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Czteroletnia kadencja władz 
samorządowych minęła bar-
dzo szybko. Jednak bardzo 
dużo zamierzeń udało się 
nam wykonać w tym czasie. 
Inne pomysły czekają jesz-
cze na realizację. W ostatnim 
numerze Panoramy Gminy w 
kadencji 2014–2018 przed-
stawiamy Państwu podsumo-
wanie z działalności w zakre-
sie inwestycji gminnych.

Ostatnie 4 lata to inten-
sywna rozbudowa i moder-
nizacja infrastruktury komu-
nalnej. Wybudowanych  
i przebudowanych zostało 
wiele dróg gminnych – ponad 
13 km za kwotę ponad  
9 mln zł, z czego ponad  
3 mln zł to pozyskane środki 
zewnętrzne. Sukcesywnie 
rozbudowywana była sieć 
wodociągowa, a moderniza-

cja oświetlenia drogowego 
przybrała imponujący roz-
mach – przez 4 lata na jego 
rozbudowę lub wymianę lamp 
przeznaczono kwotę ponad 
1,5 mln zł. 

Bardzo dużo udało się zrobić 
w dziedzinie bazy edukacyj-
nej. W szkołach prowadzone 
były remonty i rozbudowy, 
których celem było zapew-
nienie uczniom bezpiecznych 
i przyjaznych warunków do 
nauki i rozwoju. Największą z 
tych inwestycji była właśnie 
zakończona budowa sali gim-
nastycznej przy PSP w Ludwi-
kowie. Na tę, jak i na trzy 
kolejne, planowane do reali-
zacji inwestycje polegające na 
budowie infrastruktury spor-
towej przy szkołach w Bierw-
cach, Starych Zawadach i 
Wsoli, zostało pozyskane dofi-

nansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w wysoko-
ści ponad 4,3 mln zł. W wielu 
miejscowościach zostały 
zagospodarowanie miejsca 
rekreacji i wypoczynku dla 
mieszkańców – place zabaw, 
siłownie plenerowe, altany. 
Gmina Jedlińsk uzyskała 
także dotację w wysokości  
309 tys. zł na budowę czte-
rech otwartych stref aktyw-

ności z rządowego programu 
rozwoju infrastruktury sporto-
wo-rekreacyjnej.

To jedynie nieliczne przy-
kłady zrealizowanych inwe-
stycji. Ich szczegółowe zesta-
wienie znajdziecie Państwo 
na kolejnych stornach tego 
wydania Panoramy.

Kamil Dziewierz
Wójt Gminy Jedlińsk

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Jedlińsk!

Inwestycje PGE za 22 mln zł!
PGE Dystrybucja na lata 2019–2020 planuje moder-

nizację istniejącej infrastruktury energetycznej na 
ternie gminy Jedlińsk na kwotę ponad 22 mln zł.

W bieżącym roku PGE prze-
prowadziło modernizację  
4 km sieci napowietrznej  
w Klwatach oraz przebudowę 
stacji transformatorowych  
w Bierwieckiej Woli i Jedliń-
sku. Wartość tych inwestycji 
to ok. 1 mln zł.

Plany inwestycyjne PGE 
w gminie Jedlińsk obej-
mują dalszą przebudowę  

i rozbudowę kilkunastu linii 
energetycznych oraz moder-
nizację kolejnych stacji  
transformatorowych.

Realizacja zaplanowanych 
przedsięwzięć znacząco 
poprawi jakość i bezpieczeń-
stwo dostaw prądu do pra-
wie 4 tys. odbiorców na ter-
nie gminy Jedlińsk.



3

Podsumowanie inwestycji kadencji 2014-2018

Termomodernizacja budynku 
szkolnego w Ludwikowie

Wartość  robót: 389.689,57 zł

Termomodernizacja segmentu 
sali gimnastycznej w Starych Zawadach

14 Tablic Aktywnych oraz pomoce dydaktyczne 
dla szkół z terenu gminy 

Remont sali gimnastycznej w Wierzchowinach

Wartość: 210.039,49 zł

Wartość: 100.000.00 zł

Wartość: 127.295,71 zł

Termomodernizacja budynku ZSP we Wsoli

Wartość: 550.469,07 zł

Remont mostu w Lisowie 
Wartość: 56.491,94 zł

Przebudowa drogi powiatowej w Bierwcach
Dofinansowanie z budżetu gminy: 250.000,00 zł

Zakup ciągnika wraz z osprzętem
Wartość inwestycji: 217.710,00 zł
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Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Lisów

Przebudowa ulicy Bursztynowej we Wsoli

Przebudowa drogi gminnej Klwaty – Wsola
ul. Graniczna – Wielogóra

Budowa drogi Bierwiecka Wola – Czekajów

Budowa drogi gminnej w Klwatce Szlacheckiej

Modernizacja drogi dojazdowej w Jedlance

Przebudowa ulic Północnej i Łąkowej w Wielogórze 

Wartość dofinansowania ze środków  
budżetu gminy: 200.000,00 zł

Wartość: 151.999,99 zł

Wartość: 679.190,10 zł
Wartość: 727.434,26 zł

Wartość  robót: 524.602,16  zł

Wartość: 304.037,40 zł

Wartość: 337.808,38 zł

Dofinansowanie: 453.058,00 zł
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Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w miejscowości Piaseczno – Mosty  

Przebudowa drogi gminnej Klwaty Dwór – Dąbrówka

Przebudowa drogi gminnej w Czarnym Ług

Budowa drogi 
Wierzchowiny Zielonka – Dobieszyn

Wartość  robót: 199.997,35 zł

Wartość  robót: 139.968,83 zł Wartość robót: 63.851,22 zł

Wartość  robót: 385.974,00 zł

Budowa ulicy Radosnej w Wielogórze Przebudowa drogi gminnej Piastów – Poręby
Wartość inwestycji: 417.045,33 zł Wartość inwestycji: 533.001,12 zł 

(dotacja: 150.000 zł)

Przebudowa drogi gminnej 
Wsola – Marcelów – Józefówek

Przebudowa drogi gminnej 
Bierwce – Obózek – Cmentarz

Wartość inwestycji: 1.320.995,40 zł Wartość inwestycji: 577.589,92 zł
(dofinansowanie: 100.000,00 zł)
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Remont kotłowni i wymiana instalacji CO w ZSP we WsoliBudowa drogi Wola Gutowska - Ludwików
Wartość: 409.356,28 złWartość: 1.443.707,14 zł     Dotacja: 1 mln zł

Zagospodarowanie centrum wsi Wielogóra
Wartość inwestycji: 517.000,00 zł

Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka
Wartość inwestycji: 150.000,00 zł

(dotacja: 89.163,00 zł)

Zagospodarowanie terenu w miejscowości 
Gutów: Budowa placu zabaw oraz altany

Wartość inwestycji: 241.852,90 zł

Zakup sprzętu do rehabilitacji
Wartość inwestycji: 30.600,00 zł

Zagospodarowanie centrum wsi Płasków
Budowa placu zabaw

Wartość inwestycji: 49.077,00 zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisowie
Wartość inwestycji: 439.766,17 zł

(dotacja: 266.838,00 zł)
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Remont parkingu i placu przy PSP w Jedlance. 

Remont szkoły w Jedlance.Budowa oświetlenia drogowego w gminie Jedlińsk

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

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody - Wierzchowiny

Wartość inwestycji:  119.925,00 zł

Wartość inwestycji:  909.120,22 zł Wartość inwestycji: 1.548.242,87 zł

Wartość inwestycji: 158.448,78 zł
W trakcie realizacji: 2.091.000,00 zł 

Dofinansowanie do radiowozu policji w Jedlińsku Dofinansowanie OSP w gminie Jedlińsk
Wartość: 20.000,00 zł Wartość: 133.000 zł

Budowa siłowni plenerowej w Jedlance
Wartość: 25.879,20 zł
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Zagospodarowanie Centrum wsi Kamińsk – Etap I

Budowa placu zabaw przy PSP w Starych Zawadach

Wartość inwestycji: 50.000,00 zł

Wartość inwestycji: 50.000,00 zł

Remont sali gimnastycznej oraz zaplecza  
przy PSP w Jedlińsku

Wartość inwestycji: 736.302,08 zł
(dotacja:  338.000 zł)

Remont remizy OSP w Jedlińsku
Wartość inwestycji: 40.000,00 zł

Remont budynku Gminnego Centrum Kultury
Wartość inwestycji: 167.159,37 zł

Budowa Otwartych Stref Aktywności w Płaskowie, 
Jankowicach, Wierzchowinach i Klwatce Szlacheckiej

Całość zadania sfinansowana z dotacji: 309.345,90 zł

Budowa sieci wodociągowej w gminie Jedlińsk
Wartość inwestycji: 142.506,94 zł

Dotacja na wymianę kotłów węglowych
Dotacja: 180.298,27 zł
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Montaż wiat przystankowych (20 szt.) 

Modernizacja  trzech przepompowni ścieków
 

Budowa kanalizacji sanitarnej Jedlanka DPS

Wartość: 75.640 zł

Wartość: 114.709,00 zł

Wartość: 142.160,64 zł

Bezpłatny odbiór materiałów azbestowych
Wartość: 84.131,76 zł. Środki pozyskane: 32.702,00 zł

Dofinansowanie do przydomowych 
oczyszczalnie ścieków
Wartość: 20.000,00 zł

Zagospodarowanie centrum wsi Wierzchowiny
Wartość: 180.687,00 zł

Zakup kosiarki dla OSiR Budowa drogi gminnej w Urbanowie
W trakcie przygotowania przetarguWartość: 30.000,00 zł

Dotacja: 600.000,00 zł
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Wniosek Gminy Jedlińsk  
o dofinansowanie dotyczył 
czterech inwestycji w zakresie 
budowy infrastruktury sporto-
wej przy szkołach w Bierwcach, 
Ludwikowie, Starych Zawadach  
i we Wsoli.

Dotowane inwestycje w sowim 

zakresie obejmują:
• Budowę sali gimnastycznej 

przy Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Ludwikowie,

• Budowę boiska piłkarskiego  
i wielofunkcyjnego, bieżni okręż-
nej i prostej, skoczni do skoku w 
dal i rzutni do pchnięcia kulą przy 

Zespole Szkół Publicznych we 
Wsoli,

• Budowę boiska piłkarskiego  
i wielofunkcyjnego, bieżni 
okrężnej i prostej zakończo-
nej skocznią do skoku w dal i 
trójskoku, miasteczka ruchu 
drogowego i placu zabaw przy 
Publicznej Szkole Podstawowej  
w Starych Zawadach,

• Budowę boiska wielofunkcyj-
nego i siłowni zewnętrznej przy 
Publicznej Szkole Podstawowej 
w Bierwcach.

Dotacja w wysokości 
4.280.900 zł jest najwyż-
szym dofinansowaniem 
przyznanym w wojewódz-
twie oraz trzecią w kraju pod  
względem wysokości.

Na prośbę mieszkańców w 2015 r. udało się zablokować budowę 18-stu turbin wiatrowych 
na terenie gminy oraz ekranów akustycznych w Jedlance (2016 r.).
•

Projekt budowy boisk, bieżni, skoczni do skoku w dal i trójskoku, 
miasteczka ruchu drogowego i placu zabaw w Starych Zawadach

Wartość inwestycji: 2,7 mln zł

Projekt budowy boisk, bieżni, skoczni do skoku w dal 
i rzutni do pchnięcia kulą we Wsoli 

Wartość: 3,1 mln zł

Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego 
i siłowni zewnętrznej w Bierwcach

Wartość: 730.000 zł

Rekordowe dofinansowanie dla gminy Jedlińsk!!!

Ponad 4 mln zł – tyle Gmina Jedlińsk otrzymała z Ministerstwa 
Sportu i Turystki na budowę infrastruktury sportowej.
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Dzięki dobrej współpracy 
z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad, 
zarządcą drogi krajowej nr 
7, powstał długo wyczeki-
wany przez mieszkańców 
Wielogóry chodnik do przy-
stanku autobusowego, został 
wyremontowany chodnik 
oraz zainstalowano oświe-
tlenie przejścia dla pieszych 
we Wsoli, a z Jedlińska do 
Wsoli zostanie wybudowana  
ścieżka rowerowa.

Główną inwestycją GDD-
KiA w Jedlińsku poprawiającą 
bezpieczeństwo jest mon-
taż sygnalizacji świetlnej na 
wyjeździe do Radomia.

Gmina pozyskała także nie-
odpłatnie z Wojewódzkiego 
Inspektoratu Transportu Dro-
gowego dwa samochody – 
pierwszy z nich, dostawczy 
jest użytkowany przez ZGK, 
drugi, osobowy, został prze-
kazany do OSP w Jedlińsku.

Dobra współpraca z GDDKiA i ITD
Gmina wykonując zadania własne realizuje ważne dla 

mieszkańców inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury. 
Wiele obszarów zależy jednak od innych podmiotów i jednostek. 
Dlatego dobra współpraca z nimi przez ostatnie lata przynosi 
pozytywne efekty dla mieszkańców gminy.

Jeden z dwóch otrzymanych samochodów z ITD.•Oświetlone przejście dla pieszych we Wsoli poprawiło bezpieczeństwo.•

Wybudowany chodnik w Wielogórze.•Ze Wsoli do Jedlińska powstanie ścieżka rowerowa.•

Sygnalizacja świetlna na wyjeździe z Jedlińska, znacznie ułatwi wyjazd kierującym oraz poprawi ich bezpieczeństwo.•
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W piątek 7 września o godz. 
10:30 w GBP w Jedlińsku zaczęli 
pojawiać się pierwsi goście. 
Wśród obecnych na Narodowym 
Czytaniu byli: przewodniczący 
rady gminy Marcin Drewnowski, 
sekretarz gminy Andrzej Paw-
luczyk, radna powiatu radom-
skiego Teodozja Bień, nauczy-
ciele, młodzież szkolna, czytel-
nicy i sympatycy GBP.

Po przywitaniu wszyst-
kich gości przez dyrektor GBP 
Bożenę Starzyńską, wszystko 
przebiegło spontanicznie i w 
iście domowej atmosferze.

W ciszy i wielkim skupieniu 
obejrzeliśmy fragment filmu 
Filipa Bajona „Przedwiośnie”. 
Jako biblioteka staraliśmy 
się odciąć od konwenansów 
i zapewnić naszym gościom 

rodzinny klimat, dlatego też 
zaangażowałyśmy w całą akcję 
czytelników. Fragment listu Pre-
zydenta RP odczytała lokalna 
pasjonatka historii, była dyrek-
tor Publicznego Przedszkola w 
Jedlińsku Teresa Walczak.

GBP w Jedlińsku reprezento-
wała długoletnia czytelniczka 
Lucyna Piwowar, która odczy-
tała fragment powieści.

Wspólne czytanie tej pięknej 
i mądrej książki pomogło nam 
przybliżyć się do doświadczeń 
sprzed wieku.

Przy zaangażowaniu mło-
dzieży szkolnej i czytelników 
oraz zaproszonych gości GBP 
wzięła udział w tej donio-
słej akcji, która oprócz głów-
nego celu jakim była promocja 
czytelnictwa uczciła jubile-

usz odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Na koniec 
spotkania młodzież szkolna 
została nagrodzona książkami  
Stefana Żeromskiego.

Biorąc pod uwagę frekwencję, 
zaangażowanie wszystkich, któ-

rzy wzięli udział w tym przed-
sięwzięciu, akcję „Narodowego 
Czytania” w bibliotece gminnej 
należy uznać za bardzo udaną. 
Zapraszamy za rok!

Zdjęcia dostępne na stronie 
internetowej biblioteki.

   Z prac Rady Gminy
Sesje Rady Gminy Jedlińsk 

zostały zwołane na 22 
sierpnia 26 września. Rada 
Gminy podjęła uchwały w 
sprawie:

22 sierpnia:
- ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż i 
podawanie napojów alkoholo-
wych zawierających do 4,5% 
alkoholu i piwa, od 4,5% do 18% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 
powyżej 18% alkoholu na tere-
nie gminy Jedlińsk

- Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Gminy Jedlińsk na lata 
2018–2026

- zmian w budżecie gminy na 
2018 rok

- zaciągnięcia kredytu długo-
terminowego

26 września:
- Uchwałę nr V/11/2015 w 

sprawie regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charak-
terze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy 
Jedlińsk

- przyjęcia aktualizacji „Zało-
żeń do planu zaopatrzenia w cie-

pło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Jedlińsk na 
lata 2013–2030” przyjętych 
Uchwałą Nr XXIII/22/2013 
Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 
czerwca 2013 r. w sprawie 
uchwalenia „Założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Jedlińsk na lata 2013–
2030”

- uchwalenia „Program 
Ochrony Środowiska dla 
Gminy Jedlińsk na lata 2018–
2021 z perspektywą na lata  
2022–2025”

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

- zaciągnięcia kredytu długo-
terminowego

- zmieniająca uchwałę Nr 
XXV/31/2013 w sprawie regu-
laminu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów ze szkół 
prowadzonych przez Gminę 
Jedlińsk

- rozpatrzenia skargi na Wójta 
Gminy Jedlińsk

Marcin Drewnowski

Marcin Drewnowski 
Przewodniczący 

Rady Gminy

Dotacja na zakup książek 

Narodowe Czytanie

GBP w Jedlińsku pozyskała 
dotację na zakup nowo-

ści wydawniczych w ramach 
Programu „Narodowy Pro-
gram Rozwoju Czytelnictwa” 
– Priorytet 1 – Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek 
publicznych ze środków fi-
nansowych Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.

Całkowita wartość projektu 
wynosi 10.000 zł. W wyniku 
realizacji projektu zostały zaku-

pione książki z literatury pięk-
nej oraz publikacje dla dzieci  
i młodzieży.

Przy dokonaniu zakupów 

uwzględniliśmy sugestie i zapy-
tania naszych czytelników. 

Zapraszamy do naszej biblio-
teki!

Narodowe Czytanie już powoli zaczyna stawać się tradycją. 
Rok temu cała Polska czytała Wyspiańskiego, w tym 

roku głównym bohaterem akcji został Stefan Żeromski. 
Zainaugurowana przez Parę Prezydencką tegoroczna odsłona 
Narodowego Czytania odbyła się w roku 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Lekturą Narodowego czytania  
było „Przedwiośnie”.
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  Warto przeczytać!
A. KrGabriel Michalik, „Danuta Szaflarska”
Pierwsza biografia Danuty Szaflarskiej. Znana aktorka teatralna, debiutowała w kinie i na scenie. Biografia 
przedstawia życie prywatne, ważne momenty z życia aktorki i jej drogę artystyczną.

Sylwia Winnik, „Dziewczęta z Auschwitz”
Przejmujące wspomnienia dwunastu kobiet, które przeżyły piekło niemieckiego nazistowskiego obozu 
zagłady Auschwitz-Birkenau. Książka powstała w efekcie rozmów z każdą z bohaterek.

Liliana Bardijewska, „Zielony wędrowiec”
Bajka o wędrówce zielonego Stworka przez świat kolorów. Opowieść uczy tolerancji i przyjaźni tych, któ-
rzy umieją się od siebie różnić nie tylko kolorami.

Natalia Gacka, „Ciąża fit”
Jest to książka dla aktywnych pań, które w ciąży nie chcą diametralnie zmieniać stylu życia. W poradniku 
znajdują się cenne spostrzeżenia autorki dla przyszłych mam, plany treningowe, porady żywieniowe jak 
również porady położnej.

