkcyjne podwórko. Zaanga-
żowanie mieszkańców Bierwiec było 
ogromne. Niewiele nam zabrakło, po-
nieważ na 372 zespoły z całej Polski 
zajęliśmy bardzo wysokie 9. miejsce, 
zdobywając około 38 tys. głosów! Do 
wygrania zabrakło nam niewiele po-
nad 3 tys. głosów.

Społeczność szkolna, na czele z 
dyrektor Elżbietą Łobodą, chciała bar-
dzo serdecznie podziękować wszyst-
kim zaangażowanym w projekt. Bez 
Waszego wsparcia na pewno nie 
udałoby się uzyskać tak wspaniałego 
wyniku. Jeszcze raz dziękujemy!

Podsumowanie 
konkursów gminnych
W czerwcu odbyło się uroczyste 

podsumowanie konkursów gmin-
nych. 14 uczniów naszej szkoły ode-
brało nagrody. W Konkursie Ortogra-
ficznym o Pióro Wójta Gminy Jedlińsk 
– Julia Drewnowska, Adam Kalbarczyk 
Tomasz Kucharski; w Konkursie Języ-
ka Angielskiego English Five – Milena 
Rudecka; w konkursie plastycznym 
„Chrońmy, by przetrwać – chrońmy, 
by żyć” – Amelia Bartkiewicz, Piotr 
Górecki i Kacper Michałowski. Nasi 
uczniowie odebrali również nagrody 
za Konkurs Matematyczny o treściach 
ekologicznych i Konkurs Wiedzy o Re-
gionie „Czy znasz swoją Gminę?”.

Dzień Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej
Delegacja uczniów naszej szkoły 

uczestniczyła w obchodach zorga-
nizowanych ku czci pamięci ofiar 
zbrodni katyńskiej. Uroczystości 
te miały miejsce przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Jedlance, 
gdzie uczniowie tamtejszej szko-
ły, przed pomnikiem „Głazy Pamię-
ci”, zaciągnęli wartę honorową, a 
zaproszeni goście złożyli kwiaty  
oraz zapalili znicze.

Wizyta w Gminnej 
Bibliotece Publicznej
27 marca delegacja uczniów naszej 

szkoły uczestniczyła w prelekcji pt. 
„Zapomniany Ojciec Niepodległości 
– I.J. Paderewski”, wygłoszonej przez 
znanego radomskiego historyka, 
pracownika IPN, Sebastiana Piąt-
kowskiego. Uczestnicy wydarzenia 
byli bardzo zadowoleni z wykładu, a 
sama postać Paderewskiego okazała 
się barwna i interesująca.

Wycieczki klasowe
Nasi uczniowie odbyli niezapo-

mnianą podróż. Udali się do Mu-
zeum Sił Powietrznych do Dęblina, 
by poznać historię lotnictwa Polski 
i podziwiać wyjątkowe eksponaty. 
Nauce towarzyszyła również zabawa 
w Parku Edukacyjno-Rozrywkowym  
„Farma iluzji”.

Monika Skwirowska
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Zakończenie roku szkolnego
22 czerwca 2018 roku w 

Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Ludwikowie 
odbyła się uroczystość zakończe-
nia roku szkolnego 2017/2018. Po 
wprowadzeniu pocztu sztandaro-
wego i odśpiewaniu hymnu pań-
stwowego, głos zabrała dyrektor 
szkoły Małgorzata Sobień, która 
serdecznie powitała przybyłych. 
Dyrektor podziękowała społeczno-
ści szkolnej za kolejny rok wytę-
żonej pracy i życzyła wszystkim 
udanych, a przede wszystkim 
bezpiecznych wakacji. Po wystę-
pie dzieci z OP oraz uczennic klasy 
VII nastąpiło wręczenie nagród za 
wyniki w nauce, 100% frekwen-
cję oraz osiągnięcia w konkursach  
i czytelnictwie.

W bieżącym roku szkolnym naj-
wyższe średnie w szkole osiągnęli 
Jakub Chojnacki – uczeń klasy VII i 
Natalia Tkaczyk – uczennica klasy 
VII. Gratulujemy!

Następnie dyrektor złożyła 
gorące podziękowania wójtowi 
gminy Jedlińsk Kamilowi Dziewie-
rzowi, Radzie Rodziców oraz spon-
sorom za pomoc, wsparcie i życzli-
wość okazaną społeczności szkol-
nej w minionym roku szkolnym.

Koniec roku szkolnego – czas 
podsumowań

Za nami kolejny rok ciężkiej, ale 
jakże satysfakcjonującej pracy. 
Pracy, której mierzalne efekty to 
wszechstronny rozwój uczniów 
naszej szkoły: osiągnięcia w kon-
kursach i zawodach sportowych, 
działalność charytatywna i zacho-
wania prospołeczne, postawa 
patriotyczna, dbałość o bezpie-
czeństwo własne i innych, umie-
jętność korzystania z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych.

W minionym roku szkolnym 
uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Ludwikowie wzięli udział w 
trzech konkursach szkolnych, 
dwudziestu dwóch konkursach 
o zasięgu gminnym, dwóch kon-
kursach o zasięgu powiatowym, 

jednym o zasięgu wojewódzkim i 
dwóch o zasięgu ogólnopolskim  
i międzynarodowym.

Z dumą prezentujemy osiągnię-
cia naszych uczniów w II okresie 
roku szkolnego 2017/2018:

I miejsce w Gminnym Konkursie 
Literackim „Sentencje Prymasa 
Tysiąclecia” w kategorii klas IV–
VI zajęła Karolina Michałowska – 
uczennica klasy IV naszej szkoły, 
I miejsce w Gminnym Konkursie 
Fotograficznym „Archiwalne por-
trety, myśli i rozważania Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w obiek-
tywie młodego pokolenia” zajęła 
uczennica klasy VII – Kinga Moraw-
ska, w Gminnym Konkursie Orto-
graficznym „O Pióro Wójta Gminy 
Jedlińsk” II miejsce w kategorii klas 
IV zajęła Karolina Michałowska, w 
III Ulicznym Biegu Kościuszkow-
skim, kategoria klas I–III, chłopcy – II 
miejsce drużyna w składzie: Michał 
Gryz, Antoni Szymański, Krzysz-
tof Tkaczyk, Jakub Włodarczyk, 
Dawid Prasek, Maciej Stelmach, 
Paweł Kowalczyk, Patryk Ulman, 
Filip Dudzik, III miejsce w Gminnym 
Konkursie Literackim „Sentencje 
Prymasa Tysiąclecia” w katego-
rii klas VII i klas gimnazjalnych 
zajął Jakub Chojnacki (klasa VII), 
III miejsce w Gminnym Konkursie 
„Czy znasz swoją gminę?” zajęła 

drużyna w składzie: Andżelika 
Morawska (klasa IV), Filip Szeliga 
(klasa V), Wiktoria Bogacz (klasa 
VI), Mateusz Kowalczyk (klasa VI), 
w Gminnym Konkursie Matema-
tycznym o Treściach Ekologicz-
nych III miejsce zajęła drużyna w 
składzie: Jakub Kucharczyk (klasa 
V), Filip Szeliga (klasa V), Jakub 
Adamczyk (klasa VI), Michał Lipiec 
(klasa VI), III miejsce w Gmin-
nym Konkursie „Rodzina – Dom 
– Miłość” zajęła uczennica klasy  
IV Karolina Michałowska.

W roku szkolnym 2017/2018 
uczniowie PSP im. Jana Pawła 
II w Ludwikowie wzięli również 
udział w konkursie pod patronatem 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
i Wojewody Mazowieckiego na 
najciekawszą inicjatywę profilak-
tyczno-edukacyjną, w Rządowym 
Programie Razem Bezpieczniej 
– „B&N – B jak Bezpieczny i N jak 
Niechroniony”, projekcie edukacyj-
nym ,,Artur Siódmiak CAMP”, wielu 
wycieczkach turystyczno-eduka-
cyjnych (Pielgrzymka Rodziny Szkół 
im. Jana Pawła II do Częstochowy, 
Instytut Lotnictwa w Warszawie, 
Kraków, Sabat – Krajno, Muzeum 
Wsi Radomskiej), zawodach spor-
towych oraz uroczystościach śro-
dowiskowych, m.in. Święto Pieczo-
nego Ziemniaka, Święto Niepodle-

głości, Dzień Babci i Dzień Dziadka, 
Dzień Matki, Sobótka.

Rok dla Niepodległej
W związku z ogłoszeniem 

przez minister edukacji narodo-
wej Annę Zalewską roku szkol-
nego 2017/2018 „Rokiem dla 
Niepodległej” w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Ludwikowie zaplanowano i zre-
alizowano działania dla uczczenia 
100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. W ramach realizacji 
zadań uczniowie klasy VII wykonali 
projekt edukacyjny „Dwie drogi do 
odzyskania niepodległości. Józef 
Piłsudski i Roman Dmowski”, w 
którym przedstawili sylwetki 
dwóch wybitnych mężów stanu 
oraz ich koncepcje (proaustriacką 
i prorosyjską) odzyskania niepod-
ległości. Uczniowie naszej szkoły 
przygotowali również wzruszający 
program artystyczny Gminnych 
Obchodów Dnia Pamięci „Żołnie-
rzy Wyklętych”, upamiętniający 
obrońców Niepodległej – żołnierzy 
niezłomnych: generała Augusta 
Emila Fieldorfa, rotmistrza Witolda 
Pileckiego, Danutę Siedzikówną, 
sierżanta Józefa Franczak i innych. 
Dzieci z oddziału przedszkolnego 
oraz uczniowie klas I–III brali udział 
w konkursie plastycznym „Rok dla 
Niepodległej. Kocham Cię, Polsko”, 
a uczniowie klasy V wykonali pol-
sko-angielską książeczkę eduka-
cyjną w aplikacji „StoryJumper”. III 
edycja Gminnego Konkursu Profi-
laktyczno-Edukacyjnego „W zdro-
wym ciele – zdrowy duch” orga-
nizowanego przez naszą szkołę 
odbyła się w roku bieżącym pod 
hasłem „Oni byli dumą Niepodle-
głej”. Uczestnicy w kategorii klas 
V–VII, oprócz sprawności fizycz-
nej, musieli wykazać się wiedzą  
o najwybitniejszych polskich spor-
towcach okresu dwudziestolecia 
międzywojennego – Halinie Kono-
packiej, Jadwidze Jędrzejowskiej, 
Stanisławie Marusarzu, Januszu 
Kusocińskim i innych. Uczniowie 
klasy VII wzięli również udział 
w Gminnym Konkursie „Nasza 
historia w obrazach”. Inscenizacja 
inspirowana obrazem Jana Matejki 
„Zaprowadzenie chrześcijaństwa” 
wypadła imponująco. Wspaniała 
gra aktorska uczniów (w postać 
Mieszka I wcielił się Dawid Wójcik, 
a biskupa Jordana Jakub Chojnacki), 
przepiękna prezentacja, której 
autorem jest Jakub Chojnacki, 
kostiumy to tylko niektóre zalety 
programu zaprezentowanego 
przez uczniów PSP im. Jana Pawła 
II w Ludwikowie.

„Wszystko jest możliwe. 
Niemożliwe wymaga po 
prostu więcej czasu”
Cytat amerykańskiego pisa-

rza Dana Browna to adekwatny, 
według autorki artykułu, komen-
tarz do mającej się ku końcowi 
inwestycji budowy sali gimna-
stycznej. Dzięki staraniom wójta 
gminy Jedlińsk Kamila Dziewierza, 
Rady Gminy Jedlińsk, dyrektor 
szkoły Małgorzaty Sobień już w 
nowym roku szkolnym uczniowie 
będą korzystali z pełnowymiarowej 
sali gimnastycznej, która powstała 
przy naszej szkole. Raz jeszcze 
gorąco dziękujemy!

