
  Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk

Nr 57/grudzień/2018

Marszałek Senatu oraz 
ministrowie rządu zawitali 

do naszej gminy

11 listopada odbyła się 
uroczystość z okazji 100. 
rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległość

Szkoła w Ludwikowie 
wreszcie ma nową 
salę gimnastyczną

Zeskanuj kod. 
Pobierz elektroniczne wydanie 

naszej gazety.

str. 2, 4

str. 14

str. 6

ISSN 2081-4100

Ministrowie w Jedlińsku

Dzień Niepodległości

Otwarcie sali gimnastycznej

Po raz drugi w Jedlińsku 
odbył się finał 

Szlachetnej Paczki
str. 16-17

Szlachetna Paczka

Elektroniczne wydanie

Przedstawiamy radnych 
kadencji 2018-2023 

wybranych w wyborach 
samorządowych

str. 18-19

Wyniki wyborów

www.jedlinsk.pl

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
składamy Mieszkańcom Gminy Jed lińsk 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności. 
Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru

 przyniesie spokój i radość, 
a Nowy Rok  2019 niech obdaruje 

pomyślnością i szczęściem.

Łukasz Kurek
Przewodniczący Rady Gminy

Kamil Dziewierz
Wójt Gminy
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Właśnie rozpoczęła się 
nowa kadencja władz samo-
rządowych. Po wprowadzeniu 
zmian w ustawie o samo-
rządzie gminnym kadencja 
ta będzie trwała nie cztery, 
a pięć lat. Oznacza to, że ja 
jako wójt oraz radni będziemy 
sprawowali swoje funk-
cje do 2023 roku. Wydłu-
żenie kadencji pozwala na 
realizację jeszcze większej 
liczby projektów i zamierzeń  
dla dobra gminy.

Serdecznie dziękuję wszyst-
kim Państwu za ponowne 
obdarzenie mnie swoim 
zaufaniem i oddanie na mnie 
swojego głosu w wyborach. 
Tak ogromne poparcie jest dla 
mnie ogromną motywacją do 
dalszej pracy i jeszcze inten-
sywniejszych wysiłków.

Pierwszym ważnym zada-

niem będzie realizacja inwe-
stycji w ramach funduszu 
sołeckiego. To Państwo sami 
zdecydowaliście jakie pro-
jekty będą realizowane w 
poszczególnych sołectwach. 
Będą to m.in. remonty dróg, 
oczyszczanie i udrożnianie 
rowów, rozbudowa oświetle-
nia ulicznego, a także zago-
spodarowanie centrów miej-
scowości poprzez np. budowę 
placów zabaw. Ze środków 
funduszu sołeckiego będą 
też wykonywane projekty 
budowy dróg, oświetlenia 
ulicznego i placów zabaw.

Jednym z największych 
zadań inwestycyjnych jest 
przebudowa i rozbudowa 
stacji uzdatniania wody w 
Wierzchowinach. Moderniza-
cja stacji znacząco poprawi 
jakość dostaw wody i zmniej-

szy ryzyko awarii. Ponadto 
na ukończeniu jest remont 
drogi w Wierzchowinach oraz 
budowa drogi w Urbanowie. 
Obydwie te inwestycje uzy-
skały dotację od wojewody 
mazowieckiego – łącznie jest 
to prawie 1,5 mln zł. Wię-
cej o zakończony i trwają-
cych jeszcze inwestycjach 
możecie Państwo przeczytać  
w dziale „Inwestycje”.

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia 
życzę wszystkim Państwu 
spokoju, ciepła rodzinnego 
oraz spełnienia marzeń. 
Niech ten piękny, świąteczny 
czas, po całym roku cięż-
kiej pracy, będzie dla Pań-
stwa czasem wytchnienia  
i dobrych refleksji.

Kamil Dziewierz
Wójt Gminy Jedlińsk

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Jedlińsk!

Serdecznie dziękuję Panu Grzegorzowi Żarłokowi z Jedlińska 

za choinkę, która ozdobiła w tym roku Rynek w Jedlińsku.

       Wójt Gminy Jedlińsk

      Kamil Dziewierz

Marszałek Senatu w Jedlińsku
11 października 2018 r. 

na spotkanie z miesz-
kańcami gminy Jedlińsk, w 
ramach akcji „Polska jest tyl-
ko jedna”, przybył Marszałek 
Senatu Stanisław Karczew-
ski. Marszałkowi towarzy-
szył Jakub Kowalski – szef  
Kancelarii Senatu.

Na spotkaniu omawiane były 
aktualne problemy kraju na 
szczeblu samorządowym oraz 
sposoby ich rozwiązywania.

Na spotkanie przybyli także 
posłowie na Sejm RP Anna 
Kwiecień oraz Andrzej Kosztow-
niak, Marek Suski – szef Gabinetu 
Politycznego Premiera, Aurelia 
Michałowska – Mazowiecki Kura-
tor Oświaty, Kamil Dziewierz
-wójt gminy Jedlińsk, radni oraz 
mieszkańcy gminy.
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Inwestycje w gminie Jedlińsk
Przebudowa trybun na terenie Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Jedlińsku
Wartość: 231.038,74 zł

Budowa drogi gminnej Wola Gutowska – Ludwików

Remont drogi gminnej w Urbanowie

Rozbudowa i przebudowa SUW Wierzchowiny
W trakcie realizacji

Długość: 1.559 m     Wartość: 1.468.355,14 zł
Dotacja: 1.125.000,00 zł

Długość: 1.060 m       Wartość: 646.758,43 zł
Dotacja: 600.000,00 zł

Wartość: 2.091.000,00 zł

Remont drogi gminnej w Wierzchowinach
W trakcie realizacji

Długość: 910 m       Wartość: 857.428,71 zł
Dotacja: 710.000,00 zł

Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Wielogórze
Wartość: 397.000,00 zł

Budowa 4 otwartych stref aktywności w: Jankowicach, 
Klwatce Szlacheckiej, Płaskowie i Wierzchowinach

Wartość inwestycji: 309.345,90 zł

Budowa wodociągu w Kruszynie, Piastowie i Wielogórze
Długość: 1652 m     Wartość: 165.000,00 zł



4

Remont dach strażnicy OSP w Bierwcach

Przebudowa drogi gminnej w Klwatce Szlacheckiej
Przetarg rozstrzygnięty

Długość: 582 m      Wartość: 515.985,00 zł

Przebudowa drogi w miejscowości Piastów
Przetarg rozstrzygnięty

Długość: 380  m      Wartość: 310.338,05 zł

Wartość: 72.600,02 zł
Budowa ścieżki rowerowej Jedlińsk - Wsola

W trakcie realizacji

Ministrowie w naszej gminie
W październiku aż trzech ministrów polskiego rządu 

odwiedziło gminę Jedlińsk: Jerzy Kwieciński – 
minister inwestycji i rozwoju, Andrzej Adamczyk – minister 
infrastruktury i budownictwa oraz Elżbieta Rafalska – 
minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Ministrom 
podczas wizyt towarzyszyli także parlamentarzyści 
ziemi radomskiej: Anna Kwiecień i Marek Suski.

Ministrowie Kwieciński i 
Adamczyk rozmawiali z wój-
tem gminy Kamilem Dzie-
wierzem na temat realizacji 
inwestycji gminnych, głów-
nie o modernizacji i rozbudo-
wie sieci drogowej, a także  
o terenach pod inwestycje  
w gminie Jedlińsk.

Szefowa resortu rodziny, 
pracy i polityki społecznej 
Elżbieta Rafalska odwiedziła 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, gdzie rozmawiała 
z wójtem gminy Kamilem 
Dziewierzem oraz kierowni-
kiem GOPS Urszulą Roma-
nowską o realizacji zadań 
gmin w zakresie pomocy spo-

łecznej, w tym o programach 
500+ i 300+. Minister Rafal-
ska, na zaproszenie dyrek-
tor Elżbiety Religi, gościła 
także na stołówce Zespołu 
Szko lno-Przedszkolnego  
w Jedlińsku, gdzie zjadła 
obiad i obejrzała kuchnię 
szkolną, która w najbliższym 
czasie przejdzie pierwszy 
od prawie 40 lat generalny 
remont. W spotkaniu wzięli 
udział także: Adam Bielan – 
wicemarszałek Senatu RP, 
Marek Suski – szef Gabinetu 
Politycznego Prezesa Rady 
Ministrów, radni gminy, dyrek-
torzy szkół z ternu gminy  
oraz pracownicy GOPS.
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Otwarcie wyremontowanej 
drogi powiatowej

Otwarcie drogi Ludwików – 
Wola Gutowska

W środę 31 października 2018 r. w Jankowicach odbyło 
się uroczyste otwarcie wyremontowanego odcinka 
drogi powiatowej Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk.

18 października 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo 
wybudowanej drogi gminnej Ludwików – Wola Gutowska.Modernizację przeszła 

nawierzchnia na odcinku Gutów 
– Jankowice o długości 4 km. 
Gmina Jedlińsk udzieliła dota-
cji Powiatowi Radomskiemu  
w kwocie 300 tys. zł na realizację  
tej inwestycji.

W otwarciu wzięli udział Kamil 

Dziewierz – wójt gminy Jedlińsk, 
Mirosław Ślifirczyk – staro-
sta radomski, radni powiatowi 
Teodozja Bień oraz Robert 
Dobosz, Łukasz Kurek - radny 
gminy, proboszcz parafii Janko-
wice ks. Andrzej Dwojakow-
ski, przedstawiciele wykonawcy 
inwestycji oraz mieszkańcy.

W otwarciu wzięli udział: 
Kamil Dziewierz – wójt gminy 
Jedlińsk, Zbigniew Dobosz  
i Łukasz Kurek – radni gminy, 
Monika Szczęsna – soł-
tys Ludwikowa, oraz miesz-
kańcy. Nową drogę poświęcił  
ks. Andrzej Dwojakowski – pro-

boszcz parafii Jankowice.

Droga ma długość 1.559 m, 
a jej budowa kosztowała 1,44 
mln zł. Gmina Jedlińsk pozyskała 
ze środków rządowych dotację 
w wysokości ponad 1 mln zł na 
realizację tej inwestycji.

Otwarcie obwodnicy Radomia
19 października 2018 r. w miejscowości Kępiny wójt gminy 

Kamil Dziewierz wziął udział w oficjalnym otwarciu 
zachodniej obwodnicy Radomia, która przebiega częściowo 
przez teren gminy Jedlińsk.

W otwarciu obwodnicy wzięli 
udział m.in.: Stanisław Kar-
czewski – marszałek Senatu, 
Andrzej Adamczyk – minister 
infrastruktury i budownictwa, 
Marek Suski – poseł na Sejm i 

szef Gabinetu Politycznego Pre-
miera, Wojciech Skurkiewicz – 
poseł na Sejm, Zdzisław Sipiera 
– wojewoda mazowiecki, Artur 
Standowicz – wicewojewoda 
mazowiecki, Krzysztof Muraw-

ski – kierownik radomskiej dele-
gatury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego , a także przed-
stawiciele Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad z 
kierownikiem Rejonu w Grójcu 
Bożeną Olszewską oraz przed-
stawiciele wykonawcy inwesty-
cji. Nowa droga została poświę-
cona przez ks. Grzegorza Wój-

cika – proboszcza parafii Jedlińsk.
Dzięki obwodnicy, która sta-

nowi część drogi krajowej nr 7, 
kierowcy jadący na południe 
Polski w kierunku Kielc i Kra-
kowa będą mogli ominąć Radom, 
co zmniejszy natężenie ruchu  
w mieście oraz na dotychczaso-
wej trasie nr 7 przebiegającej 
przez Jedlińsk, Wsolę i Wielogórę.
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Otwarcie sali gimnastycznej 
w Ludwikowie
17 października 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie 

nowo wybudowanej sali gimnastycznej w Ludwikowie.

W otwarciu wzięli udział: 
Stanisław Karczewski – mar-
szałek Senatu, Adam Bielan – 
wicemarszałek Senatu, Witold 
Bańka – minister Sportu i Tury-
styki, posłowie Anna Kwiecień 
i Dariusz Bąk, Marek Suski 
– szef Gabinetu Politycznego 
premiera, Aurelia Michałowska 
– Mazowiecki Kurator Oświaty, 
Jakub Kowalski – szef Kance-
larii Senatu, Radosław Fogiel 
– radny województwa mazo-
wieckiego, Marcin Kozdrach 
– wójt gminy Stara Błotnica, 
radni powiatu radomskiego  
i gminy Jedlińsk, sołtysi, dyrekto-
rzy szkół, kierownicy jednostek 
organizacyjnych, cała społecz-
ność szkolna, rodzice uczniów 
i mieszkańcy gminy. Gospoda-

rzami uroczystości byli dyrektor 
PSP w Ludwikowie Małgorzata 
Sobień oraz wójt gminy Kamil 
Dziewierz.

Z okazji otwarcia uczniowie 
szkoły zaprezentowali program 
artystyczny, a poświęcenia hali 
sportowej dokonał proboszcz 
parafii Jankowice ks. Andrzej 
Dwojakowski.

Po uroczystym otwarciu 
wszyscy przybyli na uroczystość 
zostali poczęstowani tortem.

Rozbudowa PSP w Ludwi-
kowie o nową halę sportową 
trwała od 2017 roku. Koszt 
wyniósł ponad 3,6 mln zł. Inwe-
stycja uzyskała dofinansowanie 
ze środków Ministerstwa Sportu 
i Turystyki.
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Spotkanie z 
dyrektorami szkół

Nowy sprzęt dla jednostek OSP

16 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
wójt gminy Kamil Dziewierz spotkał się  

z dyrektorami szkół z terenu gminy Jedlińsk oraz 
dyrektorem Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku.

19 października 2018 r. w Urzędzie Gminy  
w Jedlińsku wójt gminy Kamil Dziewierz przekazał 

jednostkom OSP nowo zakupione wyposażenie  
i sprzęt ratowniczy.

Wójt gminy w trakcie spo-
tkania podziękował wszyst-
kim dyrektorom za ich wkład 
pracy w kształcenie i wycho-
wanie młodzieży. Życzył im 

też wielu sukcesów oraz 
satysfakcji z pracy. W spo-
tkaniu wzięli udział również 
przedstawiciele związków 
zawodowych nauczycieli.

Zakup sprzętu został 
dofinansowany w kwocie 
32.557,14 zł (co stanowi 99% 
wartości zadania) ze środków 
Funduszu Pomocy Pokrzyw-
dzonym oraz Pomocy Postpeni-
tencjarnej – Funduszu Sprawie-
dliwości. Wkład własny gminy 
to jedynie 328,86 zł, czyli 1% 
wartości zakupu.