Joanna Bąkiewicz-Brożek, „Jezu, Ty się tym zajmij! o. Dolindo Ruotolo. Życie i cuda”
Mistyk, niezwykle ceniony przez o. Pio, kapłan heroicznie wierny Kościołowi. Posiadał przedziwny wgląd w 
duszę człowieka. Jest Sługą Bożym. Trwa jego proces beatyfikacyjny.

Jojo Moyes, „Moje serce w dwóch światach”
Kolejna powieść o losach Lou Clark. Główna bohaterka przyjeżdża do Nowego Jorku, aby spełnić marzenia. 
Czy ten wyjazd całkowicie zmieni jej dotychczasowe życie?

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku istnieje już  
70 lat. Z okazji jubileuszu wydała książeczkę dla dzieci  
pt. „Zgadywanka – Jedlińszczanka”.

Publikację można zakupić w siedzibie GBP w Jedlińsku.
Cena egzemplarza to 3,90 zł.

Kolejny sprzęt dla OSP
17 września 2018 r. w Nowych Zawadach odbyło się 

uroczyste przekazanie wyposażenia i sprzętu ratownictwa 
dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Bierwiec oraz 
Nowych Zawad, zakupionego ze środków Funduszu Składkowego 
Ubezpieczenia Społecznego Rolników KRUS.

Każda jednostka otrzymała 19 
tys., dzięki czemu zakupiła m.in. 
kamerę termowizyjną, wodery, 
agregaty prądotwórcze, buty, 
przecinarki spalinowe do betonu, 
piły spalinowe, radiostacje, węże.

W spotkaniu udział wzięli: 
Monika Pachniewska – dyrek-
tor Placówki Terenowej KRUS w 
Radomiu, Paweł Tuzinek – Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Radomiu, Kamil Dzie-

wierz – wójt gminy Jedlińsk, Jerzy 
Przybyłowski – komendant gminny 
OSP w Jedlińsku, Roman Wójcik – 
dyrektor Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Starych Zawadach, Gra-
żyna Wasiłek – pracownik urzędu 
gminy w Jedlińsku, Teresa Kuchar-
czyk – sołtys Nowych Zawad oraz 
druhowie ochotnicy.

To już kolejne pozyskane fun-
dusze dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych z gminy Jedlińsk.
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Akcja Lato 2018

Prowadzone były zaję-
cia edukacyjne, kulinarne, 
ruchowo-rekreacyjne, gry, 
turnieje, quizy i wiele innych. 
Tradycyjnie w każdej z pla-
cówek odbywały się poga-
danki na temat zdrowego 
stylu życia a także bezpie-
czeństwa podczas wakacji. 
Zajęcia profilaktyczne to 
odpowiedź na problemy i 
zagrożenia, które mają miej-
sce albo też mogą wystąpić 
w naszym otoczeniu.  Na 
przełomie lipca i sierpnia 
zorganizowany został Tur-
niej Świetlic skierowany do 
dzieci, które w trakcie roku 
aktywnie uczestniczą w 
zajęciach świetlicowych na 
terenie gminy. Przedstawi-
ciele poszczególnych placó-
wek rywalizowali ze sobą 
w różnych konkurencjach 
sprawnościowych. Ponadto 
jedną z wakacyjnych atrak-
cji dla najbardziej aktyw-
nych uczestników zajęć 
były wyjazdy na wycieczki. 
Zostały zorganizowane trzy 
wyjazdy. W pierwszym z nich 
wzięło udział 40 dzieci. Był 
to wyjazd do Badowa koło 
Mszczonowa, gdzie dzieci 
wzięły udział w  zajęciach 
z animatorami w Magicznej 
Zagrodzie. Uczestnicy odwie-
dzili w tym dniu także Pałac 
w Radziejowicach, gdzie 
zwiedzili wystawę malar-
stwa Józefa Chełmońskiego.  
Kolejny wyjazd został zorga-

nizowany do Chęcin. Wzięło 
w nim udział 40 dzieci z 
terenu gminy. Uczestnicy 
zwiedzili ruiny zamku a także 
wzięli udział w lekcji tema-
tycznej w kamienicy Niem-
czówka. Kolejnym punktem 
tego wyjazdu była wizyta 
w Centrum Nauki Leonardo 
Da Vinci, gdzie uczestnicy 
wzięli udział w warsztatach 
naukowych oraz mogli zwie-
dzić interaktywną wystawę 
pt. Człowiek Niezwykła 
Maszyna. Ostatni wakacyjny 
wyjazd został zorganizowany 
do Kompleksu Oceanika oraz 
do Oblęgorka. Dzieci zwie-
dziły Oceanarium, w któ-
rym mogły zobaczyć bardzo 
ciekawe zwierzęta i rośliny 
z wód rzek, jezior, mórz i 
oceanów całego świata, 
podzielone według miejsca 
ich występowania. Zwierzę-
tom odtworzono warunki, w 
jakich występują w swoim 
naturalnym środowisku. W 
niektórych akwariach zna-
lazły się też okazy, które 
można podziwiać jedynie w 
zbiornikach akwarystycz-
nych. W Oblęgorku natomiast 
dzieci miały okazję zwiedzić 
letnią rezydencję Henryka 
Sienkiewicza, w której kilka-
naście lat temu odtworzono 
wystrój pomieszczeń z cza-
sów pobytu pisarza. Ponadto 
w muzeum można było 
obejrzeć wystawę pt. Czo-
łem Mości Panowie, na któ-

rej  zaprezentowane zostały 
muzealia: malarstwo, przed-
mioty rzemiosła artystycz-
nego, elementy uzbrojenia, 
grafika oraz rysunek. Więk-
szość obiektów pochodzi z 
wieku XVII i XVIII, ale są także 
zbiory późniejsze z wieku 
XIX i XX odwołujące się do 
tradycji sarmackiej.  Podczas 
wszystkich wyjazdów dzie-
ciom zapewniono poczęstu-

nek w formie obiadów oraz 
zestawów zakupionych w MC 
Donaldsie. Wyjazdy zostały 
ufundowane przez Gminną 
Komisję ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
Wakacyjny czas spędzony w 
GCKIKF obfitował w wiele 
atrakcji i był czasem spędzo-
nym w sposób aktywny i cie-
kawy.  

Anna Malinowska

W czasie letniego wypoczynku w GCKIKF w Jedlińsku 
oraz placówkach podległych prowadzone były zajęcia  

w ramach akcji Lato 2018, które skierowane były do wszystkich 
dzieci z terenu gminy. Zostały one dopasowane do wieku 
uczestników a także odpowiadały na ich potrzeby. 



15

Działania podjęte przez 
GCKIKF w Jedlińsku w ramach 
przedmiotowego projektu mają 
na celu uczczenie 100 rocz-
nicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości i zostały objęte 
patronatem honorowym przez 
Wójta Gminy Jedlińsk p. Kamila 
Dziewierza. 

Pierwszym wydarzeniem w 
ramach projektu był koncert 
organowy pod tytułem: Wierni 
Niepodległej w PRL Jan Paweł II 
i Bp. Piotr Gołębiowski  "Trzeba 
być posłusznym Bogu i praw-
dzie" podczas, którego wystą-
pił znakomity tenor Bogusław 
Morka oraz wirtuoz gry na orga-
nach Robert Grudzień- solista 
Filharmonii Lubelskiej, a także 
Tomasz Chrześcijanek solista 
Opery Łódzkiej. 

Koncert odbył się 16 wrze-
śnia 2018r w kościele parafial-
nym w Jedlińsku. Publiczność 
miała okazję delektować się 
harmonią współbrzmień najdo-
skonalszego instrumentu, czyli 
głosu ludzkiego i króla instru-
mentów – organów. Wykonane 
zostały utwory patriotyczne i 
sakralne. Uczestnicy usłyszeli 
także dzieła wielkich polskich 
kompozytorów. Podczas kon-
certu została przybliżona postać 
biskupa Piotra Gołębiowskiego, 
urodzonego i wychowanego 
w Jedlińsku, który był repre-
sjonowany a swoją postawą 
zasłynął jako wielki orędownik 
prawdy, wolności i poszanowa-
nia praw człowieka. Ponadto 
została przybliżona postać Św. 
Jana Pawła II, dla którego takie 
wartości jak: wolność, niepod-
ległość, solidarność były warto-
ściami nadrzędnymi. 

Kolejnym działaniem w 
ramach projektu była gra tere-
nowa, w której wzięły udział 
dzieci i młodzież ze wszystkich 
szkół z terenu gminy wraz z opie-
kunami. Gra została przeprowa-
dzona 20 września 2018r przez 
p. Patrycję Bartulę-Jakubowską 
oraz p. Jędrzeja Jakubowskiego- 
Bartulę. Celami gry była popula-
ryzacja wiedzy historycznej na 
temat polskich dróg do niepod-
ległości, zwiększenie świado-
mości młodzieży odnośnie lokal-
nej historii i zabytków, edukacja 
regionalna poprzez zabawę oraz 
powiązanie ważnych wyda-
rzeń z historii Polski z historią 
„małej ojczyzny”, a także rozwi-
janie umiejętności współpracy 
w grupie, trening umiejętności 
czytania mapy i wykorzystywa-
nia zawartych na niej informacji, 
rozwijanie umiejętności logicz-
nego myślenia, wzbudzenie 
świadomości, że nauka historii 

jest ciekawą przygodą. Pod-
czas gry terenowej uczestnicy 
otrzymali mapy z naniesionymi 
punktami charakterystycznymi, 
takimi jak np. kościół pw. św. 
Piotra i Andrzeja w Jedlińsku, 
w których ukryte były zagadki. 
Młodzież odczytała treść zaga-
dek i ich rozwiązania m.in. przy 
pomocy archiwalnych materia-
łów prasowych czy też publikacji 
książkowych. 

W ramach działań projekto-
wych odbyły się także warsz-
taty historyczne dla dzieci i 
młodzieży, które przeprowa-

dzone były przez edukatorów z  
Muzeum Józefa Piłsudskiego. 

Podczas warsztatów uczest-
nicy mogli poznać co oznacza 
dzisiaj słowo „patriota” i co ma 
wspólnego z sadzeniem drzew 
i czytaniem książek. Zastano-
wili się również nad znaczeniem 
pojęć takich jak „ojczyzna” i 
„obywatel”. Dzieci poznały pol-
skie symbole narodowe oraz ich 
historię. Dzięki różnym zada-
niom uczestnicy dowiedzieli się 
dlaczego godło, flaga i hymn są 
dla nas tak ważne i jak używa 
się języka „barw nieobojętnych” 
na co dzień, a jak w sztuce. W 
rezultacie w niecodzienny spo-
sób dzieci przyjrzały się najważ-
niejszym wydarzeniom w histo-
rii państwa polskiego. Część 
uczniów została zaproszona 
do gry, w trakcie, której przy-
bliżone im zostały wydarzenia 
jakie doprowadziły do odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. 
Ponadto warsztaty pozwoliły 
uczniom poznać skomplikowaną 
grę Józefa Piłsudskiego, znacze-
nie I Kompanii Kadrowej i proces 
powstawania Legionów Pol-
skich. Uczniowie poznali struk-
turę oddziałów, osoby dowód-
ców oraz dowiedzieli się, w jaki 
sposób wysiłek zbrojny polskich 
żołnierzy przyczynił się do odzy-
skania niepodległości. 

„Niepodległość- Patriotyzm- Tożsamość”
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku we 

wrześniu, Październiku i Listopadzie  realizuje działania 
w ramach projektu pod nazwą "Niepodległość- Patriotyzm- 
Tożsamość". Cykl działań w gminie Jedlińsk z okazji 100 rocznicy 
odzyskania Niepodległości, który otrzymał dofinansowanie ze 
środków Programu wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-
2021 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa". 
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Kolejnym wydarzeniem w 
ramach projektu, było otwar-
cie wystawy  składającej się 
z dwóch zagadnień tematycz-
nych. Pierwsza część ekspona-
tów nosi nazwę: „Wielka Wojna. 
Radom i region radomski w cza-
sie I wojny Światowej”. Druga 
część wystawy natomiast 
nosi nazwę: „Życie w czasie 
wielkiej wojny – codzienność 
mieszkańców Radomia i oko-
lic”. Wystawa na terenie naszej 
gminy została zorganizowana 
we współpracy z Archiwum 
Państwowym w Radomiu. Na 
otwarcie zaproszeni zostali 
mieszkańcy gminy oraz gmin 
ościennych. Wystawa była 
połączona również ze spotka-
niem z osobą związaną z gminą 
Jedlińsk, p. Krzysztofem Sadur-
skim, który przedstawił histo-
rię swojej rodziny. Rodzina ta, 
walczyła o Niepodległą Pol-
skę, za co została zesłana na 
Sybir. Na podstawie jej losów 
została przybliżona historia 
wielu rodzin, których dotknęły 

podobne represje. Został także 
zorganizowany koncert pieśni 
patriotycznych w wykonaniu 
radomskiego chóru Jedynka 
działającego przy Klubie Wete-
rana. Przy okazji spotkania z 
chórem była możliwość wspól-
nego śpiewania pieśni. Wyda-
rzenie odbyło się 4 paździer-
nika 2018 roku. 

Jednym z działań projek-
towych jest zorganizowanie 
w szkołach na terenie gminy 
testu historycznego. Pierwszy 
etap tego działania odbędzie 
się 23 Października 2018r. 
Będzie to rozwiązanie przygo-
towanego testu historycznego 
w poszczególnych szkołach 
na terenie gminy. Następnie 
5 listopada 2018 w GCKIKF 
będzie miał miejsce finał  
w którym zmierzą się ze sobą 
finaliści wyłonieni na etapie 
szkolnym. Spotkanie, na któ-
rym zostanie przeprowadzony 
test będzie połączony z warsz-
tatami historycznymi z udzia-
łem  grupy rekonstrukcji histo-

rycznej w barwach 145 pułku 
piechoty strzelców Kresowych 
Błękitnej Armii Józefa Hallera. 
Podczas warsztatów zostanie 
także zaprezentowana grupa 
rekonstrukcji historycznej w 
barwach Ochotniczej Legii 
Kobiet. Uczestnicy warsztatów 
(dzieci i młodzież) zapoznają 
się z umundurowaniem, wypo-

sażeniem a także działalnością 
tych formacji. 

Realizacja przedmiotowego 
projektu, która zakończy się w 
połowie listopada br.   ma na 
celu włączenie całej społecz-
ności gminy Jedlińsk w święto-
wanie 100 rocznicy odzyska-
nia Niepodległości.  

Anna Malinowska 

Nowe urządzenia na placu zabaw
30  września br . Gminne Centrum Kultury i Kultury 

Fizycznej w Jedlińsku  na terenie OSIR oddało do 
dyspozycji mieszkańców gminy, a także odwiedzających 
nas turystów kolejne obiekty z tzw. małej infrastruktury 
rekreacyjno-sportowej, tj. piramidę linową i huśtawkę 
bocianie gniazdo.  

Urządzenia te powstały 
wokół istniejącego już placu 
zabaw i siłowni na świeżym 
powietrzu. Miejsce posado-
wienia nowych urządzeń 
stworzyło nowe możliwo-
ści, gdyż osoby dorosłe z 
dziećmi (rodzice, dziad-
kowie) będą mogli razem 
aktywnie spędzać czas. 
Dzieci na nowych urządze-
niach  zabawowych,  a doro-
śli na siłowni, która również 
powstała z dofinansowa-
nia uzyskanego z PROW-u. 
Celem projektu była bowiem 
rozbudowa istniejącej bazy 
turystyczno- sportowo- 
rekreacyjnej na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Jedlińsku jak również  akty-
wizacja społeczności lokal-
nej w oparciu o istniejące 
lokalne zasoby. Do takich 
niewątpliwe należy również 
zaliczyć istniejące na terenie 
gminy trasy Nordic Walking. 
Dlatego też tego dnia dla 
mieszkańców gminy został 
poprowadzony instruktaż 
Nordic Walking przez Kry-

stiana Kilara.  Dzięki czemu 
uczestnicy zajęć mogli nabyć 
nowe umiejętności. 

Zachęcamy naszych 
mieszkańców, do aktywnego 
spędzania czasu na OSiR-ze, 
oferta jest coraz bogatsza i 
zapewne każdy z nas znaj-
dzie coś dla siebie. Kwota 
udzielonego wsparcia wynio-
sła 31.811,00 zł. Projekt pn.  
Rozbudowa bazy turystycz-
no-sportowo- rekreacyjnej  
na terenie Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Jedlińsku zre-
alizowany   został przez  
Gminne Centrum Kultury i 
Kultury Fizycznej w Jedliń-
sku i współfinansowany  
jest w ramach programu 
grantowego LGD „Razem 
dla Radomki” w ramach pod-
działania „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społecz-
ność” objętego Programem 
Rozwoju Obszaru Wiejskich 
na lata 2014-2020.

 Agnieszka Gryzek
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Swoją obecnością zaszczy-
cili nas Wójt Gminy Kamil Dzie-
wierz, Radni Powiatu Radom-
skiego: Teodozja Bień oraz Robert 
Dobosz, Radni Gminy Jedlińsk: 
Danuta Kozłoska, Aneta Żurow-
ska, Radosław Langierowicz, 
Zbigniew Dobosz, Dyrektorzy 
Szkół:  Elżbieta Religa-dyrektor 
PSP w Jedlińsku, Elżbieta Łoboda-
dyrektor PSP w Bierwcach, 
Ryszard Dziura – dyrektor PSP  
w Jedlance oraz pracownicy szkół. 
Na to wydarzenie licznie przybyli 
także mieszkańcy gminy. Zebra-
nych gości przywitała dyrektor 
GCKiKF  Agnieszka Gryzek oraz 
Agnieszka Plewińska- instruktor  
świetlicy Piastowie.

Impreza rozpoczęła się recy-
tacją wiersza “Familiada” przez 
najmłodsze dzieci uczęszczające 
do placówki. Następnie swoim 
tańcem z szarfami oczarowały 
publiczność dziewczynki w kolo-
rowych wiankach na głowie   
i zwiewnych spódniczkach. Kolej-
nym punktem programu był układ 
taneczny w wykonaniu dzieci 
w rytm piosenki “Bo jak nie my, 

to kto”. Następnie zaplanowano 
występ wokalny. Zostali zapro-
szeni Magdalena Figura i Stani-
sław Chrzanowski.W ich wykona-
niu usłyszeliśmy utwory takie jak: 
“Simply the best”, “Jesteś lekiem 
na całe zło”, “My heart will go on”, 
piosenkę autorską Stanisława  
i wiele innych. Swoją obecnością 
zaszczyciła nas grupa fitness 
wraz z panią Justyną Gołdą. Zapre-
zentowały one ćwiczenia, co miało 
na celu zachęcenie wszystkich 
do aktywnego spędzania czasu. 
Ostatnim punktem arystycznym 
programu był występ Kingi Ple-
wińskiej, która wykonała piosenki 
Marka Grechuty, Edyty Geppert, 
Skaldów oraz Natalie Cole.