Dorota Molenda-Mokosa

PSP w Ludwikowie
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Bezpieczeństwo ponad 
wszystko!

27 lutego 2018 r., na zapro-
szenie dyrektora Ryszarda Dziury, 
uczniów odwiedzili funkcjonariusze 
Komendy Miejskiej Policji w Rado-
miu. Przypomniano zasady bezpie-
czeństwa nie tylko w drodze do i 
ze szkoły, ale również w czasie wol-
nym. Policjantka mówiła, jak należy 
się zachować w stosunku do obcych, 
na placu zabaw, kiedy ktoś niezna-
jomy czymś częstuje. W prezentacji 
problemów pomagali uczniowie, 
którzy sprawdzali, czy dziecko może 
mieć więcej siły niż dorosły. Dzieci 
otrzymały odblaski, aby każdy był 
widoczny ze 150 metrów, co daje 
kierowcy czas na reakcję, szczegól-
nie kiedy poruszamy się po zmroku. 
Było to spotkanie w ramach cyklicz-
nej współpracy z Policją.

Jako gospodarze
28 lutego 218 r. szkoła na czele 

z dyrektorem Ryszardem Dziurą 
była organizatorem finału powiatu 
radomskiego w mini koszykówce 
dziewcząt. W turnieju uczestni-
czyło pięć najlepszych zespołów w 
tej dyscyplinie. Gościliśmy Mazow-
szany, Wsolę, Iłżę i Gózd. Cieszy, że 
tak mała placówka jest gospoda-
rzem imprez o zasięgu powiatowym. 
Nasze dziewczynki wywalczyły 
wspaniałe III miejsce.

Pamiętamy…
2 marca 2018 r. społeczność 

szkolna uczciła Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Była to 
lekcja historii, przypominająca dzie-
ciom żołnierzy antykomunistycz-
nego podziemia w Polsce. Uczymy 
patriotyzmu i przypominamy o waż-
nych latach z historii narodu. W tym 
dniu upamiętniliśmy walczących o 
wolność zapalając znicz przy „Gła-
zach Pamięci”. Odpowiedzialną za 
uroczystość była E. Lipiec.

Paczka dla Rodaków na Wscho-
dzie

W 2018 r. żyje jeszcze na wscho-
dzie stu żołnierzy AK i organizacji 
niepodległościowych. Rozsiani po 
Kresach, porozdzielani granicami, 
żyjący w różnych państwach i syste-
mach politycznych, będący w trudnej 
sytuacji. Są dla nas wzorem męstwa, 
poświęcenia i najgorętszej miłości 
Ojczyzny. Z inicjatywy dyrektora 
Ryszarda Dziury chcąc pomóc, po 
raz kolejny wzięliśmy udział w akcji 
wielkanocnej „Paczka dla Rodaka ze 
Wschodu.”

Zbiórka trwała tydzień. Zebrali-
śmy żywność i artykuły chemiczne. 
Dziękujemy za wrażliwość i otwar-
tość. Koordynatorem była A. Bińkow-
ska.

Gala Sportu Szkolnego
16 marca odbyła się II Gala Sportu 

Szkolnego Gminy Jedlińsk. Nie zabra-
kło na niej naszych najlepszych spor-
towców, którzy zajmowali czołowe 
miejsca w finałach powiatowych, 
półfinałach i finałach międzypowia-
towych w piłce ręcznej, koszykówce, 
siatkówce, tenisie stołowym, uniho-
keju, i biegach przełajowych.

Uczennice naszej szkoły w 2017 
r. awansowały również do finałów 
MIMSz w biegach przełajowych. 
Informujemy, że statuetkami i dyplo-
mami zostało nagrodzonych 29 
uczniów naszej szkoły! Jesteśmy 
dumni z takiego wyniku. Nauczy-
ciele uczący wychowania fizycz-
nego to R. Dziura i A. Bińkowska.

Sukcesy w tenisie stołowym!
19 marca odbyły się Finały Powia-

towe XX MIMSz w tenisie stołowym. 
Nasi sportowcy zajęli dwa II miejsca 
w kategorii dziewcząt i chłopców, 
a tym samym wywalczyli awans 
do finałów międzypowiatowych. 
To kolejny sukces naszych dzieci w 
kolejnej dyscyplinie sportowej.

Zaś w dniach 16–17 kwietnia 
2018 r. w PSP w Jedlińsku odbył się 
Finał Międzypowiatowy Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej w tenisie. Uczniowie 
nie zawiedli. Zajęli wysokie miejsca. 
Dziewczynki III miejsce, a chłopcy VI. 
Jest to sukces uczniów i ich opieku-
nów R. Dziury i A. Bińkowskiej. Za 
tymi osiągnięciami stoi wielka praca.

Witaj Wiosno!!!
2 marca 2018 r. witaliśmy Pierw-

szy Dzień Wiosny, zorganizowany 
przez SU pod opieką A. Lipiec i A. 
Bińkowskiej. Był to dzień obfitu-
jący w wiele wydarzeń. Rolę kadry 
przejęła kl. VII, która zobaczyła jaką 
funkcję pełnią nauczyciele oraz jak 
trudną i odpowiedzialną pracę wyko-
nują. Młodsi uczniowie uczyli się pod 
opieką starszych, którzy zapewnili 
wiele atrakcji. Następnie w korowo-
dzie z transparentami i Marzanną 
udaliśmy się na spacer w poszuki-
waniu Wiosny.

Uczniowie rozdawali kwiaty, do 
skrzynek wrzucali listy z wieścią, że 
nadeszła wiosna. Po powrocie czekał 
na wszystkich grill i gorąca herbata. 
Na sali rozegrał się kolejny etap 
wiosennego zachwytu, czyli gry i 
zabawy sportowe. Uczniowie mogli 
sprawdzić siły i wytrwałość podczas 
zawodów.

Dzień otwarty
22 marca 2018 r. w szkole gości-

liśmy przyszłych uczniów z rodzi-
cami. Przybyli do nas w ramach dnia 
otwartego szkoły. Dzieci przywitał 
dyrektor szkoły Ryszard Dziura i 
przybliżył rodzicom specyfikę pla-
cówki. Maluchy obejrzały występ 
kolegów z oddziału przedszkolnego 
oraz uczestniczyły w zajęciach edu-
kacyjnych przygotowanych przez K. 
Paduszek. Rodzice mieli okazję obej-
rzeć szkołę i uzyskać odpowiedzi na 
swoje pytania. Rada Rodziców wraz 
z M. Trzmiel-Wieteską – przewodni-
czącą Rady Rodziców, przygotowała 
poczęstunek dla małych gości. Cze-
kamy na Was od września.

Jabłko czy cytryna
Ważna inicjatywa stała się udzia-

łem uczniów. W ramach współpracy 
z Komisariatem Policji w Jedlińsku 
oraz Komendą Wojewódzką Policji w 
Radomiu zawitali do nas funkcjona-
riusze Wydziału Ruchu Drogowego, 
którzy razem z uczniami przepro-
wadzili akcję „Jabłko czy cytryna”. 
Policjanci z dziećmi sprawdzali czy 
uczestnicy ruchu nie przekraczają 
prędkości 50km/h w terenie zabudo-
wanym i czy zachowują ostrożność 
koło szkoły. Dzieci czekały z jabłkami 
dla przepisowych kierowców oraz 
cytryną dla tych, którzy z przepisami 
byli na bakier.

Dzieci wiedziały jakie kary oraz ile 
punktów grozi kierowcom za wykro-
czenia, dzięki czemu kontrole dały 
efekt. Troje kierowców musiało zjeść 
kwaśne cytryny, ale w większo-
ści zatrzymani obdarowani zostali 
jabłkami. Inicjatywa wpisuje się w 
starania szkoły o lepsze oznakowa-
nie tego odcinka, a w przyszłości 
o wybudowanie chodnika, którym 

dzieci mogłyby bezpiecznie dojść 
do szkoły. Akcja była możliwa dzięki 
współpracy dyrektora Ryszarda 
Dziury, T. Ostrka i SU z Policją, która 
zawsze znajdzie czas dla uczniów, 
za co serdecznie dziękujemy.

Szkolny Dzień Profilaktyki
26 marca odbył się Szkolny 

Dzień Profilaktyki. Cel to zachęca-
nie uczniów do dbania o zdrowie, 
profilaktyka przemocy i uzależnień. 
Dzieci poszerzyły wiedzę o odży-
wianiu i przypomniały sobie zasady 
higieny osobistej. Obejrzeliśmy 
przedstawienie profilaktyczne „Uza-
leżnienia – droga donikąd” w wyko-
naniu uczniów, przygotowane przez 
A. Lipiec. M. Kosno ogłosiła wyniki 
Konkursu Wiedzy o Zdrowiu i Bez-
pieczeństwie.

Katyńskie łzy…
23 kwietnia 2018 r. w szkole 

odbyła się uroczystość gminna 
poświęcona 78. rocznicy Zbrodni 
Katyńskiej, 8. rocznicy posadzenia 
Dębu Katyńskiego oraz setnej rocz-
nicy odzyskania przez Polską nie-
podległości.

Akademię przygotowali ucznio-
wie kl. VII pod okiem A. Paszkiewicz. 
Jest to bardzo szczególna uroczy-
stość w kalendarzu szkoły, w której 
biorą udział władze gminy, powiatu, 
dyrektorzy jednostek organizacyj-
nych i szkół z terenu gminy wraz z 
pocztami sztandarowymi oraz spo-
łeczność szkolna i lokalna. Po mszy 
w kaplicy uczestnicy przeszli na plac 
przy szkole, gdzie przed pomnikiem 
„Głazy Pamięci” uczniowie kl. VI 
zaciągnęli wartę honorową. Następ-
nie przy dźwiękach hymnu narodo-
wego przewodnicząca SU uroczy-
ście wciągnęła flagę państwową 
na maszt. Złożono kwiaty oraz 
zapalono znicze. Pomordowanych 
uczczono minutą ciszy, a dyrektor 
szkoły Ryszard Dziura i zaproszeni 
goście wygłosili kilka ważnych słów.

Hasłem przewodnim obchodów 
były słowa: ,,Jeśli zapomnę, Ty Boże 
na niebie, zapomnij o mnie”. Występ 
miał patriotyczny wydźwięk. Ucznio-
wie włożyli serce przenosząc zgro-
madzonych w niezwykle krwawy 
okres w dziejach kraju. Muzyka, 
oprawa plastyczna, metalowe guziki 
i rozdane kopie listów ofiar uczest-
nikom spotkania wywarły wstrząsa-
jące wrażenie na zebranych. Obecni 
mogli przypomnieć sobie fakty z 
historii zapoznając się z wyjątkową 
wystawą przygotowaną we współ-
pracy z radomskim oddziałem IPN.

Mały olimpijczyk
6 kwietnia 2018 r. byliśmy orga-

nizatorami III Olimpiady kl. I–III o 
Puchar Wójta Gminy Jedlińsk. W 
ceremonii otwarcia udział wzięli 
wójt gminy Jedlińsk Kamil Dziewierz, 
radna powiatowa Teodozja Bień, 
przewodnicząca Rady Rodziców 
Magdalena Trzmiel-Wieteska, dyrek-
tor Ryszard Dziura oraz mali spor-
towcy z nauczycielami i rodzicami ze 

szkół z terenu gminy.
Rywalizacja odbywała się  

w duchu fair play. Po zaciętej walce 
na podium stanęli: złoto – PSP 
Jedlanka, srebro – PSP Wierzchowiny, 
brąz – ZSP Jedlińsk. Nagrody wręczył 
Andrzej Pawluczyk – sekretarz gminy 
Jedlińsk. Każda szkoła otrzymała 
puchar i słodki poczęstunek.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
pomogli w przeprowadzeniu olim-
piady. Do zobaczenia za rok.