W ramach zadania dla jed-
nostek OSP z terenu gminy 
Jedlińsk zakupione zostały: 
parawany do osłony miej-
sca wypadku i zasłaniania 
ofiar wypadku (3 szt.), osłony 
zabezpieczające poszkodowa-
nego (2 szt.), zabezpieczenia 
poduszki powietrznej kierowcy 
i pasażera (2 szt.), sprzęt do 
oznakowania terenu akcji  

(4 szt.), latarki akumulatorowe 
(22 szt.), zbijaki do szyb har-
towanych (6 szt.), pilarki do 
drewna (3 szt.), nosze typu 
deska (2 szt.), zestaw węży 
hydraulicznych o długości min. 
5 m, agregat prądotwórczy.

W przekazaniu sprzętu 
wzięli udział przedstawiciele 
jednostek OSP, a także st. 
bryg. Marek Krassowski – 
p.o. Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej  
w Radomiu, st. bryg. Sławomir 
Podsiadło – Zastępca Komen-
danta Miejskiego, Paweł Tuzi-
nek – prezes zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP 
RP oraz Jerzy Przybyłowski – 
komendant gminny OSP.

Podziękowania dla 
zasłużonych strażaków
12 października 2018 r. wójt gminy Jedlińsk Kamil 

Dziewierz przekazał trzem druhom-ochotnikom 
z OSP Bierwce listy gratulacyjne od Marszałka  
Województwa Mazowieckiego.

Podziękowania otrzymali: 
Henryk Kiepiela, Stani-
sław Walczak oraz Kazi-
mierz Rudecki, strażacy, 
którzy w trakcie swojej wie-
loletniej służby odznaczali 
się wzorową postawą oraz  

szczególnym zaangażowaniem.
W spotkaniu wzięli udział 

również Wojciech Bednarek 
– prezes zarządu Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bierwcach 
oraz Jerzy Przybyłowski – 
komendant gminny OSP.
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   Z prac Rady Gminy

Sesje Rady Gminy zostały 
zwołane na 18 paździer-

nika, 19 listopada oraz 30 li-
stopada. Rada Gminy podjęła 
uchwały w sprawie:

18 października:
- Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Gminy Jedlińsk na lata 
2018–2026

- wprowadzenia zmian w 
budżecie gminy na 2018 rok

- zaciągnięcia kredytu długo-
terminowego

19 listopada:
- wyboru Przewodniczącego 

Rady Gminy Jedlińsk
- wyboru wiceprzewodniczą-

cych Rady Gminy Jedlińsk
- składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk
- składu osobowego stałych 

komisji Rady Gminy
30 listopada:
- zmiany uchwały Nr 

XXXIX/5/2018 Rady Gminy 
Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 
r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości i zago-

spodarowania tych odpadów w 
zamian za uiszczaną przez wła-
ściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

- zmiany uchwały Nr 
XXXIX/4/2018 Rady Gminy 
Jedlińsk z dnia 12 stycznia 
2018 r., zmienianej uchwałą 
Nr XL/11/2018 Rady Gminy 
Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 
r. w sprawie Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na 
terenie gminy Jedlińsk

- obniżenia średniej ceny 
skupu żyta do celów wymiaru 

podatku rolnego na rok 2019
- określenia wysokości sta-

wek podatku od nieruchomości 
na rok 2019

- określenia wysokości sta-
wek podatku od środków trans-
portowych na rok 2019

- ustalenia wynagrodzenia 
Wójta Gminy Jedlińsk

- wprowadzenia zmian w 
budżecie gminy na 2018 rok

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

- powołania doraźnej Komisji 
Statutowej Rady Gminy Jedlińsk.

Łukasz Kurek
 Przewodniczący 

Rady Gminy

Szanowni Państwo,
Rada Gminy nowej kaden-

cji 2018-2023 rozpoczęła 
swoją pracę na rzecz lokal-
nej społeczności w dniu 19 
listopada podczas pierwszej 
sesji rady, gdzie radni złożyli  

uroczyste ślubowanie.
Podczas pierwszej sesji 

Rady Gminy zostałem obda-
rzony zaufaniem radnych  
i powierzono mi funkcję 
Przewodniczącego Rady.

Stojąc na jej czele będę 

starał się, aby podejmo-
wane działa przez Radę 
były przemyślane i służyły  
naszym mieszkańcom.

Jako Przewodniczący 
wraz w ze wszystkimi rad-
nymi deklarujemy otwar-

tość i gotowość do współ-
pracy z każdym z Was, gdyż 
wspólnie możemy jeszcze 
bardziej wzmocnić pozycję 
naszej gminy, a także zadbać 
 o jej rozwój.

Łukasz Kurek

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w 
Jedlińsku zaprasza dzieci w wieku 4-5 lat na zajęcia 

plastyczne, które będą prowadzone od stycznia 2019r. 
Zapisy w GCKIKF, ul. Krótka 1, Jedlińsk  

lub telefonicznie 48 32 13 052  

Zajęcia plastycZne ODŚNIEŻANIE DRÓG
W związku z okresem 

zimowym, Wójt Gminy 
Jedlińsk informuje, że 
wszelkie interwencje 
dotyczące zimowego 
utrzymania dróg na tere-
nie gminy Jedlińsk należy kierować do:

Drogi gminne:
Michał Surus - pracownik 
Urzędu Gminy w Jedlińsku

48 32 13 087
691 050 885

Drogi powiatowe:
Leszek Adach - kierownik 
Obwodu Drogowego w Siczkach

48 32 21 605 
603 592 881

Pełnych radości, pokoju Świąt Bożego Narodzenia, 

radości ze spotkania z bliskimi, wiele pomyślności 

i sukcesów w nadchodzącym Nowym  2019 roku 

życzy Państwu

Rada Gminy Jedlińsk
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Spotkanie z czytelnikami 
odbyło się dzięki staraniom 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Radomiu, a poprowadził je 
Dariusz Wróbel. Pisarz opo-
wiadał o swojej twórczości, 
korzeniach, zainteresowa-
niach oraz planach twórczych 
na przyszłość.

Zdradził czytelnikom skąd 
bierze pomysły do swoich 
książek. Są to, jak się okazuje 
prawdziwe ludzkie historie, 
i te zabawne jak i również te 
tragiczne.

Po spotkaniu czytelnicy 

ustawili się w długiej kolejce 
po autografy. 

Spotkanie z radomskim pisa-
rzem było okazją uświetnienia 
jubileuszu GBP w Jedlińsku.

Przewodniczący Rady 
Gminy- Łukasz Kurek oraz 
Sekretarz Gminy Andrzej 
Pawluczyk wręczyli nagrody 
wyróżniającym się czytelni-
kom Biblioteki. Książki otrzy-
mały: Tarwacka Elżbieta, Wie-
czorek Elżbieta, Koper Ewa, 
Walczak Irena, Wrona Jadwiga, 
Jończyk Aneta, Maj Renata, 
Bartula Ewa, Płużycka Bogu-

miła. Były prezenty, gratula-
cje i życzenia dla Biblioteki. 
Dyrektor MBP w Radomiu 

Anna Skubisz- Szymanowska 
przekazała list gratulacyjny z 
życzeniami oraz pamiątkowy 
album „Radom 1918-2018”.

Po uroczystości jubileuszo-
wej wszyscy obecni zostali 
zaproszeni na okoliczno-
ściowy tort. 

Dziękujemy wszystkim 
naszym Gościom i władzom 
Gminy Jedlińsk, współpra-
cującym instytucjom, przy-
jaciołom, sympatykom, 
sponsorom i czytelnikom, 
za nieustanne wsparcie  
i życzliwość, za miłe słowa  
i prezenty.

Więcej zdjęć na www.
biblioteka.jedlinsk.pl

Bożena Starzyńska

  Warto przeczytać!
Gretkowska Manuela- „ Poetka i książę”
Powieść oparta na fatach, opowiadająca historię miłości niemożliwej, o której Osiecka milczała całe życie. 
Z książki możemy dowiedzieć więcej na temat sekretnego życia artystki.

Fernando N., Potock M. – „Mały smakosz”
Jak wychować dziecko, by jadło chętnie i zdrowo. W książce znajdują się między innymi :porady specjali-
stów dostosowane do każdego etapu rozwoju dziecka oraz historie rodziców i dzieci.

Nehring Piotr- „ Zapomniani żołnierze niepodległości”
Są to opisy losów bohaterów z czasów II RP oraz okresu wojny i czasów powojennych.  Momentami są to 
kontrowersyjne biografie ale i fascynujące opowiadania.

Chmiel Sylwia- „ Polskie tradycje i obyczaje”
Książka przedstawia bogaty i różnorodny świat polskich tradycji. Znajdziemy tam atrakcyjne ilustracje, 
zdjęcia i reprodukcje.

Widłak Wojciech- „ Wesoły Ryjek i wynalazki”
Zbiór historyjek z których mali czytelnicy dowiedzą się mnóstwa ciekawych rzeczy o nowych odkryciach 
i wynalazkach.

Lipov Beata- „ Dzieciaki szykują święta”
Książka pokazuje jak wspólnie z rodziną można zaangażować się w świąteczne przygotowania. Jak całą 
rodziną wykonać pomysłowe prezenty, świąteczne ozdoby i pyszne potrawy.

„Kuchnia Staropolska”
Dawne receptury i współczesne smaki. Sposoby na przygotowanie dobrze znanych dań przyrządzonych w 
nowy sposób. Książka idealnie sprawdzi się podczas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia.

Radomski pisarz w GBP w Jedlińsku

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku dziękuje Patrykowi Frączek,  Joannie 
Giskiej, Aleksandrze Wziątek oraz Bożenie i Mirosławowi Kalinin za przekazane  
w darze książki do naszej biblioteki.

Do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku zawitał 
we wtorek 4 grudnia wyjątkowy gość - pisarz, 
dramaturg ziemi radomskiej Grzegorz Bartos.

Dziękujemy!
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V Dzień Seniora 
Po raz  piąty  w Gminie Jedlińsk obchodziliśmy   Dzień 

Seniora. Na zaproszenie Wójta Gminy, Rady Gminy 
oraz Gminnego Centrum Kultury przybyli seniorzy  
z całej Gminy.  

Tradycyjnie  spotkanie  to 
miało miejsce w sali Ochotniczej 
Straży Pożarnej i odbyło się 21 
listopada  2018 r. Marką tej ini-
cjatywy  jest radosna, rodzinna  
atmosfera, której towarzyszą 
rozmowy, wspomnienia i co 
najważniejszej dobra zabawa.  
Podczas spotkania potwierdza 
się teza, że nie ważne są lata, 
ale ważny jest młody duch. 
Spotkanie to rozpoczęło się od 
złożenia życzeń  i przekazania 
upominków  seniorom  przez 
przedstawicieli samorządu 
lokalnego. Następnym punk-
tem  programu  były  występy 
artystyczne lokalnych zespołów, 
które  zaprezentowały  swój  
dorobek  kulturalny.   Widzo-
wie mogli obejrzeć występy 
następujących formacji: Zespół 
Czerwone Korale, Czerwona 
Jarzębina i Kapela Henryka Gie-
dyka,  Ludwiczanki, Wólczanki, 

Klub Seniora z Jedlińska, Folk 
Piaseczo i Bierwiecka  Biesiada. 
Kolejnym punktem programu 
była zabawa taneczna. Licznie 
przybyli uczestnicy bawili się 
w rytm ludowych utworów gra-
nych przez poszczególne kapele 
i zespoły oraz kapelę Krzysztofa 
Rokicińskiego. Organizatorzy 
zapewnili ciasto,  kawę i herbatę  
ale na stołach nie zabrakło rów-
nież  smakowitych dań przygo-
towanych przez  samych senio-
rów, gdyż impreza ma charakter 
koszyczkowy. Seniorzy wspólnie 
bawili się  do późnych godzin  
wieczornych. Podczas tego 
wydarzenia obecni byli: vice 
przewodnicząca  Rady Powiatu 
Teodozja Bień oraz  Radni  
Gminy Jedlińsk: Ewa Ofiara i   
Lidia  Żurowska. 

Agnieszka Gryzek

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku zaprasza dzieci i młodzież do spędzenia 
czasu feryjnego (28.01.2019-10.02. 2019) w naszej instytucji. W ramach zimowego wypoczynku 

oferujemy ciekawe zajęcia w placówkach GCKIKF oraz wyjazdy zimowe w atrakcyjne miejsca. 
Szczegóły pojawią się w styczniu 2019 na naszej stronie internetowej www.ck.jedlinsk.pl 

FeRIe Z CentRum KultuRy 
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Prace oceniało jury w skła-
dzie:  Elżbieta Raczkowska – gł. 
specjalista ds. plastyki i wysta-
wiennictwa – Ośrodek Kultury i 
Sztuki „Resursa Obywatelska” w 
Radomiu, Halina Baran – członek 
Gminnej Komisji ds. Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholo-
wych oraz Agnieszka Gryzek 
- dyrektor  GCKiKF.  Uczestnicy  
konkursu zgodnie z zasadami  
regulaminu posiadali całko-
witą dowolność jeżeli chodzi o  
wybór  formy plastycznej i roz-
wiązań technicznych. Jury przy-
znając nagrody i wyróżnienia  w 
powyższym konkursie brało pod 
uwagę warunki regulaminowe i 
zgodność  przedłożonych prac  z 
jego zapisami, mając na wzglę-
dzie  Anioły w formie trójwy-
miarowej tj. oglądane z trzech 
stron analogicznie do rzeźby 
mając na względzie  zapis regu-
laminu o rozwijaniu wyobraźni  
przestrzennej. Jury kierowało 
się również  starannością wyko-
nania i ciekawym pomysłem z 
użyciem jak najmniejszej ilości 
elementów gotowych. Ponadto 
próbowało zaznaczyć pracę o 
jak największej samodzielności 
wykonania. Uroczyste podsu-
mowanie konkursu mało miejsce 
14 grudnia 2018 w siedzibie 
organizatora konkursu Gmin-
nego Centrum Kultury i Kultury  
Fizycznej w Jedlińsku. Nagrody 
w konkursie ufundowała Gminna 
Komisja ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. Narody 
i wyróżnienia laureatom wrę-
czyli:  ks. prałat Henryk Ćwiek, 
Wójt Gminy Jedlińsk Kamil Dzie-
wierz, Przewodniczący Rady 
Gminy Łukasz Kurek, a otrzy-
mali je: w I kategorii wiekowej 
– przedszkolaki i klasa 0:  Klara 
Rafalak PSP Ludwików, Kacper 