 W czasie festynu nie zabrakło 
również konkursów. Pierwszym z 
nich był taniec z krzesłami, który 
zwyciężyła pani Justyna Dryja. 
Kolejnym- konkurs plastyczny 
“Pod polską wierzbą”. Młodymi 
artystami okazali się Wojciech 
Tkaczyk (I miejsce), Natalia Ofia-
newska (II miejsce) oraz Antonina 
Trzeciak i Krystian Ofianewski (III 
miejsce ex aequo).  Miało rów-

nież miejsce nagrodzenie dań 
uczestniczek rozgrywki kulinar-
nej. Talentem  najbardziej zasko-
czyły: Izabella Osińska (I miejsce), 
Anita Skowron (II miejsce), III 
miejsce ex aequo zajęły Micha-
lina Schodnik oraz Agnieszka 
Warzyńska. Główną nagrodą kon-
kursu kulinarnego był kominek 
zasponsorowany przez firmę 
Kratki.pl, który zwyciężczyni wrę-
czył wójt gminy Kamil Dziewierz. 
Oczywiście nie obyło się rów-
nież bez upominków dla innych 
uczestników. Zasponsorowała  
je gmina Jedlińsk.

W trakcie trwania festynu 
dzieci mogły wziąć udział w ani-
macjach, pokazie baniek mydla-
nych, klockologii, zabawach z 
chustą, które były prowadzone 
przez instruktorki świetlicy: 
Monikę Skłodowską- Cichowlas 
oraz Agnieszkę Białkowską. Twa-

rze maluchów ozdabiały uczen-
nice Zespołu Szkół Plastycznych 
im. Józefa Brandta w Radomiu: 
Klaudia Plewińska i Julia Troja-
nowska. Tradycyjnie pojawiły się 
stoiska z watą cukrową, lodami, 
zabawkami i balonami. Dzieci 
chętnie korzystały z trampolin i 
zjeżdżalni. Goście mogli skoszto-
wać kiełbasek oraz karpi, które 
zostały ufundowane przez firmę 
GPH Karp. Kiedy nastał już wie-
czór, radomska grupa kuglarska- 
Awaria zaprezentowała oszała-
miający pokaz ogniowy.  Piknik 
zakończony został przy muzyce, 
którą zapewnił DJ.

Składam serdeczne podzięko-
wania dla wszystkich sponso-
rów: firmy Kratki.pl, GPH Karp, 
Gminie Jedlińsk oraz wszyst-
kim osobom zaangażowanym  
w organizację i przebieg imprezy. 

Agnieszka Plewińska 

Piknik w Piastowie 
Już po raz kolejny z inicjatywy Wójta Gminy Jedlińsk Kamila 

Dziewierza , Rady Gminy Jedlińsk oraz Gminnego Centrum 
Kultury i Kultury Fizycznej 16 września 2018 roku w Piastowie 
odbył się Festyn  Rodzinny.

Uroczystość ropocznie się o godz. 10:30 w kościele w Jedlińsku
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Wyjazd studyjny uczniów do Brukseli
2 października wójt gminy 

Jedlińsk Kamil Dziewierz 
wręczył trójce uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych miesz-
kającym w gminie Jedlińsk 
zaproszenia do Parlamentu 
Europejskiego w Brukseli.

Zaproszenia na wyjazd stu-
dyjny zostały przekazane przez 
Zbigniewa Kuźmiuka – posła do 
Parlamentu Europejskiego. Na 
wyjazd do Brukseli zostali wyty-
powani uczniowie osiągający 
wyróżniające wyniki w nauce: 
Anna Religa, Patrycja Szcze-
paniak oraz Wiktoria Pietrzyk.

Wyjazd odbędzie się w dniach 
od 5 do 9 października. Kilku-
dziesięcioosobowa grupa mło-
dzieży z całego województwa 
mazowieckiego, w której znaj-
dzie się trójka uczniów z gminy 
Jedlińsk, zwiedzi Parlament Euro-
pejki oraz stolicę Belgii.

Dofinansowanie na 
sprzęt dla OSP

Dofinansowania na 
budowę dróg

30 sierpnia 2018 r. w Warszawie wójt gminy Kamil 
Dziewierz podpisał umowę na dofinansowanie zakupu 

wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP  
z terenu gminy Jedlińsk.

Ponad 2,5 mln zł zostało przyznanych gminie Jedlińsk ze 
środków rządowych na budowę lub przebudowę dróg 
gminnych.

Dofinansowanie w wyso-
kości 32.557,14 zł (co sta-
nowi 99% wartości zadania) 
pochodzi z Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej – Funduszu 
Sprawiedliwości. Wkład własny 
gminy to jedynie 328,86 zł,  

czyli 1% wartości zadania.

W ramach zadania dla jedno-
stek OSP z terenu gminy Jedlińsk 
zakupione zostaną m.in. sprzęt 
do znakowania terenu akcji, 
pilarki do drewna, nosze, agre-
gat prądotwórczy.

Dofinansowaniem zostały 
objęte cztery inwestycje. Naj-
większa z nich to budowa drogi 
gminnej nr 350405W relacji 
Ludwików – Wola Gutowska w 
miejscowości Narty. Na budowę 
1,5-kilometrowej drogi gmina 
Jedlińsk uzyskała dotację w 
wysokości 1 mln 125 tys. zł. 
Umowę w tej sprawie z woje-
wodą Zdzisławem Sipierą wójt 
gminy Kamil Dziewierz podpisał 
w Warszawie 28 sierpnia.

Kilka dni wcześniej, 23 sierp-
nia wójt odebrał z rąk wojewody 
mazowieckiego promesę na 
udzielenie dofinansowania drogi 
gminnej w Urbanowie. Promesa 
ta opiewa na kwotę 600 tys. zł, 

a wybudowany odcinek drogi 
o długości ponad 1 km będzie 
łączył gminę Jedlińsk z gminą 
Stara Błotnica.

Równie wysokie dofinanso-
wanie, bo w wysokości 710 
tys. zł uzyskała inwestycja 
polegająca na remoncie drogi 
gminnej w Wierzchowinach. 
Odcinek o długości 910 m zyska 
nową nawierzchnię asfaltową, 
zostaną także oczyszczone 
przydrożne rowy i przepusty.

Zakończyła natomiast budowa 
drogi gminnej   – Bierwce o 
długości 804 m. Ta inwesty-
cja uzyskała dofinansowanie  
w wysokości 100 tys. zł.
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Akty mianowania 
dla nauczycieli

Dożynki powiatowo - 
gminne w Wolanowie

Wyjazd dzieci na letni 
wypoczynek

31 sierpnia 2018 r. wójt gminy Jedlińsk Kamil Dziewierz 
wręczył akty mianowania siedmiu nauczycielom szkół 

gminy Jedlińsk, którzy zdali egzaminy na stopień nauczyciela 
mianowanego.

W sobotę 11 sierpnia grupa ponad 50 dzieci z terenu gminy 
Jedlińsk wyjechała na letnią kolonię nad Morze Bałtyckie.

Dzieci wypoczywały w Dar-
łowie, gdzie zostały zakwate-
rowane w internacie Zespołu 
Szkół Morskich. Kolonia będzie 
trwała 10 dni.

Odpłatność za wypoczynek 
dzieci, których rodzice lub opie-
kunowie są objęci ubezpiecze-
niem w Kasie Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego wynosiła 

jedynie 350 zł, reszta kwoty 
– czyli 750 zł została sfinanso-
wana przez KRUS.

Zorganizowanie wyjazdu 
było możliwe dzięki współpracy 
wójta gminy Kamila Dziewierza 
oraz Wojciecha Sępioła – kierow-
nika Placówki Terenowej KRUS 
w Białobrzegach.

Wójt pogratulował nauczycielom dotychczasowych osiągnięć  
i życzył im owocnej pracy, satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz 
kolejnego stopnia awansu zawodowego.

Reprezentacja gminy Jedlińsk wraz z wójtem Kamilem 
Dziewierzem oraz radnym Robertem Rędzią wzięła udział w 

dożynkach powiatowo-gminnych odbywających się w niedzielę  
9 września 2018 r. w Wolanowie.

Wieniec dożynkowy oraz stoisko gminy Jedlińsk przygoto-
wali mieszkańcy sołectwa Płasków, w skład którego wchodzi 
także miejscowość Józefów.
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Impreza rozpoczęła się wystę-
pem uczniów Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Ludwikowie, 
którzy zaprezentowali taniec i 
piosenki. Oprócz uczniów wystą-
piły, także zespoły i kapele 
ludowe: Czerwone Korale, Czer-
wona Jarzębina, Seniorzy z 
Jedlińska, Ludwiczanki, kapela 
Henryka Giedyka. Skoczne 
utwory porwały do tańca wielu 
uczestników imprezy. W trakcie 
występów toczyły się konkursy 
dla dzieci. W konkursach związa-
nych z ziemniakiem (największy 
ziemniak, najciekawszy kształt, 
najładniejsza rzeźba) wyło-
niono zwycięzców i wręczono im 
nagrody. Rozstrzygnięty został 
również konkurs na najsmacz-
niejszą potrawę z ziemniaka. 
Pierwsze  miejsce otrzymała  
Agnieszka Ofiara, a miejsce 
drugie – Weronika Szczęsna. 
Przeprowadzony został również 
konkurs dla osób dorosłych pod-

czas, którego troje uczestników 
rywalizowało ze sobą w kilku 
konkurencjach.  W tym konkursie 
I miejsce zdobył Edward Broda,  
II miejsce Marek Janiec, III Bar-
bara Celej. 

Święto Pieczonego Ziem-
niaka to także doskonała okazja 
do zaprezentowania umiejęt-
ności tanecznych. Kilkanaście 
par rywalizowało ze sobą aby 
jak najlepiej zatańczyć oberka 
i polkę. I miejsce zajęli w tym 
konkursie: Stanisława Dawidow-
ska i Adam Stani, miejsce drugie 
Edward Broda i Henryka Jurczak, 
a miejsce trzecie Jerzy Walczak 
i Bogumiła Walczak. Nadmie-
nić należy, że wszyscy uczest-
nicy tego konkursu zdobyli 
nagrody. Impreza zakończyła się  
w godzinach wieczornych 
zabawą taneczną z Jackiem 
Szymczakiem .

Agnieszka Białkowska

Święto Pieczonego Ziemniaka
23 września 2018 r w Ludwikowie odbyło się XI 

święto Pieczonego Ziemniaka. Organizatorami tego 
wydarzenia byli: Wójt Gminy Jedlińsk, Rada Gminy Jedlińsk, 
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku oraz 
świetlica w Ludwikowie.
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Przedsięwzięcie rozpoczęło 
się od uroczystej Sumy odpra-
wionej w kościele parafialnym 
w Jedlińsku.  Następnie korowód 
z wieńcami dożynkowymi na 
czele, przeszedł ulicami Jedliń-
ska docierając na OSIR, gdzie 
miała miejsce dalsza część 
uroczystości.  Po powitaniach 
przybyłych gości nadszedł czas 
na wspólne dzielenie się chle-
bem. Wójt Gminy Jedlińsk Kamil 
Dziewierz i Przewodniczący 
Rady Gminy Marcin Drewnowski 
dziękując rolnikom za ich trud 
i ciężką pracę, otrzymali z rąk 
Starostów Dożynek ( p. Iwony 
Kowalczyk z Płaskowa i p. Janu-
sza Palucha z Jankowic) chleb 
wypieczony z tegorocznych 
zbiorów, aby następnie sym-
bolicznie podzielić go między 
wszystkich mieszkańców gminy.  
Obrzęd dzielenia się chlebem 
był czasem, w którym wspólnie 
odmówiono modlitwę poprowa-
dzoną przez księdza Proboszcza 
Grzegorza Wójcika oraz ks. Pra-
łata Henryka Ćwieka. 

Po tym obrzędzie  nastąpiło 
ośpiewanie wieńców dożynko-
wych przez zespół śpiewaczy 
Czerwone Korale z Ludwikowa. 
Następnie miały miejsce oko-
licznościowe wystąpienia zapro-
szonych gości : Adama Bielana- 
Senatora RP, Anny Kwiecień- 
Posłanki na Sejm RP, Artura 
Standowicza- Wicewojewody 

Mazowieckiego oraz Teresy 
Bartosiewicz- Przewodniczącej 
Rady Powiatu. 

Następnie rozpoczęły się kon-
kursy dożynkowe. Jurorzy ocenili 
wieńce dożynkowe a także sto-
iska poszczególnych sołectw. 
Jury w składzie:  Bożena Cieślak, 
Marcin Stańczuk oraz Agnieszka 
Gryzek,  wieniec wykonany 
przez sołectwo Płasków-Józe-
fów uznali za najpiękniejszy i 
postanowili przyznać 1 miejsce 
i nagrodę w wysokości 600 zło-
tych ufundowaną przez spon-
sora. Miejsce drugie i nagrodę w 
wysokości 400 złotych od spon-
sora, uzyskało za wieniec Sołec-
two Górna Wola. Przyznano 
także  trzy równorzędne trzecie 
miejsca dla wieńców z Nowych 
Zawad, Piaseczna i Lisowa. Tym 
sołectwom przyznano  nagrody 
po 350 złotych. 

Wieniec sołectwa Płasków-
Józefów reprezentował gminę 
Jedlińsk na dożynkach powiato-
wych w Wolanowie. 

W konkursie na najpięk-
niejsze stoisko promocyjne 
sołectwa komisja w składzie: 
Monika Pachniewska, Marcin 
Stańczuk oraz Grażyna Wasiłek 
przyznała sołectwom 9 rów-
norzędnych I miejsc i nagrody 
w kwocie 750 złotych. Dodat-
kowo wyróżnione zostało w 
tym konkursie sołectwo Gutów
-Bród i otrzymało Biokominek  

od sponsora - firmy Kratki.pl. 
Po rozstrzygnięciu wyżej 

wymienionych konkursów przy-
szedł czas na przeprowadzenie 
XIII Turnieju Sołectw, w którym 
wzięło udział 9 miejscowości: 
Jankowice, Wielogóra, Jedlanka, 
Płasków-Józefów, Wierzcho-
winy, Gutów-Bród, Piaseczno, 
Lisów, Nowe Zawady. Uczest-
nicy zmierzyli się ze sobą w 
kilku konkurencjach zręczno-
ściowych, np. rzut podkową do 
celu, sztafeta sprawnościowa, 
przenoszenie partnera, bieg z 
jabłkiem. Zwycięzcami turnieju 
okazało się sołectwo Wielo-
góra, które otrzymało nagrodę 
finansową w wysokości 750 zł. 
Miejsce drugie zajęło sołectwo 
Jedlanka, które zdobyło 700 
zł. Trzecie miejsce wywalczyło 
sołectwo Płasków-Józefów 
otrzymując nagrodę w wysoko-
ści 650 zł. Poza podium znalazło 
się sołectwo Lisów zdobywając 
nagrodę w wysokości 600 zł. 
Kolejne miejsca zajęły nastę-
pujące sołectwa: Wierzchowiny 
m-ce V i 550 zł, Gutów Bród 
m-ce V i 550 zł, Nowe Zawady 
m-ce VI i 500 zł, Piaseczno m-ce 
VI i 500 zł, Jankowice m-ce VII i 
500 zł. 

Oprócz zmagań turniejowych 
organizatorzy zapewnili miesz-
kańcom i przybyłym gościom 
występy artystyczne. Najmłodsi 
uczestnicy Święta Plonów mogli 
obejrzeć interaktywny program 
pn. Koncert Stwora Głodomora. 
W godzinach popołudniowych 
miały miejsce występy rozryw-
kowych zespołów muzycznych: 
Freaky Boys oraz Mejk. Gwiazdą 
wieczoru był natomiast Marcin 
Daniec, który wystąpił w pro-

gramie kabaretowym. Należy 
zaznaczyć, iż była także okazja 
do tańca, podczas zabawy z 
DJ-em. 

Przez cały czas trwania 
imprezy uczestnicy mogli 
odwiedzić liczne stoiska przy-
gotowane przez instytucje i sko-
rzystać z ich fachowej wiedzy. 
W bieżącym  roku prezentowali 
się:  MODR z Radomia,  SPZOZ  z 
Jedlińska,  KRUS  oddział Radom 
i Poczta Polska. Zwyczajowo 
odbył się również konkurs wie-
dzy przygotowany przez  KRUS. 
Laureaci konkursu otrzymali 
nagrody od jego organizatorów. 

Przedsięwzięcie jakim było 
Święto Plonów skierowane 
było do całych rodzin i upły-
nęło mieszkańcom pod znakiem 
dobrej zabawy, gdyż bogaty 
program gwarantował, że każdy 
znajdzie coś dla siebie. 

Organizatorami tego przed-
sięwzięcia byli: Wójt Gminy 
Jedlińsk, Rada Gminy  Jedlińsk  
oraz  Gminie Centrum Kultury i 
Kultury Fizycznej w Jedlińsku. 
W uroczystościach dożynko-
wych wzięli udział także Radni 
Powiatu Radomskiego: Teodo-
zja  Bień, Robert Dobosz, Marian 
Wikło,  Radni Gminy Jedlińsk: 
Ewa Ofiara, Agata Nowakowska, 
Aneta Żurowska, Robert Rędzia, 
Łukasz Kurek, Zbigniew Dobosz, 
Radosław Langierowicz, Maciej 
Makulski, Marek Janiec.  Ponadto 
w tym dniu do Jedlińska przybyli: 
Jakub Kowalski, Szef Kancelarii 
Senatu RP, Agnieszka Pasek -  
Kierownik  Biura  ARIMR, Monika 
Pachniewska Kierownik KRUS, 
Elżbieta Zasada - Wójt Gminy  
Jastrzębia, Krzysztof Szewczyk- 
Dyrektor Delegatury Kuratorium 
Oświaty w Warszawie,  Dyrek-
torzy Szkół  z terenu Gminy 
Jedlińsk oraz Kierownicy Jedno-
stek Organizacyjnych  Gminy.

Organizatorzy składają 
podziękowania wszystkim 
Sołectwom, które wzięły udział 
w Święcie Plonów, wszystkim 
członkom jury poszczególnych 
konkursów odbywających się 
tego dnia,   SPZOZ i Urzędowi 
Poczty Polskiej z Jedlińska, 
KRUS i MODR, za obecność i  
prezentację swoich instytucji, a 
także wszystkim, którzy pomo-
gli w przygotowaniu i przepro-
wadzeniu przedsięwzięcia jakim 
było Święto Plonów- XIII Turniej 
Sołectw Gminy Jedlińsk. Słowa 
podziękowania skierowane 
są także do sponsorów:  firmy 
Kratki.pl Marek Bal, Państwa 
Anny i Władysława Malinow-
skich  oraz do Państwa Jawor-
skich  za upieczenie chleba 
dożynkowego.    

Anna Malinowska

Święto Plonów – XIII Turniej Sołectw

2 września 2018 r. rolnicy i wszyscy mieszkańcy  
z terenu naszej gminy dziękowali za tegoroczne 

zbiory i mijający rok pracy w rolnictwie. Tradycją stało 
się już połączenie Święta Plonów z imprezą rekreacyjną 
jaką jest Turniej Sołectw. W bieżącym roku miała  
miejsce jego 13 edycja. 
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Święto Plonów – XIII Turniej Sołectw - fotorelacja
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Święto Plonów – XIII Turniej Sołectw - fotorelacja
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W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego przypominamy o konieczności 
zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas procesu spalania 
paliw i ogrzewania elektrycznego w indywidualnych gospodarstwach domo-
wych. Rokrocznie dochodzi do wielu wypadków typu: zaczadzenia, pożary, 
wybuchy instalacji grzewczych, spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem 
instalacji grzewczych.

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

Dofinansowania termomodernizacji budynków

12 września 2018 r. w Jedlińsku odbyło się spotkanie dla mieszkańców gminy dotyczące rządowego programu 
„Czyste Powietrze”, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych będą mogli ubiegać się o dofinansowanie 
na termomodernizację budynków czy wymianę pieców starej generacji.