Srebro dla Jedlanki
Jesteśmy dumni ze sportowców 

naszej szkoły. Uczeń kl. VI wywal-
czył srebrny medal w finałach 
powiatu radomskiego w indywidual-
nych biegach przełajowych w kate-
gorii chłopców. Wspólnie z uczen-
nicą kl. VII będą reprezentowali 
naszą szkołę w finałach międzypo-
wiatowych. Gratulujemy dzieciom i 
Ryszardowi Dziurze.

Zielona Szkoła
Tradycyjnie każdego roku ucznio-

wie wyjeżdżają na Zieloną Szkołę. 
Jesteśmy jedyną placówką w gminie, 
która realizuje taką formę eduka-
cji dla swoich uczniów od wielu lat. 
Jest to dla nas czas pełen nowych 
i ciekawych doznań. Integrujemy 
się, uczymy wielu nowych rzeczy, 
działamy w sytuacjach innych niż 
szkolne oraz usamodzielniamy. 
Poznajemy miejscowości i atrakcje z 
nimi związane, nowych ludzi. Prze-
żywamy przygody. Każde dziecko 
ma szansę osiągnąć sukces na miarę 
swoich możliwości.

W tym roku odwiedziliśmy Dom 
Wczasów Dziecięcych w Rymanowie 
Zdroju. Spędziliśmy wspaniały, nie-
zapomniany czas od 9 do 16 kwiet-
nia. Opiekunami były: A. Szymańska, 
A. Bińkowska. A. Paszkiewicz.

Biały ząbek
Wizyta u dentysty może być dla 

dziecka tak miła, jak wycieczka do 
sklepu z zabawkami. Pod warun-
kiem, że znajdziesz dobrego, cier-
pliwego dentystę i dobrze przy-
gotujesz dziecko do spotkania z 
nim. My takiego znaleźliśmy i 16 
kwietnia w naszej szkole odbyło 
się niecodzienne spotkanie ze sto-
matologiem. Każde dziecko zostało 
przebadane indywidualnie. Ucznio-
wie otrzymali profesjonalną poradę 
lekarską oraz zalecenia stomato-
loga. Wszystko było możliwe dzięki 
dyrektorowi Ryszardowi Dziurze i E. 
Lipiec.

Święto Patronów
Świętowaliśmy 14. rocznicę 

nadania naszej szkole imienia 
Braci Andrzeja i Józefa Załuskich. 
Jako społeczność jesteśmy dumni 
z naszych patronów, którzy uro-
dzili się w Jedlance, byli bardzo 
wykształconymi i światłymi ludźmi, 
a swoimi działaniami przyczyniali 
się do budzenia świadomości naro-
dowej. Patroni szkoły założyli jedną 
z największych w świecie bibliotek 

PSP w Jedlance
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Rok 
dla Niepodległej
W związku z przypadającą 

setną rocznicą odzyskania 
przez Polskę niepodległości 
Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej ogłosiło rok szkolny 
2017/2018 „Rokiem dla Nie-
podległej”. Hasło to było moty-
wem przewodnim wielu działań 
w szkole, które wpisują się w 
obchody 100-lecia odzyskania  
niepodległości przez Polskę.

Uczniowie i nauczyciele 
wzięli udział we wspaniałym 
wydarzeniu edukacyjnym w 
Gminnej Bibliotece Publicz-
nej, jakim było wystąpienie 
dra Sebastiana Piątkowskiego 

z Delegatury IPN w Radomiu. 
Temat spotkania to „Zapo-
mniany Ojciec Niepodległości 
I.J. Paderewski”. Licznie zebrani 
słuchacze dowiedzieli się wielu 
ciekawych informacji o życiu, 
twórczości muzycznej i dzia-
łalności publicznej bohatera 
pokazu multimedialnego.

Z okazji 78. rocznicy zbrodni 
katyńskiej w naszej szkole 
uczniowie obejrzeli prezentację 
opatrzoną szerokim komenta-
rzem nauczyciela historii. Na 
zakończenie delegacja uczniów 
zapaliła symboliczny znicz 
pod ,,Dębem Pamięci” i głazem 
honorującym Edwarda Arnek-
kera. Odbył się również „Rajd 

dla Niepodległej”, czyli wyjazd 
rowerowy do Studzianek Pan-
cernych. Uczniowie, podążając 
malowniczymi szlakami tury-
stycznymi, zwiedzali miejsca 
związane z historią odzyskania 
niepodległości Polski.

Zdrowie 
i bezpieczeństwo
W swoich działaniach mieli-

śmy na uwadze również sze-
roko pojęte bezpieczeństwo. W 
naszej szkole odbywały się Dni 
Zdrowia. Ich głównym celem 
było podniesienie świadomo-
ści na temat zdrowego odży-
wiania i właściwych nawyków 
żywieniowych. Zwrócono także 

uwagę na pozytywne znacze-
nie aktywności fizycznej. 

PSP w Wierzchowinach

publicznych- –Bibliotekę Narodową 
w Warszawie w 1747 r.

Zaprosiliśmy wyjątkowego gościa 
– autora scenariuszy i bajek dla dzieci 
Wojciecha Krupę. Uczniowie obej-
rzeli obrazy namalowane przez pisa-
rza. Autor przedstawił swoje utwory 
oraz odpowiadał na pytania uczniów. 
Otrzymaliśmy książki wraz z dedy-
kacją. Uroczystość przygotowali B. 
Michalska i T. Ostrek.

Dzień Ziemi
27 kwietnia 2018 r. odbył się 

Dzień Ziemi. To z pewnością naj-
bardziej ekologiczna data w ciągu 
całego roku. Przypomina o tym, że 
powinniśmy szanować nasze miejsce 
zamieszkania, któremu tyle zawdzię-
czamy. Apel przygotowała D. Kuchar-
czyk, a w rolę aktorów wcielili się 
uczniowie kl. II. Przedstawili kabaret 
„Rezerwat Śledzi”. Po akademii został 
rozstrzygnięty konkurs plastyczny  
o treściach ekologicznych.

Wiwat Maj!
Rocznica uchwalenia Konstytucji 

3 maja to ważna data dla Polaków. 
Jest to wspaniała możliwość, by 
uzmysłowić wszystkim, jak ważną 
rolę i znaczenie mają słowa: Ojczy-
zna i patriotyzm. Montaż słowno
-muzyczny przygotowała A. Lipiec. 
Uczniowie zaprezentowali wydarze-
nia związane z obradami Sejmu Wiel-
kiego. Hasłem przewodnim apelu 
były słowa: ,,Nauczmy się na pamięć 
tego kraju...”

Najważniejsza współpraca
Dzięki aktywności dyrektora 

Ryszarda Dziury i wspaniałej współ-
pracy z przewodniczącą Rady Rodzi-
ców Magdaleną Trzmiel-Wieteską 
oraz instytucjami i ludźmi dobrej 
woli, którym leży na sercu dobro 
dzieci i poprawa jakości pracy szkoły, 
w ostatnim okresie pozyskaliśmy 
mnóstwo pomocy dydaktycznych. 
Za ich nieodpłatne przekazanie 
serdecznie dziękujemy oddziałowi  
IPN w Radomiu.

Pierwsze prawo jazdy
19 kwietnia uczniowie kl. IV i 

V uczestniczyli w egzaminie na 
kartę rowerową. Nad przebiegiem 
egzaminu czuwała sierż. szt. Edyta 
Zaczkowska z Komisariatu Poli-
cji w Jedlińsku i dyrektor szkoły 
Ryszard Dziura. Egzamin składał się 
z części praktycznej (jazda na placu 
manewrowym) i teoretycznej – test 
komputerowy. Młodzi rowerzyści 

nabyli także umiejętności z obsługi 
technicznej roweru i pomocy przed-
medycznej. W tym roku kartę otrzy-
mało 20 uczniów. Nowe uprawnie-
nia przydadzą się na wakacyjne 
wycieczki. Egzaminy przeprowadzali: 
A. Bińkowska i M. Kilar.

Dzień Rodziny
Jest to chwila wyczekiwana przez 

dzieci. Wtedy świętujemy Dzień 
Dziecka. Szkoła stoi otworem dla 
wszystkich. W tym roku bawiliśmy 
się na pikniku. Pogoda, humory – to 
dzięki temu piknik zyskał oprawę, a 
zebrani z uśmiechem i dumą oglą-
dali pociechy. Dzieci dały popis 
umiejętności wokalnych. Wspa-
niała zabawa, moc atrakcji, zawody 
sportowe, słodkości i lody – tak 
dzieci spędziły ten dzień wśród 
przyjaciół, nauczycieli i rodziców. 
Organizatorki to: A. Bińkowska  
i A. Szymańska.

Mali sportowcy
W duchu rywalizacji rozpoczęto 

sportowe zmagania w V Olimpiadzie 
Przedszkolaka we Wsoli. Najmłodsi 
zawodnicy zmagali się w wielu dys-
cyplinach. Integralną częścią były 
występy artystyczne przygotowane 
przez poszczególne drużyny. Wielkie 
emocje nie opuszczały zawodników i 
rodziców. W zmaganiach przedszko-
laków zajęliśmy III miejsce. Brawo 
dla dzieci i K. Paduszek.

Bijemy rekord
„Jak nie czytam, jak czytam!” – 

tak brzmi motto ogólnopolskiej 
akcji masowego czytania, w której 

bierzemy udział po raz kolejny. 8 
czerwca o godz. 10:00 uczestniczy-
liśmy w ustanowieniu rekordu czy-
tania w jednym momencie. Ucznio-
wie z nauczycielami czytali to, co 
każdy lubi. Czytaliśmy w parku przed 
szkołą, gdzie została przygotowana 
kolorowa przestrzeń dla czytelni-
ków. Starsi czytali młodszym, dzieci 
nauczycielom. Czytanie to nieod-
kryte światy, które warto pokazy-
wać dzieciom. Akcję przeprowadziła 
A. Paszkiewicz.

Nauka poprzez zabawę
12 czerwca 2018 r. dzieci z 

oddziału przedszkolnego i uczniowie 
kl. I–III wraz z wychowawcami byli 
na wycieczce w Oceanarium i Parku 
Miniatur w Zagnańsku. Jest to wyjąt-
kowe miejsce, w którym w ciągu 
dnia możliwa była podróż dookoła 
świata. Podziwialiśmy też „Bartka” 
– najstarszy dąb w Polsce. Niesa-
mowitych doznań dostarczył świat 
wodny. Organizatorem wyjazdu  
była A. Szymańska.

Konkursy gminne
W Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Jedlińsku odbyło się rozstrzygnię-
cie II Gminnego Konkursu „Rodzina 
– Dom – Miłość”. Celem było pogłę-
bianie świadomości dzieci na temat 
wartości i roli rodziny w życiu czło-
wieka. Zadaniem było nagranie, 
za pomocą telefonu komórkowego 
krótkiego filmu promującego hasło 
konkursu. Uczniowie pod opieką A. 
Szymańskiej z kl. III zajęli II miejsce! 
Gratulujemy!

W PSP w Bierwcach wygraliśmy 
i zajęliśmy I miejsce w Konkursie 
Historycznym „Nasza Historia w 
Obrazach” zorganizowanym z okazji 
stulecia odzyskania niepodległo-
ści. Uczniów kl. VII przygotowały M. 
Mucha i J. Salak.