Florek, Wojciech Kiepiela - ZSP 
w Jedlińsku, Alan Pajek z PSP w 
Jedlance, Hanna Taborek - PSP w 
Starych Zawadach, Igor Zięba z 
PSP w Bierwcach. Wyróżnienia 
natomiast otrzymali:   Marcelina 
Szymczak  - z PSP w Jedlance, 
Maja Sumińska, Zuzanna Maj -, 
Michalina Soból - PSP w Bierw-
cach, Hanna  Malinowska  - ZSP 
w Jedlińsku, Sandra Glibowska  - 
PSP w Starych Zawadach

W  II kategorii wiekowej – 
klasy I – III szkoła podstawowa 
Nagrody otrzymali: Maja Marzec   
ZSP we Wsoli , Nikola Dadacz
-ZSP w Jedlińsku, Milena Markie-
wicz – PSP w Bierwcach, Urszula 
Sadowska , Milena Janeczek– 
PSP w Wierzchowinach, Zofia 
Szymańska – PSP w Ludwikowie

Wyróżnienia otrzymali:  Alicja 
Romanowska, Lena  Bakowska, 
Natalia Jończyk  – PSP  w Starych 
Zawadach,  Filip Rotuski – PSP 
w Bierwcach, Patryk Zarychta – 
ZSP we Wsoli , Wiktoria Rafalak- 
PSP w Ludwikowie 

W kategorii wiekowej kl.  IV – 
VI, szkoła podstawowa nagrody 
otrzymali:  Natalia Michalec, 
Jakub Kozieł – ZSP we Wsoli, 
Jakub Imiołek, Mikołaj Dobrowol-
ski, Aleksandra Kiepiela, Oskar 
Sobień - ZSP w Jedlińsku, Natalia 
Markiewicz, Amelia Bartkiewicz  
– PSP w Bierwcach, Weronika 
Chojnacka – PSP w Ludwikowie , 

Wyróżnienia otrzymali:  Nata-
lia Jurek, Anna Sumińska  - PSP 
w Bierwcach,  Emilia Pawelec 
– ZSP w Jedlińsku, Szymon Gór-
ski – PSP w Starych Zawadach, 
Jakub Marzec,  Patrycja Kołacz- 
ZSP we Wsoli 

W ostatniej czwartej katego-
rii wiekowej  kl.VII, VIII szkoły 
podstawowe i III gimnazjum    
nagrodę otrzymali: Anna Zbro-

żyna- PSP w Wierzchowinach, 
Zofia Rudecka – PSP Bierwce

Wyróżnienia otrzymali: Ange-
lika Kowalczyk, - PSP w Wierz-
chowinach, Amelia Brzezińska  
- ZSP w Jedlińsku, Ewa Kobza 
– ZSP we Wsoli, Ola Kwiecień – 
PSP w Bierwcach 

Ponadto nagrody  specjalne 
otrzymali :

 Filip Ofiara  z PSP w Ludwi-
kowie - nagrodę Wójta Gminy 
Jedlińsk Kamila Dziewierza, 
Łucja Śmielak z PSP w Starych 
Zawadach nagrodę ks. prałata 
Henryka Ćwieka, Natalia Ofia-
newska z ZSP we Wsoli nagrodę  
dyrektor GCKiKF Agnieszki Gry-
zek, Hanna Starzyńska z ZSP 
we Wsoli nagrodę Przewodni-
czącego Rady Gminy Łukasza 
Kurka, Tomasz Sułek z ZSP w 
Jedlińsku nagrodę przewodni-

czącego GK ds RPA  p. Andrzeja 
Pawluczyka.  Julia Minda z ZSP 
we Wsoli nagrodę ks. kanonika 
Grzegorza Wójcika .

Wszystkim uczestnikom  
i ich opiekunom dziękujemy za  
udział  w konkursie za pracę, 
pomysłowość, wysiłek włożony  
w  przygotowanie i wykonywa-
nie prac konkursowych, które 
podziwiać  można w GCKiKF 
w Jedlińsku  do 20 stycznia  
2019 na choince. Warto zoba-
czyć ją osobiście,  utrzymana 
jest ona bowiem w dawnej tra-
dycji ludowej - świątecznego 
wykonywania ozdób  choinko-
wych  co daje jej wyjątkowy  
i niepowtarzalny  design. 

Zachęcamy do udziału   
w kolejnym konkursie   
plastycznym.

 Agnieszka Gryzek

Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny
146 prac wpłynęło z  placówek oświatowych z terenu  

gminy na Gminny Bożonarodzeniowy Konkurs 
Plastyczny. Motyw  tegorocznej edycji konkursu nierozłącznie 
łączy się ze świętami, które mają znamiona ciepła, radości  
i bliskości, a był nim  ,,Aniołki i Anioły   Bożonarodzeniowe”.

Gminne Centrum Kultury i Kultury  Fizycznej w Jedlińsku
zaprasza na 

Kurs aKwareli przy Kawie
zajęcia będą prowadzone przez artystę plastyka – malarkę akwarelistkę. 

Kurs akwareli rozpoczniemy  zebraniem organizacyjnym 24 stycznia 2019  o godz. 18.00.
Kurs potrwa  od stycznia do maja. Koszt kursu: 50 zł za 10 spotkań. 

Organizator zapewnia część materiałów plastycznych,   pozostałe materiały  zakupuje uczestnik kursu. 
liczba miejsc ograniczona. zapisy i kontakt: 48 32 13 052 

Celem kursu jest zapoznanie się z podstawami malarstwa akwarelowego. Podczas dziesięciu spotkań tematycznych, które będą odbywały się 
dwa razy  w miesiącu, uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami oraz kilkoma trikami wykorzystywanymi podczas tworzenia akwareli.

 Podczas kursu uczestnicy  poznają różne techniki/ mieszanie technik suchych i mokrych rozmywanie krawędzi, krawędzie miękkie i ostre /   nauczą 
się wykonywania  kart okolicznościowych,  obrazka 20cm x 30cm techniką suche na suche z wykorzystaniem mieszania farb na palecie, obrazka 
20cm x 30cm techniką mokre na mokre,  itd. 
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Gminne Centrum Kultury i Kul-
tury Fizycznej w Jedlińsku  we 
wrześniu, październiku i listo-
padzie br. realizowało działania  
w ramach projektu pod nazwą 
"Niepodległość- Patriotyzm- Toż-
samość". 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 Dota-
cyjnego "Niepodległa".

Jednym z działań projektowych 
było zorganizowanie  we wszyst-
kich szkołach na terenie gminy 
testu historycznego. Pierwszy 
etap tego działania odbył się 23 
października 2018r. Młodzież 
w poszczególnych szkołach roz-
wiązywała przygotowany test. 

Podsumowanie tego działania 
miało miejsce 5 listopada 2018 
w GCKIKF. Podczas tego wyda-
rzenia zmierzyli się ze sobą 
finaliści wyłonieni na etapie 
szkolnym. Zwycięzcami etapu 
gminnego okazali się ucznio-
wie z PSP w Starych Zawadach, 
miejsce drugie zdobyli uczniowie 
ze szkoły w Bierwcach a trzecie 
uczniowie ze szkoły w Wierz-
chowinach. Pozostałe palcówki 
zajęły równorzędne 4 miejsca. 
Nad przeprowadzeniem kon-
kursu czuwał historyk dr Adam 
Duszyk- nauczyciel z Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana 
Kochanowskiego w Radomiu. 

Finaliści konkursu wzięli udział 
także w warsztatach  z udziałem 
grupy rekonstrukcji historycznej 
w barwach 145 pułku piechoty 

strzelców Kresowych Błękitnej 
Armii Józefa Hallera. Została 
także zaprezentowana grupa 
rekonstrukcji historycznej w bar-
wach Ochotniczej Legii Kobiet. 
Uczestnicy mieli okazję zapo-
znać się z umundurowaniem, 
wyposażeniem a także działal-
nością tych formacji. Jednym z 
celów realizacji przedmiotowego 
projektu, który składał się z kilku 

działań było włączenie społecz-
ności gminy Jedlińsk w święto-
wanie 100 rocznicy odzyskania 
Niepodległości. Organizatorzy 
konkursu składają podzięko-
wania Państwu Annie i Włady-
sławowi Malinowskim za ufun-
dowanie nagród wręczonych 
uczestnikom podczas podsumo-
wania konkursu. 

Anna Malinowska 

Mikołajkowy Turniej Szachowo-Warcabowy

Konkurs Historyczny

7 grudnia 2018 roku odbył się XII Mikołajkowy Turniej 
Szachowo-Warcabowy skierowany do uczniów szkół  

z terenu gminy. W bieżącym roku wzięło w nim udział 
ponad 120 osób. Partie szachowe rozgrywane były w 
siedzibie GCKIKF,  natomiast rozgrywki warcabowe miały 
miejsce w sali OSP w Jedlińsku.

Uczestnicy, jak zawsze zostali 
podzieleni na kategorie wiekowe 
i w ich ramach rywalizowali ze 
sobą. Po zakończeniu rozgrywek 
udało się wyłonić zwycięzców. 
W turnieju warcabowym, w kate-
gorii B (kl. I-III) miejsce I zdobyła 
Urszula Nowocień z ZSP we 
Wsoli, miejsce II uzyskał Kacper 
Górnik z PSP W Starych Zawa-
dach, a miejsce III Kacper Piwo-
war ze Starych Zawad. W kolejnej 
kategorii wiekowej - kl. IV-VI zwy-
cięzcą okazał się Maciej Kołątaj z 
PSP w Starych Zawadach, miejsce 
II Zdobył Mateusz Gruszka z PSP 
w Starych Zawadach,  a III Kamil 
Sadowski z PSP w Wierzchowi-
nach. W kategorii D (klasy VII-VIII 
i III gimnazjalna) I miejsce wywal-
czyła Wiktoria Matysiak z PSP w 
Wierzchowinach, II Cezary Poma-

rański z PSP w Wierzchowinach,  
a III Kacper Kobza z ZSP we Wsoli. 

Natomiast w turnieju szacho-
wym, który sędziowany był przez 
nauczyciela z ZSP w Jedlińsku 
Krystiana Kilara,  w kategorii C 
(klasy IV-V) zwycięzcą okazał 
się Patryk Malinowski z ZSP w 
Jedlińsku, II miejsce przypadło 
Szymonowi Stachowiakowi z ZSP  
w Jedlińsku a III Adamowi Krako-
wiakowi z PSP w Starych Zawa-
dach. W kolejnej kategorii wie-
kowej D (klasy VI-VII) zwyciężył 
Mateusz Wieczorek, II miejsce 
zdobył Oliwier Warda a III Paweł 
Maj. Wszyscy nagrodzeni w tej 
kategorii są uczniami ZSP w 
Jedlińsku. W najstarszej katego-
rii wiekowej E (kl. VIII i IIII gim-
nazjalna) I miejsce wywalczył 
Franciszek Makulski, II miejsce 

Norbert Dujka a III Przemysław 
Maj. Zwycięzcy tej kategorii to 
również uczniowie ZSP w Jedliń-
sku. Wszyscy zwycięzcy otrzy-
mali nagrody z rąk Andrzeja 
Pawluczyka – Sekretarza Gminy 
Jedlińsk oraz Łukasza Kurka - 
Przewodniczącego Rady Gminy 
Jedlińsk. Ze względu na fakt, iż 
turniej nosi nazwę „Mikołajkowy” 
dlatego też wszyscy uczestnicy 
otrzymali paczki ze słodyczami. 

Zarówno nagrody w postaci gier 
planszowych oraz Puzzli jak też 
paczki, zostały ufundowane przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

Organizatorzy dziękują placów-
kom oświatowym z terenu gminy 
za udział w tegorocznym XII Tur-
nieju Mikołajowym oraz nauczy-
cielom za przygotowanie uczniów 
do udziału w nim. 

Anna Malinowska
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W przedmiotowym konkur-
sie  prezentowali się ucznio-
wie szkół publicznych z terenu 
gminy, w kilku kategoriach 
wiekowych. Były to dzieci w 
wieku przedszkolnym, dzieci z 
klas I-III,  uczniowie klas IV – VII 
szkół podstawowych, a także 
uczniowie klas VIII i  oddziałów 
gimnazjalnych.  Komisja konkur-
sowa, biorąc pod uwagę: dobór i 
rozumienie tekstu, pomysłowość 
interpretacji, dykcję, popraw-
ność i ekspresję wypowiedzi,  
a także ogólny wyraz arty-
styczny,  przyznała  nagrody i 
wyróżnienia. Recytatorzy nagro-
dzeni i wyróżnieni przez jury  
otrzymali nagrody książkowe. 

W kategorii kl. 0 nagrody 
otrzymali: Karol Stężalski, 
Tymoteusz Wyrwich z ZSP w 
Jedlińsku, Mateusz Król z PSP w 
Bierwcach, Dawid Piasek, PSP 
w Ludwikowie, Maria Tomalska, 
Julia Płatos ZSP we Wsoli, Miko-
łaj Szymański , PSP w Jedlance

Wyróżnienia w tej kategorii 
otrzymali: Zuzanna Głuch, PSP w 
Ludwikowie, Aleksandra Jurek, 
PSP w Bierwcach, Bartłomiej 

Szymanowicz, PSP w Jedlińsku, 
Sara Firlej, Julia Adamczyk z PSP 
w Starych Zawadach, Karolina 
Simlat, PSP w Jedlance.

W kategorii klasy I-III przy-
znano nagrody następującym 
osobom: Antoni Paluszek,  Zofia 
Dąbrowska, Seweryn Konopka, 
Łucja Walczak, Lena Hetman, 
Amelia Gryz z ZSP w Jedlińsku, 
Amelia Marszałkiewicz, Szymon 

Kolasa z PSP w Bierwcach, Igor 
Szymański, Adam Żarłok z PSP w 
Jedlance, Nikola Radecka, PSP w 
Starych Zawadach, Małgorzata 
Wojciechowska, Oliwia Wasiak 
ZSP we Wsoli, Zofia Szymań-
ska, PSP w Ludwikowie, Ilona 
Murawska, Urszula Sadowska z 
PSP w Wierzchowinach

Wyróżnienia w tej kategorii 
otrzymali: Magdalena Smyrda, 
Nikola Boryczka , PSP Wierzcho-
winy, Karol Ofiara,  Piotr Ofiara,  
PSP w Bierwcach, Dominika 
Tatar, Julia Walczak, Karolina 
Głuch, PSP w Ludwikowie, Kata-
rzyna Jurczak, Patrycja Bieniek,  
Kuba Taborek, PSP w Starych 
Zawadach, Hanna Starzyńska, 
Maja Marzec, Nikola Stachowiak, 
Magdalena Maciejewska z ZSP 

we Wsoli, Tatiana Chojnacka, 
PSP w Jedlance.