W spotkaniu wzięli udział m.in. 
Marek Ryszka – prezes Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, Kamila Mokrzycka – 
wiceprezes Funduszu oraz Kamil 
Dziewierz – wójt gminy Jedlińsk. 
W trakcie spotkania mieszkańcy 
gminy mogli uzyskać informacje 
dotyczące warunków uzyskania 
dofinansowania.

Program koncentruje się na 
termomodernizacji oraz efek-
tywnym zarządzaniu energią w 
gospodarstwach domowych, co 
pozwoli zmniejszyć ilość zuży-
wanej energii cieplnej i rzeczy-
wiste oszczędności finansowe. 
Zyska na tym również stan 
środowiska naturalnego, dzięki 

ograniczeniu emisji pyłów, 
gazów cieplarnianych i innych 
substancji.

Program Priorytetowy Czyste 
Powietrze to możliwość uzy-
skania wsparcia finansowego 
przez osoby fizyczne, właścicieli 
domów jednorodzinnych na ocie-
plenie domu, wymianę okien czy 
na wymianę starego, wysoko-e-
misyjnego kotła grzewczego.

Na realizację programu prze-
widziana jest kwota 103 mld zł 
w okresie 10 lat.

Pomoc oraz doradztwo  
w zakresie przygotowania wnio-
sku będzie udzielane przez pra-
cownika Urzędu Gminy po rozpo-
częciu naboru wniosków o czym 
będziemy informować.

We wrześniu 2018 r. rozpoczął się nabór wniosków 
w ramach programu „Czyste powietrze”, mającego 
na celu walkę ze smogiem w Polsce

Na termomodernizację budynków i wymianę 
ogrzewania na gazowe, elektryczne lub węglowe 
w odpowiednim standardzie będzie można uzyskać 
nawet 53 tys. zł dofinansowania
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Otwarcie drogi Bierwce – Obózek
W sobotę 29 września 2018 r. została 

uroczyście otwarta nowo wybudowana 
droga gminna Bierwce – Obózek.

W otwarciu drogi wzięli 
udział: Kamil Dziewierz – wójt 
gminy Jedlińsk, Ewa Ofiara 
– radna gminy, ks. Janusz 
Chamera – proboszcz parafii 
Bierwce, który poświęcił drogę,  
a także mieszkańcy.

Droga ma długość 804 m, 
a koszt jej budowy wyniósł 
577.589,92 zł. Inwesty-
cja uzyskała dofinansowa-
nie z budżetu województwa 
mazowieckiego w wysokości 
100.00,00 zł.

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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Obchody 30-lecia radomskiego oddziału PTSR

Wybory samorządowe 2018

Mieszkańcy gminy Jedlińsk od kilku lat bardzo licznie 
biorą udział w koncercie charytatywnym „Symfonia 

Serc” i spieszą z pomocą chorym na SM (stwardnienie 
rozsiane). Tak też było 13 września tego roku, podczas 
obchodów 30-lecia powstania radomskiego oddziału 
Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

Wszystkim, którzy wzięli udział 
w tak szczytnym celu, zakupili 
zaproszenia-cegiełki oraz przy-
gotowane przez samych chorych 
torebki niespodzianki z pracami 
wykonanymi własnoręcznie pod-
czas warsztatów, bardzo dzięku-
jemy. Dodatkowo dochód z licy-
tacji, jako wsparcie finansowe, 
będzie przeznaczony na rehabili-

tację dla chorych leżących.
W imieniu PTSR – Oddział  

w Radomiu DZIĘKUJĘ za wielolet-
nie wsparcie mieszkańcom gminy 
Jedlińsk oraz wszystkim innym 
osobom, które przyczyniły się do 
poprawy jakości życia chorych, za 
wszelką okazaną pomoc, dobre 
słowo i życzliwość.

Ewa Ofiara

21 października 2018 r. odbędą się wybory samorządowe. W gminie Jedlińsk w głosowaniu zostanie 
wybranych 15 radnych oraz wójt gminy. Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania w godzinach od 
7:00 do 21:00. W gminie Jedlińsk mieszkańcy głosują w jednym z 9 lokali wyborczych w swoich obwodach.
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II Bieg Uliczny o Puchar Wójta Gminy Jedlińsk 
W niedzielę 30 września 

w Jedlińsku został zor-
ganizowany już po raz dru-
gi Bieg Uliczny o Puchar 
Wójta Gminy Jedlińsk.

Biegi młodzieżowe (na 
dystansach 300, 500, 700  
i 1000 m) odbywały się na 
parkingu przy Ośrodku Sportu 
i Rekreacji, natomiast 10-kilo-
metrowy bieg główny dla doro-
słych został poprowadzony 
ulicami Jedlińska i sąsiednich 
miejscowości. W tym roku odbył 
się także marsz nordic walking 
na dystansie 1000 m. Pamiąt-
kowe medale, dyplomy oraz 
nagrody wręczał wójt gminy 
Kamil Dziewierz.

W biegu Open wśród kobiet 
wygrała Agata Ziółek. Naj-
lepszym zawodnikiem okazał 
się Jarosław Kucharski, który 
powtórzył sukces sprzed roku.

Impreza miała charakter 
otwarty i została zorganizo-
wana w ramach obchodów 
100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Jej celem 
były ponadto popularyzacja 
i upowszechnianie biegania 
wśród dzieci, młodzieży i doro-
słych, jako najprostszej formy 
aktywności fizycznej. 
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Komunikaty, informacje
Odbiór wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Jedlińsk informuje, 
iż zakończono realizację zadania 
pn. Odbiór, transport i uniesz-
kodliwianie wyrobów zawiera-
jących azbest z nieruchomości 
położonych na terenie gminy 
Jedlińsk w 2018 roku. Z 88 pry-
watnych posesji zebrano łącznie 

174,16 Mg odpadów zwierają-
cych azbest. Łączny koszt zada-
nia to 49.468,41 zł, z czego 52% 
kosztów tj. 25.723,57 zł dofinan-
sowano w ramach dotacji z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie.

Informacja dotycząca odbioru 
zwierząt w miejscowości Mokrosęk

W związku z zapytaniami odnośnie 

odbioru zwierząt z gospodarstwa w Mokrosęku przez 

stowarzyszenie zajmujące

 się ochroną zwierząt informujemy, 

że Wójt nie zgodził się na odebranie zwierząt 
ich właścicielom – wydał decyzję odmowną.

Sprawa jest rozpatrywana przez Sąd.

Zwierzęta zostały zabrane z gospodarstwa za zgodą 

opiekuna zwierząt, który był obecny w chwili interwencji.

Gmina objęła opieką mieszkańców posesji i jest gotowa 

do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy.

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 

internetowej: 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.

Grzegorz Rokiciński, leśniczy Nadleśnictwa 
Radom w 2018 r. pełni dyżury we wtorki w godz. 
9:00–12:00 w następujących terminach:
październik: 23; listopad: 6, 13, 20; grudzień: 4, 11, 
18.   Tel. 696 454 316
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Muzycznie i kulinarnie w Bierwcach
W drugą niedzielę września (09.09.2018) tłumnie 

ściągnęli do Bierwiec miłośnicy folkloru i muzyki 
ludowej. Już po raz siódmy na terenie Publicznej Szkoły 
Podstawowej  w Bierwcach Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Bierwce i Okolic we współpracy z LGD Razem dla Radomki 
zorganizowało Jarmark Ludowy.

Jarmark to impreza dedyko-
wana rodzinom i wszystkim 
mieszkańcom okolicznych wsi. 
Niezwykle cieszy fakt, że wśród 
gości nie zabrakło włodarzy 
gminy, księdza proboszcza, Pre-
zesa LGD Razem dla Radomki, 
dyrektorów placówek oświa-
towych, dyr. GCK i KF w Jedliń-
sku. Liczne konkursy, zabawy, 
atrakcje cieszyły się dużym 
powodzeniem zarówno wśród 
starszych jak i najmłodszych 
mieszkańców i gości. Dzieciom 
zapewniono rozrywki i zabawy 
pod okiem doświadczonych 
animatorów, starsi natomiast 
mieli okazję posłuchania trady-
cyjnych pieśni i muzyki ludowej 
w wykonaniu zaproszonych 
kapel i zespołów śpiewaczych. 
A wystąpili: Kapela Fachmani  z 
Radomia, Mieczysław Zamkow-
ski, Rodzinna Kapela Foktów, 
Kapela Lipców z Wygnanowa, 
Zespół ludowy „Czerwona Jarzę-

bina”, Zespół Ludowy Kalina z 
Marianowic,  Zespół ludowy

 „Czerwone korale”, Zespół 
„Wrzosowianki” , Zespół ludowy 
Bartodziejaki , Kapela Henryka 
Gwiazdy z Radomia.

 Oczywiście nie zabrakło też 
Biesiady Bierwieckiej, grupy 
śpiewaczej powstałej w Bierw-
cach 2016 roku w ramach pro-
jektu „ Poszukiwacze kultury” 
prowadzonego przez SRWB i 
O. Występom Biesiady towa-
rzyszyły prezentacje młodych 
bierwieckich talentów (siostry 
Rudeckie Zosia i Milena, oraz 
Zuzanna Król). Wszystkie kapele 
nagrodzone zostały olbrzymimi 
brawami,dyplomami, statu-
etkami a w podziękowaniach 
zwrócono uwagę na potrzebę 
pielęgnowania folkloru oraz 
kontynuowania starych tradycji 
muzycznych i śpiewaczych. Jed-
nak najlepszym świadectwem 
uznania dla artystów i trwania 

tej muzyki była spontaniczna 
„potańcówka”.

Podczas Jarmarku nie zabra-
kło także emocji sportowych. 
Zostały  rozegrane Mistrzostwa 
Bierwiec w tenisie stołowym, 
oraz ogłoszono zwycięzców 
konkursu „Rowerem i pieszo 
poznaj piękno swojej okolicy”. 
Cenne nagrody, ufundowane 
przez Radną  Gminy Ewę Ofiarę  
dodatkowo dopingowały do 
rywalizacji.

Smakowitym akcentem Jar-
marku był konkurs kulinarny 
Bierwiecka Baba – baby, babki, 
babeczki. Tu szczególną uwagę 
zwrócono na smak tradycji i 
innowacje kulinarne, a o walo-
rach smakowych nagrodzonych 
wypieków mogli przekonać się 
wszyscy goście jarmarku.

Nie zabrakło także stoisk 
wystawienniczych organizacji 
pozarządowych: Stowarzysze-
nia Rozwoju Wsi Bierwce i Oko-
lic, Stowarzyszenia Społeczno 
kulturalnego Rak z Jedlińska, 
Stowarzyszenia Perspektywy 

z Jedlanki, Stowarzyszenia 
Wrzosowisko z gm. Przytyk, na 
których zostały zaprezento-
wane specjały kuchni wiejskiej, 
oraz prace lokalnych artystów. 
Zabawa trwała do późnych 
godzin wieczornych. 

Realizacja jarmarku była moż-
liwa dzięki wsparciu naszych 
sponsorów:  Piekarnia Expuch, 
Państwu Magdzie i Szymonowi 
Wójcikom z Bierwiec, Radnych 
powiatu: Robert Dobosz, Teresa 
Bartosiewicz, Firmie Czapla, PHU 
Adamczyk, Agencji reklamowej 
CUT-POL,  FHU Malwina i Marcin 
Ofiara. Bez waszego wsparcia, 
waszej szczodrości nasz jarmark 
nie byłby tak udaną imprezą. 
Dziękuję  za  olbrzymie zaan-
gażowanie członkom Stowarzy-
szenia i Biesiadzie Bierwieckiej, 
Dyrekcji i Radzie  Rodziców przy 
PSP w Bierwcach. Wszystkim 
serdecznie dziękujemy i zapra-
szamy za rok.

Ewa Ofiara
prezes SRWBiO
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Nastąpiły pierwsze areszto-
wania dokonywane przez NKWD, 
często zupełnie przypadkowych 
osób. W lutym powstał Urząd 
Bezpieczeństwa i Milicja Oby-
watelska, powstały zależne od 
Rosjan organy samorządowe. Nie-
pokojące wieści jakie docierały do 
mieszkańców nie pozostawiały 
złudzeń. Rozpoczęło się „polo-
wanie” na członków podziemia.  
Radomskie więzienie zapełniło się 
młodymi ludźmi należącymi w cza-
sie okupacji do AK. Dla  tych którzy 
uniknęli aresztowania w pierw-
szych tygodniach i miesiącach po 
wkroczeniu Rosjan stało się jasne, 
że to nie wyzwolenie , że okupacja 
trwa nadal –zmienił się tylko oku-
pant. W takiej sytuacji nie można 
było złożyć broni . Rekrutujące 
się z żołnierzy AK oddziały nie 
miały innego wyjścia jak na nowo 
podjąć walkę. We wrześniu 1945 
roku dokonano brawurowej akcji 
rozbicia ubeckiego więzienia w 
Radomiu i uwolniono około 380 
aresztowanych. Jednak stalinow-
ski terror coraz częściej dawał 
znać o sobie. W końcu 1945 roku 
powstała nowa organizacja nie-
podległościowa  WiN (Wolność i 
Niezawisłość lub Wolność i Nie-
podległość). Zadaniem tej orga-
nizacji było niedopuszczenie 
do przejęcia pełnej władzy nad 
wszystkimi instytucjami państwa 
przez Rosjan. Jej trzon stanowili 
młodzi ludzie zarówno ci zrzeszeni 
organizacyjnie w czasie okupacji 
niemieckiej jak i nowi, którzy czuli 
potrzebę przeciwstawienia się 
narzuconej władzy.

Wśród mieszkańców Jedlińska 
nie brakowało ludzi którzy nie  
chcieli pogodzić się z nowa rzeczy-
wistością .Wielu z nich zapłaciło za 
ten sprzeciw wysoką cenę –zapła-
cili własnym zdrowiem a nawet 
życiem. Aresztowani przez UB byli 
poddawani wielogodzinnym prze-
słuchaniom, a stosowane metody 
śledcze niejednokrotnie w swoim 
okrucieństwie przewyższały 
te stosowane wcześniej przez 
gestapo. Bicie stalowymi prętami  
deskami, kolbami pistoletów, 
kopanie w najbardziej wrażliwe 
części ciała, przytrzaskiwanie pal-
ców drzwiami, wlewanie wody do 
płuc, podwieszanie na drążkach, 
przesłuchania trwające nawet 
ponad 100 godzin bez snu powo-
dowały, że często oskarżeni przy-
znawali się do nigdy nie popełnio-
nych czynów. Po wymuszonych 
zeznaniach akt oskarżenia trafiał 
do Sądu Wojskowego. Sędziami  

i prokuratorami byli „ oficerowie” 
KBW (Korpusu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, powołanego do 
walki z podziemiem zbrojnym i z 
organizacjami niepodległościo-
wymi), często nie posiadający 
nawet średniego wykształcenia. 
Stopnie oficerskie otrzymywali 
najczęściej za „zasługi” z rąk rosyj-
skich dowódców. Formalnie każdy 
oskarżony miał prawo do obrońcy 
z wyboru lub z urzędu, jednak peł-
nili oni rolę statystów nie mając 
żadnego wpływu na orzekane 
wyroki, które były z reguły okre-
ślane przez UB przed rozprawą.

Ilu zatrzymanych zginęło od 
tortur podczas śledztwa? Ilu 
zabito bez procesu w katow-
niach UB? Nikt nie policzył tych 
ofiar. Ci którzy przetrzymali śledz-
two podczas rozpraw otrzymywali 
wysokie wyroki – często orzekano 
karę śmierci lub długoletnie wię-
zienie. 

Z Jedlińska i terenu gminy 
osadzeni zostali: Fijałkie-
wicz Zbigniew – aresztowany 
24.04.1947r. w wieku 18 lat ska-
zany przez Wojskowy Sąd Rejo-
nowy w Kielcach na sesji wyjaz-
dowej w Radomiu na karę 9 lat 
więzienia. Karę odbywał w wię-
zieniach Radom, Sieradz, Rawicz, 
Barczewo, Bytom. Wyrok odby-
wał do 23 05 1953r. Na wolność 

wyszedł ze szpitala więziennego 
w Bytomiu chory na gruźlicę.

Kaczor Stefan z Piaseczna 
– aresztowany 06 11 946r. 
 w wieku 23 lat skazany przez woj-
skowy Sąd Rejonowy w Kielcach 
na karę 7 lat więzienia . Na mocy 
amnestii zwolniony 06.06.1950 r.

Edward Jan Kłosow-
ski z Gutowa – aresztowany 
09.06.1946r.  w wieku 25 lat 
skazany przez Sąd Okręgowy  
w Radomiu na karę 8 lat więzie-
nia. Więziony w Radomiu i Racibo-
rzu, zwolniony 28 06 1947  r.

Langierowicz Leopold  - 
aresztowany 09.07.1950r.  
w wieku 24 lat, skazany przez Woj-
skowy sąd Rejonowy w Kiecach 
na 8 lat więzienia. Karę odbywał  

Przywracamy pamięć...
W styczniu 1945 roku z Jedlińska w popłochu wycofywały 

się ostatnie oddziały niemieckie, a tuż za nimi wjechały 
sowieckie czołgi. Natychmiast stało się jasne, że nie są  
to „wyzwoliciele”. 
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w więzieniach w Radomiu, 
Kielcach, Rawiczu, Potulicach 
Strzelcach Opolskich, Mielęci-
nie, Bytomiu. Więzienie opuścił 
09.02.1955r.

Langierowicz Jan – areszto-
wany 09.07.1950 r. w wieku 20 
lat skazany przez Wojskowy Sąd 
Rejonowy w Kielcach na kare 5 lat 
więzienia. Karę odbywał w Rado-
miu, Rawiczu, Potulicach, Grudzią-
dzu. Zwolniony 24.11.1954 r.

Markiewicz Kazimierz z  
Wierzchowin -  aresztowany w 
wieku 19 lat, skazany wyrokiem 
Wojskowego Sądu Rejonowego w 
Kielcach na karę 15 lat więzienia, 
2 lata pozbawienia praw obywa-
telskich więziony od 18 11 1946 
do 18 11 1954 r. w więzieniach 
w Radomiu Kielcach Wronkach  
Potulicach.

Morawski Tadeusz  ksiądz 
ze Wsoli – aresztowany w wieku 
26 lat skazany przez Wojskowy 
Sąd rejonowy w Kielcach na 9 lat 
więzienia ,5 lat pozbawienia praw 
obywatelskich. Karę odbywał w 
więzieniach w Sandomierzu, Kiel-
cach, Wronkach od 20.03.1952 r., 
do 18.04.1955 r.

Rajkowski Karol – areszto-
wany 09.07.1950r. w wieku 20 
lat, skazany przez Wojskowy Sąd 
Rejonowy w Kielcach na karę 6 
lat więzienia. Karę odbywał w 
więzieniach w Radomiu Kielcach 
Iławie i Jelczu. Więzienie opuścił 
19.03.1954 r.

Rdzanek Tadeusz  z 
Zawad Starych - aresztowany 
30.03.1947 roku w wieku lat 
21 skazany przez Wojskowy Sąd 
Rejonowy w Kielcach na karę 
śmierci, pozbawienie praw obywa-
telskich i honorowych na zawsze. 
Więziony w Radomiu, Rawiczu, 
Nowogardzie do 1957 roku.

Sowiński Stanisław z 
Wierzchowin – aresztowany 
18.10.1946 r. w wieku 29 lat, 
skazany przez Wojskowy Sad 
Rejonowy w Kielcach na karę 12 
lat więzienia, 2 lata pozbawienia 
praw obywatelskich. Więziony  
w Radomiu, Wronkach Potulicach  
do 1951r.