W PSP w Wierzchowinach roz-
strzygnięto konkursy w ramach X 
rocznicy nadania imienia szkole. 
Informujemy, że w Konkursie Lite-
rackim „Sentencje Prymasa Tysiącle-
cia” w kategorii klas IV–VI uczennica 
kl. VI zdobyła wyróżnienie, a uczen-
nica kl. VII miejsce II w kategorii kl. 
VII i gimnazjalnych. Opiekunem była 
A. Paszkiewicz.

W Konkursie Fotograficznym 
„Archiwalne portrety, myśli i rozwa-
żania Kardynała S. Wyszyńskiego 
w obiektywie młodego pokolenia” 
III miejsce zajęła uczennica klasy 
VII pod opieką M. Machnio. Laure-
aci otrzymali nagrody rzeczowe i 
pamiątkowe dyplomy.

W ZSP w Jedlińsku odbyło się 
podsumowanie konkursów zor-
ganizowanych w roku szkolnym 
2017/2018. Wśród laureatów nie 
zabrakło uczniów z naszej szkoły. 
Z dumą prezentujemy osiągnię-
cia naszych uczniów: Konkurs „Czy 
znasz swoją gminę?” – I miejsce dru-
żynowo – opiekun M. Kosno; Konkurs 
Ortograficzny „o Pióro Wójta Gminy 
Jedlińsk” – III miejsce w kategorii klas 
VII – opiekun A. Paszkiewicz.

W Bierwcach nasi młodzi piłkarze 
zdobyli II miejsce w Gminnych Zawo-
dach o Puchar Dyrektora Szkoły w 
Zawadach Starych. Gratulujemy 
chłopcom i A. Bińkowskiej oraz 
dyrektorowi Ryszardowi Dziurze.

Zakończenie roku 
szkolnego 2017/2018
22 czerwca 2018 r. odbyło się uro-

czyste zakończenie roku szkolnego 
2017/2018. Głos zabrał dyrektor 
szkoły Ryszard Dziura, który ser-
decznie podziękował społeczności 
szkolnej za kolejny rok wytężonej 
pracy i życzył wszystkim udanych 
i bezpiecznych wakacji. Następnie 
zostały wręczone nagrody za wyniki 
w nauce i czytelnictwie oraz za 100% 
frekwencję.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy 
Radzie Rodziców, wszystkim przy-
jaciołom szkoły za pomoc, wsparcie 
i życzliwość okazaną społeczności 
szkolnej w minionym roku szkolnym. 
Życzymy wszystkim udanych wakacji!

Anna Paszkiewicz
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W ramach Tygodnia Profilak-
tyki odbyły się m.in.: konkursy i 
zabawy świetlicowe – jak zacho-
wać się przy stole, zawody 
„mądrej głowy” – pytania na 
temat zdrowia i sportu, projek-
cja filmu „Mój ulubiony posi-
łek”, konkursy sprawnościowe 
„zdrowo i na sportowo”, testy 
na temat zdrowia oraz gminny 
konkurs promujący życie bez 
nałogów „Alkohol niszczy nas, 
alkohol niszcz was”. Wszyst-
kie te działania miały na celu 
poszerzenie wiedzy dotyczą-
cej zdrowego stylu życia oraz 
kształtowania prawidłowych 
nawyków i postaw mających na 
celu utrzymanie zdrowia.

Uczniowie uczestniczyli 
także w warsztatach profi-
laktycznych na temat uzależ-
nień, głównie – fonoholizmu, 
które poprowadziła psycho-
log Katarzyna Stybak-Kawa. 
Głównym celem warsztatów 
było uświadomienie młodym 
ludziom zagrożeń związanych 
z bezrefleksyjnym używaniem, 
nadużywaniem i niewłaściwym 
wykorzystywaniem telefonu 
komórkowego. 

Odbyło się również spotka-
nie z przedstawicielami Policji. 
Uczniowie z dużym zaintere-
sowaniem wysłuchali prelek-
cji dotyczącej bezpiecznego 
uczestnictwa w ruchu drogo-
wym. Zostali uwrażliwieni na 
potrzebę bycia widocznym na 
drodze. Najmłodszym przeka-
zano wiele cennych informacji 
takich jak: znaczenie elemen-
tów odblaskowych, poruszanie 
się po właściwej stronie drogi, 
zasady przechodzenia przez 
jezdnię. Uczniowie dowiedzieli 
się także o niebezpieczeń-
stwie, jakie niesie korzysta-
nie w drodze ze smartfonów 
i innych urządzeń elektro-
nicznych oraz zaznajomili się 
z właściwymi zachowaniami  
w sytuacji zagrożeń.

Wycieczki
Wyjazdy i wycieczki to dobry 

sposób na zdobywanie nowych 

doświadczeń. Uczniowie naszej 
szkoły odwiedzili Park Trampo-
lin w Radomiu. Gimnazjaliści 
w ramach współpracy z ZDZ w 
Radomiu uczestniczyli w warsz-
tatach fryzjersko-kosmetycz-
nych, kulinarnych, wojskowych 
i policyjnych. Mieli również 
okazję sprawdzić na strzelnicy 
swoje umiejętności strzeleckie. 
Obejrzeli też pokazy, podczas 
których uczniowie ZDZ prezen-
towali swoje umiejętności. W 
kwietniu odbyły się warsztaty 
gotowania w restauracji Pizza 
Hut w Radomiu. W maju wycho-
wankowie oddziału przedszkol-
nego przeżyli niezapomniany 
wyjazd do Krainy Marzeń w 
Radomiu. W czerwcu młodsi 
uczniowie udali się do Ogrodu 
Zoologicznego w Warszawie. 
Zaś starsi wyruszyli do Kra-
kowa i Energylandii.

Sukcesy
Poprzez udział w różnych 

przedsięwzięciach uczniowie 
i nauczyciele osiągali kolejne 
sukcesy. Uczniowie naszej 
szkoły uczestniczyli w Rajdzie 
Spódnicowym Śladami Witolda 
Gombrowicza, podczas któ-
rego odbył się konkurs wiedzy 
na temat życia i twórczości 
Witolda Gombrowicza oraz wie-
dzy dotyczącej gminy Jedlińsk. 
Uczniowie naszej szkoły zajęli 
w tym konkursie III miejsce.

4 czerwca 2018 r. w naszej 
placówce odbyło się podsumo-
wanie konkursu, który ogłosił 
Związek Gmin Radomka. Kon-
kurs filmowy pt. „Radomka 
– rzeka, która urzeka” był skie-
rowany do uczniów klas gim-
nazjalnych z terenu gmin nale-
żących do Związku. Uczniowie 
mieli przygotować film promu-
jący walory Radomki. W rado-
snej atmosferze odbyło się 
rozdanie atrakcyjnych nagród. 
Zwieńczeniem spotkania było 
wspólne oglądanie nagrodzo-
nych filmów. Ogromną radością 
jest dla nas fakt, że wśród zwy-
cięzców znalazł się uczeń naszej 
szkoły, Dawid Drewnowski, któ-

remu gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów. Uczniowie 
klasy IV, Amelia Dyziak oraz 
Cezary Cielniak, w konkursie 
piosenki w języku angielskim w 
Jedlińsku wyśpiewali III miejsce 
w kategorii zespół.

14 czerwca 2018 r. w Urzę-
dzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Mazowieckiego, w 
Departamencie Ochrony Śro-
dowiska, odbyło się podsumo-
wanie corocznego konkursu 
zbiórki makulatury oraz surow-
ców wtórnych. Na tę uroczy-
stość udała się dyrektor Dorota 
Dobosz wraz przedstawicielami 
uczniów naszej szkoły. Nasza 
placówka zajęła II miejsce w 
kategorii szkół do 200 uczniów. 
Po wręczeniu dyplomów odbył 
się pokaz doświadczeń fizycz-
nych i chemicznych, następnie 
poczęstunek, po którym dyrek-
tor szkoły odebrała nagrody. 
Otrzymaliśmy m.in.: projektor, 
zestaw szkła i wyposażenia 
laboratoryjnego, globus kon-
turowy, budowa człowieka – 
zestaw magnetyczny, plansze 
ścienne oraz zestawy terapeu-
tyczne.

15 czerwca ośmioosobowa 
grupa uczniów naszej szkoły 
udała się do Domaniowa, aby 
uczestniczyć w corocznym raj-
dzie rowerowym. Troje uczniów 
naszej szkoły reprezentowało 
nas w konkursach przygoto-
wanych przez organizatorów. 
Jakub Prygiel zajął IV miejsce 
w konkursie wiedzy o Związku 
Gmin „Radomka”, Angelika 
Kowalczyk zajęła III miejsce w 
konkursie wiedzy o powiecie 
radomskim, a Maciej Sumiński 
zwyciężył w konkurencji spraw-
nościowej i otrzymał rower.

Życie 
szkolne
Życie szkolne urozmaicały 

również występy, warsztaty 
muzyczne oraz nauka prezen-
towana w ciekawy sposób. Już 
po raz trzeci odbyły się Dni 
Doświadczeń Fizycznych. Gim-
nazjaliści mieli okazję samo-

dzielnie zaplanować, wykonać i 
omówić na forum klasy najcie-
kawsze ich zdaniem ekspery-
menty z zakresu fizyki.

6 czerwca w naszej szkole 
gościliśmy muzyków z Fundacji 
Pro Civitas Bono, którzy popu-
laryzowali tradycje muzyczne 
i taneczne radomskiej wsi 
w ramach projektu „Odkry-
wamy dziedzictwo kulturowe 
Radomszczyzny”. Podczas 
warsztatów dzieci obejrzały 
radomskie tańce, zwyczaje i 
obyczaje z nimi związane oraz 
zabawy. Artyści opowiadali 
dzieciom o kulturze ludowej 
oraz prezentowali własnoręcz-
nie wykonane stroje ludowe.

Uczniowie naszej szkoły 
zaprezentowali ciekawy pro-
gram podczas gminnej Sobótki 
w Jedlińsku. Przypomnieli 
legendę Kraszewskiego, 
zaśpiewali piosenki znanych 
zespołów: Alibabki i Trubadurzy. 
Na koniec wykonali wspólny 
taniec, do którego zaprosili 
także widownię. Występ miał 
na celu podtrzymanie bogatych 
tradycji ludowych i przywróce-
nie dawnej świetności obrzę-
dom odbywającym się podczas 
nocy świętojańskiej.

„W podzięce za dar najpięk-
niejszy, za wiedzę i serce” – to 
motto programu artystycznego, 
który uczniowie klas trzecich 
gimnazjalnych na pożegnanie 
zadedykowali społeczności 
szkolnej. Cieszy nas fakt, że 
tegoroczni trzecioklasiści uzy-
skali bardzo dobre wyniki na 
egzaminie gimnazjalnym.

„Panta rhei”
W dniu zakończenia roku 

szkolnego nastąpił moment 
pożegnania dyrektor Doroty 
Dobosz, która od września 
2018 r. będzie kierowała 
Zespołem Szkolno-Przedszkol-
nym we Wsoli.

 Przedstawiciele Rady Rodzi-
ców, uczniów i nauczycieli oraz 
pracowników obsługi podzię-
kowali dyrektor Dobosz za pię-
cioletnią pracę, w czasie której 
była przewodnikiem i przyja-
cielem szkoły. Padły wyrazy 
wdzięczności za wieloletnie 
zaangażowanie w edukację, 
wychowanie oraz nieustanne 
starania, aby szkoła była odno-
wiona i nowocześnie wyposa-
żona.

Dyrektor nie ukrywała wzru-
szenia, skierowała do wszyst-
kich słowa podziękowania za 
wspólną pracę. Przywołała 
wspomnienia, które zachowa w 
swoim sercu i obiecała odwie-
dzać naszą szkołę. Wszyscy 
życzyli jej sukcesów i serdecz-
nej, rodzinnej atmosfery wśród 
nowych współpracowników.