W kategorii klasy IV-VIII 
nagrodzono następujące osoby: 
Antonia Makulska, Roksana 
Kazana ZSP w Jedlińsku, Krzysz-
tof Skałbania, PSP w Jedlance, 
Igor Bartos, Filip Walczak , Wik-
toria Konopka PSP w Starych 
Zawadach, Klaudia Bartnik, 
Cezary Cielniak, Magdalena 
Piwowarczyk z PSP w Wierzcho-
winach, Alicja Nowocień, ZSP 
we Wsoli, Karolina Michałowska, 
PSP w Ludwikowie.

W przedmiotowej kategorii 
przyznano także wyróżnie-
nia, które otrzymali: Jan Rącz-
kowski, Amelia Malinowska, 
Wiktoria Zakrzewska, Natalia 
Wójtowicz z PSP w Jedlance,  

Ścięcie Śmierci
5 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 13:00 na Rynku w Jedlińsku

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

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

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

Organizatorzy
Jeśli chcesz podtrzymać tradycję, zgłoś swój udział jako 

artysta-amator w widowisku obrzędowym „Ścięcie Śmierci”. 
Zapisy przyjmowane będą w godzinach pracy GCKIKF w Jedlińsku 

od 15 stycznia do 15 lutego 2019 roku.

Konkurs poezji patriotycznej 
„Polskie Drogi do Niepodległości '' - to myśl przewodnia 

Gminnego Konkursu Poezji Patriotycznej, którego 
kolejna edycja odbyła się 8 listopada 2018 roku w Sali OSP  
w Jedlińsku. Celem konkursu jest popularyzowanie 
wśród dzieci i młodzieży, polskiej poezji patriotycznej, 
kształtowanie indywidualnego rozumienia pojęć takich jak: 
Ojczyzna, Patriotyzm oraz Wolność, a także promowanie 
młodych talentów recytatorskich. 
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Emilia Dziewiór, Milena Rudecka, 
Natalia Markiewicz,  Kacper 
Michałowski, PSP w Bierwcach, 
Lena Dębniak, Oliwia Barszcz, 
Bartłomiej Popiel z ZSP w Jedliń-
sku, Natalia Michalec, Wiktoria 
Malicka, ZSP we Wsoli, Kinga 
Kocińska, PSP Wierzchowiny.

W kategorii kl. VIII i III klasy 
gimnazjalne przyznano nagrody 
następującym osobom: Alek-
sandra Kobza, PSP w Wierz-
chowinach, Rafał Imiołek, ZSP 
w Jedlińsku, Natalia Skałbania,  

PSP w Jedlance.
W przedmiotowej kategorii 

wyróżniono następujące osoby:
Aleksandra Rafalak, Franci-

szek Makulski, ZSP w Jedlińsku
Aleksandra Gierasińska, 

Klaudia Potera ZSP we Wsoli, 
Weronika Szczęsna, Nata-
lia Tkaczyk PSP w Ludwiko-
wie, Aleksandra Żarłok, PSP w 
Jedlance, Oliwia Boryczka, PSP 
 w Wierzchowinach

Anna Malinowska

100-lecie odzyskania niepodległości
W dniu 11 listopada 2018 r. w Jedlińsku odbyła się uroczystość z okazji 100. 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada 1918 roku w 
lasku Compiégne pod Paryżem Niemcy podpisali rozejm kończący I wojnę światową. 
W tym samym dniu w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi 
Piłsudskiemu. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość!

Obchody rozpoczęły się w 
kościele parafialnym w Jedliń-
sku, programem artystycz-
nym w wykonaniu uczniów 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Jedlińsku. Następnie 
ks. kan. Grzegorz Wójcik – pro-
boszcz parafii odprawił mszę 
św. w intencji Ojczyzny.

Po mszy na placu przy 
kościele, pod pomnikiem ku 
czci pomordowanych w cza-
sie okupacji hitlerowskiej 
złożono kwiaty i zapalono 
znicze.

Spod pomnika przy kościele 
uczestnicy obchodów udali 
się do parku w Rynku pod 
pomnik ku czci poległych i 
pomordowanych w latach 
1939–1956, gdzie również 
złożono kwiaty i zapalono 
znicze. Po uroczystościach 
w Jedlińsku delegacja władz 
gminy udała się do Roma-
nowa, gdzie oddano hołd 
wydarzeniu, które miało miej-
sce w nocy z 23 na 24 kwiet-
nia 1944 r. – zrzut broni przez 
angielski samolot Halifax.

W uroczystych  obchodach 
jubileuszu odzyskania nie-
podległości wzięli udział: 
Kamil Dziewierz – wójt gminy 
Jedlińsk, Marcin Drewnowski 
– przewodniczący rady wraz z 
radnymi gminy, radni powia-
towi, poczty sztandarowe 
szkół i ochotniczych straży 
pożarnych oraz mieszkańcy 
gminy.
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Uczniowie na meczu siatkówki PlusLigi

W spotkaniu Cerrad 
Czarni Radom na wła-
snym boisku podejmo-
wał lidera tabeli ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle. Mimo 

głośnego dopingu jedliń-
skiej młodzieży, mecz 
zakończył się wynikiem  
0:3 dla gości.

Po meczu prawie 50-ciu 

uczniów miało możliwość 
otrzymania autografów 
od gwiazd siatkówki,  
a na koniec wszyscy zro-
bili sobie wspólne zdjęcie.

Dzięki „Partnerstwu Regionalnemu” z zespołem PlusLigi Cerrad Czarni, grupa uczniów ze szkół z terenu gminy, wraz  
z Kamilem Dziewierzem – wójtem gminy, po raz kolejny miała możliwość bezpłatnego wyjazdu na mecz ekstraklasy  
i oglądać najlepsze drużyny siatkówki w kraju.
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II Finał Szlachetnej Paczki w Jedlińsku
Już po raz drugi w Jedlińsku został 

zorganizowany finał ogólnopol-
skiej akcji charytatywnej „Szla-
chetna Paczka”.

W dniach 8–9 grudnia 2018 r. hala 
sportowa Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Jedlińsku zamieniła się w 
magazyn prezentów, które darczyńcy 
przekazali dla 24 rodzin z terenu gminy 
Jedlińsk. Wyszukiwaniem potrzebu-
jących rodzin zajmowali się wolonta-
riusze Szlachetnej Paczki – Drużyna 
„SuperW” w składzie: Agnieszka 

Miga – lider, Anna Jastrzębska, Ewa 
Piasek, Paulina Federowicz, Iwona 
Filozof, Justyna Barańska, Justyna 
Gołda, Daria Jurzyńska, Michał Miga 
i Jakub Federowicz.

Tak jak i w roku ubiegłym w orga-
nizację finału „Szlachetnej Paczki” w 
Jedlińsku włączyli się: Kamil Dzie-
wierz – wójt gminy Jedlińsk, ks. 
Grzegorz Wójcik – proboszcz parafii 
Jedlińsk oraz firmy, instytucje i osoby 
prywatne.



17

II Finał Szlachetnej Paczki w Jedlińsku
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WyNIKI WyBORÓW SAMORZąDOWyCH 2018 W GMINIE JEDLIńSK
Wybory Wójta Gminy Jedlińsk – I tura

Okręg nr 1 – BIERWCE, KRUSZyNA, JEZIORNO

Okręg nr 2 – BIERWIECKA WOLA, JANKI, PŁASKÓW

Okręg nr 3 – GUTÓW, JANKOWICE, WOLA GUTOWSKA

Okręg nr 4 – GÓRNA WOLA, LUDWIKÓW, MOKROSĘK, NARTy

Okręg nr 5 – JEDLANKA, NOWA WOLA

Okręg nr 6 – JEDLIńSK

Okręg nr 7 – JEDLIńSK

Okręg nr 8 – KLWATKA SZLACHECKA, KLWATy

Okręg nr 9 – KAMIńSK, PIASTÓW

Okręg nr 10 – 
NOWE ZAWADy, ROMANÓW, STARE ZAWADy, URBANÓW

Okręg nr 11 – LISÓW, PIASECZNO

Okręg nr 12 – WIELOGÓRA

Okręg nr 13 – WIELOGÓRA

Wybory Wójta Gminy Jedlińsk – II tura

DOBOSZ Robert 1 261 głosów 18,79%

DZIEWIERZ Kamil 3 253 48,47%

KOKOSZCZyK Maciej Jacek 765 11,40%

NOWAKOWSKA Agata 1 104 16,45%

ZAWIONKA Sebastian 328 4,89%

OFIARA Ewa 232 głosy

JANIEC Teresa 128

PIąTKOWSKA Teodora 123

CIS Grzegorz 13

RĘDZIA Robert 254 głosy

GNIADEK Jan Lucjan 119

MILCZARSKA Elwira Anna 41

JAROSZ Janusz Piotr 39

KUREK Łukasz 200 głosów

WALCZAK Arkadiusz 154

RAFALAK Piotr Tomasz 52

WASILEWSKI Kamil 12

DOBOSZ Zbigniew 125 głosów

WŁODARCZyK Adam 73

IMIEŁOWSKI Cezary 68

FILOZOF Iwona Małgorzata 65

TRZMIEL-WIETESKA Magdalena 247 głosów

ŻARŁOK Damian 178

KOŁąTAJ Renata Bogumiła 73

NOWAKOWSKA Magdalena 68

MROZIEWICZ Artur 45

BARTULA-JAKUBOWSKA Patrycja 160 głosów

JASTRZĘBSKA Anna 139

PIWOWAR Lucyna Ewa 88

DąBROWSKA Marta Anna 48

ŚMIECHOWSKI Marek 45

SZPOTOWICZ Genowefa 29

MAKULSKI Maciej 173 głosy

BARSZCZ Krzysztof 84

KALBARCZyK Teresa 78

KOWALCZyK Grzegorz 45

CHOJNACKI Andrzej 21

PLEWIńSKI Tomasz 196 głosów

WÓJCIK Bogdan 60

MICHALSKI Jan 50

GÓŹDŹ Monika 50

SIURNIK Agnieszka 31

ŻUROWSKA Lidia 272 głosy

KOZŁOSKA Danuta 69

NOWAKOWSKA Ewa 41

KONOPKA Mateusz 26

WIETESKA Katarzyna 17

LIPIńSKI Dariusz 116 głosów

MUC Piotr 94

OKRÓJ Bożena 46

JUREK Kamil 23

NARECKA Agnieszka 14

DABIńSKI Waldemar 179 głosów

PARTyGA Zbigniew Andrzej 158

JANIEC Marek Mirosław 129

CELI Aneta Joanna 65

GRUSZKA Krystyna 19

KOŁODZIEJSKA Barbara 150 głosów

KALBARCZyK Tomasz 128

CHABERSKI Grzegorz 91

POŚNIK Paulina 13

MAZUREK Janusz 120 głosów

DRyJA Stanisław Benedykt 115

PIWOńSKA Anna 83

GUZIńSKI Michał 30

DOBROWOLSKI Zdzisław 17

DOBOSZ Robert 1 774 głosy 33,39%

DZIEWIERZ Kamil Dominik 3 539 głosów 66,61%
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WyNIKI WyBORÓW SAMORZąDOWyCH 2018 W GMINIE JEDLIńSK
Okręg nr 14 – BOŻA WOLA, CZARNy ŁUG, WIERZCHOWINy Okręg nr 15 – WSOLA

DREWNOWSKI Marcin 140 głosów

CICHOWLAS Waldemar 83

GOŁĘBIOWSKA Anna 77

GUT Zbigniew 63

KOZAK Edyta Zofia 54

KOWALCZyK Wojciech 216 głosów

KARAŚ Joanna Mirosława 154

WIECZOREK Krzysztof Jerzy 138

RyBSKI Tomasz 124

DZIEWIERZ Kamil
Wójt Gminy

DREWNOWSKI 
Marcin

MAZUREK 
Janusz

ŻUROWSKA
Lidia

KUREK Łukasz
Przewodniczący Rady Gminy

KOŁODZIEJSKA  
Barbara

OFIARA 
Ewa

BIEń Teodozja
Radna Rady Powiatu

BARTULA-JAKUBOWSKA 
Patrycja 

KOWALCZyK  
Wojciech

PLEWIńSKI 
Tomasz

DZIURA Ryszard
Radny Rady Powiatu

DABIńSKI  
Waldemar

LIPIńSKI  
Dariusz

RĘDZIA
Robert

DOBOSZ  
Zbigniew

MAKULSKI 
 Maciej

TRZMIEL-WIETESKA 
Magdalena

Łukasz Kurek
Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk

Pełni dyżur we wtorki
od godz. 09:00 do 11:00

tel. 48 321 30 89

Wojciech Kowalczyk
Wiceprzewodniczący 

Pełni dyżur środy
w godz. 08:00-9:30

Robert Rędzia
Wiceprzewodniczący 

Pełni dyżur środy
w godz. 08:00-9:30
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Gdzie aktywnie można spędzić wolny czas w naszej gminie

   Fitness

   Lekkoatletyka

   Minikoszykówka

   Strzelectwo sportowe

Gimnastyka akrobatyczna

Karate Kyokushin

Piłka nożna

Siatkówka

Tenis stołowy

Zajęcia przeznaczone dla kobiet w rożnym wieku. Są 
to ćwiczenia mające na celu przyspieszanie spalania 
tkanki tłuszczowej, jak również wzmacniające i ogólna 
poprawa kondycji i wydolności organizmu.

Dzieci oraz młodzież
Sobota: 9:00 – 10:00
Miejsce: ZSP w Jedlińsku
Trener: Anna Stawczyk, tel. 531 980 540

Zajęcia dla uczniów od klasy IV 
Poniedziałek, środa, piątek.  Godz. 18:00-20:00
Miejsce: ZSP w Jedlińsku
Trener: Krystian Kilar, tel. 609 098 926

Dla dzieci i młodzieży (2008, 2009,2010) 
Hala ZSP we Wsoli
Wtorek, środa. Godz. 13.40-14.25 
Piątek 12.50-14.25  
Trener: Paweł Kutkiewicz, tel. 605 382 805

Sekcja Strzelecka ULKS Jedlińsk
Karabin. Szkolenie w konkurencjach olimpijskich
Poniedziałek, środa, piątek, godz: 15:30 – 19:00
Młodzież od 13. roku życia
Miejsce: ZSP w Jedlińsku
Trener: Mariusz Kilar, tel. 606 431 744
www.facebook.com/strzelectwo.jedlinsk

Dragon Fight Club 
Dzieci od 4. roku życia 
(grupy: poczatkujące, średnie, zaawansowane)
Miejsce: ZSP w Jedlińsku
Trener: Jarosław Krajcarz, tel. 790 813 281

GKS Drogowiec Jedlińsk
Od 6. roku życia
Miejsce: Stadion OSiR w Jedlińsku
Trener: Łukasz Kurek, tel. 669 049 783
www.gksjedlinsk.pl

SPS RADMOT Jedlińsk
Dzieci oraz młodzież
Wtorek, czwartek, godz. 18:00-19:30
Miejsce: ZSP w Jedlińsku
Trener: Rafał Skórnicki, tel. 506 187 874

ULKS Viktoria Jedlińsk
Poniedziałek, środa, piątek, godz: 17:00 – 21:00
Dzieci, młodzież oraz dorośli
Miejsce: ZSP w Jedlińsku
Trener: Bogdan Religa, tel. 502 326 978

Poniedziałek godz.19:00 - Centrum u Grubego w Wielogórze
Wtorek godz. 18:30 i 19:30 - Szkoła Podstawowa w Jedlińsku
Środa godz. 9:00 i 19:00 - Centrum u Grubego w Wielogórze
Czwartek godz.18:30 i 19:30 - ZSP w Jedlińsku
Piątek 9:00 - Centrum u Grubego w Wielogórze
Trener: Justyna Gołda, tel. 888 041 041
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Wraz z pierwszą gwiazdką 
połamiemy się opłatkiem składa-
jąc życzenia, a po wigilijnej wie-
czerzy zabrzmią kolędy. I jeszcze 
wspólne wyjście na pasterkę, 
gdzie w środku nocy- „cichej nocy, 
świętej nocy”  wszyscy zebrani w 
kościołach radośnie śpiewają „Bóg 
się rodzi”.