Wydawać by się mogło, że  
z chwilą otrzymania wyroku dla 
skazanego kończył się okres bicia, 
tortur upokorzenia fizycznego  
i znęcania psychicznego. Nic 
bardziej mylnego. Strażnicy wię-

zienni nierzadko okazywali się 
równie okrutni jak ubecy. Bicie i 
poniżanie, stosowanie wymyśl-
nych kar, izolacja od współosa-
dzonych, głodzenie  pozbawia-
nie opieki medycznej. Takie były 
realia ówczesnego więziennictwa,  
a osadzony miał utracić poczucie 
godności i człowieczeństwa. Okres 
pozbawienia wolności pozbawił 
młodych ludzi możliwości zdobycia 
wykształcenia, zdobycia zawodu, 
podjęcia pracy. Opuszczali więzie-
nia okaleczeni fizycznie i psychicz-
nie. Strach to było uczucie, jakie 
towarzyszyło im przez wiele lat 
niejednokrotnie do śmierci. Starali 
się odnaleźć w nowej rzeczywi-
stości, zakładali rodziny, próbo-
wali normalnie żyć. Nie mówili o 
gehennie jakiej doświadczyli z rąk 
władzy. Nawet najbliżsi często nie 
znali ich dramatycznych przeżyć. 
„Władza ludowa” dbała skutecznie 
o to, by już nigdy nie próbowali 
nawet myśleć o patriotyzmie, by 
wyzbyli się marzeń o wolności. Ich 
działalność konspiracyjna z cza-
sów wojny została wyszydzona 
i zdyskredytowana, przyklejono 

do nich nalepki „ bandyci” bo tak 
nazywano ich podczas śledztw  
i odbywania wyroków. Czasem ich 
dzieci dowiadywały się od rówie-
śników, że są dziećmi „bandyty”. 
To bolało, wywoływało strach  
i oburzenie, ale ojcowie nie chcieli 
o tym rozmawiać i tłumaczyć.  
Z obawy o bezpieczeństwo dzieci , 
swoje ? Dziś tłumaczymy sobie, że 
takie były czasy. Przez lata nosili 
w sobie poczucie ogromu krzywdy 
jaka ich spotkała. Wieloletnia inwi-
gilacja przez służby - niemal do 
lat osiemdziesiątych - przecho-
wywanie wyroków w aktach oso-
bowych w miejscu pracy, blokada 
awansów- nawet wtedy gdy w 
pełni na to zasługiwali- miała raz 
na zawsze pokazać, że „władza” 
może wszystko. Materiały z tego 
okresu, jakie udało się zgroma-
dzić w IPN – notatki z zatrzymań, 
protokoły  przesłuchań oskarżo-
nych i świadków, wyroki sądu  

wojskowego, prośby rodzin  
o ułaskawienie do prezydenta Bie-
ruta, notatki służby więziennej są 
dowodem na popełnienie zbrodni 
przeciwko tym ludziom. Odebrano 
im nie tylko wolność, ale też god-
ność i poczucie sprawiedliwości. 
Ich kaci i oprawcy nigdy nie odpo-
wiedzieli za popełnione zbrodni, 
żyli w spokoju i dostatku, odzna-
czani za „utrwalanie władzy ludo-
wej” do końca swych dni, nigdy nie 
czuli skruchy. Ich ofiar dziesiątki 
lat czekały na zatarcie wyroków 
skazujących, wielu z nich odeszło 
z tego świata nie doczekało tego 
aktu, wielu nie doczekało rekom-
pensaty, a doznane krzywdy.  
A oni żyli jak najlepiej potrafili 
nie szukając zemsty. Zrzesza-
jąc się w organizacjach komba-
tanckich dbali głównie o pamięć  
o tych którzy odeszli. Uczestniczyli 
w uroczystościach patriotyczno- 
religijnych będąc często ich ini-
cjatorami i organizatorami. Dzięki 
nim postawiono pomniki upamięt-
niające tragiczne wydarzenia lat 
okupacji i czasów stalinowskiego 
terroru. Warto o nich pamiętać bo 
przecież tu żyli, byli ojcami , dziad-
kami, pradziadkami mieszkali po 
sąsiedzku. Widywaliśmy ich na co 
dzień w różnych okolicznościach 
takich skromnych, prostych. A oni 
byli bohaterami tamtych okrut-
nych czasów, chociaż żaden z nich 
nawet o sobie tak  nie myślał.
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Z życia szkół
PSP w Bierwcach

Kolejny rok 
szkolny przed nami…
3 września w sali kameralnej 

Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Henryka Sienkiewicza w 
Bierwcach, punktualnie o godzi-
nie 9:00, rozpoczęła się uroczy-
sta inauguracja roku szkolnego 
2018/2019. Dyrektor Elżbieta 
Łoboda powitała dzieci, które 
tłumnie przybyły pod opieką 
rodziców. Bardzo cieszymy się, 
że nasza sala kameralne była 
wypełniona do ostatniego miej-
sca, ponieważ jest to kolejny 
dowód, że nasza szkoła jest 
otwarta na środowisko, stale się 
rozwija i gromadzi dzięki temu 
nowych podopiecznych.

Podczas uroczystości ucznio-
wie gromkimi brawami przywitali 
wychowawców i nauczycieli, z 
którymi będą pracować w naj-
bliższym czasie. Dyrektor szkoły 
nie zapomniała także o przed-
stawieniu pedagogów, którzy 
będą pracowali w naszej szkole 
od nowego roku szkolnego. 
Następnie nauczycielka języka 
polskiego, Monika Skwirowska, 
przeczytała list Rzecznika Praw 
Dziecka Marka Michalaka, w któ-
rym ciepłymi słowami zwrócił się 
nie tylko do uczniów, ale także 
do ich rodziców i nauczycieli.

Realizacja Projektu z Pro-
gramu Działaj Lokalnie XI 
„Razem dla Niepodległej”

W naszej szkole od dawna sku-
piamy się na poszerzaniu oferty 
edukacyjnej poprzez realizację 
rozmaitych projektów. Głośno i z 
dumą możemy mówić o tym, że 
w stulecie rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości roz-
poczęliśmy realizację kolejnego 
projektu w ramach Programu 

Działaj Lokalnie XI. Tradycyjnie 
już liderkami projektu są Małgo-
rzata Jemiołek i Monika Skwirow-
ska.

Skupiając się na niezwykłym 
dla naszego kraju momencie 
historycznym, nazwaliśmy nasze 
przedsięwzięcie „Razem dla 
Niepodległej!”. Już niebawem 
zostaną ogłoszone szkolne kon-
kursy. Jak zawsze nie zabrak-
nie warsztatów dla naszych 
uczniów. Do zaoferowania mamy 
naprawdę wiele, dlatego zachę-
camy do bieżącego obserwowa-
nia naszej strony internetowej i 
grupy na Facebooku: Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Bierwcach, 
ponieważ tam będziemy na bie-
żąco informować o poszczegól-
nych wydarzeniach.

Jestem bezpieczny na dro-
dze – poznaję zasady ruchu 
drogowego

To kolejne ważne przedsię-
wzięcie realizowane w naszej 
szkole w bieżącym roku szkol-
nym. Pod tą nazwą kryje się Pro-
gram profilaktyczny skierowany 
dla dzieci w wieku szkolnym i 
przedszkolnym, którego głów-
nym celem jest przygotowanie 
dzieci do świadomego uczestnic-
twa w ruchu drogowym. Jest on 
nawiązaniem do Programu Rzą-
dowego Bezpieczna +, w którym 
PSP w Bierwcach uczestniczyła 
w roku szkolnym 2017/2018. 
Pozostaje również w korelacji z 
programem wychowawczo-profi-
laktycznym.

Program uzyskał dofinan-
sowanie z Gminnej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych na zakup nagród dla 
dzieci biorących udział w konkur-

sach wiedzy, plastycznym oraz 
wyścigu rowerowym. Z dofinan-
sowania zostanie również zaku-
piony program interaktywny dla 
szkoły.

Narodowe Czytanie 2018
Dzięki aktywności Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Jedlińsku 
mogliśmy kolejny raz uczestni-
czyć w Narodowym Czytaniu. 
Tym razem było to „Przedwio-
śnie” Stefana Żeromskiego, do 
czytanie którego nauczycielka 
języka polskiego wyznaczyła 
dwie uczennice – Julię Drewnow-
ską z klasy VII i Milenę Rudecką 
z klasy VI. Miło nam, że dziew-
czynki z klasą reprezentowały 
naszą placówkę. Pokazały nie 
tylko kunszt pięknego czyta-
nia, ale również udowodniły, że 
prostota i symbolika ubioru jest 
niezwykle istotna podczas tego 
typu wydarzeń.

Jarmark Ludowy
Tradycyjnie już społeczność 

szkolna wzięła czynny udział w 
Jarmarku Ludowym w Bierwcach, 
współorganizując tę imprezę ze 
Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi 
Bierwce i Okolic.

Wydarzenie to było także 
doskonałym momentem na pro-
mocję projektów, które w naszej 
szkole będą realizowane w roku 
szkolnym 2018/2019. Raz jesz-
cze pragniemy podziękować poli-
cjantom z Wydziału Ruchu Drogo-
wego Komendy Miejskiej Policji 
w Radomiu za obecność i pomoc 
w realizacji programu „Jestem 
bezpieczny na drodze – poznaję 
zasady ruchu drogowego”.

Wyjazd do Radomia
Wychowawcy uczniów z klas 

starszych zorganizowali swym 
uczniom wyjazd do Radomia. 
Była to kolejna okazja do przy-

swojenia historii miasta i zoba-
czenia najbardziej znanych i 
cenionych miejsc.

Uczniowie obejrzeli również 
projekcję filmu pt. „Dywizjon 
303”, który niezwykle przypadł 
im do gustu.

Gra terenowa 
„Szlaki Niepodległości”
20 września przedstawiciele 

naszej szkoły uczestniczyli w 
grze terenowej zorganizowanej 
przez Gminne Centrum Kultury i 
Kultury Fizycznej w Jedlińsku z 
okazji świętowania setnej rocz-
nicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Było to jedno z 
działań realizowanych w ramach 
projektu „Niepodległość – Patrio-
tyzm – Tożsamość”.

Uczniowie spędzili kilka godzin 
na wędrówkach po Jedlińsku i 
Woli Gutowskiej w poszukiwaniu 
zaznaczonych na mapie punk-
tów, w których znajdowały się 
odpowiedzi na pytania związane 
z niepodległością Polski. Dzięki 
tej formie zabawy uzyskali oni 
wiedzę historyczną na temat 
walki Polaków o niepodległość, 
historii Jedlińska oraz zadbali o 
swoją kondycję fizyczną.

Tego dnia opiekę nad grupami 
sprawowały: Małgorzata Jemio-
łek, Ewa Kobza i Katarzyna Ste-
fańska.

Sprzątanie Świata
O tym, że czystość najbliższej 

okolicy jest dla nas szczególnie 
ważna udowodniliśmy już wie-
lokrotnie. W poprzednim roku 
szkolnym realizowaliśmy między 
innymi projekt, skupiający się na 
tym zagadnieniu.

W bieżącym roku szkolnym 
również nie zapominamy o śro-
dowisku i dlatego też włączy-
liśmy się w akcję Sprzątanie 
Świata. Uczniowie naszej szkoły, 
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I znów zadźwięczał 
dzwonek…
3 września o godzinie 9:00  

w Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Ludwikowie 
rozpoczęła się inauguracja roku 
szkolnego 2018/2019.

Uczniów, rodziców, nauczycieli 
i pracowników szkoły serdecz-
nie powitała dyrektor Małgorzata 
Sobień. W nadchodzącym roku 
szkolnym życzyła wszystkim wielu 
sukcesów, efektywnej pracy i 
wytrwałości w dążeniu do celu. 
Do grona pedagogicznego naszej 
szkoły dołączyły: Marta Ulman, 
Katarzyna Piasek, Dorota Simlat 
oraz Marta Powęska-Okoń. Następ-
nie dyrektor nawiązała do 100. 
rocznicy odzyskania niepodległości 
i przytoczyła słowa prezydenta RP 
Andrzeja Dudy: „Jestem głęboko 
przekonany, że stulecie odzyska-
nia niepodległości to sprawa bliska 
sercom wszystkich Polaków”.

Minutą ciszy zebrani uczcili 
pamięć ofiar II wojny światowej. 
Przyczyny i skutki napaści na Pol-
skę wojsk hitlerowskich 1 wrze-
śnia 1939 roku i sowieckich 17 
września 1939 roku przypomniała 
Dorota Molenda-Mokosa.

Uroczystość rozpoczęcia roku 
szkolnego 2018/2019 odbyła się 
w pięknie przebudowanej i odno-
wionej części szkoły. W czasie 
wakacji wyremontowano dwie 
kolejne sale lekcyjne oraz hol na 
parterze. Mimo iż nowa sala gimna-
styczna nie została jeszcze oddana 
do użytku, to już dziś wszyscy 
uczniowie cieszą się na zajęcia w 
tym nowoczesnym obiekcie.

Narodowe Czytanie 2018
Lekturą Narodowego Czyta-

nia na kulminację akcji w dniu 8 
września 2018 roku było „Przed-
wiośnie” Stefana Żeromskiego. 
Mit „szklanych domów” to jeden z 
najważniejszych symboli pojawia-
jących się w tej powieści. Najpraw-
dopodobniej jest wyrazem niereal-
ności marzeń o nowej, niepodległej 
Polsce, jakie dotychczas żywił 
Żeromski. „Przedwiośnie” jest 
chyba najbardziej dojrzałą arty-
stycznie i ideologicznie powieścią 
Żeromskiego. Pisana była na prze-
strzeni kilku lat, od 1921 do 1924, 
czyli niedługo po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości. Dystans 
tych kilku lat od roku 1918 pozwo-

lił jednak pisarzowi dokonać rewizji 
przedwojennych mitów, marzeń i 
projektów, które w nowej Polsce 
miały zostać zrealizowane.

Gminna Biblioteka Publiczna w 
Jedlińsku tradycyjnie zaprosiła do 
wspólnego czytania wielu gości, 
młodzież szkolną, mieszkańców. 
Publiczną Szkołę Podstawową 
reprezentowali uczniowie klasy 
VIII: Jakub Chojnacki, Weronika 
Szczęsna i Dawid Wójcik.

Szlaki Niepodległości
W ramach obchodów 100. rocz-

nicy odzyskania niepodległości 
w dniu 20 września 2018 roku 
uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w grze terenowej „Szlaki 
Niepodległości”.

Gra jest jednym z elementów 
projektu „Niepodległość – Patrio-
tyzm – Tożsamość”, którego reali-

zatorem jest Gminne Centrum Kul-
tury i Kultury Fizycznej w Jedliń-
sku. Honorowy patronat nad przed-
sięwzięciem sprawują Wójt Gminy 
Jedlińsk oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Jedlińsk.

PSP w Ludwikowie reprezen-
towały drużyny klas V–VI i VII–VIII 
w składzie: Karolina Michałowska, 
Andżelika Morawska, Piotr Lipiec 
– uczniowie klasy V, Jakub Kuchar-
czyk, Filip Szeliga z klasy VI, Michał 
Lipiec – uczeń klasy VII oraz Patry-
cja Kwiecień, Kinga Morawska, Julia 
Stachura i Natalia Tkaczyk z klasy 
VIII. Opiekę nad dziećmi sprawo-
wali mgr Izabela Walczak i mgr 
Paweł Zegarek.

Z dumą informujemy, że drużyna 
klas V–VI pod opieką Izabeli Wal-
czak zajęła III miejsce. Uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy  
i nagrody książkowe.

Akcja – segregacja!
Uczniowie PSP im. Jana Pawła 

II w Ludwikowie po raz kolejny 
wzięli udział w ogólnoświatowej 
akcji „Sprzątanie Świata”. W Polsce 
sprzątamy już ćwierć wieku. Tego-
roczna, jubileuszowa akcja trwała 
od 21 do 23 września. Celem 25 
edycji „Akcja – segregacja” było 
wspomożenie segregacji odpadów 
w gminach. „Segregacja jest bardzo 
ważna ze względu na lepsze wyko-
rzystywanie zasobów, które „zam-
rażamy” w odpadach oraz oszczęd-
ność energii i wody, surowce 
naturalne nie są przecież nieogra-
niczone, mamy ich coraz mniej i 
dlatego musimy wykorzystywać 
surowce wtórne!” – przekonuje Mira 
Stanisławska-Meysztowicz, inicja-
torka akcji w Polsce i założycielka 
Fundacji Nasza Ziemia.

Społeczność uczniowska naszej 
szkoły solidarnie dba o czystość 
planety – sprzątali wszyscy. 
Maluszki porządkowały teren 
wokół szkoły. Uczniowie klas star-
szych tereny w kierunku Ludwi-
kowa, Gutowa i Nart.

Święto dziś 
ziemniaka mamy…
23 września w Ludwikowie 

odbył się festyn „Święto Pieczo-
nego Ziemniaka”, którego organi-
zatorami są Gminne Centrum Kul-
tury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku 
oraz społeczność wsi Ludwików.

Zgodnie z wieloletnią tradycją 
festynem tym mieszkańcy Ludwi-
kowa i okolicznych miejscowości 
żegnają lato. Uczniowie naszej 
szkoły zawsze chętnie biorą udział 
w lokalnych uroczystościach. W 
bieżącym roku w występach arty-
stycznych wzięła udział liczna – 
dwadzieścia pięć osób – reprezen-
tacja uczniów i dzieci z oddziału 
przedszkolnego. Na zaprezento-
wany program artystyczny złożyły 
się: piosenka kabaretowa „Fit, eko, 
bio” w wykonaniu uczniów klasy IV, 
wiersz „Wróbelek Elemelek” oraz 
taniec „Jesienny walc” w wykona-
niu dzieci z oddziału przedszkol-
nego, piosenka „Rudy rydz”, którą 
zaprezentowały uczennice klasy 
III – Julia Walczak i Oliwia Pośnik, 
a także piosenki ludowe „Takiego 
Janicka” i „W moim ogródecku” w 
wykonaniu uczennic klasy V.

Dorota Molenda-Mokosa

PSP w Ludwikowie

pod opieką swych nauczycieli, 
wyszli w teren, by choć czę-
ściowo posprzątać najbliższą 
okolicę. Liczby przemawiają 
same za siebie – 15 ogromnych 
worków śmieci – odpadów, które 
codziennie zamiast do kosza tra-
fiają do lasów, parków. Jesteśmy 
świadomi, że nasza akcja nie 
zakończy się całkowitym sukce-
sem, jeśli ludzie sami nie zaczną 
dbać o najbliższy teren, dlatego 
naszymi działaniami będziemy 
stale pokazywać, że dbamy  
o Matkę Ziemię!

Międzynarodowy Dzień 
Przedszkolaka i Dzień Kropki

Nasi nauczyciele pamiętają o 
ważnych wydarzeniach, chcąc 
jak najbardziej urozmaicić czas 
swoim podopiecznym. Z tego 
powodu Malwina Ofiara, wycho-
wawczyni oddziału 0A, w Mię-
dzynarodowym Dniu Przedszko-
laka zorganizowała najmłodszym 
dzieciom dzień pełen atrakcji, 
konkursów i niespodzianek.

Z kolei nauczycielka języka 
polskiego, Monika Skwirowska, w 
Międzynarodowym Dniu Kropki 

zapoznała uczniów z alfabetem 
Braille’a, który stał się motywem 
przewodnim tego dnia.