Patrycja Wieczorek
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Co w „murach“ piszczy...
Z okazji Dnia Patrona naszej 

szkoły w tym roku odbyło się 
spotkanie z M. Sołtysiakiem – 
pracownikiem Instytutu Pamięci 
Narodowej. Tematem wykładu 
była historia Batalionów Chłop-
skich. Uczniowie klas starszych 
obejrzeli fragment filmu o Janie 
Sońta ps. „Ośka” – dowódcy zgru-
powania. Szkoła otrzymała także 
upominki o tematyce historycz-
nej. W kwietniu reprezentacja 
pocztu sztandarowego wraz 
z dyrektor szkoły B. Deleska 
uczestniczyła w obchodach Dnia 
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 
oraz setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości, które odbyły się 
na terenie PSP w Jedlance. Pod-
czas uroczystości złożono kwiaty, 
zapalono znicze pod pomnikiem 
Głazy Pamięci i Dąb Katyński oraz 
uczczono minutą ciszy zamor-
dowanych w Katyniu Polaków. 
Pod koniec kwietnia świętowa-
liśmy także rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji 
uczniowie z oddziału IV przygo-
towali specjalny program arty-
styczny bogaty w pieśni patrio-
tyczne. W maju z kolei wszyscy 
uczniowie wyrazili swoją miłość 
i wdzięczność rodzicom podczas 
akademii z okazji Dnia Matki i 
Dnia Ojca. Zaprezentowano wier-
sze, piosenki, układy taneczne, 
a na koniec odśpiewano głośno 
„Sto lat“ i wręczono własno-
ręcznie wykonane upominki. W 
czerwcu nastał długo oczekiwany 
przez wszystkich uczniów Dzień 
Dziecka. Tego dnia w szkole 
odbyła się VI Szkolna Olimpiada 
Sportowa. Do udziału w zawo-
dach zaangażowano wszystkich 
uczniów, którzy podzieleni na 
zespoły rywalizowali ze sobą 
w konkurencjach sportowych 
i z wiedzy. Na koniec zabaw 
wszyscy otrzymali od Rady 
Rodziców lody. W ostatnim mie-
siącu nauki w szkole została 
przeprowadzona ogólnopolska 

akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom 
Poezję Patriotyczną“. Uczniowie 
czytali wiersze, których tematyka 
nawiązywała do obchodów 100-
lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Ze względu na 
te okoliczności przeprowadzono 
także Noc Bibliotek. Zanim rok 
szkolny dobiegł końca, uczniowie 
zaprezentowali się na Sobótce, 
która odbyła się 17 czerwca na 
terenie OSiR w Jedlińsku. Przygo-
towane widowisko nawiązywało 
do zwyczaju nocy świętojańskiej 
– uczniowie śpiewali i tańczyli, 
a całość występu wzbogaciły 
stroje i własnoręcznie wyko-
nane przez uczennice wianki  
na głowach.

Podróże dalekie i bliskie
12 kwietnia 2018 roku ucznio-

wie oddziałów IV–VI udali się na 
wycieczkę do Teatru Powszech-
nego w Radomiu na spektakl 
„Ania z Zielonego Wzgórza“, 
gdzie obejrzeli widowisko pełne 
śpiewu i tańca, opowiadające 
o losach niezwykłej rudowłosej 
dziewczynki. W czerwcu ucznio-
wie oddziałów 0–III odbyli jedno-
dniową wycieczkę, podczas któ-
rej zwiedzili Opatów, spacerowali 
Podziemną Trasą Turystyczną, 
podziwiali XII-wieczną romańską 

kolegiatę oraz Bramę Warszaw-
ską, a także odwiedzili Paca-
nowo. Starsi uczniowie naszej 
szkoły z kolei udali się na trzy-
dniową wycieczkę do Trójmiasta. 
W dniach 14–15 czerwca 2018 
r. zwiedzili Gdynię, a w niej „Dar 
Pomorza“ oraz odbyli rejs po por-
cie gdyńskim statkiem „Marina“. 
Wizytę w Gdyni zakończyli zdję-
ciami na Skwerze Kościuszki. 

W Sopocie odbyli spacer po 
najdłuższym molo w Europie 
oraz po reprezentacyjnej ulicy 
Bohaterów Monte Cassino. W 
czasie wycieczki zwiedzili także 
Hel, a tam fokarium oraz latarnię 
morską. W Gdańsku spacerowali 
traktem kupieckim, zobaczyli 
Fontannę Neptuna oraz Pomnik 
Obrońców Wybrzeża na Wester-
platte.

Nasze sukcesy
Wraz z nadejściem wiosny 

ruszył sezon konkursów przed-
miotowych i zawodów sporto-
wych. W kwietniu odbyły się eli-
minacje do Międzypowiatowych 
Indywidualnych Biegów Przeła-
jowych Dziewcząt i Chłopców w 
ramach Mazowieckich Igrzysk 
Dzieci. W finale tych zawodów A. 
Bednarek i P. Trzaskowska zajęli 
II miejsca w swoich kategoriach, 

a L. Firlej – III. W klasyfikacji szkół 
podstawowych uplasowaliśmy 
się na III pozycji. W maju repre-
zentanci szkoły wzięli udział 
w Powiatowym Czworoboju. 
Zarówno dziewczęta jak i chłopcy 
uplasowali się na IV pozycjach. 
W majowym rajdzie śladami W. 
Gombrowicza nasza spódnica 
zajęła I miejsce, a w III Ulicznym 
Biegu Kościuszkowskim poszcze-
gólne grupy reprezentacyjne 
w czterech kategoriach wieko-
wych znalazły się na dwóch II 
miejscach i dwóch III. Najmłodsi 
uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w IV Gminnej Olimpiadzie 
Przedszkolaka, zajmując V miej-
sce. W czerwcu w naszej szkole 
rozegrany został IV Gminny 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Dyrektora Szkoły PSP w Starych 
Zawadach. Nasza reprezentacja 
zajęła IV miejsce. W Diecezjalnym 
Konkursie Plastycznym pt. ,,Dary 
Ducha Świętego w moim życiu”, 
który odbył się w maju, F. Rdza-
nek z kl. I otrzymał wyróżnienie. 
W Gminnym Konkursie Matema-
tycznym „Maths in English” grupa 
reprezentująca naszą szkołę oraz 
J. Kowalczyk z kl. VII w rywalizacji 
indywidualnej uplasowali się na 
dwóch II miejscach. W Gminnym 
Konkursie „Alkohol niszczy nas, 
alkohol niszczy was” I miejsce 
zdobył J. Malinowski z kl. VII. 

W XVIII Gminnym Konkursie 
Matematycznym zespół uczniów 
z klasy VI zajął IV miejsce. W 
XVI Gminnym Konkursie Wiedzy 
o Regionie drużyna dziewcząt z 
naszej szkoły zdobyła IV miejsce. 
W III Gminnym Konkursie Ortogra-
ficznym laureatami nagród zostali 
I. Bartos (kl. IV) – IV miejsce oraz J. 
Kowalczyk (kl. VII) – II miejsce. W 
Gminnym Konkursie Historycz-
nym „Nasza Historia w Obrazach“ 
dwuosobowy skład reprezenta-
cyjny został wyróżniony. 

W Gminnym Konkursie Foto-
graficznym „Wy jesteście poko-
leniem przyszłości…” K. Ofianew-
ska (kl. VI) zajęła II miejsce. W 
Gminnym Konkursie Literackim 
„Sentencje Prymasa Tysiącle-
cia“ K. Górnik (kl. VI) zdobyła II 
nagrodę, a J. Malinowski (kl. VII)  
dostał wyróżnienie. 

W III Gminnym Konkursie „W 
zdrowym ciele – zdrowy duch.” 
nasza drużyna zajęła I miejsce. W 
XVII edycji Gminnego Konkursu 
Plastycznego „Chrońmy by prze-
trwać….” Sz. Górski (kl. IV) zdobył 
III miejsce, a I. Bartos i W. Broda 
z kl. IV otrzymali wyróżnienie. W 
II Gminnym Konkursie „Rodzina – 
dom miłości“ zdobyliśmy I miejsca 
w dwóch kategoriach – uczniów 
oddziału I oraz w kategorii klas 
starszych (I. Bartos z kl. IV). W 
Gminnym Konkursie „English 
Five“ J. Kowalczyk z kl. VII zdobył 
II miejsce. 

Ewa Murdza

PSP w Starych Zawadach
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Obóz językowy EUROWEEK
W dniach od 27 kwietnia do 1 

maja 2018 r. młodzież z naszej 
szkoły w liczbie 43 uczestników z 
klas 5–7 i gimnazjum przebywała 
na obozie językowym Euroweek 
w Międzygórzu. Uczniowie mieli 
okazję spotkać wolontariuszy 
m.in. z Filipin, Indii, Wietnamu, 
Nepalu, Meksyku i Dominikany. 
Przez cały okres szkolenia ucznio-
wie obozu mieli okazję aktywnie 
pracować w różnych grupach, 
zdobywać wiedzę, a także odna-
leźć swoją rolę w czasie pracy 
zespołowej. Uczniowie dowie-
dzieli się w jaki sposób podejść 
do poszukiwania pracy, aby 
osiągnąć sukces w postaci zdo-
bycia wymarzonego stanowiska, 
pozycji w wyuczonym zawodzie. 
Oczywiście był czas na wspólną 
integrację podczas tematycz-
nych wieczorków. Wyjazd 
zaliczamy do bardzo udanych  
i czekamy na kolejny za rok.

Konkurs Ortograficzny
W dniu 18 maja 2018 r. ucznio-

wie rywalizowali w III Gminnym 
Konkursie Ortograficznym „O 
Pióro Wójta Gminy Jedlińsk”, któ-
rego organizatorem była nasza 
szkoła. W konkursie wzięli udział 
uczniowie klas IV– VII szkół 
podstawowych gminy Jedlińsk: 
PSP Bierwce, PSP Jedlanka, PSP 
Wierzchowiny, PSP Stare Zawady, 
PSP Ludwików, ZSP Wsola i ZSP 
Jedlińsk. Szkoły wytypowały 
jednego ucznia z każdej klasy. 

Konkurs odbył się w czterech 
kategoriach. Wszyscy uczestnicy 
musieli zmierzyć się ze znajomo-
ścią zasad ortograficznych i dyk-
tandem pełnym pułapek. Wręcze-
nie nagród i dyplomów nastąpiło 
podczas uroczystości Podsu-
mowaniu Konkursów Gminnych  
7 czerwca 2018 r.

Dzień dobry, 
Panie Witoldzie!
W dniu 18 maja 2018 r. odbył 

się XI Rajd Spódnicowy Śladami 
Witolda Gombrowicza.

Organizatorami i sponsorami 
rajdu byli: Koło Turystyczne 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Jedlińsku pod czujnym okiem 
Agnieszki Migi, Zarząd Oddziału 
Mazowieckiego Polskiego Towa-
rzystwa Schronisk Młodzieżo-
wych „Ziemia Radomska”, Sta-
rostwo Powiatowe w Radomiu i 
Urząd Gminy w Jedlińsku. Celem 
rajdu było propagowanie tury-
styki pieszej, poznanie zabyt-
ków i pomników przyrody ziemi 
jedlińskiej, poszerzenie wiedzy 
związanej z życiem i twórczością 
W. Gombrowicza oraz integracja 
grup młodzieży. Rajd rozpoczął 
się przy pomniku raka w Rynku 
w Jedlińsku, następnie trasa wio-
dła do kościoła parafialnego pw. 
św. Apostołów Piotra i Andrzeja 
w Jedlińsku, w którym ks. Filip 
Gumiński zapoznał „rajdowiczów” 
nie tylko z historią Jedlińska, ale 
także z informacją o barokowym 
kościele i jego architekturze. 