W przedświątecznej krzątani-
nie czasem zapominamy o isto-
cie wieczerzy wigilijnej, której 
największą wartością są wiara i 
miłość. To właśnie wiara i miłość 
w mrocznych czasach okupacji, 
powojennych czasach terroru sta-
linowskiego, czasach PRL  ,czy 
stanu wojennego dawały nadzieję 
i siłę . Nadzieję na lepsze jutro i 
siłę, by o to lepsze jutro się upo-
mnieć. 

W wigilijny wieczór spotykamy 

się w gronie najbliższych, zosta-
wiając jedno wolne miejsce przy 
stole, bo tak nakazuje tradycja 
przekazywana z pokolenia na 
pokolenie. To puste miejsce ma 
symboliczne znaczenie – jest prze-
znaczone dla niespodziewanego 
gościa.  Wracają wspomnienia: o 
wigiliach z dzieciństwa,  o tych 
którzy są daleko i tych, których z 
nami już nie ma. Doceńmy to  co 
dzisiaj mamy, bo nie zawsze i nie 
dla wszystkich te święta były 
radosne, rodzinne i obfite. 

Szczególnie ciężkie były dla 
młodych ludzi osadzonych w wię-
zieniach w czasach stalinowskich. 
Władze więzienne starały się by 
skazani  przeżywali je w prawdzi-
wym ubóstwie. Posiłki tego dnia 
nie różniły się od codziennych: 
czarna gorzka kawa, ciemny gli-

niasty  chleb, rzadka breja uda-
jąca zupę. Jedynie świeża słoma 
w siennikach - dziwnym trafem 
wymieniano ją właśnie 24 grud-
nia, raz w roku- dawała namiastkę 
domu. Nie było stołu ani obrusa, 
nie było choinki ani opłatka. Była 
ogromna tęsknota za najbliższymi 
i wspomnienia, które pozwalały 
przeżyć. Dzień Wigilii pomimo 
koszmarnych więziennych warun-
ków wszyscy osadzeni starali się 
przeżyć godnie i zachować choć 
odrobinę tradycji. Była wspólna 
modlitwa, najstarszy wiekiem w 
celi dzielił sprawiedliwie pajdę 
czarnego chleba który musiał 
zastąpić opłatek.

Więźniowie łamiąc się chlebem 
składali sobie życzenia, by kolejne 
święta spędzać już na wolności. 
Pomimo tego, że w celach około 
18 gaszono światło do późnego 
wieczora słychać było kolędy.

Strażnicy byli bez szans, by 
uciszyć skazanych a oni śpiewa-
jąc, mogli poczuć choć odrobinę 
wolności i radości. Szczególnie 
głośno brzmiała kolęda „ Bóg się 
rodzi”. Po policzkach płynęły łzy 
tęsknoty za bliskimi, za wolno-
ścią, za możliwością uczestni-

czenia w mszy. Pierwszy raz pod 
koniec 1949 roku więźniowie 
mogli otrzymać paczki świąteczne 
od rodzin. Szczęśliwcy, którzy je 
otrzymywali dzielili się z  kolegami 
z celi . Zawartość paczek była 
poddawana kontroli przez służby 
więzienne i często trafiała do 
osadzonych celowo zniszczona, 
jednak pomimo to skromne dary 
od rodzin miały ogromną wartość. 
Były dowodem pamięci, magicznej 
więzi z bliskimi, tęsknoty, przy-
woływały wspomnienia. Dawały 
wiarę i nadzieję ,że kiedyś skoń-
czy się więzienny koszmar. 

Zanim siądziemy przy wigilij-
nym stole, zanim zabrzmią kolędy 
postarajmy się pomyśleć choć 
przez chwilę o tych, dzięki któ-
rym przetrwaliśmy jako naród, 
jako wielka wspólnota . Łamiąc 
się opłatkiem życzmy sobie 
nawzajem pokoju, miłości, wiary i 
nadziei, bo one są najważniejsze 
w życiu każdego z nas.

 „Przyjdź na świat, by wyrównać 
rachunki strat

Żeby zająć wśród nas puste 
miejsce przy stole”

Grażyna Wasilewska

Przywracamy pamięć...
Kończy się Adwent, przed nami radosne Święta Bożego 

Narodzenia. Jak co roku dbamy, by przygotować się na te 
dni w szczególny sposób. Pielęgnujemy tradycje wyniesione 
z rodzinnych domów. Wysprzątane, pachnące mieszkania, 
zapakowane prezenty dla najbliższych, zrobione zakupy. 
Niebawem zacznie się szykowanie dwunastu postnych, 
wigilijnych potraw i dań na świąteczny stół. Choinki rozbłysną 
kolorowymi lampkami, pod białym obrusem położymy sianko. 

Jedlińsk, ul. warecka 4
tel. 516 722 433

zapraszamy
7:00 - 18:00

Poradnia rehabilitacji
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzenia miłych chwil 
spędzonych w gronie najbliższych w atmosferze miłości i życzliwości, świąt, 

które dadzą radość, odpoczynek jak i perspektywę planów na 2019 rok
życzą Dyrekcja oraz pracownicy SPZOZ w Jedlińsku.
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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

Komunikaty, informacje
Bezpłatna zbiórka wyrobów zawierających azbest

W związku z planowanym 
wystąpieniem przez Urząd Gminy 
w Jedlińsku do Wojewódzkiego 
Funduszy Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w sprawie dotacji na odbiór, trans-
port i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest z nieru-
chomości położonych na terenie 
gminy Jedlińsk informuję, że do 
31.12.2018 r. w Urzędzie Gminy w 
Jedlińsku, pok. 03 (Referat Rolnic-
twa, Środowiska i Gospodarki Grun-
tami) przyjmowane będę wnioski 
dotyczące zgłoszenia do odbioru 
i utylizacji odpadów azbesto-

wych z nieruchomości na terenie  
gminy Jedlińsk.

O bezpłatny odbiór i utylizację 
ubiegać się mogą osoby fizyczne, 
nieprowadzące działalności 
gospodarczej, będące właścicie-
lami, użytkownikami wieczystymi 
lub zarządcami nieruchomości  
z terenu gminy Jedlińsk.

Składając wniosek należy 
dokładnie określić rodzaj wyrobu 
(np. płyty faliste azbestowo-
cementowe dla budownictwa), 
ilość w m² lub Mg oraz wypełnić 
na miejscu w Urzędzie Gminy nie-
zbędne załączniki.

Wniosek wraz z załącznikami 
można pobrać w Urzędzie Gminy 
w Jedlińsku, pok. 03 oraz na stronie 
internetowej www.jedlinsk.pl.

Szczegółowe informacje pod 
nr telefonu 48 32 13 098.

Dofinansowanie można uzyskać na przedsięwzię-
cia takiej jak: montaż lub wymiana źródeł ciepła  
(np. kotły, pompy ciepła), docieplenie budynków, mon-
taż lub wymiana instalacji c.o., zastosowanie instalacji 
odnawialnych źródeł energii. Pomoc jest udzielana w for-
mie dotacji i pożyczki, a jej wysokość jest uzależniona od 
kwoty miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie 
domowym.

Warunki dofinansowania:
• maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest 

liczona wysokość dotacji: 53 tys. zł
• minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsię-

wzięcia: 7 tys. zł

•oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 
3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie

• planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
• możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do 

zakończenia realizacji przedsięwzięcia
• okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty 

zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 
30.06.2029 r.

• dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte 
nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wnio-
sku o dofinansowywanie

• przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed 
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończe-
nia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem 
portalu beneficjenta WFOŚiGW: portal.wfosigw.pl.

Program priorytetowy Czyste powietrze, ma 
na celu poprawę efektywności energetycznej  

i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do 
atmosfery z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
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Projekt Parafia w Bierwcach: historia, ludzie, wydarzenia 
Od 14 października do końca listopada w Bierwcach miało 

miejsce niezwykłe wydarzenie, jakim była wystawa ukazu-
jąca historię miejscowej parafii. W specjalnie na ten cel zaada-
ptowanej dolnej kaplicy kościoła zaprezentowano sześć tablic. 

Została na nich ukazana histo-
ria bierwieckiej parafii w świetle 
dokumentów i zdjęć w kontek-
ście wielkich procesów dzie-
jowych oraz jako świadectwo 
historii lokalnej społeczności, w 
której kościół odegrał ważną rolę 
integracyjną i kulturową. Wspo-
mniano też o wszystkich duszpa-
sterzach: proboszczach, wikarych 
i księżach, których zaangażowa-
nie w powstanie i rozwój parafii 
powinien mieć trwałe miejsce 
w lokalnej historii i pamięci 
następnych pokoleń. Ukazano 
także ofiarność i zaangażowa-
nie miejscowej społeczności, 
która w najtrudniejszym okresie 
walki systemu komunistycznego 
z Kościołem w Polsce potrafiła 
się zjednoczyć i dać świadectwo 
przywiązania do wiary i tradycji. 
Dodatkowo, na specjalnej tablicy, 
znalazło się ponad sto fotografii 
ukazujących życie religijne para-
fian od lat czterdziestych ubie-
głego wieku do współczesno-
ści. W części ołtarzowej dolnej 
kaplicy zostały zaprezentowane 
dawne szaty liturgiczne, mszały, 
pierwsze drewniane Taberna-
kulum, aparaty do sprawowania 
Mszy świętej i stare dewocjo-
nalia. Poczesne miejsce wśród 
wspominanych księży zajął oczy-
wiście śp. ks. kanonik Władysław 
Kosiec, który swoją posługę 
kapłańską w Bierwcach pełnił 
przez 31 lat (1980-2011) wpi-
sując się w historię parafii, jako 
charyzmatyczny wielki budow-
niczy dzisiejszego murowanego 
kościoła, a Jego jedna z ostatnich 
wypowiedzi stała się mottem 
całej wystawy i natchnieniem dla 
wszystkich osób zaangażowa-
nych w realizację tego przedsię-
wzięcia: „To wszystko było moż-
liwe dzięki zaangażowaniu para-
fian. W tej pracy budowaliśmy na 
fundamencie, jaki położyli dusz-

pasterze, którzy współpracując 
z wiernymi, pracowali tu przede 
mną... Ale naszym najcenniej-
szym skarbem są ludzie czynnie 
angażujący się w życie parafii”. 

Dlatego pragnę podzięko-
wać komitetowi bierwieckiej 
wystawy pod honorowym patro-
natem ks. proboszcza Janusza 
Chamery przy moim skrom-
nym współudziale w składzie: 
Ryszard Ciarka (autor scenariu-
sza i komisarz wystawy), Mag-
dalena Michalska-Ciarka (główny 
konsultant merytoryczny), 
Halina Krupa (konsultant mery-
toryczny), za pomoc techniczną 
Andrzejowi Dąbrowskiemu i 
Krzysztofowi Ofiara. Pragnę 
wyrazić wdzięczność wszystkim, 
którzy podzielili się z nami wspo-
mnieniami, wiedzą, zdjęciami i 
dokumentami wykorzystanymi 
podczas realizacji wystawy i 
wzbogacili istniejące od kilku 
lat archiwum cyfrowe naszej  
lokalnej społeczności. 

Projekt Parafia w Bierwcach: 
historia, ludzie, wydarzeni, jako 
zadanie publiczne pn. „Skuteczni 
Menadżerowie Społeczni” został 
dofinansowany ze środków Pro-
gramu Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich 2014-2020.

Ewa Ofiara
Prezes Stowarzyszenia  

Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic
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Z życia szkół
PSP w Bierwcach

Bierwieckie wieści…
Wybory do zarządu samorządu 

uczniowskiego zorganizowała 
Katarzyna Stefańska we współ-
pracy z CEO w ramach projektu 
„Samorządy mają głos”. Do władz 
dostali się: Milena Rudecka, Adam 
Kalbarczyk, Maja Dawidowska i 
Piotr Górecki. Uczniowie głoso-
wali również na Rzecznika Praw 
Ucznia. Najwięcej głosów zdobyła  
Monika Skwirowska.

Dzień Edukacji Narodowej przy-
gotowany został przez SU pod 
kierunkiem Małgorzaty Jemiołek i 
Ewy Kobzy. Młodzi artyści pieśnią 
i słowem uświetnili ten wyjątkowy 
dzień. Wiele ciepłych i miłych słów 
popłynęło w kierunku nauczycieli. 
Uczniowie docenili i podkreślili 
swoją wdzięczność za codzienny 
trud pracy, poświęcenie i troskę o 
dobro wychowanków.

26 października w obecności 
zaproszonych gości (Rady Rodziców, 
wójta gminy Jedlińsk Kamila Dzie-
wierza, Agnieszki Gryzek i Bożeny 
Starzyńskiej) pierwszoklasiści zło-
żyli ślubowanie i zostali pasowani 
na uczniów. Dzieci były zadowolone 
również dlatego, że zarówno od 
zaproszonych gości, dyrektor szkoły, 
jak i rodziców otrzymały dyplomy i 
drobne upominki.

31 października świętowaliśmy 
Światowy Dzień Oszczędzania. Z 
tej okazji dyrektor Elżbieta Łoboda 
wręczała nagrody w konkursie, pro-
pagującym oszczędzanie. Działania 
w ramach ŚDO zorganizowały Mał-
gorzata Jemiołek oraz Katarzyna 
Stefańska.