Nagroda SKO od Banku PKO
Miło nam poinformować, że 

otrzymaliśmy nagrodę III stopnia, 
w wysokości 1000 zł, w regional-
nym konkursie dla Szkolnych Kas 
Oszczędności. Opiekunami SKO 
w naszej szkole są Małgorzata 
Jemiołek i Beata Komorowska.

Celem przedsięwzięcia była 
edukacja ekonomiczna dzieci  
i młodzieży w zakresie różnych 

form oszczędzania oraz wyrabia-
nie w nich świadomego nawyku 
odkładania pieniędzy. Warun-
kiem przystąpienia do konkursu 
było przygotowanie kroniki w 
postaci prezentacji multime-
dialnej, w której zamieszczone 
zostały ważne wydarzenia z 
życia szkoły, osiągnięcia uczniów 
oraz działalność związana z SKO.

Organizatorem konkursu i fun-
datorem nagród był Bank PKO BP.

Monika Skwirowska
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Pracowite wakacje…
Wakacje w naszej szkole to był 

gorący czas gruntownego remontu 
pierwszego piętra. Zakres robót był 
potężny i obejmował m.in. prze-
budowę sal, kompleksowy remont 
łazienek, wymianę instalacji cen-
tralnego ogrzewania i instalacji 
elektrycznej, wymianę podłóg 
oraz drzwi, roboty malarskie oraz 
wykończeniowe. Dzięki doskonałej 
koordynacji działań przez dyrektora 
szkoły Ryszarda Dziurę nasze młod-
sze dzieci we wrześniu rozpoczęły 
naukę w pięknych, nowych salach. 
Inwestycja w zdecydowany sposób 
wpłynie na poprawę bezpieczeń-
stwa dzieci i poprawi komfort pracy 
i nauki.

Modernizacja nie byłaby możliwa 
bez współpracy z władzami gminy, 
rodzicami i gronem pedagogicznym. 
Wszystkim zaangażowanym w prze-
prowadzone prace, w imieniu spo-
łeczności szkolnej bardzo serdecznie 
dziękujemy!

Sportowe lato
Dzięki inicjatywie dyrektora 

Ryszarda Dziury wakacje w szkole 
to był ciekawie spędzony czas. Dla 
wszystkich chętnych uczniów pro-
wadzono zajęcia sportowe. Piłka 
nożna i ręczna, koszykówka i siat-
kówka oraz unihokej to dyscypliny, 
w których nasza szkoła odnosi zna-
czące sukcesy na arenie międzypo-
wiatowej.

Spędziliśmy miło czas w atmos-
ferze sportowej rywalizacji. Zajęcia 
prowadzili R. Dziura, A. Bińkowska i 
A. Szymańska.

Najważniejsze bezpieczeństwo
Miło nam poinformować, że w 

celu poprawy bezpieczeństwa dzieci 
w drodze do szkoły i powrotu ze 
szkoły do domu zostało nareszcie 
wyznaczone przejście dla pieszych 
i zamontowane zostały dodatkowe 
znaki drogowe na drodze w pobliżu 
szkoły. Było to miejsce bardzo nie-
bezpieczne dla naszych dzieci. 
Dzięki zaangażowaniu dyrektora 
szkoły Ryszarda Dziury i przewod-
niczącej Rady Rodziców Magdalenie 
Trzmiel-Wietesce udało się zrealizo-
wać to przedsięwzięcie. Kolejnym 
etapem będzie budowa chodnika. 
Najważniejsze jest dla nas bezpie-
czeństwo dzieci.

Internet
Informatyzacja otwiera przed 

nauczycielami wiele możliwości 
nowoczesnego nauczania z zasto-
sowaniem multimedialnej techniki 
komputerowej. Dostęp do inter-
netowych zasobów edukacyjnych 
pomaga nam bardziej zainteresować 

uczniów tematem zajęć. Wyszukując 
i demonstrując zasoby dostępne w 
Internecie, wprowadzamy wycho-
wanków w obecną rzeczywistość, w 
której docieranie do informacji staje 
się kluczowym elementem życia 
codziennego i pracy zawodowej.

W celu poprawy dostępności 
do Internetu w okresie wakacji, 
w naszej szkole została położona 
nowa sieć wraz z niezbędnymi urzą-
dzeniami. To wszystko było możliwe 
dzięki staraniom i zaangażowaniu 
dyrektora szkoły Ryszarda Dziury.

Nowy rok szkolny
3 września o godz. 9:00 w PSP 

im. Braci A. i J. Załuskich w Jedlance 
rozpoczęła się inauguracja nowego 
roku szkolnego 2018/2019.

Mszę św. w kaplicy odprawił  
ks. Dawid Karaś. Uczniów, rodziców, 
nauczycieli i pracowników serdecz-
nie powitał dyrektor szkoły Ryszard 
Dziura. W nadchodzącym roku życzył 
wszystkim wielu sukcesów, efek-
tywnej pracy i wytrwałości w dąże-
niu do celu. W przemówieniu nawią-
zał również do 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Szczególnie ciepło i serdecz-
nie dyrektor szkoły podziękował 
nauczycielom i rodzicom, którzy 
kolejny raz swą pracą i zaangażo-
waniem sprawili, że nasi uczniowie 
mogą czuć się bezpiecznie w pięk-
nym budynku oraz mogą zdobywać 
wiedzę w odnowionej szkole.

Narodowe Czytanie
7 września na zaproszenie dyrek-

tor Gminnej Biblioteki w Jedlińsku, 
nasi uczniowie kolejny raz reprezen-
towali szkołę w VII edycji Narodo-
wego Czytania. Czytali goście, czy-
telnicy biblioteki i uczniowie szkół z 
terenu gminy Jedlińsk.

10 września w naszej szkoły 
aktywnie uczestniczyliśmy w tej 
akcji, której głównym celem jest 
propagowanie bogactwa polskiej 
literatury oraz popularyzacja czy-
telnictwa. Wydarzenie zgłosiliśmy 
na stronie Kancelarii Prezydenta 
RP. Szkoła otrzymała pieczęć akcji 
i wszyscy mogli przybić stempel 
na swoim egzemplarzu powieści. 
Uczniowie czytali dla społeczności 
szkolnej fragment „Przedwiośnia” i 
obejrzeli kadry ekranizacji lektury. 
Została również przygotowana 
wystawa z ciekawostkami o Stefa-
nie Żeromskim. Uczniowie zobaczyli 
różne wydania lektury i zgroma-
dzony dorobek literacki autora.

Podsumowując wydarzenie roz-
wiązaliśmy krzyżówkę - gigant. 
Aktywni otrzymali upominki. Akcją 
zajęła się A. Paszkiewicz.

Bezpieczni na przejściu!
12 września w ramach projektu 

profilaktycznego „B&N” została 
przeprowadzona akcja „Kierowco! 
Nie polujemy na zebrach”, która 
miała na celu zwrócenie uwagi 
na bezpieczeństwo pieszych,  
na „pasach”.

Tego dnia gościliśmy w naszej 
szkole policjantów, którzy pouczyli 
uczniów kl. III i IV, jak należy zacho-
wać się na przejściu dla pieszych. 
Akcja odbyła się dzięki dobrej 
współpracy dyrektora Ryszarda 
Dziury z Wydziałem Ruchu Drogo-
wego Komendy Miejskiej Policji  
w Radomiu.

Serdecznie dziękujemy za poświę-
cony nam czas i obiecujemy, że 
przekazana nauka przyczyni się do 
poprawy bezpieczeństwa nie tylko 
w drodze do i ze szkoły, ale również 
w dniu codziennym.

Szlaki Niepodległości
20 września uczestniczyliśmy 

w grze terenowej zorganizowanej 
z okazji 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Zabawa była wspaniała. Uczest-
nicy bawiąc się poznali historię 
gminy, w praktyce wykorzystali 
umiejętność czytania mapy, a także 
nauczyli się pracy w grupie oraz spę-
dzili kilka godzin na wędrówkach po 
Jedlińsku i Woli Gutowskiej. Dzięki 
tej formie zabawy uczniowie pod 
opieka A. Lipiec i M. Kosno zdobyli 
wiedzę historyczną oraz zadbali o 
swoją kondycję fizyczną. Klasa IV 
zajęła II miejsce. Gratulujemy!

Historia prawdziwa
24 września kl. VII była na projek-

cji filmu Denisa Delicia ,,Dywizjon 
303. Historia prawdziwa”.

Film został zainspirowany książką 
Arkadego Fiedlera, która opowiada 
o losach polskich pilotów w czasie II 
wojny światowej i ich roli w bitwie 
o Anglię. Walki powietrzne zostały 
pokazane bardzo realistycznie  

i z rozmachem. Ważne, żeby młode 
pokolenie poznawało i pamiętało 
bohaterskich Polaków. Opiekę nad 
młodzieżą sprawowały A. Paszkie-
wicz i B. Michalska.

Akcja – Segregacja!
Pod takim hasłem odbyło się w 

tym roku jubileuszowe XXV Sprzą-
tanie Świata – Polska, w którym nasi 
uczniowie wraz z nauczycielami tra-
dycyjnie wzięli udział.

Wielkie porządki poprzedziły 
warsztaty ekologiczne przygoto-
wane przez szóstoklasistów. Dzięki 
nim młodsze dzieci miały okazję 
poznać tajniki właściwej segregacji 
odpadów. Zdobytą wiedzę wykorzy-
stano w praktyce, sprzątając najbliż-
szą okolicę. Pamiętajmy: segregując 
śmieci znacząco przyczyniamy się 
do ochrony środowiska! Koordynato-
rem akcji była M. Kosno.

Mnożymy – dzielimy
28 września została przepro-

wadzona impreza dla społeczności 
szkolnej, mająca na celu wzmocnie-
nie umiejętności posługiwania się 
tabliczką mnożenia.

Dla uczestników zostały przygo-
towane zadania o charakterze spor-
towym, z wykorzystaniem zadań 
matematycznych w języku polskim. 
Uczniowie rywalizowali ze sobą w 
formacji drużynowej, z podziałem 
na klasy 0–IV i V–VIII. Został również 
przeprowadzony w klasach konkurs 
w kategorii ,,Mistrz tabliczki mno-
żenia”. Wszyscy uczniowie wzięli 
udział w utworzeniu najdłuższej 
tabliczki mnożenia. Koordynatorem 
akcji była Barbara Michalska.

Czytamy, czytamy…
29 września w Polsce obchodzimy 

po raz siedemnasty ogólnopolski 
Dzień Głośnego Czytania. Jest to 
dzień znaczący, ponieważ odnosi 
się do urodzin Janiny Porazińskiej 
– autorki książek dla dzieci i mło-
dzieży.

Pomysłodawcą i inicjatorem 
przedsięwzięcia od 2001 roku jest 
Polska Izba Książki. Naj-ważniej-
szymi beneficjentami tego dnia są 
najmłodsi, gdyż czytanie im na głos 
stymuluje rozwój, wzbogaca słow-
nictwo, pobudza wyobraźnię oraz 
buduje więzi.

W piątek, również w naszej szkole 
na każdej lekcji czytano na głos frag-
menty literatury. Uczniowie klas 
starszych czytali fragmenty „Dywi-
zjonu 303” i „Quo Vadis”.

Finał akcji odbył się na sali gim-
nastycznej, gdzie czytano na głos 
wiersze J. Brzechwy. Był to dzień dla 
wszystkich, którzy kochają książki 
oraz dla tych, którzy dopiero uczą 
się je kochać. Odpowiedzialna była 
A. Paszkiewicz.

Anna Paszkiewicz

PSP w Jedlance
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Inauguracja roku 
szkolnego 2018/2019
3 września to dzień, w któ-

rym – po dwumiesięcznej waka-
cyjnej przerwie – rozpoczął się 
kolejny rok szkolny 2018/2019. 
Tego dnia uczniowie, rodzice, 
nauczyciele na czele z dyrek-
tor Justyną Turzyńską, pracow-
nicy obsługi i administracji oraz 
zaproszeni goście: ks. Janusz 
Chamera, Ilona Starzyńska - 
skarbnik gminy Jedlińsk, Marcin 
Drewnowski – przewodniczący 
rady gminy Jedlińsk, zebrali się 
w sali gimnastycznej naszej 
szkoły. Po powitaniu nastąpiło 
wprowadzenie pocztu sztan-
darowego oraz odśpiewanie 
hymnu państwowego. Potem 
nastał bardzo ważny moment, 
ponieważ skarbnik gminy wrę-
czyła Justynie Turzyńskiej akt 
powierzenia stanowiska dyrek-
tora Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Kardynała Stefan 
Wyszyńskiego w Wierzchowi-
nach. Nowa dyrektor przyjęła 
go z radością oraz ucałowała 
sztandar szkoły.

W dalszej kolejności głos 
zabrali zaproszeni goście. 
Dyrektor Justyna Turzyńska 
powitała zebranych nauczycieli, 
rodziców i uczniów. Wyraziła 
ogromną radość z możliwo-
ści pracy w tej szkole. Życzyła 
także wszystkim realizacji 
edukacyjnych zamierzeń, suk-
cesów, wytrwałości i wiary we 
własne umiejętności.

Na zakończenie prowadzący 
uroczystość: Patrycja Wieczo-
rek i Artur Sułek przedstawili 
nowych pracowników szkoły 
oraz zaprosili wychowawców 
ze swoimi uczniami na spotka-
nie w swoich salach. Z uśmie-
chem na twarzy i pełni zapału 
wszyscy rozpoczęli kolejny rok 
szkolny.

Narodowe Czytanie
7 września 2018 roku ucznio-

wie Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Wierzchowi-
nach uczestniczyli w Narodo-
wym Czytaniu zorganizowa-
nym w Bibliotece Publicznej w 
Jedlińsku.

Z inicjatywy Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy w bieżącym roku 
Polacy czytali powieść Ste-
fana Żeromskiego pt. „Przed-
wiośnie”. Podczas wspólnego 
spotkania w bibliotece każdy 
mógł odczytać wybraną część 
z własną interpretacją. Nasi 
uczniowie przeczytali fragment 
utworu, nawiązujący do odzy-
skania przez Polskę upragnio-
nej wolności, który pięknie wpi-
suje się w tegoroczne obchody 

100-lecia odzyskania niepodle-
głości.

Bezpieczeństwo jest naj-
ważniejsze

We wrześniu uczniowie 
uczestniczyli w dwóch akcjach 
z udziałem Policji.

7 września w ramach akcji 
„Bezpieczna droga do szkoły” 
w naszej szkole pojawiły się 
funkcjonariuszki: dzielnicowy z 
Komisariatu Policji w Jedlińsku 
– sierż. sztab. Edyta Zaczkow-
ska i st. sierż. Renata Gawryś 
z Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w 
Radomiu, przypomniały dzie-
ciom i młodzieży zasady bez-
piecznego poruszania się na 
drodze. Wszyscy uważnie słu-
chali prelekcji.

Bardzo ważnym czynnikiem, 
zwiększającym bezpieczeń-
stwo w ruchu drogowym, jest 
noszenie elementów odblasko-
wych. Dlatego dzieci otrzymały 
samozaciskowe opaski odbla-
skowe, które sprawią, że będą 
widoczne na drodze.

19 września uczniowie 
wzięli udział w akcji „Jabłko 
czy cytryna?” mającej na celu 
promowanie wśród kierowców 
bezpiecznych zachowań na dro-
dze, przestrzeganie przepisów 
ruchu drogowego oraz podnie-
sienie świadomości uczestni-
ków ruchu w zakresie zagrożeń 
mogących wystąpić w rejonie 
placówek oświatowych. Dzieci, 
pod czujnym okiem opiekunów 
oraz policjantów z Wydziału 
Ruchu Drogowego KMP w 
Radomiu wraz z dzielnicowym z 
Komisariatu Policji w Jedlińsku, 
nieopodal terenu szkoły, prze-
prowadzały interwencje dro-
gowe. W zależności od postawy 
kierowców wręczały im jabłko 
– w nagrodę za przestrzega-
nie przepisów lub cytrynę – w 
przypadku popełnienia przez 
kierowcę wykroczenia. Ponadto 

uczniowie własnoręcznie przy-
gotowali znaki drogowe, przy-
pominające kierującym pojaz-
dami o obowiązującym w tere-
nie zabudowanym ograniczeniu 
prędkości.

Akcja przyniosła wiele uśmie-
chu i radości, zarówno uczniom, 
jak i kierowcom, którzy obiecali 
dzieciom, że będą przestrzegać 
przepisów ruchu drogowego.

Poznajemy naszą historię
18 września z inicjatywy 

nauczyciela historii 70 uczniów 
z naszej szkoły wybrało się do 
kina „Helios” na projekcję filmu 
pt. „Dywizjon 303. Historia 
prawdziwa”, który upowszech-
nia wiedzę historyczną na 
temat udziału polskich lotników 
w bitwie o Anglię oraz promuje 
postawy patriotyczne. Wszyscy 
z zapartym tchem śledzili losy 
polskich pilotów oraz spektaku-
larne akcje z najtrudniejszymi 
ewolucjami powietrznymi. 
Piloci z Dywizjonu 303 to jedni 
z najwspanialszych żołnierzy w 
całej polskiej historii.

20 września cztery drużyny 
z naszej szkoły wzięły udział 
w grze terenowej „Szlaki Nie-
podległości”, którą przeprowa-
dzono na terenie miejscowo-
ści Jedlińsk i Wola Gutowska. 
Wydarzenie to zrealizowało 
Gminne Centrum Kultury i Kul-
tury Fizycznej w Jedlińsku w 
ramach projektu pod nazwą 

„Niepodległość – Patriotyzm – 
Tożsamość”.

Gra okazała się świetną 
zabawą dla wszystkich uczest-
ników, którzy musieli wykazać 
się dobrą kondycją. Uczniowie 
rozwijali umiejętność współ-
pracy w grupie, czytali mapy, 
rozwiązywali zagadki wyko-
rzystując archiwalne materiały 
prasowe i dokumenty. Dzięki 
temu zwiększyła się ich świa-
domość odnośnie lokalnej 
historii i zabytków. W ostatecz-
nej klasyfikacji dwie drużyny z 
naszej szkoły zajęły I miejsca, a 
pozostałe dwie – IV.

Spotkanie 
z Podróżującą Filharmonią
W piątek 21 września kolejny 

raz naszą szkołę odwiedził 
Marcin Jóźwik – założyciel 
Podróżującej Filharmonii. Tym 
razem artysta zaproponował 
nam muzykę patriotyczną oraz 
znane melodie filmowe.

Oprócz fragmentów pięknej 
symfonii, dźwięków skrzypiec i 
trąbki były wspólne ćwiczenia 
rytmiczne. Bawili się wszy-
scy – młodsi i starsi uczniowie. 
Program inspirowany był meto-
dami wychowawczymi Carla 
Orffa oraz Weroniki Sherborne. 
Terapeutyczna i integracyjna 
zabawa została nagrodzona 
gromkimi brawami.