Wyczekana przez wszystkich 
bezdeszczowa pogoda oraz 
wędrówka przez ukwiecone łąki 
i pachnące sosnową żywicą lasy 
były znakomitym dodatkiem do 
przyrodniczej opowieści Grzego-
rza Rokicińskiego – leśniczego w 
Nadleśnictwie Radom. Zmęczeni, 
ale radośni wszyscy dotarli do 
Muzeum Gombrowicza we Wsoli, 
gdzie dzięki gościnności Toma-
sza Tyczyńskiego i pracowników 
muzeum mogli obejrzeć pamiątki 
związane z twórcą. Finałem 
rajdu był wspólny odpoczynek 
przy śpiewie piosenek, pieczo-
nej kiełbasce, herbatce i odrobi-
nie słodyczy. Pod rozłożystymi 
drzewami gombrowiczowskiego 
parku odbyły się konkursowe 
zmagania. Tytuł posiadaczy „naj-
efektowniejszej spódnicy” uzy-
skali uczniowie z PSP w Starych 
Zawadach, PSP w Bierwcach 
oraz PSP w Parznicach. Puchary 
i nagrody w konkursie wiedzy 
na temat twórczości W. Gombro-
wicza otrzymali z rąk dyrektor 
Elżbiety Religi: PSP w Sławnie, 
ZSP w Jedlińsku oraz PSP w 
Wierzchowinach. Turystyczna 
wędrówka zjednoczyła wszyst-
kich i zapewne na długo pozosta-
nie w pamięci.

Amerykańscy goście 
w naszej szkole
W dniu 24 maja 2018 r. naszą 

szkołę odwiedzili dyplomaci 
amerykańscy: vice konsul przy 
Ambasadzie USA w Warszawie 
Karolina Orton, Michael Keller, 
Monika Rokicka – pracownik 
ambasady oraz Urszula Malmon 
i Karolina Adamczyk z Ameri-

can Corner Radom. Spotkanie 
to część ogólnopolskiego pro-
jektu, który zakłada świętowanie 
setnej rocznicy ustanowienia 
stosunków dyplomatycznych 
między USA a Polską. W trak-
cie spotkania uczniowie zostali 
zapoznani z działalnością Ame-
rican Corner Radom oraz możli-
wości poszerzenia swojej wiedzy 
na temat Stanów Zjednoczonych 
poprzez uczestnictwo w rozma-
itych wydarzeniach, programach 
i konwersacjach językowych. 
Konsul opowiedziała o progra-
mach Work&Travel, Au Pair oraz 
możliwościach studiowania w 
USA. Prezentacja była prowa-
dzona w języku polskim i języku 
angielskim. Uczniowie byli bar-
dzo zainteresowani. Zacieka-
wieni uczestnicy spotkania zada-
wali wiele pytań. Spotkanie z 
American Corner było ciekawym 
przeżyciem, wyszliśmy uśmiech-
nięci i napełnieni wiedzą o USA.

„O Kościuszko, 
piękny wzorze!...”
29 maja w naszej szkole miały 

miejsce uroczyste obchody 
Dnia Patrona połączone z pod-
sumowaniem działań w ramach  
projektu Rok Tadeusza 
Kościuszki. W pierwszej części 
uroczystości, która odbywała się 
przed budynkiem szkoły zgro-
madzeni goście oraz uczniowie 
wysłuchali Apelu Pamięci Oręża 
Polskiego przygotowanego 
przez Liceum Kadetów Rzeczy-
pospolitej z Lipin. Druga część 
obchodów obejmowała występ 
Orkiestry Dętej Boni Angeli pod 
kierunkiem Zbigniewa Bidziń-
kiego, podsumowanie konkur-
sów, zarówno plastycznych, jak i 
wiedzy oraz program artystyczny 
przygotowany przez uczniów 
naszej szkoły. Na koniec wszyscy 
uczestnicy obejrzeli pokaz musz-
try paradnej w wykonaniu kade-
tów. Uroczystość była wspaniałą 
lekcją historii i patriotyzmu.

,,Zmieniajmy otaczający nas 
świat, papierosom powiedzmy 
stanowczo NIE"

25 maja 2018 r. w naszej 
szkole odbyło się podsumowanie 
programu profilaktycznego doty-
czącego szkodliwości palenia 
tytoniu. Podsumowano szereg 
działań, które odbywały się w 
ramach programu. Wydarzenie 
uświetnił występ uczniów klasy 
VIa, którzy świetnie wcielili się 
w role młodych naukowców prze-
strzegających przed paleniem.

Rodzina jest kluczem 
do szczęścia… czyli o Dniu 
Rodziny

Jak co roku w naszej szkole 
maj to miesiąc, w którym przed-
szkolaki i uczniowie klas 1–3 
z wielkim zaangażowaniem i 
trudem przygotowują występy 

ZSP w Jedlińsku
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dla ukochanych mam i tatu-
siów. Bogaty i piękny program 
przygotowany przez najmłod-
szych wzruszał rodziców i dawał 
powody do dumy i zadowolenia 
ze swoich pociech.

Wyjść poza schemat…
W dniu 30 maja odbył się 

spektakl profilaktyczny dla 
uczniów klas czwartych i pią-
tych pt.: „Wyjść poza schemat” 
w wykonaniu Impresariatu Arty-
stycznego z Krakowa. Aktorzy 
poruszyli problematykę cyber-
przemocy. Ukazali, jak łatwo za 
pomocą obraźliwych SMS-ów 
i filmików, można skrzywdzić 
drugą osobę. Spektakl uświa-
domił naszym uczniom, że takie 
niby „niewinne zabawy” nigdy 
nie kończą się dobrze. W drugiej 
części aktorzy przekonywali, iż 
zawsze trzeba reagować na 
przemoc, bo jej celem może 
stać się każdy z nas.

Popołudnie 
z podstawówką
10 czerwca na terenie naszej 

placówki odbyła się impreza dla 
mieszkańców gminy Jedlińsk 
,,Popołudnie z podstawówką”. 
Nasza szkoła była organizato-
rem tego wydarzenia. Wiele 
atrakcji, m.in.: konkursy, pro-
fesjonalna tresura psów, zjeż-
dżalnie, malowanie twarzy 
i paznokci, loteria fantowa 
przyciągnęło zarówno dzieci 
jak i dorosłych. Dziękujemy 
za ogromne zaangażowanie i 
wsparcie nauczycielom, rodzi-
com i sponsorom dzięki, którym 
udało się zorganizować po raz 
kolejny tak wspaniałą imprezę. 

Dziękujemy wójtowi Kamilowi 
Dziewierzowi za obecność i 
wsparcie naszej inicjatywy.

Konkurs 
Piosenki Angielskiej
12 czerwca w naszej szkole 

odbyła się X edycja Gminnego 
Konkursu Piosenki Angielskiej. 
Cieszymy się, że wzięło w niej 
udział 5 szkół z terenu gminy 
Jedlińsk. Uczniowie mogli 
zaprezentować swoje umiejęt-
ności wokalne w dwóch kate-
goriach: zespół i solista. Jury 
w kategorii zespół wyłoniło 
następujących zwycięzców: I 
miejsce zajął Zespół Szkolno
-Przedszkolny we Wsoli, II miej-
sce zdobyła Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Bierwcach, a 
III miejsce przypadło Publicz-
nej Szkole Podstawowej  
w Wierzchowinach.

W kategorii solista zwycię-
żyła Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Bierwcach, II miejsce 
zajął uczeń z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego we Wsoli, 
natomiast III miejsce zajęła 
nasza reprezentantka – Wik-
toria Malinowska z klasy VIIb. 
Wszystkim bardzo serdecznie 
gratulujemy, życzymy dalszych 
sukcesów i już dziś zapraszamy 
za rok.

Podsumowanie
 gminnych konkursów 
W dniu 7 czerwca 2018 r. w 

naszej szkole odbyło się pod-
sumowanie gminnych konkur-
sów. Wszystkich zaproszonych 
gości powitała dyrektor szkoły 
Elżbieta Religa, która wraz z 

koordynatorami poszczegól-
nych konkursów dokonała ich 
podsumowania.

Jako pierwsza Bożena Krupa, 
nauczycielka matematyki w 
ZSP w Jedlińsku, dokonała 
podsumowania XVIII edycji 
Gminnego Konkursu Matema-
tycznego o treściach ekolo-
gicznych pod hasłem: „Plastik”. 
Nagrodzono 24 uczniów za 
uzyskanie I, II i III miejsc oraz 
wręczono nagrody pociesze-
nia. Następnie XVII edycję 
Gminnego Konkursu Plastycz-
nego „Drugie życie plastiku” 
przedstawiła nauczycielka pla-
styki Teresa Leśniewska. 

Kolejne podsumowanie 
przypadło w udziale dyrek-
tor Elżbiecie Religa, która 
podsumowała XVI edycję 
Gminnego Konkursu Wiedzy 
o Regionie „Czy znasz swoją 
gminę” pod tegorocznym  

hasłem „Plastik”.
Program artystyczny w 

wykonaniu uczniów przygo-
towali nauczyciele z ZSP w 
Jedlińsku, w którym zoba-
czyliśmy przedstawienie „Na 
straganie”, program profilak-
tyczny o szkodliwości tytoniu, 
wysłuchaliśmy piosenki pt. 
„Na wyspach Bergamutach”, 
„Wiosenna czacza” i piosenki 
zespołu muzycznego Agaty 
Kowalczyk oraz taniec „Polka”.

W dniu 8 czerwca odbył się 
apel, na którym podsumowano 
sukcesy uczniów klas I–III w 
ostatnim okresie. Liczna grupa 
otrzymała dyplomy i nagrody 
m.in. w konkursach: plastycz-
nych, ortograficznym, Małych 
Ratowników.

Zakończenie roku
szkolnego
„Na wędrówkę już wyruszyć 

przyszła pora, las nas woła śpie-
wem ptaków, szumem drzew…  
I wołają nas już pola i jeziora….”

Koniec roku szkolnego to czas 
podsumowania dokonań. Dla 
wielu uczniów był to moment 
radosny – ze świadectwem pod 
pachą, z wypiekami na twarzy wra-
cali do domów, myślami będąc już 
na górskim szlaku. Dla absolwen-
tów – chwilą refleksji, wspomnień  
i ostatnim spojrzeniem na mury 
szkoły oraz nauczycieli, pod 
opieką których zdobywali wie-
dzę w klasach gimnazjalnych. 
Z minuty na minutę cichł gwar, 
ustały kroki na korytarzach, 
nawet zmniejszyła się kolejka  
w sekretariacie…

Z okazji zakończenia roku 
szkolnego życzymy Gronu Peda-
gogicznemu i wszystkim Uczniom 
udanych wakacji, wypoczywaj-
cie, gromadźcie siły na następny 
rok szkolny. Nigdy nie zapomnij-
cie o bezpieczeństwie, wszak 
wszyscy pragniemy spotkać się 
we wrześniu zdrowi i szczęśliwi.  
Do zobaczenia we wrześniu!