Najmłodsi uczniowie uczestniczyli 
w obchodach Światowego Dnia Plu-
szowego Misia. Uroczystość została 
przygotowana przez Malwinę Ofiarę 
i Joannę Sitek, a dyrektor szkoły 
uświetniła ją swoją obecnością. 
Tego dnia każde dziecko przyniosło 
do szkoły ulubionego misia i razem 
z nim brało udział we wspólnej zaba-
wie. Panie zorganizowały konkursy 
oraz poczęstunek.

Wyjazdy
Korzystając z okazji, że nasi 

uczniowie lubią aktywny wypoczy-
nek, udaliśmy się do Parku Trampo-

lin Jump World. Nawet w najśmiel-
szych snach nie przypuszczaliśmy, 
że zabawa będzie tak doskonała. 
Uczniowie dali upust emocjom  
i wyszaleli się do woli.

Z kolei oddział przedszkolny 0B 
bawił się w Hula Parku. Dzieci poko-
nywały tory przeszkód, rozwijały 
zdolności fizyczne, przechodziły 
przez labirynty, konstruowały różne 
budowle. Towarzyszyła im świetna 
zabawa!

Dzięki uprzejmości biskupa Pio-
tra Turzyńskiego zwiedzaliśmy 
Seminarium Duchowne w Rado-
miu. Wysłuchaliśmy także wykładu 
dyrektora Muzeum im. Henryka 
Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej 
na temat patrona naszej szkoły. 
W ciekawy sposób przemawiał 
też ksiądz profesor Grzegorz Głąb, 
wykładowca KUL. Było nam miło, 
że jako uczniowie szkoły imienia 
Henryka Sienkiewicza mogliśmy  
uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Jednym z działań projektu „Razem 
dla Niepodległej”, realizowanego 
w Programie DZIAŁAJ LOKALNIE 
PAFW poprzez ARFP za pośred-
nictwem Stowarzyszenia Centrum 
Młodzieży ARKA w Radomiu, był 
piknik niepodległościowy. W ramach 
wydarzenia uczniowie uczestni-
czyli w pokazie historycznym „Ku 
niepodległej” w wykonaniu grupy 
artystycznej REKONSTRUKTO. 
Uczniowie i dorośli wzięli ponadto 
udział w „Biegu pamięci setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości”. Każdy uczestnik 
biegu otrzymał medal przygoto-
wany specjalnie na tę okazję. Dla 
pokrzepienia ciała, nie zabrakło  
również ciepłego posiłku.

Kolejnym wydarzeniem realizo-
wanym w ramach ww. projektu był 
wieczorek patriotyczny. Organiza-
torki uroczystości i zarazem opie-
kunki projektu zadbały nie tylko 
o ucztę dla ducha, ale również dla 
ciała. Dlatego oprócz recytacji wier-
szy patriotycznych, w wykonaniu 
najmłodszych uczniów, pojawił się 
słodki poczęstunek dla zaproszo-
nych gości. Również występ szkol-
nego chóru, pod opieką Eweliny 
Górskiej, dostarczył wielu wzruszeń. 
Podczas wydarzenia dyrektor Elż-

bieta Łoboda, wręczyła nagrody z 
konkursów – na plakat związany z 
wydarzeniem i na wiersz patrio-
tyczny własnego autorstwa. Pod-
czas spotkania gościliśmy Bożenę 
Zbrożynę, byłą nauczycielkę szkoły, 
autorkę monografii „Bierwieckie 
opowieści” oraz tomików wierszy. 
Poetka zaprezentowała nie tylko 
utwory patriotyczne, ale również 
autorską książkę, dedykowaną 
mieszkańcom Bierwiec i uczniom. Na 
zakończenie wystąpił zespół „Bie-
siada Bierwiecka”, który zaprezen-
tował utwory legionowe. Uroczy-
stości towarzyszyła wystawa „100 
wspomnień na 100–lecie”, na której 
pokazane zostały zdjęcia i pamiątki 
z przeszłości zarówno szkoły, jak i 
wsi Bierwce. Jest nam miło, że tego 
dnia przybyli zaproszeni goście: 
Agnieszka Gryzek, Ewa Ofiara, 
Bożena Starzyńska, ks. Janusz Cha-
mera i Krzysztof Bednarek. Bardzo 
nas ucieszyła również obecność 
środowiska lokalnego, rodziców, 
dziadków. Dowodzi ona, że działania 
projektowe spotkały się z uznaniem.

Konkursy
Julia Drewnowska, Karol Majku-

siak i Szymon Majkusiak to ucznio-
wie z klasy VII, którzy, pod opieką 
Katarzyny Stefańskiej, zajęli II 
miejsce w Gminnym Konkursie 
Historycznym „Polskie Drogi do 
Niepodległości”, zorganizowanym 
przez GCKiKF w Jedlińsku w ramach 
projektu „Niepodległość – Patrio-
tyzm – Tożsamość”. Jesteśmy dumni, 
że nasi uczniowie wykazali się nie 
tylko wiedzą i sprytem, ale poświę-
cili dużo czasu na przygotowania do 
konkursu.

W Konkursie Poezji Patriotycz-
nej, organizowanym przez GCKiKF 
w Jedlińsku, również zdobyliśmy 
nagrody. Tegorocznymi laureatami 
są: Aleksandra Jurek z gr. 0B – wyróż-
nienie; Szymon Kolasa z kl. 2 – I miej-
sce; Mateusz Król z gr. 0B – I miejsce; 
Amelia Marszałkiewicz z kl.1 – I miej-
sce; Karol Ofiara z kl. I – wyróżnienie; 
Piotr Ofiara z kl. II – wyróżnienie; 
wyróżnienia: Emilia Dziewiór z kl. V; 
Natalia Markiewicz z kl. VI; Kacper 
Michałowski z kl. VI; Milena Rudecka 
z kl. VI.

W duchu patriotyzmu
16 października w kościele para-

fialnym w Jedlińsku miały miejsce 
uroczystości związane ze stuleciem 
odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości, 70-leciem działalności GBP 
w Jedlińsku oraz 40-stą rocznicą 
wyboru Jana Pawła II na Stolicę 
Apostolską. Reprezentacja uczniów 
naszej szkoły na czele z dyrektor 
Elżbieta Łobodą również wzięła 
udział w tych uroczystościach. 
Kilka dni później ta sama delegacja 
uczestniczyła w gminnych obcho-
dach 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Obejrzeli pro-
gram okolicznościowy, uczestniczyli 
we mszy świętej w intencji Ojczyzny 
i udali się pod pomnik Ku Czci Pole-
głych i Pomordowanych w latach 
1939–1956, by złożyć tam wieńce 
i kwiaty.

W gmachu naszej szkoły także 
uczciliśmy to święto akademią, pod-
czas której braliśmy udział w biciu 
rekordu w odśpiewaniu 4-zwrotko-
wego hymnu.

Jednym z etapów uczczenia w 
naszej szkole setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości 
był pokaz mody patriotycznej, zor-
ganizowany przez Malwinę Ofiarę, 
w którym wzięli udział najmłodsi 
uczniowie szkoły. Bardzo dzięku-
jemy wszystkim rodzicom za wkład 
pracy w przepiękne stroje uczniów.

Po raz pierwszy społeczność 
szkoły wzięła udział w Maratonie 
Pisania Listów. Nasze działania skie-
rowane były w sprawie obrończyń 
praw człowieka z 10 państw. Bardzo 
cieszymy się, że mogliśmy włączyć 
się w tę akcję i wspomóc tych, któ-
rzy walczą również o nasze prawa.

Dbając o dobre imię, nawiązujemy 
kontakty z innymi szkołami. Z tego 
powodu rozpoczęliśmy współpracę 
z PSP nr 9 im. Henryka Sienkiewi-
cza w Radomiu od udziału dyrektor 
Elżbiety Łobody, Eweliny Górskiej 
i delegacji uczniów w „Spotkaniu z 
Sienkiewiczem”, podczas którego 
nasze uczennice zaśpiewały pio-
senkę i zaprezentowały swe lite-
rackie talenty w formie odczytania 
fragmentów wybranych utworów 
wspólnego patrona.

W szkole prowadzimy również 
działania wolontarystyczne. Zbiera-
liśmy karmę dla Schroniska w Urba-
nowie, a także artykuły dla Polaków 
na Kresach Wschodnich.

Monika Skwirowska
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Ruch i gwar to zabawy czar
„Za jeden uśmiech, czyli rodzin-

nie ze szkołą” – pod takim hasłem 
odbył się kolejny Festyn Rodzinny w 
naszej szkole. 29 września o godz. 
14:00 dyrektor R. Dziura otworzył 
imprezę. Od początku dzieci korzy-
stały z bezpłatnych atrakcji: placu 
zabaw i boiska szkolnego, ale także 
z bardziej niecodziennych np. rodzin-
nej jazdy konnej, dmuchanych zjeż-
dżalni, basenów kulkowych, ścianki 
wspinaczkowej, symulatora jazdy 

motorem, quadów. Dzieci malowały 
twarze, robiły tatuaże, bransoletki i 
zdjęcia w fotobudce. Sprawdzały się 
w konkurencjach sportowych. Wszy-
scy jedli pyszne ciasta, próbowali 
bigosu, kiełbasek z grilla, tradycyj-
nego chleba ze smalcem, pili zdrowy 
sok z koktajl baru oraz smakowali 
niemieckich specjałów przyrządzo-
nych przez uczniów w ramach kształ-
cenia językowego. Na scenie trwały 
konkursy, występy artystyczne 
dzieci i kapeli ludowych. Zaintereso-

waniem cieszyły się pokazy tresury 
psów policyjnych, wystawa ptactwa 
ozdobnego oraz akcje straży pożar-
nej. Starsi mierzyli ciśnienie, pozna-
wali zasady pierwszej pomocy i wła-
ściwej diety. W ramach współpracy z 
RCKiK w Radomiu przyjechał mobilny 
punkt poboru krwi, gdzie wszyscy 
chętni oddawali swoją krew. Wspa-
niała pogoda, szczęście, radość, 
śmiech, dobry humor, pozytywna 
energia, pogoda ducha to tylko część 
tego, co goście doświadczyli pod-
czas festynu. Zadbaliśmy również 
o atrakcyjne nagrody rzeczowe, co 
cieszyło dzieci i dorosłych. Dzięku-
jemy wszystkim za okazaną pomoc 
oraz liczne przybycie i już dziś zapra-
szamy na kolejny festyn, który odbę-

dzie się za rok.

Kwiaty wdzięczności
Na akademię z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej przybyli goście, społecz-
ność szkolna, Rada Rodziców. Dyrek-
tor R. Dziura, złożył życzenia wszyst-
kim pracownikom, podziękował za 
trud włożony w kształcenie i wycho-
wanie młodych pokoleń oraz wręczył 
Nagrody Dyrektora wyróżnionym. W 
części artystycznej uczniowie kl. V 
pod opieką A. Bińkowskiej tańcem, 
śpiewem i wierszem wyrazili słowa 
uznania dla trudnej pracy nauczy-
cieli.

Siłownia
Mamy zewnętrzną siłownię! Dwa 

Niepodległa
100 lat temu – 11 listopada 1918 

roku, w wyniku niezwykle korzyst-
nego dla Polski, rozstrzygnięcia I 
wojny światowej oraz niezłomnej 
woli polskich patriotów, Rzeczpo-
spolita po 123. latach zaborów 
odzyskała niepodległość.

Uczniowie Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Ludwi-
kowie zrealizowali wiele zadań i 
projektów, uczestniczyli w licznych 
konkursach i uroczystościach, co 
pozwoliło na godne upamiętnienie 
jednej z najważniejszych dla historii 
Polski rocznic.

W dniu 4 października br. ucznio-
wie klas VII i VIII obejrzeli wystawę 
fotograficzną „Życie w latach Wielkiej 
Wojny. Codzienność mieszkańców 
Radomia i okolic w czasie I Wojny 
Światowej”. To niezwykle intere-
sujące wydarzenie przygotowane 
zostało przez GCKiKF w Jedlińsku 
w ramach projektu „Niepodległość – 
Patriotyzm – Tożsamość”.

W ramach realizacji szkolnego 
planu „Obchody 100. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości” 17 paź-
dziernika, na uroczystości otwarcia 
sali gimnastycznej, uczniowie klasy 
VIII przedstawili prezentację multi-
medialną, będącą podsumowaniem 
działań podjętych w roku szkolnym 
2017/2018, ogłoszonym przez 
Minister Edukacji Narodowej Annę 
Zalewską „Rokiem dla Niepodległej”.

18 października społeczność 
uczniowska uczestniczyła w poka-
zie historycznym „Ku niepodległej”. 

Celem zajęć było upamiętnienie 
dążeń niepodległościowych podej-
mowanych przez naród polski w 
latach 1794–1918.

W programie, przygotowanym 
przez „Rekonstrukto – Historia eks-
perymentalna”, znalazły się m.in. 
wiadomości o powstaniach narodo-
wowyzwoleńczych, sytuacji Pola-
ków pod zaborami, roli marszałka 
Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości.

Uczniowie mogli przymierzyć 
stroje z epoki (kosynier, szwo-
leżer, powstaniec styczniowy, 
legionista) i obejrzeć kolekcję 
replik broni (w tym słynną kozacką 
„szaszkę”, karabin skałkowy,  
pistolet Mauser C 96).

5 listopada odbył się finał kon-
kursu historycznego „Polskie Drogi 
do Niepodległości”, którego organi-
zatorem było GCKiKF w Jedlińsku. 
PSP w Ludwikowie reprezentowali 
uczniowie z klas VI–VIII, którzy 
w etapie szkolnym uzyskali naj-
wyższe wyniki: Wiktoria Bogacz, 
Zuzanna Dudzik, Karol Paluch, 
Julia Stachura, Weronika Szczę-
sna, Filip Szeliga, Zuzanna Szeliga, 
Klaudia Tatar, Natalia Tkaczyk, 
Dawid Wójcik. Poziom pytań kon-
kursowych autorstwa dr Adama 
Duszyka, był bardzo zróżnicowany 
– od daty pokoju ryskiego do imie-
nia ulubionego psa marszałka  
Józefa Piłsudskiego.

8 listopada uczniowie toczyli 
recytatorskie boje w XXIII Gmin-
nym Konkursie Poezji Patriotycznej. 
Laureatami konkursu zostali w roku 
bieżącym następujący uczniowie 
naszej szkoły: Dawid Piasek – OP, 
Zofia Szymańska – klasa II, Karolina 

Michałowska – klasa V. Wyróżnie-
nia otrzymali: Zuzanna Głuch – OP, 
Dominik Tatar – klasa I, Karolina 
Głuch – klasa II, Julia Walczak – klasa 
III, Weronika Szczęsna – klasa VIII, 
Natalia Tkaczyk – klasa VII.

Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości rozpoczęliśmy 9 
listopada o godzinie 11:11 odśpie-
waniem 4 zwrotek hymnu państwo-
wego w ramach akcji „Świętujemy 
Niepodległą” ogłoszonej przez Mini-
ster Edukacji Annę Zalewską. 11 
listopada uczniowie klasy VIII wzięli 
udział w Gminnych Obchodach 100. 
rocznicy odzyskania niepodległości. 
13 listopada odbyła się uroczy-
sta akademia przygotowana przez 
uczniów klasy VI z udziałem uczen-
nic klasy V i dzieci z OP „Wesołe 
Żuczki”. Uczniowie klasy I z okazji 
100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości otrzymali 
upominki w formie wyprawki szkol-
nej w ramach programu Lider Pol-
skiej Dystrybucji – fundator Składy 
Fabryczne Nawozów Sztucznych 
DUET z Kaszowa.

Otwarcie sali gimnastycznej
17 października br. nastąpiło uro-

czyste otwarcie nowej sali gimna-
stycznej. Pełnowymiarowy, nowo-
czesny obiekt powstał w ciągu 
dwóch lat dzięki ogromnemu zaan-
gażowaniu wójta gminy Jedlińsk 
Kamila Dziewierza, przychylności 
Rady Gminy Jedlińsk, ścisłej współ-
pracy władz gminy z Ministerstwem 
Sportu i Turystyki, determinacji 
dyrektor Małgorzaty Sobień i przy-
chylności wielu członków lokalnej 
społeczności, dla których dobro 
dzieci jest priorytetem.

Na uroczystość otwarcia sali 
gimnastycznej w naszej szkole 
przybyło wielu znamienitych gości. 
Swoją obecnością zaszczycili nas: 
marszałek Senatu RP Stanisław 
Karczewski, wicemarszałek Senatu 
Adam Bielan, minister sportu  
i turystyki Witold Bańka, szef Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów 
Marek Suski, poseł na Sejm RP 
Anna Kwiecień, poseł na Sejm RP 
Dariusz Bąk, szef Kancelarii Senatu 
Jakub Kowalski, mazowiecki kura-
tor oświaty Aurelia Michałowska. 
Gościliśmy władze gminy Jedlińsk, 
wójtów ościennych gmin, radnych 
powiatowych i gminnych, dyrek-
torów jednostek użyteczności 
publicznej w Jedlińsku, dyrektorów 
i wicedyrektorów szkół z terenu 
gminy, sołtysów, Radę Rodziców 
PSP im. Jana Pawła II w Ludwikowie, 
rodziców naszych uczniów.

Uroczystego poświęcenia sali 
dokonał ks. proboszcz Andrzej Dwo-
jakowski. Myślą przewodnią pro-
gramu artystycznego były słowa 
św. Jana Pawła II „Sport jest rado-
ścią życia, zabawą, świętem”. Nasi 
utalentowani uczniowie zaprezen-
towali m.in. piosenkę „Pokaż, na 
co cię stać” układ gimnastyczny do 
„Marsza Radeckiego”, taniec cheer-
leaderek, taniec „Jesienny walczyk”. 
Niezwykle wzruszającym momen-
tem było nawiązanie do starożytnej 
tradycji igrzysk – zapalenie znicza i 
przyrzeczenie uczniów. Inaugura-
cyjne strzały na bramkę i wspaniały 
tort przygotowany przez rodziców 
uczniów stanowiły zwieńczenie tej 
pięknej uroczystości.

Ślubowania nadszedł czas
30 października w naszej szkole 

odbyło się „Ślubowanie Uczniów 
Klasy I”. Uroczystość rozpoczęła się 
wprowadzeniem sztandaru szkoły 
i odśpiewaniem hymnu państwo-
wego. Następnie głos zabrała dyrek-
tor szkoły Małgorzata Sobień, która 
pogratulowała pierwszakom przyję-
cia w poczet uczniów i życzyła, by 
swoją postawą i nauką zasłużyli 
na miano wzorowych uczniów. W 
imieniu społeczności uczniowskiej 
głos zabrał przedstawiciel Rady SU 
– Dawid Wójcik.

Program artystyczny, który 
uświetnił tę uroczystość, przygoto-
wali uczniowie klasy I i klasy IV pod 
kierunkiem Hanny Barcikowskiej 
– wychowawczyni klasy I. Przemiłe 
Smerfy i Dobra Wiedźma spraw-
dzili przygotowanie pierwszaków 
do bycia uczniami naszej szkoły. 
Sprawdzian przebiegł pomyślnie, a 
bohaterowie dnia wykazali się wie-
loma talentami i umiejętnościami. 

Dorota Molenda-Mokosa

PSP w Ludwikowie

PSP w Jedlance
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lata temu z inicjatywy dyrektora R. 
Dziury rozpoczęliśmy działania, aby 
obiekt stanął przy szkole. Współ-
praca z władzami gminy i pisma o 
dofinansowanie projektu złożone w 
Samorządzie Województwa Mazo-
wieckiego przyniosły efekt. Jest to 
kolejny element rozwijający bazę 
szkoły. Siłownia powstała z myślą 
o uczniach i społeczności lokalnej. 
Wspólnie cieszymy się aktywnym 
wypoczynkiem na powietrzu.

Wieczór poezji
W ramach 100. rocznicy odzy-

skania niepodległości 18 paździer-
nika w szkole odbył się wieczór 
poezji „Miłość do Ojczyzny zapisana 
wierszem”. Gośćmi byli wójt gminy 
Jedlińsk Kamil Dziewierz i społecz-
ność lokalna. Uczniowie recytowali 
wiersze polskich poetów. Słuchający 
dotknęli uczuć: od radości poprzez 
wzruszenie, refleksję, zadumę, aż 
po smutek. W atmosferze wspól-
noty ukazaliśmy wartości, któ-
rym na co dzień poświęcamy mało 
uwagi, a przecież istotnym dla Pola-
ków. Dbamy o tradycję, patriotyzm, 
szacunek do kraju, dlatego lekcja 
zaowocuje w przyszłości. Dyrektor R. 
Dziura dziękował gościom za przyby-
cie. Wieczór przygotowały: A. Lipiec, 
A. Paszkiewicz, K. Sadowska, A. Szy-
mańska.

Medal  KEN dla Dyrektora!
Medalem Komisji Edukacji Naro-

dowej odznaczono dyrektora szkoły 
Ryszarda Dziurę. Z naszą placówką 
związany dopiero od trzech lat, jed-
nak jest to człowiek rozpoznawalny 
przez mieszkańców gminy Jedlińsk. 
Angażuje się w pracę z młodzieżą, 
poświęca jej czas. Jego pasje przekła-
dają się na zainteresowania młodych 
ludzi, są wśród nich piłka ręczna, piłka 
nożna, turystyka. Praca w gremiach 
działających na rzecz sportu i pomoc 
potrzebującym daje obraz człowieka 
otwartego na potrzeby środowiska. 
Cieszymy się, że jest wśród nas ktoś, 
kto został zauważony nie tylko przez 
najbliższe otoczenie. Gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów.

Ślubujemy…
30 października przed pocztem 

sztandarowym, pierwszacy ślubo-
wali być dobrymi uczniami i Pola-
kami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, 
swym zachowaniem i nauką spra-
wiać radość rodzicom i nauczycie-
lom. Dyrektor R. Dziura dokonał 
symbolicznego pasowania. Ucznio-
wie pokazali swoje umiejętności i 
otrzymali legitymacje. Następnie 
przyszedł czas na zdjęcia i podzięko-
wania. To ważny moment dla bliskich 
i społeczności szkolnej. Piosenki 
i wiersze wycisnęły nie jedną łzę. 
Chwila ta na długo pozostanie nam w 
pamięci. Wychowawczyni klasy to A. 
Szymańska.

Raz na ludowo
To warsztaty wokalno-taneczne, 

które odbyły się w szkole. Dzieci 
spotkały się z osobami zajmującymi 

się muzyką i tańcem ludowym na co 
dzień. Tańczyły, śpiewały i grały na 
instrumentach ludowych. Poprzez 
poznanie dorobku artystycznego 
dążymy do rozwijania zainteresowań 
i ekspresji dzieci oraz krzewienia 
tradycji ludowych i patriotycznych 
wśród najmłodszych. Koordynatorem 
była A. Szymańska.

Teatr i my
Dbałość o słowo, dowcip sytu-

acyjny, wierność klasyce, kostiumy i 
dekoracje. To nas urzekło. 6 listopada 
kl. VII obejrzała „Zemstę” A. Fredry. 
Było to spotkanie z narodowymi 
przywarami, które rozśmieszają do 
łez, i nie zmieniają się od wieków. 
Zespół Nowego Teatru ze Słupska, 
trzymany w „żelaznej dyscyplinie” 
przez reżysera I. Kaskiewicza, zasłu-
żył na brawa. Sala UM w Radomiu 
zamieniła się w XIX scenerię, gdzie 
rozegrała się nieśmiertelna kłótnia o 
mur. Z uczniami były B. Michalska i A. 
Paszkiewicz.

Patriotyzm w słowie
Gminny Konkurs Poezji Patriotycz-

nej wpisał się w obchody odzyska-
nia niepodległości. 23. raz toczono 
recytatorskie boje w czterech kate-
goriach. Nagrody wręczał sekretarz 
gminy Jedlińsk A. Pawluczyk. Nagro-
dzeni z PSP w Jedlance to: I miejsce: 
M. Szymański OP, I. Szymański kl. I, 
A. Żarłok kl. II, K. Skałbania kl. IV, N. 
Wójtowicz kl. VI, N. Skałbania kl. VIII. 
Wyróżnienie: K. Simlat OP, T. Choj-
nacka kl. III; A. Malinowska kl. V. J. 
Rączkowski kl. V, W. Zakrzewska kl. 
VI, A. Żarłok kl. VIII. Uczniów przygo-
towały: K. Paduszek, A. Szymańska, 
B. Sobstyl, D. Kucharczyk, A. Lipiec, A. 
Paszkiewicz. Gratulujemy!

Obchody dla Niepodległej
9 listopada w 100-lecie odzyska-

nia niepodległości o godz. 11:11 
wszyscy odśpiewaliśmy hymn. 
Następnie odbyła się akademia pt. 
„Do Niepodległej”. Na uroczystość 
przybyła społeczność lokalna oraz 
goście: sekretarz gminy Jedlińsk A. 
Pawluczyk, radna gminy Jedlińsk M. 
Trzmiel-Wieteska, przewodnicząca 
Rady Rodziców E. Urbańska. Zacią-
gnięto wartę honorową, złożono 
kwiaty przy Głazach Pamięci, wcią-
gnięto flagę narodową na maszt. 
Zwieńczeniem uroczystości było 
posadzenie Dębu Wolności w parku 
szkolnym. „Myślimy o tych, którzy 
działaniami przyczynili się do two-
rzenia niepodległej. Patriotyzm w 
czasach pokoju nie jest łatwy do 
wyrażenia. Nie musimy walczyć bro-
nią. Nie oczekuje się od nas wielkich 
wyzwań. Chciałbym, aby dzisiejszy 
dzień był formą naszego przywią-
zania do ziemi ojczystej, do wolno-
ści, tradycji. Mamy to szczęście, że 
przyszło nam żyć w wolnym kraju, 
prezentować barwy narodowe, śpie-
wać hymn Polski i chodzić do szkoły, 
w której nikt nie zakazuje mówić po 
polsku.” – powiedział na zakończenie 
dyrektor R. Dziura. Uroczystość przy-
gotowała M. Mucha.

Mamy III miejsce!
7 listopada odbył się Halowy Tur-

niej Piłki Nożnej z okazji Niepodległo-
ści we Wsoli pod hasłem „Walczymy, 
zwyciężamy bez agresji”. W rozgryw-
kach na tle drużyn z gminy Jedlińsk 
zajęliśmy III miejsce! Gratulujemy 
zawodnikom i trenerom R. Dziurze i 
A. Bińkowskiej

Edukacja medialna
Jaką rolę odgrywa muzyka w fil-

mie? Który z filmów jest adaptacją 
książki? Jak można zekranizować 
lekturę? Odpowiedzi na pytania uzy-
skali ucz. kl. III–V 19 listopada uczest-
nicząc w warsztatach Centrum Edu-
kacji Filmowej w Radomiu. Rozpo-
częto dyskusją na temat filmowych 
adaptacji lektur szkolnych, których 
tło stanowiła projekcja „Ani z Zielo-
nego Wzgórza”. Dzięki lekcji ucznio-
wie stali się świadomymi odbiorcami 
komunikatów medialnych. Z dziećmi 
były: D. Kucharczyk, A. Lipiec, A. Biń-
kowska.

Moje prawa!
20 listopada obchodziliśmy Dzień 

Praw Dziecka. Wiemy, że są one nie-
zbywalne i należy je zawsze prze-
strzegać. Uczniowie uczestniczyli 
w warsztatach bibliotecznych pod 
opieką M. Kosno pod hasłem „Moje 
prawa, ważna sprawa!”. Cel to uświa-
domienie dzieciom, że mają prawa i 
powinni wiedzieć, jak z nich korzy-
stać, gdzie i do kogo się zwrócić, 
gdy są łamane. Poznaliśmy książkę 
prezentującą codzienne sytuacje, 
w których może mieć zastosowanie 
Konwencja o Prawach Dziecka.

Byliśmy w Sejmie
24 listopada we współpracy z PSP 

w Wierzchowinach delegacja naszej 
szkoły była na konferencji pt. „Rola 
duchowieństwa w walce o wolność 
i suwerenność Polski w XX w.” w 
Sejmie RP w Warszawie. Uczniowie z 
A. Paszkiewicz i T. Ostrkiem uczest-
niczyli w sympozjum z profesorami, 
hierarchami kościoła, ludźmi nauki, 
księżmi oraz politykami, którzy 
przybliżyli w sali kolumnowej Sejmu 
walkę duchowieństwa o suwe-
renność kraju. Byliśmy zaskoczeni 
poświęceniem dla Polski, jakie złożyli 
bp. I. Tokarczuk, ks. I. Skorupko, ks. 
gen. S. Brzózka, czy bł. ks. J. Popie-
łuszko. Wrażenie wywarły sejmowe 
miejsca znane wszystkim z telewizji: 
sala obrad, galeria sejmowa, gdzie 
media robią wywiady i politycy orga-
nizują konferencje prasowe. To cie-
szyło się zainteresowaniem uczniów. 
Nie każdy ma możliwość przebywać 
w takim ważnym dla naszego pań-
stwa miejscu.