Patrycja Wieczorek
Małgorzata Zegarek

PSP w Wierzchowinach
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PSP w Starych Zawadach
Witaj, szkoło!
Wakacje dobiegły końca 

i przywitaliśmy kolejny rok 
szkolny. Wypoczęci i pełni 
zapału do pracy stawiliśmy się 
na uroczystym rozpoczęciu 
roku szkolnego, które odbyło się  
3 września 2018 r. Pierwszym 
punktem inauguracyjnym była 
msza swięta odprawiona przez 
ks. Piotra Klepaczewskiego. Po 
niej na pięknie udekorowanej 
sali gimnastycznej odbyła się 
część oficjalna. Po odśpiewaniu 
hymnu państwowego i szkol-
nego przybyłych gości powitał 
dyrektor szkoły Roman Wójcik, 
który w pierwszych słowach 
podziękował swojej poprzed-
niczce – Barbarze Deleska. Głos 
zabrała również Ewa Bartula 
i radni gminy – Robert Rędzia 
oraz Dariusz Lipiński, który 
podarował uczniom zestaw 
piłek. Na koniec uroczystości 
rozpoczęcia roku szkolnego 
dyrektor Roman Wójcik, życzył 
wszystkim uczniom, nauczy-
cielom i rodzicom udanego roku 
szkolnego, a następnie ucznio-
wie wraz z wychowawcami 
udali się do sal.

Miłą niespodzianką na roz-
poczynający się rok szkolny 
2018/2019 była inwestycja 
polegająca na przebudowie 

wejścia do naszej szkoły. Zakres 
prac obejmował budowę pod-
jazdu dla niepełnosprawnych 
oraz nowych schodów, ułożenie 
kostki brukowej, budowę zada-
szenia nad wejściem i montaż 
ławek. Ponadto w szkole doko-
nano remontu sali do nauki 
języka polskiego. Pracownia 
została odmalowana i wyposa-
żona w nowe meble. Wszystkie 
te inwestycje zostały dokonane 
dzięki staraniom ustępującej 
dyrektor  Barbarze Deleska. 
Dziękujemy bardzo!

Narodowe Czytanie
Początek września stał się 

tradycją narodową w czytaniu 

powieści najsłynniejszych pol-
skich pisarzy. Czytają politycy, 
gwiazdy kina i telewizji. Czy-
tamy i my. W tym roku mierzyli-
śmy się z trudną powieścią, ale 
niezwykle ważną dla naszego 
kraju. „Przedwiośnie” Stefana 
Żeromskiego porusza bowiem 
istotną tematykę odbudowy 
państwa polskiego i wskrzesze-
nia ducha narodu. 7 września 
reprezentacja uczniów z klasy 
IV wzięła udział w akcji „Naro-
dowe Czytanie” w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Jedliń-
sku. Dziewczynki poradziły 
sobie doskonale z wyjątkowo 
trudnym tekstem Żeromskiego.

Z kolei 10 września „Przed-
wiośnie” czytaliśmy w szkole. 
We wspólnej lekturze wzięli 
udział reprezentanci wszyst-
kich klas oraz nauczyciele. 
Każdy uczeń otrzymał pamiąt-
kową pieczątkę.

Podczas zebrania z rodzi-
cami, które odbyło się 12 wrze-
śnia, promowaliśmy czytelnic-
two wśród całej społeczności 
szkolnej. Do czytania lektury 
Żeromskiego zaangażowano 
rodziców, dziadków, nauczy-
cieli i uczniów. Tym razem 
także można było otrzymać 
pamiątkową pieczęć. Cie-
kawi jesteśmy, jaką powieść 
będziemy czytać za rok. Już 
nie możemy doczekać się  
kolejnej edycji.

Wycieczka rowerowa
16 września 2018 r. klasa VI 

wraz z wychowawcą i rodzicami 
udała się na wycieczkę rowe-
rową po okolicy. Celem było 
zwiedzanie Sowich Gór, gdzie 
znajdują się bunkry z czasów 
II wojny światowej. Uczniowie 
z zainteresowaniem podzi-
wiali teren i wnętrza bunkrów. 
Zwieńczeniem wycieczki było 
wspólne ognisko z pieczeniem 
kiełbasek.

Sport
Na zakończenie roku szkol-

nego 2017/2018 przeprowa-
dzono w szkole głosowanie na 
zwycięzców Mistrzostw Świata 
w Piłce Nożnej, które rozgry-
wały się do połowy lipca. Mimo 
iż zwycięzcę Mistrzostw Świata 
poznaliśmy w lipcu, o tym, kto 
wytypował Francję, dowiedzie-
liśmy się 10 września podczas 
krótkiego apelu. Spośród kilku 
osób, które poprawnie wyty-
powały zwycięzcę, dyrektor 
szkoły Roman Wójcik wylo-
sował Bartłomieja Zawadz-
kiego, który otrzymał nagrodę 
główną konkursu. Serdecznie  
gratulujemy!

20 września 2018 r. mło-
dzież naszej szkoły brała udział 
w Grze Terenowej „Szlaki Nie-
podległosci”, które odbyły się 
w ramach obchodów 100-lecia 
odzyskania niepodległości. 
Naszą szkołę reprezentowały 
dwie grupy uczniów – grupa z 
III i IV klasy oraz grupa z VII i 
VIII klasy. Zadaniem uczestni-
ków zabawy było poruszanie 
się według mapki, znajdowanie 
poszczególnych miejsc i wyko-
nywanie określonych zadań, 
do realizacji których potrzebna 
była znajomość historii, umie-
jętność czytania ze zrozumie-
niem oraz odrobina sprytu. 
Wszystko to liczone było na 
czas. Jesteśmy dumni z tego, 
że nasza najmłodsza grupa 
wywalczyła I miejsce.

Ewa Murdza

3…2…1… Zaczynamy!!!
Niezmiernie miło nam powi-

tać czytelników naszej lokal-
nej gazety po cudownych 
wakacjach, które w tym roku 
były szczególnie słoneczne i…
prawdziwie „wakacyjne”! Wypo-
częci, opaleni, z uśmiechami 
na twarzach spotkaliśmy się w 
sali gimnastycznej na uroczy-

stej inauguracji nowego roku 
szkolnego. Z niemniejszym 
entuzjazmem przywitali nas 
nasi nauczyciele oraz dyrek-
cja szkoły. Naukę w nowym 
roku szkolnym rozpoczyna 640 
uczniów. Prawdziwą gratką dla 
wychowanków naszej szkoły 
jest brak obowiązkowych 
pisemnych prac domowych.  

W bieżącym roku stawiamy na 
kreatywność uczniów, chęć 
rozwoju, stawianie pytań oraz 
odnajdowanie odpowiedzi.

„K” jak „kultura”, 
„Ż” jak „Żeromski
Już na początku września nasi 

uczniowie wzięli udział w ogól-
nopolskiej akcji czytelniczej. 
„Narodowe czytanie” – bo o nim 
mowa – było nie lada wyzywa-
niem dla młodych poszukiwa-
czy piękna zaklętego w słowie. 

Fragmenty z książki przeczytali 
najpierw zaproszeni goście, a 
następnie uczniowie ze szkół 
z terenu gminy Jedlińsk. Naszą 
szkołę reprezentowali z klasy 
VIIa: Marta Lipiec, Justyna 
Majewska, Miłosz Różycki, klasy 
VIIIb: Marcelina Czapla, Lena 
Dąbrowska, natomiast klasy 
trzecie gimnazjalne: Jakub 
Łosiak, Amelia Jakubowska, 
Franciszek Makulski.

Wyboru fragmentów powieści 
czytanej przez gimnazjalistów 

ZSP w Jedlińsku
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dokonała Anna Kraska, nato-
miast przygotowania uczniów 
pod względem warsztatowym 
i artystycznym – Anna Malinow-
ska. Pozostali przedstawiciele 
naszej szkoły przygotowani 
byli przez nauczycieli biblio-
tekarzy: Monikę Zegarek oraz  
Anetę Kacprzak.

Niepodległość listami 
pisana, odmierzana kro-
kami…
Historia nie jest wyłącznie 

pamięcią. Historia jest działa-
niem. Wiedzą o tym uczniowie 
z naszej szkoły.

Klasy IIIa z wychowawczynią 
Iwoną Kołodziejczak oraz VIb z 
wychowawczynią Anną Kraską 
własnoręcznie napisały kartki 
do żyjących powstańców war-
szawskich. Akcja, zatytułowana 
„BOHATERon” organizowana 
jest przez fundację SENSO-
RIA i towarzyszy powstańcom 
warszawskim przez cały rok, 
otaczając bohaterów opieką  
i wysyłając do nich kartki pocz-
towe. Cieszymy się, że mogli-
śmy dołączyć do tego zacnego 
grona. „Chwała bohaterom”!

20. września grupa uczniów 
z naszej szkoły wraz z kolegami 
i koleżankami ze szkół z terenu 
gminy Jedlińsk wzięła udział 
w grze terenowej „Szlaki Nie-
podległości” zorganizowanej 
z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości.

Celem gry – oprócz uczcze-
nia 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości – było przed-
stawienie uczniom w formie 
zabawy historii Jedlińska oraz 
wydarzeń związanych z odzy-
skaniem niepodległości przez 
Polskę w latach 1914–1921.  
O klasyfikacji końcowej decydo-
wała liczba zdobytych punktów 
i czas zakończenia gry. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy  
i nagrody rzeczowe.

Pieszo, z plecakiem i gitarą
Nim deszcz i wiatr na dobre 

rozpanoszą się, jest jeszcze 
chwila, aby wyrwać się ze 
szkoły, spakować plecak i w 
gronie radosnych „włóczykijów” 
zmierzyć się z turystycznym 
szlakiem.

Uczniowie naszej szkoły pod 
opieką Agnieszki Migi i Dariu-
sza Religi uczestniczyli w XXV 
Rajdzie Skórzanych „Wędrówka 
z pedagogiem”. Na szlaku roz-
wiązywali test wiedzy, który 
dotyczył 100-lecia odzyskania 
niepodległości i wiadomości 
przyrodniczych. Na mecie zwie-
dzali Muzeum im. Kazimierza 
Pułaskiego. Na terenie obiektu 
odbył się również konkurs 
piosenki turystycznej. Nasza 
uzdolniona młodzież, przygo-
towana przez Dariusza Religę, 
zdobyła pierwsze miejsce. 
Gratulujemy!

A co po lekcjach?
A po lekcjach hobby i pasje, 

czyli zajęcia dla chętnych nie 
tylko dzieci, ale również doro-
słych z tenisa stołowego, lek-
kiej atletyki, piłki nożnej i piłki 
siatkowej, karate, gimnastyki 
akrobatycznej oraz tańca i fit-
nessu. W szkole mamy również 
dodatkowe zajęcia popołu-
dniowe z języka anielskiego. 
Każdy znajdzie coś dla siebie, 
by miło i przyjemnie spędzić 
czas w gronie znajomych.

Sprzątanie świata
Uczniom naszej szkoły nie 

jest obojętny los Naszej Ziemi 
i w tym roku również wzięli 
udział w akcji „Sprzątanie 
Świata”.

W dniu 21 września wraz z 
opiekunami porządkowali teren 
wokół szkoły i wyznaczone 
ulice w Jedlińsku. Zarówno ci 
mali jak i też młodzież z klas 
starszych, wyposażeni w worki 

i rękawiczki ruszyli w wyzna-
czone miejsca do walki o czy-
sty teren. Towarzyszyła nam 
piękna, słoneczna pogoda.

Celem akcji jest promowanie 
czystego otoczenia, prawidło-
wego gospodarowania odpa-
dami oraz inicjowanie działań, 
dzięki którym zmniejszy się 
nasz negatywny wpływ na śro-
dowisko.

SKO
We wrześniu Zespół Szkol-

no-Przedszkolny w Jedlińsku 
otrzymał nagrodę III stopnia 
w regionalnym konkursie dla 
Szkolnych Kas Oszczędności 
2017/2018 w wysokości 1.000 
zł. Sukces należy do uczniów 
i opiekunów Szkolnych Kas 
Oszczędności Agnieszki Migi i 
Anety Kacprzak.

Celem konkursu była eduka-
cja dzieci i młodzieży w zakre-
sie różnych form oszczędzania 
oraz wyrabianie w nich nawyku 
świadomego oszczędzania.

PKO Bank Polski z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej co 
roku wyróżnia również najak-
tywniejszych nauczycieli w 
konkursie dla opiekunów SKO. 
Agnieszka Miga i Aneta Kac-
przak, opiekunki SKO w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w 
Jedlińsku w tym roku otrzymały 
„Brązowe Odznaki” za współ-
pracę z Oddziałem Banku PKO 
BP.

Serdeczne podziękowania 
dla banku PKO Bank Polski – 
Oddział II w Radomiu przy ul. 
Traugutta 31/33 za współpracę 
i pomoc od dyrekcji i opiekunów 
SKO z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Jedlińsku.

Niespodzianka 
dla przedszkolaków
Niespodzianka dla najmłod-

szych, czyli przedszkolaków, to 
nie tylko zakup nowych zaba-
wek, to również umalowane 
sale do zajęć oraz wyposażenie 
w nowe meble, stoliki i krze-
sełka, dywany oraz tablice mul-
timedialną i odnowienie szatni.

Wyjazdy, wycieczki itp.
Prawie wszystkie dzieci z 

poszczególnych klas w tym 
roku szkolnym byli na wyciecz-
kach dydaktycznych. Starsze 
dzieci na filmie pt. „Dywizjon 
303. Historia prawdziwa”,  
a młodsze na bajce „Biały Kieł”. 
A o tym, jak powstają rumiane 
bochenki chleba, pachnące 
bułeczki, słodkie ciasteczka  
i drożdżówki mieli okazję prze-
konać się uczniowie klasy IIIa. 
26 września, dzięki uprzejmo-
ści państwa Jaworskich – wła-
ścicieli piekarni w Jedlińsku, 
dzieci przyjrzały się z bliska 
pracy piekarzy. To była bardzo 
pouczająca wycieczka, dzięki 
której uczniowie przekonali 
się, ile osób zaangażowanych 
jest w produkcję chleba i jak 
ciężka jest to praca. Spotkanie 
dostarczyło wszystkim nieza-
pomnianych chwil i wzbogaciło 
o nowe doświadczenie. Było 
bardzo interesująco, pachnąco 
i... gorąco. Na koniec dzieciaki 
zostały poczęstowane świe-
żutkimi bułeczkami i ogromną 
ilością słodkości.

Dziękujemy państwu 
Jaworskim za tak serdeczne  
przyjęcie.

Anna Kraska
Aneta Kacprzak
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Z radością i satysfakcją
Koniec minionego roku szkol-

nego obfitował w konkursy na 
różnorakim szczeblu, w któ-
rych nasi uczniowie odnieśli  
duże sukcesy.

W drugim etapie diecezjal-
nego konkursu „Duch Święty 
i Ewangelia” uczennica Karo-
lina Płowiec z kl. VIIa zdobyła II 
miejsce, a Katarzyna Guzińska 
z kl. IIb – wyróżnienie. Nagrody 
wyróżnionym wręczał biskup 
Diecezji Radomskiej – ks. bp Hen-
ryk Tomasik.

W Mazowieckim Samorzą-
dowym Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Radomiu odbył 
się finał Regionalnego Kon-
kursu Językowego „Teddy”. Po 
raz kolejny uczniowie naszej 
szkoły wzięli w nim udział i 
odnieśli wyjątkowo duży suk-
ces. Alex Allen został laureatem 
trzeciego stopnia, Patrycja Bed-
narek otrzymała wyróżnienie, 
a Blanka Traczewska zdobyła  
tytuł finalistki.

W finale Regionalnego Kon-
kursu Recytatorskiego „The 
Little Poet” zostali nagrodzeni. 
Alex Allen – I miejsce, Nata-
lia Michalec otrzymała wyróż-
nienie, a Wiktoria Malicka  
została finalistką. 

W Radomskim Teatrze 
Powszechnym im. Jana Kocha-
nowskiego miała miejsce XIX 
Radomska Gala Samorządowego 
Konkursu Nastolatków „Ośmiu 
Wspaniałych”. Wśród laureatów 
małej ósemki znalazła się wolon-
tariuszka naszego klubu Oliwia 
Kowalczyk, uczennica klasy Vb.

„Maths in English” – pod takim 
hasłem odbył się drugi w naszej 
placówce Gminny Konkurs 
Matematyczny pod patronatem 
Wójta Gminy Jedlińsk Kamila 
Dziewierza. W konkursie wzięli 
udział uczniowie klas szóstych i 
siódmych ze wszystkich szkół z 
terenu gminy Jedlińsk. Uczniowie 
wykazali się dużą znajomością 
słownictwa matematycznego 
po angielsku oraz umiejętnością 
rozwiązywania zadań matema-
tycznych w języku angielskim. 
W kategorii A dla klas szóstych 
Kamil Gomuła zajął trzecie miej-
sce. W kategorii B dla klas siód-
mych pierwsze miejsce zajął 
Kacper Pietrzyk i trzecie miejsce 
– Robert Siurnik. Najwięcej punk-
tów uzyskała nasza drużyna i 
tym samym uczniowie zdobyli 
pierwsze miejsce dla szkoły.

W czerwcu uczniowie ZSP we 
Wsoli brali udział w konkursie 
piosenki angielskiej, który odbył 
się w Jedlińsku. W kategorii soli-
sta Wojciech Kociński zdobył 
II miejsce wykonując piosenkę 

„Lama in my living room”. W kate-
gorii zespół I miejsce wyśpie-
wały uczennice Andżelika Barto-
siak, Wiktoria Rybska i Zuzanna 
Piwowarczyk. Wykonały one pio-
senkę „Material Girl”.

Wielką chlubą dla szkoły jest 
tytuł finalisty dla Kacpra Pie-
trzyka, ucznia kl. VIIb z konkursu 
przedmiotowego (matematyka) 
MKO.

Koniec roku szkolnego to 
również zakończenie różnego 
rodzaju innowacji, np. „Mały – 
wielki twórca” skierowanej do 
grupy cztero- i pięciolatków, 
„Bajki – Pomagajki” dla klas I i 
II edukacji wczesnoszkolnej, 
„Savoir–vivre w domu i w przed-
szkolu” dla oddziałów przed-
szkolnych 0a i 0b, „Czytam i two-
rzę” klasy IVa, czy projektu edu-
kacyjnego Sądu Okręgowego w 
Radomiu, w którym brały udział 
klasy VII lub szkolnego zatytu-
łowanego „Szkolny ogród użyt-
kowy i ozdobny” oraz innych.

Coś się kończy, 
coś zaczyna…
22 czerwca podczas uroczy-

stej mszy św., celebrowanej 
przez Jego Ekscelencję bpa 
Henryka Tomasika dokonano 
poświęcenia sztandaru naszej 
szkoły. Po mszy cała społecz-
ność szkolna i wszyscy zapro-
szeni goście zebrali się w sali 
gimnastycznej, gdzie rodzice 
przekazali sztandar naszym 
podopiecznym. Podczas czę-
ści oficjalnej uczniowie, którzy 
uzyskali najlepsze wyniki w 
nauce otrzymali z rąk dyrektora 
świadectwa z wyróżnieniem. Po 
przemówieniach zaproszonych 
gości (m.in. wójta gminy Jedlińsk 
Kamila Dziewierza, Róży Domań-
skiej – właścicielki Księgarni 
Literackiej im. W. Gombrowicza 
w Radomiu czy przedstawicieli 
Rady Rodziców) uczniowie klasy 
IIIa PG zaprezentowali krótki pro-
gram artystyczny odwołujący się 
do atmosfery związanej z ukoń-
czeniem szkoły przez gimnazja-
listów oraz do biografii patrona 
szkoły – Witolda Gombrowicza. W 

roli Witolda Gombrowicza dosko-
nale zaprezentował się Kacper 
Klocek. Towarzyszyli mu Sandra 
Warzyńska i Karol Nowocień, 
którzy wcielili się w role absol-
wentów naszej szkoły. Scenki 
rodzajowe epatowały humorem 
i wzbogacone zostały pokazem 
tanecznym uczniów klas III PSP 
oraz śpiewem solistek: Aleksan-
dry Adamczyk, Andżeliki Barto-
siak, Julii Gryz i Karoliny Płowiec. 
Następnie wszyscy oficjalnie 
pożegnali ustępującego dyrek-
tora Pawła Stępnikowskiego.