Justyna Salak
Anna Kraska
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„Alex” w finałach Mistrzostw 
Polski Juniorów Młodszych  

Bardzo dobre strzelanie w czerw-
cowych eliminacjach strefowych do 
finałów OOM z udziałem reprezen-
tantów województwa łódzkiego, 
mazowieckiego, podlaskiego i 
lubelskiego) i zajęcie drugiej lokaty 
umożliwiły zakwalifikowanie się 
Aleksandrze Paluch (ULKS Jedlińsk) 
do XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży   w sportach letnich.  W 
50 strzałach (KPN 50) ustanowiła 
nowy rekord klubu z rezultatem 
492,9 pkt. Aleksandra ustąpiła jedy-
nie Zuzannie Paluchowskiej (Legia 
Warszawa). Na tych samych zawo-
dach drugi rekord klubu, tym razem 
w kategorii młodziczek,  (KPN 50) 
ustanowiła Ewelina Świąder z rezul-
tatem 478,0 pkt. 

Finał olimpiady odbył się we Wro-
cławiu w lipcu. W gronie 70 upraw-
nionych do startu juniorek Ola zajęła 
28 lokatę, będąc 3. zawodniczką z 
Mazowsza z grona 8 zakwalifiko-
wanych. Strzelała równo, osiągając 
ponad 98 pkt w poszczególnych 
seriach. Jedynie pierwszą serię 
zakończyła z rezultatem powyżej 96 
pkt. Później opanowała tremę i pięła 
się w górę w klasyfikacji generalnej. 
Wystrzelała 492,4 pkt a więc tylko 
0,5 pkt mniej od własnego rekordu 
życiowego. Biorąc pod uwagę, że Ola 
pojechała bez trenera klubowego 
(ze względu na koszty) występ 
należy uznać za bardzo udany.    

Brąz nad morzem… 
… i nie chodzi tu wcale o piękną 

opaleniznę. Pod koniec marca 
Ola Paluch, Ewelina Świąder oraz 
Karolina Dużyja celnie strzelały 
się reprezentując  Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w Jedlińsku w finale 
XI Ogólnopolskiej Gimnazjady Strze-
leckiej w Kołobrzegu. Podopieczne 
Mariusza Kilara uzyskały  849,5 
pkt i zajęły 3. miejsce drużynowo 
zdobywając brązowe medale. Złoto 
dla SP Nr 32  z Bydgoszczy - 894,4 

pkt. drugie były reprezentantki PG 
Nr 7 z Białegostoku -  869,2 pkt. 
Przewaga czołowych trzech zespo-
łów  nad kolejnymi ekipami była 
wyraźna. Czwarta drużyna SP Nr 
10 z Nysy zdobyła 750, 8 pkt  a 
kolejne zespoły straciły ponad 100 
pkt do Jedlińska. Indywidualnie 
szóstą lokatę zajęła Ola, ósma była 
najmłodsza w drużynie Ewelina,  
dziewiąta  Karolina. Jeszcze lepszą, 
piątą lokatę, zajęła Ola  w tzw. finale 
australijskim. Wystąpiło w nim 14 
zawodników - dziewczęta i chłopcy,  
którzy w konkursie indywidualnym  
zajęli miejsca 1-7.

Do osiągnięć pierwszej części 
sezonu strzelców ULKS należy zali-
czyć także wicemistrzostwo War-
szawy wywalczone przez Adama 
Rędzię w konkurencji KPN 50 junio-
rów młodszych. 

Drogowiec 
postrachem gospodarzy

Piłkarze GKS Drogowiec Jedlińsk 
w rozgrywkach IV ligi seniorów upla-
sowali się na 10 miejscu. Zdobyli 44 
punkty w 30 meczach. Odnieśli 13 
zwycięstw, 5 remisów i 12 porażek. 
Strzelili 60 bramek, tracąc 40. Szcze-
gólnie pozytywnie należy ocenić 
rundę rewanżową. W niej Drogowiec 
wygrał 8 spotkań, 3 zremisował i 
doznał 4 porażek. 27 pkt zdobytych, 
to o 10 więcej niż w pierwszej run-
dzie. Pewnym paradoksem jest fakt, 
że GKS grał skutecznie na wyjaz-
dach. 6 wygranych: po 2:1 z Pogonią 
Grodzisk Mazowiecki, Wilgą Garwo-
lin, 2:0 ze Spartą Jazgarzew, 4:2 z 
MKS Piaseczno, 1:0 z Błonianką, 7:1 
z Perłą Złotokłos, 1 remis 3:3 z Msz-
czonowianką i porażka 1:2 z Mazu-
rem Karczew to efekt występów w 
roli gości. U siebie było już trochę 
słabiej:  dwie wysokie wygrane 6:0 
z Naprzodem Skórzec i w ostatnim 
meczu rundy 7:0 z rezerwami Znicza 
Pruszków, remisy 0:0 z LKS Promna 
i 1:1 z Energią Kozienice i 3 porażki 
0:2 z Bronią Radom, 1:3 z Oskarem 
Przysucha, 1:2 z Pilicą Białobrzegi. 
Trzeba zwrócić uwagę na to, że GKS 
schodził z boiska pokonany w spo-
tkaniach z drużynami  z pierwszej 
szóstki. Bilans bramkowy +20 to 
osiągnięcie lepsze  od kilku zespo-
łów, które wyprzedziły Drogowca w 
ligowej tabeli. Tytuł króla strzelców 
ligi przypadł Michałowi Kucharczy-
kowi, który 28 razy trafiał do bramki 
rywali. Podsumowując, za pierwszy 
rok w roli czwartoligowców, wszyst-
kim, którzy przyczynili się do końco-
wego wyniku, należą się gratulacje. 

W przygotowaniach do nowego  
sezonu  w Drogowcu zaszły istotne 
zmiany. Zrezygnował z roli szkole-
niowca Paweł Górak, jego funkcję 
powierzono Andrzejowi Koniar-
czykowi. Z zespołu odeszło kilku 
doświadczonych piłkarzy, w ich 
miejsce zostali wprowadzeni pił-
karze z drużyny juniorskiej, która 
dobrze spisywała się w rozgryw-
kach młodzieżowych, wygrywając 
tzw. I Ligę Radomską w rocznikach 

2001/2002. O osiągnięciach mło-
dzieżowych drużyn GKS szczegó-
łowo donosi klubowa strona inter-
netowa. Dodajmy, że w spotkaniu 
sparingowym z Centrum Radom GKS 
wygrał 2:1. Piłkarze mają zaplano-
wane jeszcze gry kontrolne z Ener-
gią Kozienice, Ceramiką Opoczno i 
Stalą Niewiadów. A już 11 sierpnia 
GKS zagra pierwszy mecz ligowy z 
Radomiakiem II Radom na wyjeź-
dzie. Nowymi zespołami w lidze 
są, oprócz Radomiaka, Orzeł Unin  
i KS Raszyn. 

Zabrakło „punkciku”
Zakończyła rozgrywki  drużyna 

SPS „Radmot” Jedlińsk w IV Lidze 
piłki siatkowej seniorów. Prezes 
klubu Roman Wójcik podsumowując  
sezon powiedział – Występ można 
zaliczyć jako bardzo udany.  Nasza 
drużyna,  która debiutowała w tych 
rozgrywkach, wygrała rundę zasad-
niczą i  wywalczyła awans do grupy 
finałowej.  W finale występowały 
po trzy najlepsze zespoły z trzech 
grup, a stawką było zajęcie jednego 
z dwóch pierwszych miejsc premio-
wanych awansem do III Ligi. Walczy-
liśmy z zespołami m.in. z Warszawy, 
Mińska Mazowieckiego, Grodziska 
Mazowieckiego,  które dysponują 
bardzo dobrym zapleczem spor-
towym w postaci hali. Do ostat-
niego spotkania nasza drużyna, 
po wygranej z Mszczonowem 3:2, 
miała szansę na awans. Niestety, 
w ostatnim meczu przegraliśmy z 
Grodziskiem 1:3 i z awansu cieszyli 
się zawodnicy Wolty Warszawa i 
Grodziska Mazowieckiego. Zabra-
kło jednego punktu w końcowej 
klasyfikacji. Ale to są uroki sportu. 
W tym sezonie uczestniczyliśmy  
jeszcze w kilku turniejach zajmując 
dobre miejsca. Jako sukces postrze-
gamy zainteresowanie licznej grupy 
kibiców, którzy nie tylko dopingo-
wali nasz zespół w Jedlińsku,  ale 
także w dużych grupach wspierali 
nas w meczach wyjazdowych. Za 
to  bardzo serdecznie dziękujemy. 
W sezonie 2018/2019 naszym 
celem jest wywalczenie awansu 
do trzeciej ligi. Kolejnym celem jest 
stworzenie drużyn młodzieżowych 
dziewcząt i chłopców i udział tych 
drużyn w turniejach piłki siatkowej. 
Rozważamy także organizację zajęć 
dla młodszych dzieci w wieku 8-10 
lat.  – zakończył. Jednocześnie, za 
pośrednictwem Panoramy, Zarząd 
Stowarzyszenia Sympatyków Piłki 
Siatkowej Jedlińsk bardzo dziękuje 
trenerowi, zawodnikom za ogromne 
zaangażowanie w czasie treningów 
i meczów. Podziękowania kieruje 
także do wszystkich sponsorów, 

władz Gminy Jedlińsk i dyrekcji ZSP 
w Jedlińsku. 

Sztafety w czołówce Polski
Dwie sztafety ZSP Jedlińsk 

wystąpiły w Finale Ogólnopolskim 
w Sztafetowych Biegach Przeła-
jowych. Obie, w konfrontacji z eki-
pami ze szkół sportowych, wypadły 
bardzo dobrze. W Garczynie koło 
Kościerzyny na dystansie 10 x 600 
m szóstą lokatę zajęły dziewczęta 
z klas V-VI, w  kategorii klas gim-
nazjalnych reprezentantki Jedlińska 
ukończyły bieg 10 x 800 m na dzie-
siątym miejscu.

 
Z AREN  IGRZYSK 

MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
O medale i punkty jako pierwsi 

walczyli przełajowcy. Gospodarzem 
zarówno zawodów powiatowych jak 
i rejonowych był Jedlińsk. Zdobywa-
jąc 14 medali w 10 biegach elimi-
nacji powiatowych  aż 47 uczniów 
naszych szkół wywalczyło awans 
do eliminacji międzypowiatowych 
(z każdego biegu kwalifikowało się 
12 zawodników). Kwalifikacje do 
zawodów wojewódzkich uzyskało 
18 uczniów  ZSP Jedlińsk, 3 uczniów 
ze Starych Zawad i po jednym z Bier-
wiec, Jedlanki i Wsoli. W finałach, w 
Kamionie koło Wyszogrodu, w kla-
syfikacji drużynowej dwa medale 
dla młodzieży z Jedlińska. Drugą 
lokatę zajęły dziewczęta, które prze-
grały jednym punktem ze Starymi 
Proboszczewicami. Punktowały dla 
zespołu Agata Ziółek 11 m, Julia 
Ciecieląg 14 m. oraz na dalszych 
miejscach Roksana Hełmińska, Ada 
Walczak, Anna Borowska i Paulina 
Kaszuba. Trzecie miejsce druży-
nowo dla chłopaków, z tą samą 
ilością punktów co druga SP Nowa 
Iwiczna. Wygrała wyraźnie SP 4 z 
Pruszkowa. Dla drużyny punkto-
wali: Adrian Kobza 12 m., Łukasz 
Barszcz 14 m., Jakub Klocek 20 m. 
oraz Jakub Gryza, Michał Rdzanek i 
Adrian Szczepaniak, Siódme miej-
sce wśród dziewcząt w kategorii 
dzieci zajęły uczennice ZSP Jedlińsk. 
Indywidualnie na dystansie 800 m 
najlepiej pobiegła Wiktoria Serafin 
zajmując 23 lokatę.  Kilka metrów 
za nią  finiszowała Julia Stańczyk 
(27m.). Pozycja drużyny z pewno-
ścią mogłaby być wyższa (realnie 
druga), gdyby nie „kolizja” terminów 
różnych imprez. Aż trzy czołowe bie-
gaczki Jedlińska nie wzięły udziału 
w finałach, a zmienniczki  pobiegły 
ambitnie ale zajęły dalsze pozycje. 
Siedemnaste miejsce drużynowo 
zajęli chłopcy ZSP Jedlińsk w kate-
gorii dzieci.  Wynik ten to suma 19. 
m. Bartłomieja Kowalczyka i 35 m. 