Rozpoczęcie roku szkol-
nego 2018/2019

3 września odbyło się uroczy-
ste rozpoczęcie roku szkolnego 
2018/2019. Uczniowie naszej 
szkoły o godz. 7:45 wyruszyli 
za pocztem sztandarowym 
radosnym orszakiem do kościoła 
parafialnego we Wsoli. Po mszy 
świętej cała społeczność szkolna 
– uczniowie, rodzice i nauczyciele 
zebrali się w sali gimnastycznej. 
Wówczas wójt gminy Kamil Dzie-
wierz przedstawił wszystkim i 
powitał Dorotę Dobosz – nową 
dyrektor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego we Wsoli, która ciepło 
i serdecznie zwróciła się do mło-
dzieży, dzieci, rodziców i pracow-
ników szkoły z zapewnieniem o 
swojej życzliwości, wyrażając 
nadzieję na dobrą współpracę.

7 września w naszej szkole 

odbyło się Narodowe Czytanie 
„Przedwiośnia” Stefana Żerom-
skiego. Akcję pilotowały biblio-
tekarki szkolne, a uczniowie 
przez radiowęzeł szkolny mogli 
wysłuchać fragmentów lektury 
w interpretacji zaproszonych do 
odczytania nauczycieli: Małgo-
rzaty Wrony, Beaty Krzesickiej, 
Doroty Jędrasiewicz, Mirosławy 
Kalinowskiej, Anny Falińskiej i 
Jerzego Falińskiego, poprzedzo-
nych odczytaniem listu Prezy-
denta RP przez Roberta Siurnika 
z kl. VIIIa.

Pod opieką Anny Skrzyneckiej 
dwie uczennice – Klaudia Potera 
i Natalia Michalik, pojechały do 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Jedlińsku, gdzie zaprezento-
wały krzyżówkę tematyczną, 
której hasłem głównym było 
„Przedwiośnie”, włączając do 
zabawy wszystkich obecnych 
tam uczestników Narodowego 
Czytania.

Zespół redakcyjny i cała spo-
łeczność ZSP we Wsoli na ręce 
poprzedniej dyrekcji: Pawła 
Stępniowskiego, Beaty Krzesic-
kiej i Lidii Parendyk, pragnie zło-
żyć serdeczne podziękowania za 
wszystkie lata owocnej współ-
pracy. Doceniamy Państwa 
wielki profesjonalizm, cierpli-
wość, wyrozumiałość oraz chęć 
pomocy i wsparcia dla naszych 
działań. 

Obejmującym stanowiska: 
dyrektora – Dorocie Dobosz oraz 
wicedyrektora – Andrzejowi 
Molendzie życzymy dużo siły i 
energii do realizacji wielu ambit-
nych zadań, w których będziemy 
Państwa wspomagać.

Oby ten rok szkolny przyniósł 
nam wszystkim dużo sukcesów i 
wielokrotnie dał sposobność do 
odczuwania olbrzymiej satysfak-
cji z podejmowanych wyzwań.

Zespół redakcyjny 
ZSP we Wsoli

ZSP we Wsoli
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Gmina Jedlińsk okiem Olgi i Mariusza
Prezentujemy kilka ujęć gminy Jedlińsk  

„z lotu ptaka” z ogromnej kolekcji zdjęć 
mieszkańców Wsoli Mariusza Stępienia – pilota 

Aeroklubu Radomskiego oraz Olgi Rogacewicz. Biorą 
oni także udział w zawodach ligi motoparalotniowej 
na terenie Polski, a w tym roku i Francji, w zawodach 
Parabatix - najlepszych motoparalotniarzy na świecie. 
Dziękujemy za zdjęcia oraz promocję gminy Jedlińsk  
w kraju i zagranicą.
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Drogowiec nie gra w IV lidze
W poprzednim numerze „Pano-

ramy” pisaliśmy o istotnych 
zmianach w piłkarskiej drużynie 
Drogowca Jedlińsk. Przed sezo-
nem najpierw z klubu ubyło kilku 
piłkarzy, potem trener Paweł 
Górak. Znaleziono jego następcę, 
Andrzeja Koniarczyka. Jednak i on 
po kilku dniach zrezygnował. Zda-
niem prezesa klubu Zygmunta 
Kobylarczyka w Jedlińsku ciężko 
było zbudować zespół. Krótko 
mówiąc -  piłkarze poszli tam, 
gdzie płacą lepiej. Właśnie ten 
fakt zdecydował, że zarząd klubu 
podjął większością głosów decy-
zję o wycofaniu zespołu z roz-
grywek IV ligi. Poniżej zamiesz-
czamy oświadczenie prezesa 
klubu, które było publikowane w 
mediach i klubowej stronie inter-
netowej: „Główną przyczyną jest 
niemożność skompletowania 
kadry, zdolnej skutecznie rywa-
lizować w tej klasie rozgrywek. 
Sam chcę tworzyć i przebywać w 
obszarach nowoczesnych rozwią-
zań uczciwości i spokoju. Jednak 
szaleństwo, już od ligi okręgo-
wej w przynależności klubowej 
przez zawodników, dwukrotnie w 
ciągu roku, jest nie do zniesienia. 
To skutecznie niszczy utalento-
wanych zawodników. Aktywnie 
w tym procederze uczestniczy 
wiele klubów. Efekty sportowe i 
organizacyjne uzyskane w „Dro-
gowcu” są znaczące, a miernikiem 
tego jest ilość grup trenujących w 
naszym klubie. Chcemy budować 
struktury i duszę klubu, opiera-
jąc drużynę seniorów na wycho-
wankach oraz zainteresowaniu 
klubem władz i miejscowej spo-
łeczności. Sponsor może i chce w 
tym uczestniczyć. Mówimy o co 
nam chodzi. Prosimy o zrozumie-
nie i wsparcie naszych działań.” 
- Prezes Zarządu Zygmunt Koby-
larczyk. Zgodnie z regulaminem 

MOZPN, zespół Drogowca został 
zgłoszony do klasy A (czyli dwa 
poziomy rozgrywkowe niżej). 
Funkcję trenera pierwszego 
zespołu objął Dariusz Mortka. 
Do kadry zespołu wprowadzono 
dużą grupę wychowanków. Po  
7 kolejkach, odmłodzona drużyna 
spisuje się znakomicie, odnosząc 
same zwycięstwa. Strzeliła rywa-
lom 23 bramki, tracąc zaledwie 
jednego gola. W Pucharze Polski 
na szczeblu okręgu ulegli Powi-
ślance Lipsko (klasa okręgowa) 
dopiero w rzutach karnych 6:7, 
remisując bezbramkowo w regu-
laminowym czasie gry. Przed 
Drogowcem coraz trudniejsze 
spotkania, w tym z  liderującą 
Oronką Orońsko. W ostatniej 
dotychczas rozegranej kolejce 
odbyły się gminne derby, w któ-
rych Drogowiec pokonał Strażaka 
Wielogóra na jego terenie 5:0. 
Futboliści Strażaka  dotychczas 
wygrali i zremisowali po jed-
nym meczu oraz sześciokrot-
nie ulegli rywalom gromadząc  
w sumie 4 punkty.  

Siatkarze jednak 
klasę wyżej 

Jak informowaliśmy, drużynie 
siatkarskiej SPS RADMOT Jedlińsk 
nie udało awansować się do trze-
ciej ligi. Zespół zajął trzecią lokatę 
przegrywając awans zaledwie 
jednym punktem. W związku z 
wycofaniem się jednej z dru-
żyn ze zmagań trzecioligowych 
MWZPS w Warszawie zapropono-
wał udział w rozgrywkach Radmo-
towi. Oferta ta została przyjęta i 
Jedlińsk w nowym sezonie, który 
rozpoczął się w październiku, 
będzie występował na trzecioli-
gowych parkietach. Przed rozpo-
częciem rozgrywek odbył się tur-
niej w Jedlińsku z udziałem dru-
żyn drugoligowych z Wołomina, 
Kozienic i Rząśni. Drużyny przy-

jezdne okazały się wymagającym 
rywalem. Mimo ambitnej walki 
naszych siatkarzy wszystkie spo-
tkania zakończyły się porażkami. 
Z całą pewnością zespół zebrał 
doświadczenie, które zaprocen-
tuje w rozgrywkach trzecioligo-
wych. W pierwszym ligowym spo-
tkaniu SPS RADMOT uległ silnemu 
zespołowi MKS MDK Warszawa 
1:3. Zapraszamy do kibicowania 
w hali ZSP w Jedlińsku. Wszystkie 
mecze RADMOT rozegra w nie-
dziele o godz. 17:30.

Pierwsze 
„śliwki – robaczywki”

Rozpoczęli sezon tenisiści 
stołowi. Do rozgrywek piątej ligi 
mazowieckiej został zgłoszony 
zespół ULKS Victoria Jedlińsk. Dru-
żynę stanowią doświadczeni gra-
cze, mający w dorobku występy 
ligowe (na różnych poziomach). 
Są nimi Bogdan Religa, Michał Kra-
ska, Artur Durak i Jarosław Chobot. 
Najmłodszą pingpongistką, która 
występuje w męskim zespole 
(regulamin dopuszcza taką 
ewentualność) jest absolwentka 
szkół w Jedlińsku, wychowanka 
IKTS Broń Radom Julia Serafin. W 
pierwszym spotkaniu we własnej 
hali Victoria uległa bardzo mocnej  
drużynie GLUKS Naprzód Grzy-
bowy Raj Skórzec 3:8.  Życzymy 
naszym tenisistom udanych 

zagrań w kolejnych meczach.

Filip Wójcik 
Wicemistrzem Polski

Wicemistrzem Polski w katego-
rii Rok Shifter został Filip Wójcik. 
Do lidera stawki i mistrza kraju 
zabrakło mu 26. punktów. W kate-
gorii Junior Akademia brat Filipa 
Kuba, zajął 12. miejsce. Zarówno 
pierwsza, jak i druga runda Kartin-
gowych Mistrzostw Polski dostar-
czyła wielu emocji, nie tylko 
kierowcom, ale także i kibicom. 
Wyścigi były pełne zwrotów akcji, 
zaciętej rywalizacji i dostarczyły 
znakomitego widowiska. Ale to 
jeszcze nie koniec ścigania w tym 
roku.

Zarówno Filip, jak i Kuba obec-
nie przygotowują się do startu w 
finale światowym serii ROK Cup, 
który startuje już 9 października 
w Lonato. Jednak wcześniej będą 
trenować na zawodach Trofeo 
D’autunno, które rozgrywany jest 
na tym samym torze. Trzymajcie 
kciuki za braci Wójcik.

Memoriałowy worek medali
Z 18 medalami wrócili z Sie-

dlec uczniowie  Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Jedlińsku, 
którzy rywalizowali w X Mię-
dzynarodowych Zawodach 
Lekkoatletycznych dla Szkół   
im. Henryka Jakimiaka. W stawce 

SPORT

Ruszyły ligi... SPS RADMOT w 3. lidze 
siatkówki, VIKTORIA Jedlińsk w 5. lidze tenisa 
stołowego, Drogowiec i Strażak w A klasie 

rozgrywek piłki nożnej, Filip Wójcik Wicemistrzem 
Polski, udane starty młodzieży ULKS Jedlińsk  
w makroregionie, eliminacje do Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej rozpoczęte.

Piłkarze Drogowca przed meczem z KS Wyśmierzyce.•

Siatkarze SPS RADMOT Jedlińsk przed treningiem wraz z Kamilem 
Dziewierzem - Wójtem Gminy  i członkami zarządu klubu.

•

Kartingowy Wicemistrz  Polski - Filip Wójcik z Wielogóry.•
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blisko 1000 zawodników nasi 
reprezentanci wywalczyli 4 złote, 
6 srebrnych i 8 brązowych krąż-
ków. Poszczególne konkurencje 
były przeprowadzane dla każdego 
rocznika osobno, od urodzonych w 
2003 r do 2007r.  Indywidualnie 
na najwyższym stopniu podium 
stanęli gimnazjalistka Magdalena 
Kucharska w rzucie dyskiem oraz 
piątoklasista Bartosz Korzeniow-
ski na dystansie 1000m.  Kolejne 
dwa złote medale  wybiegały 
sztafety 4 x100 m. Dziewczęta 
z rocznika 2005 Pola Olszewska, 
Wiktoria Serafin, Amelia Kowal-
czyk, Julia Stańczyk oraz chłopcy 
2004 Seweryn Zalewski, Kacper 
Szymański, Michał Walczak i Mate-
usz Adamczyk. Drugie miejsca dla 
Karoliny Gołdy (2006) w rzucie 
piłką palantową oraz gimnazja-
listów: Nikoli Dadacz – rzut dys-
kiem, Aleksandry Berlińskiej – rzut  
oszczepem, Piotra Śliwowskiego – 
300 m i sztafety chłopców 4x100 
m w składzie P. Śliwowski, Jakub 
Klocek, Adrian Szczepaniak, Mate-
usz Kołodziejczyk. Ostatnie srebro 
padło łupem Seweryna Zalew-
skiego w biegu na dystansie 300 
m.  Brązowe medale to zasługa 
Mikołaja Trzebieniaka (2007) – 
1000 m, Michała Siary (2006) 
– 600 m, Julii Stańczyk (2005) 

– 300 m, Kacpra Szymańskiego 
(2004) i Oliwii Fituch (2005) – 
oboje pchnięcie kulą, gimnazja-
listek Karoliny Molendy – skok w 
dal, Wiktorii Grzywacz – 600 m, 
Zuzanny Narożnik – pchnięcie 
kulą.  Warto dodać, że uczniowie z 
Jedlińska zajęli, poza medalistami, 
mnóstwo miejsc punktowanych. 
Ustanowili także sporo rekordów 
życiowych. Wyniki te pozwoliły 
wygrać klasyfikację drużynową 
z przewagą prawie 100 pkt. W 
imprezie sklasyfikowano ponad 
60 reprezentacji szkolnych, w 
tym 4 zagraniczne.  Zawody te, 
uczniowie z Jedlińska wygrali po 
raz  piąty z rzędu (czterokrotnie 
jako gimnazjum). 

Szukamy olimpijczyków
Pod taką nazwą odbyły się w 

Radomiu międzywojewódzkie 
zawody lekkoatletyczne, w któ-
rych wystartowali uczniowie ZSP 
w Jedlińsku w kategorii młodzik 
(rocznik 2003 – 2004). Rywali-
zowali lekkoatleci z Mazowsza 
oraz województw łódzkiego, 
lubelskiego i świętokrzyskiego. 
Świetnie zaprezentowały się mio-
taczki w pchnięciu kulą. Zuzanna 
Narożnik wygrała a Magdalena 
Kucharska stanęła na trzecim 
stopniu podium. Wynik Zuzi to 

nowy rekord życiowy i wygrana z 
rywalką z Radomia, która była sta-
wiana w roli głównej faworytki do 
zwycięstwa. Trzeci medal naszych 
zawodników wywalczyła Karolina 
Molenda, zajmując trzecią lokatę 
w skoku w dal.

Jechali po punkty, 
przywieźli medal 

Po punkty współzawodnictwa 
Polskiej Federacji Sportu Młodzie-
żowego udali się reprezentanci 
ULKS w Jedlińsku na Międzywo-
jewódzkie Mistrzostwa Młodzi-
ków  w lekkiej atletyce. Zawody w 
Ciechanowie otworzył dwukrotny 
mistrz olimpijski w pchnięciu kulą 
Tomasz Majewski (gościliśmy go 
w ubiegłym roku  podczas Gmin-
nej Gali Sportu), który stawiał 
pierwsze sportowe kroki właśnie 
w tym mieście.  Jedyny medal, brą-
zowy, wywalczył Adrian Kobza na 
dystansie 1000 m. I była to miła 
niespodzianka. W gronie prawie 
60 klubów pozostali nasi zawod-
nicy wypadli na miarę możliwości, 
zdobywając łącznie 9 punktów. 
Punktowali: Aleksandra Berlińska 
w rzucie oszczepem, Zuzanna 
Narożnik i Adrian Szczepaniak 
w pchnięciu kulą, Magdalena 
Kucharska oraz Z. Narożnik w rzu-
cie dyskiem, Karolina Molenda w 
skoku w dal oraz Kacper Mularski 
na 110 m ppł.

Strzelcy także 
z punktami 

W Białymstoku odbyły się mię-
dzywojewódzkie mistrzostwa 
młodzików w strzelectwie spor-
towym. W konkurencji karabinu 
pneumatycznego - 40 strzałów -  
6. miejsce  zajęła Ewelina Świąder 
z ULKS Jedlińsk, tym samym zdo-
bywając cenne punkty do klasy-
fikacji współzawodnictwa PFSM. 
Jej wynik to nowy rekord życiowy 
i jednocześnie rekord klubu. Ewe-
lina kontynuuje rodzinne tradycje 
w tej dyscyplinie sportu. Przypo-
mnijmy, że z sukcesami występo-
wali jej starsi bracia Piotr i Patryk. 

Przed strzelcami start w Pucha-
rze Mazowsza w Warszawie.

Na początek 
sztafety przełajowe

Rozpoczęły się eliminacje  
XXI Mazowieckich Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej. W rywalizacji 
sztafet przełajowych na szcze-
blu powiatu do kolejnego etapu 
zakwalifikował się komplet 4 
zespołów z ZSP z Jedlińska. 
Zajęły one zdecydowanie pierw-
sze miejsca. Awansowały także 
dziewczęta ze Wsoli w kategorii 
młodzieżowej, zajmując drugie 
miejsce. Wyjątkowo liczny udział 
był w eliminacjach gminnych 
igrzysk w piłce ręcznej. W kate-
gorii młodzieżowej  do rywaliza-
cji przystąpiły szkoły ze Wsoli, 
Wierzchowin, Jedlanki, Starych 
Zawad i gospodarzy turnieju – 
Jedlińska. Awans do kolejnego 
etapu dla dziewcząt i chłopców 
z ZSP w Jedlińsku, którzy swoje 
mecze wygrali wysoko. O pozo-
stałe lokaty toczyły się zacięte, 
wyrównane spotkania.  W kate-
gorii dzieci organizatorem tur-
nieju była szkoła ze Wsoli. Wśród 
dziewcząt wygrała reprezentacja 
Jedlińska, rywalizację chłopców 
zwycięsko zakończyli gospoda-
rze ze Wsoli. Wkrótce etap powia-
towy oraz eliminacje w kolej-
nych dyscyplinach: piłce nożnej 
i  unihokeju. Już 11 października 
poznamy pierwszych finalistów 
igrzysk w sztafetowych bie-
gach przełajowych. Odbędą się 
one na jedlińskich błoniach od 
godz.11:00. Liczymy na udany 
start naszych sztafet.

Krystian Kilar

SPORT

W roczniku 2005 w sztafecie 4x100m najlepsze okazały się 
zawodniczki z Jedlińska.

• Ewelina Świąder w trakcie 
przerwy pomiędzy seriami.

•

Zespoły ze Skórca i Jedlińska przed pierwszym ligowym starciem  
w 5. lidze

•

W  Siedlcach w sztafecie 4x100 m rocznik 2003 zespół z Jedlińska 
zajął II miejsce.

•
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