Brązowe medalistki 
Ogólnopolskiej Gimnazjady 
Strzeleckiej w Kołobrzegu
Akesandra Paluch, Karolina 
Dużyja i Ewelina Świąder.

•

SPORT

Zakończenie sezonu piłkarzy i siatkarzy w IV ligach,  
jedynaczka w finałach OOM, brąz ZSP w Jedlińsku 
w gimnazjadzie strzeleckiej, sztafety przełajowe 

dziewcząt w finale ogólnopolskim, medale młodzieży  
w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

Beniaminek IV ligi w sezonie 2017/2018 GKS Drogowiec Jedlińsk •



31

Wiktora Stompora. W finałach wzięli 
udział inni reprezentanci naszych 
szkół: Weronika Szot, Oskar Bedna-
rek, Laura Firlej wszyscy ze Starych 
Zawad, Filip Chojnacki z Jedlanki, 
Julia  Banasiewicz ze Wsoli. Zajęli 
oni miejsca poza pierwszą czter-
dziestką. Szkoda, że nie ukończył 
biegu Szymon Majkusiak z Bierwiec, 
który w eliminacjach międzypowia-
towych wygrał swoją kategorię.

5 medali lekkoatletów
Znakomicie zaprezentowały się 

lekkoatletki ZSP w Jedlińsku, które 
z wyraźną przewagą wygrały finał 
wojewódzki XX MIMS w drużyno-
wej lekkiej atletyce. Na stadionie w 
Płocku, z dorobkiem 51 pkt wyprze-
dziły SP 388 z Warszawy - 31 pkt i 
gospodynie - PG 13 z Płocka -28 pkt. 
W finale sklasyfikowano 119 szkół z 
Mazowsza. Do klasyfikacji drużyno-
wej najwięcej punktów dostarczyły 
sztafety, które zdobyły złote medale. 
Po pierwszy pobiegły Natalia Mar-
kowska, Roksana Hełmińska, Kamila 
Walczak i Agata Ziółek na dystansie 
4X100 m osiągając najlepszy wynik 
w sezonie 53,68 sek. Ta ostatnia 
zawodniczka pobiegła na pierwszej 
zmianie (800 m) sztafety olimpij-
skiej, przybiegając kilka sekund za 
czołową juniorką w Polsce Zuzanną 
Budnicką ze Starych Proboszczewic. 
Na kolejnych zmianach Anna Borow-
ska (400 m), Paulina Kaszuba (200m) 
i Kamila Walczak (100 m ) odrobiły 
stratę i wpadły na metę z przewagą 
prawie sekundy nad zespołem z SP 
2 Ząbki i blisko 3 sek. nad sztafetą 
prowadzącą po pierwszej zmia-
nie. Dobrze spisały się kulomiotki. 
Zuzanna Narożnik i Malwina Walczak 
w swoich kategoriach wiekowych 
zajęły 7. lokaty. Cenne punkty zdo-
były jeszcze: Natalia Markowska 100 
m  i Paulina Kaszuba 200 m zajmu-
jąc 10.  miejsca oraz Maja Ptaszek 
300 m i sztafeta 4x100 m rocznika 
2003-04, które sklasyfikowano  
na 12 pozycjach.

Po raz pierwszy w historii igrzysk 
medal w drużynowej lekkiej atletyce 
zdobyli gimnazjaliści Jedlińska. Gro-
madząc 39 pkt zdobyli brąz, ulegając 
jedynie szkołom   PSP 2 z Chorzeli 
(45,3 pkt) i PSP 2 z Mławy (45 pkt) 
wyprzedzając 113 placówek. Na 
ten dorobek punktowy zapracowali:  
Jakub Klocek, Mateusz Kołodziej-
czyk, Adrian Kobza  i Piotr Śliwowski, 
którzy wygrali sztafetę 4x100 m. w 
czasie 47,46 sek., Mateusz Kołodziej-
czyk 7 m. na 100 m, Piotr Śliwowski 
8 m. na 300 m, Maciej Makulski 9 m. 
w skoku wzwyż,  Michał Rdzanek 10 
m. na 800 m, Dawid Król 12 m. na 
200 m, oraz sztafeta 4x100 m Król, 
Rdzanek, Dominik Woźniak i Kamil 
Komorowski – 7 miejsce.

Czwórboistki tuż za podium
Na czwartym miejscu zakończyły 

zmagania czwórboistki ZSP Jedlińsk. 
Finał igrzysk odbył się w Pruszko-
wie. Wygrała SP Otrębusy 1488 pkt  
przed SP 24 Radom  1437 pkt. Nasze 
dziewczęta podium przegrały tylko  
o 10 pkt z Węgrowem 1415 pkt. (rok 
wcześniej mistrz Polski w starszym 
wiekowo składzie). Indywidualnie na 
5. miejscu sklasyfikowano Julię Stań-
czyk  334 pkt,  11. lokata dla Wiktorii 
Serafin 305 pkt. W zespole wystą-
piły jeszcze Pola Olszewska, Amelia 

Kowalczyk, Hanna Potera i Kata-
rzyna Marszałek.  W poszczególnych 
konkurencjach, najwyższe miejsce 
- drugie, zajęła Julka Stańczyk w rzu-
cie piłką palantową, piąte w biegu 
na 60 m, ósme na dystansie 600 m. 
Warto dodać, że wśród chłopców w 
eliminacjach powiatowych wystąpiła 
ekipa Jedlińska, która nieznacznie 
przegrała z Przytykiem.  Zespół z 
Przytyka  zarówno w eliminacjach  
międzypowiatowych  jak i finale 
wojewódzkim zajął drugie miejsce. 

Wartościowe występy 
tenisistek stołowych

Tenis stołowy  od lat przynosił 
wiele sukcesów. Po kilku sezonach 
słabszych  tenisiści odnoszą coraz 
lepsze wyniki. Szczególnie jest 
to zauważalne wśród dziewcząt.  
W eliminacjach międzypowiatowych, 
w kategorii dzieci, drużyna ZSP 
Jedlińsk w składzie  Wiktoria Serafin,  
Pola Olszewska  i Karina Bartnik była 
bezkonkurencyjna. W finale woje-
wódzkim, w rozgrywkach  grupo-
wych  ekipa Jedlińska pokonała 3:1 
SP Stupsk i uległa 2:3 SP 75 z War-
szawy. W kolejnych grach  przegrała 
po 2:3 z SP 2 Grodzisk Mazowiecki i 
PSP Poścień Wieś oraz wygrała 3:2 
z SP Kostowiec, zajmując siódmą 
lokatę. Cenne punkty do klasyfika-
cji łącznej  współzawodnictwa w 
XX MIMS w kategorii młodzieżowej 
wywalczyły tenisistki stołowe ZSP 
w Jedlińsku Aleksandra Berlińska 
i Daria Bieniek.Wygrywając elimi-
nacje międzypowiatowe, zrobiły 
sporą niespodziankę kwalifikując 
się do finału igrzysk. W nim w roz-
grywkach grupowych uległy 0:3 LO 
67 z Warszawy i 1:3 SP Poświętne.  

W dalszych grach o miejsca wygrały 
3:1 z SP 1 Szydłowiec i przegrały 2:3 
z Ostrówkiem zajmując ostatecznie 
10 lokatę. 

Co rocznik to puchar 
Z sześcioma takimi trofeami wró-

cili uczniowie ZSP w Jedlińsku z 
XXVI Europejskich Biegów Młodych 
Olimpijczyków z Bielic koło Socha-
czewa. Organizatorzy tej wielkiej 
masowej imprezy zaproponowali w 
tym roku inną formułę klasyfikacji 
drużynowej, podsumowując każdy 
rocznik osobno. Rozpoczynając od 
2007r. kończąc na 2002r.  biega-
cze Jedlińska zajmowali miejsce 
na podium wygrywając w roczniku 
2002, w pozostałych byli jako dru-
dzy lub trzeci. Indywidualnie swój 
bieg wygrała Malwina Maj, Brajan 
Szymanowicz był drugi, trzecie miej-
sca zajmowali Julia Stańczyk, Agata 
Ziółek i Łukasz Barszcz. Warto dodać, 
że pierwsza dwójka  w nagrodę 
otrzymała rowery, pozostali sprzęt 
elektroniczny.

Nasi w innych klubach
Wychowanki ULKS Jedlińsk, 

siostry Justyna i Paulina Paluch 
reprezentujące barwy AZS AWF 
Warszawa, wywalczyły kolejne 
medale w krajowym championacie. 
Na Mistrzostwach Polski Seniorów 
w sztafetach Paulina zdobyła brąz 
w biegu rozstawnym 4 x 400 m. 
mix. To nowa konkurencja, w której 
zespół składa się z dwóch kobiet i 
dwóch mężczyzn. W historii ULKS 
jest to czwarty medal w kategorii 
seniorów  zdobyty przez wycho-
wanki   Jedlińska.  Na podium Paulina 
stanęła wspólnie z Agatą Kołecką, 

Emilem Czarnockim i Jakubem Bał-
dyką.  Z kolei, w Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski U23 w Sie-
radzu, Paulina i Justyna  oraz Nata-
lia Bartosiewicz i Angelika Sarna 
wywalczyły trzecie miejsce w szta-
fecie 4x 400 m.  

W Mistrzostwach Mazowsza Mło-
dzików w tenisie stołowym wystą-
piła Wiktoria Serafin, reprezentująca 
barwy IKTS Broń Radom. Wiktoria 
zdobyła w nich dwa medale: srebrny 
w grze pojedynczej i brązowy w grze 
podwójnej w parze z Dorotą Sass z 
GLKS Nadarzyn. O złoto przegrała po 
zaciętej grze 2:3 z Kingą Teodorczuk 
z Pogoni Siedlce. 

W Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodzików w Warszawie 
Wiktoria w parze z Kingą Teodor-
czuk zdobyła złoty medal, a w singlu 
zajęła 4. miejsce. 

Z kolei, występ na Mistrzostwach 
Polski zakończył się zajęciem miejsc 
25-32. Dodajmy, że Wiktoria zre-
wanżowała się Kindze za porażkę w 
finale mistrzostw Mazowsza wygry-
wając 3:1, ale w kolejnym pojedynku 
uległa Weronice Gasz z KTS Mysło-
wice 1:3.

W Radomiu rozegrane zostały 
Mistrzostwa Województwa Mazo-
wieckiego skrzatów do lat 12 w 
tenisie ziemnym. Karolina Gołda z 
Jedlińska, reprezentująca AT Masters 
Radom, była bezkonkurencyjna 
zarówno w grze pojedynczej jak i 
podwójnej. Zdecydowanie pokonała 
wszystkie rywalki i bez straty seta 
wywalczyła dwa złote medale. Part-
nerką Karoliny w deblu była Sonia 
Bojarska (Orzeł Warszawa).

Krystian KilarWiktora Serafin (z prawej) w finale gry podwójnej MMM.•

Karolina Gołda (z lewej)  
z partnerką deblową.

•

SPORT SPORT

Złota sztafeta 4x100m XX MIMIS w Płocku.•

Paulina i Justyna Paluch 
wraz z trenerem Jackiem 
Zamecznikiem.

•
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