Światełko pamięci
Przy Głazach Pamięci, przez cały 

listopad paliliśmy Światełko Pamięci 
za tych, którzy byli zawsze wierni 
dewizie Wojska Polskiego – Bóg, 
Honor, Ojczyzna. Wierni temu, czym 
żyli, co przyrzekali, wierni ludzkiej 
godności. Wszystkim tym, którzy 
nigdy nie chcieli przyjąć jarzma nie-
woli. Uczymy patriotyzmu, poczu-
cia przynależności do społeczności 
lokalnej, kształtujemy prawidłowe 
postawy wobec Ojczyzny, szanu-

jemy symbole narodowe. Dziękujemy 
wszystkim za włączenie się do akcji. 
Odpowiedzialna: A. Paszkiewicz.

Bank Żywności
Od 30 listopada do 1 grudnia 

uczestniczyliśmy w Świątecznej 
Zbiórce Żywności pod patronatem 
Banku Żywności w Radomiu. Mottem 
było „Podaruj potrzebującym jedze-
nie na świąteczny stół”.

Kwestowaliśmy w sklepach: Lewia-
tan w Jedlance, Tesco i Biedronka w 
Kozienicach. Zebrane artykuły prze-
kazaliśmy potrzebującym rodzinom 
w regionie. „Bezinteresowna pomoc 
drugiej osobie to najlepsza nauka dla 
człowieka, nauka człowieczeństwa” 
– dziękował dyrektor Ryszard Dziura 
wszystkim wolontariuszom.

Głucho wszędzie…
3 grudnia uczniowie kl. V–VIII 

oglądali „Dziady cz. II” w wykonaniu 
Teatru Młodego Pokolenia z Białe-
gostoku, które były wiernym odbi-
ciem utworu. Ujrzeliśmy w mrocznej 
kaplicy za miastem, przybywające 
zjawy. Sztuka skłoniła do reflek-
sji, wywołała zachwyt, umożliwiła 
utrwalenie wiadomości. Aktorzy, 
mimo szkolnych warunków spełnili 
swoje zadanie. Kostiumy, dekoracja 
i rekwizyty uczyniły spektakl inte-
resującym. Była to lekcja literatury, 
dzięki której uczniowie lepiej zro-
zumieli lekturę i w ciekawy sposób 
przybliżyła atmosferę pogańskiego 
obrzędu. Koordynatorem była A. 
Paszkiewicz.

Andrzejkowe spotkanie 
z wróżką
29 listopada wieczór przygotował 

Samorząd Uczniowski. Poznaliśmy 
swoją przyszłość z kart, dłoni, kombi-
nacji cyfr z daty urodzenia, magicz-
nych serc. Uczestnicy andrzejkowych 
szaleństw z niecierpliwością przekłu-
wali papierowe serca, aby odczytać 
imię sympatii, losowali magiczne 
bileciki, na których widniały nazwy 
zawodów przyszłości, bądź szukali 
szczęśliwej liczby. Dzięki uczniom 
z kl. VII katalog wróżb był obszerny, 
każdy pragnął wywróżyć sobie coś 
wyjątkowego. Był również czas na 
zabawę, gdzie nie zabrakło przebo-
jów i słodkich pyszności przygotowa-
nych przez Radę Rodziców.

Paczki, prezenty, podarki
6 grudnia panował radosny 

nastrój oczekiwania na św. Mikołaja. 
Obowiązywał czerwony strój. Brak 
śniegu nie przeszkodził Świętemu i 
na korytarzach słychać było dzwo-
nek. To Mikołaj ze Śnieżynkami z 
kl. VI odwiedzał uczniów, wręczał 
upominki. Otrzymanie prezentów 
poprzedziły zadania, które musieli 
wykonać obdarowani. Zwieńczenie 
wizyty to pamiątkowe zdjęcie spo-
łeczności szkolnej ze wspaniałym 
gościem.

Czad – obudź czujność!
6 grudnia gościliśmy strażaków 

z Komendy Miejskiej PSP w Rado-
miu: mł. kpt. A. Bechera i mł. asp. K. 
Margasa. Przedstawili uczniom przy-
czyny powstawania i zasady zacho-
wania podczas pożarów w budyn-
kach mieszkalnych i zagrożenia 
związane z tlenkiem węgla – czadem, 
uważanego za „cichego zabójcę”. 
Wiemy już, co należy robić w domach, 
w celu uniknięcia zaczadzenia, jak 
ważne jest założenie czujnika gazu, 
w jakich pomieszczeniach najczęściej 
powstaje czad, jak rozpoznać objawy 
zatrucia czadem i co możemy zrobić, 
zanim przyjedzie straż pożarna. Stra-
żacy przypomnieli dzieciom sposoby 
alarmowania straży pożarnej w przy-
padku pożaru.

Anna Paszkiewicz
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Dla Niepodległej
Z okazji przypadającej w tym 

roku 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości w 
naszej szkole przeprowadzaliśmy 
konkursy: „100 Pytań o Polsce na 
100-lecie Odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości” oraz Szkolny 
Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycz-
nej „Wyśpiewać dla Niepodległej”. 
Włączyliśmy się także w liczne 
akcje m.in. Ogólnopolski Projekt 
„BOHATERON”, II Uliczny Bieg 
o Puchar Wójta Gminy Jedlińsk, 
warsztaty historyczne prowa-
dzone przez edukatora z Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, 
akcja „100 Dobrych Uczynków na 
100-lecie Odzyskania Niepodle-
głości.

Szczególną formą uczcze-
nia100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości była akade-
mia poświęcona ojczyźnie i wolno-
ści. Wszystkich obecnych serdecz-
nie przywitała dyrektor Justyna 
Turzyńska. O godzinie 11:11 cała 
społeczność szkolna oraz goście 
zaśpiewali cztery zwrotki hymnu 
państwowego, włączając się do 
akcji „Rekord dla Nieodległej”. 
Następnie uczniowie zaprezen-
towali przedstawienie ukazujące 
drogi do niepodległości, przepla-
tane tańcem oraz śpiewem pieśni 
patriotycznych. Wspólne śpiewa-
nie to hołd złożony tym, którzy w 
wielkim trudzie wywalczyli przed 
laty wymarzoną niepodległość.

Uroczystości szkolne
W Dniu Edukacji Narodowej 

uczniowie przedstawili wesoły 
program, który przybliżył trudy 
codziennego dnia w szkole. Nie 
zabrakło też przeprosin za psoty 
i figle oraz życzeń, które ucznio-
wie wygłosili i wyśpiewali prosto 
z serca. Rola nauczyciela jest bar-
dzo ważna – podkreśliła dyrektor 
Justyna Turzyńska w swoim prze-
mówieniu – nigdy nie wiadomo, w 
którym momencie życia działania 
pedagogów zaowocują. Dzień 
upłynął w radosnej atmosferze, bo 
to przecież święto całej szkoły.

22 października obchodzili-
śmy Dzień Papieski, przybliża-
jąc uczniom postać papieża Jana 
Pawła II Wielkiego.

Dzień 26 października był bar-
dzo ważny dla naszych pierwszo-
klasistów oraz ich rodziców. Tego 
dnia odbyło się uroczyste ślubo-
wanie i pasowanie na uczniów 
Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Wierzchowinach w obec-
ności licznie przybyłych do naszej 
szkoły zacnych gości.

Podczas akademii uczniowie 
klasy pierwszej przedstawili 
piękny program artystyczny. 
Dzieci poradziły sobie wspaniale 
i zaprezentowały swoje umie-
jętności wokalne, recytatorskie 
oraz zdobytą dotychczas wiedzę. 
Dyrektor Justyna Turzyńska doce-
niła ich zaangażowanie i uroczy-
ście ogłosiła, że zasłużyły na przy-
jęcie do braci uczniowskiej .

Na pamiątkę tej uroczystości 
dzieci otrzymały dyplomy i upo-
minki od przybyłych gości. 

Nasza szkoła uczestniczyła w 
Światowym Dniu Tabliczki Mnoże-
nia oraz Ogólnopolskim Dnia Gło-
śnego Czytania .

Wycieczki kształcą
Podczas Tygodnia Kultury 

Chrześcijańskiej w Radomiu 
została zorganizowana wystawa 
pt. „Sienkiewicz nieodkryty”, którą 
można było oglądać w gmachu 
Wyższego Seminarium Duchow-

nego przy ul. Młyńskiej. Również 
uczniowie z naszej szkoły skorzy-
stali z zaproszenia biskupa Piotra 
Turzyńskiego i udali się tam, aby 
podziwiać eksponaty oraz wysłu-
chać wykładu o autorze „Trylogii”.

Odpowiadając na zaprosze-
nie posła Roberta Telusa oraz ks. 
biskupa Piotra Turzyńskiego 24 
listopada udaliśmy się do Sejmu 
RP w Warszawie na sympozjum 
dotyczące zaangażowania nie-
złomnych Polaków, którzy włączyli 
się w budowę Niepodległej. Dzięki 
uprzejmości posła Telusa mogli-
śmy również zwiedzić budynek 
Sejmu i dowiedzieć się ciekawych 
informacji na temat pracy posłów.

Ciekawą przygodą dla uczniów 
był udział w projekcie szkolenio-
wym Euro Week – Szkoła Liderów, 
pozwalającym młodym ludziom 
aktywnie włączyć się w życie 
demokratycznego społeczeństwa 
dzisiejszej Europy. W miejsco-
wości Długopole Zdrój odbyły 
się warsztaty prowadzone przez 
wolontariuszy z całego świata: 
Kolumbii, Filipin, Meksyku, Wiet-
namu, Etiopii, Tajlandii i Paki-

stanu, dzięki którym uczniowie 
poznawali kulturę tych narodów. 
Tworzyli krótkie filmy własnej 
reżyserii, rozmawiali na trudne 
tematy jak np. dyskryminacja, czy 
stereotypy na świecie, zawiązali 
mnóstwo znajomości, a przede 
wszystkim rozmawiali w języku 
angielskim. Czas tam spędzony na 
długo zostanie w pamięci naszych 
uczniów.

Akcje edukacyjno-profilak-
tyczne w naszej szkole

• Jabłko czy cytryna-promo-
wanie bezpiecznych zachowań 
wśród dzieci;

• Spotkanie z Podróżującą Fil-
harmonią;

• Światowy Dzień Uśmiechu 
oraz Dzień Życzliwości i Pozdro-
wień;

• PZU Odblaski (Bezpieczna 
droga do szkoły);

• Spotkanie z pisarzem Wojcie-
chem Krupą

• Dzień Profilaktyki;
• Ogólnopolski Program Eduka-

cyjny „5 porcji zdrowia w szkole”;
• Światowy Dzień Praw Dziecka
Gościliśmy również Cyrk „Szok” 

oraz Grupę Zelektryzowani.

Nasze sukcesy
Nagrody w Gminnym Kon-

kursie Recytatorskim otrzymali 
uczniowie: Ilona Murawska, Ula 
Sadowska, Klaudia Bartnik, Cezary 
Cielniak, Magdalena Piwowar-
czyk, Aleksanrda Kobza i Oliwia 
Boryczka. Wyróżniono uczen-
nice: Magdalenę Smyrdę, Nikolę 
Boryczkę, Kingę Kocińską.

Małgorzata Zegarek

PSP w Wierzchowinach

PSP w Starych Zawadach
100 lat, Niepodległa!
Od początku roku szkolnego 

większość działań i inicjatyw wią-
zała się tematycznie z rocznicą 
100-lecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. We wrześniu 
w naszej szkole wystąpiła grupa 
rekonstrukcyjna, która zaprezen-
towała program artystyczny przy-
bliżający uczniom okoliczności 
tego wydarzenia. W październiku z 

kolei odbył się wieczorek poetycki 
pt. „Polskie drogi do niepodległo-
ści“, w którym wystąpili uczniowie  
naszej szkoły.

W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele władz gminy 
naczele z wójtem Kamilem Dzie-
wierzem, proboszcz parafii w 
Liswie ks. Czesław Sobolewski, 
ks. Jan Godek, dyrektorzy szkół 
z terenu naszej gminy delega-

cja Ochotniczej Straży Pożarnej, 
uczniowie i rodzice. W listopadzie 
zaś wzięliśmy udział w narodo-
wym śpiewaniu hymnu państwo-
wego. Punktualnie o godzinie 
11:11 zebrani na sali gimnastycz-
nej głośno i dumnie odśpiewa-
liśmy cztery zwrotki „Mazurka 
Dąbrowskiego“. W dniu gminnych 
obchodów jubileuszu odzyska-
nia niepodległosci przez Polskę 

delegacja uczniów naszej szkoły 
wraz z pocztem sztandarowym, 
dyrektorem R. Wójcikiem, przed-
stawicielami Rady Pedagogicznej 
i rodziców wzięła udział we mszy 
św. w intencji Ojczyzny, złożyła 
kwiaty i zapaliła znicze pod Pomni-
kiem Ku Czci Pomordowanych.

Szkolne uroczystości obcho-
dów jubileuszu odzyskania przez 
Polskę niepodległości odbyły się 
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13 listopada. Wśród przybyłych 
gości obecni byli przedstawiciele 
Rady Gminy oraz Rady Rodziców. 
Poza uroczystymi przedstawie-
niami nawiazującymi do 100-lecia 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości odbywały się także 
liczne zawody sportowe oraz  
konkursy przedmiotowe.

We wrześniu reprezentacja 
uczniów wzięła udział w II edycji 
Biegu Ulicznego o Puchar Wójta 
Gminy Jedlińsk, w którym M. Piwo-
warczyk z kl. VI zajęła II miejsce, a 
L. Zakrzewski z kl. V – III miejsce. W 
listopadzie zaś odbył się konkurs 
historyczny „Drogi do niepodle-
głej“ w GCKiKF w Jedlińsku. Nasza 
reprezentacja w składzie A. Popiel 
i J. Kowalczyk z kl. VIII oraz A. Sta-
chowiak z kl. VII zajęła I miejsce. W 
tym samym miesiącu nasi ucznio-
wie recytowali wiersze podczas 
XXIII Gminnego Konkursu Poezji 
Patriotycznej. Wśród młodszych 
uczniów N. Radecka z kl. I zdobyła 
I miejsce, zaś wsród starszych I. 
Bartos (kl.V), F. Walczak (kl. VI) i W. 
Konopka (kl. VII) uplasowali się ex 
equo na I miejscu. W Rowerowym 
Rajdzie Niepodległościowym – VII 
Memoriał Muńka, B. Zawadzki z 
kl. VIII zajął I miejsce, a M. Gruszka  
z kl. VI – VII miejsce. 

Z życia szkoły
Wyjątkowe dla całej społeczności 

szkolnej Święto Edukacji Narodo-
wej obchodziliśmy 12 października. 
Uczniowie zaprezentowali program 
artystyczny, którym wyrazili swoją 
wdzięczność za trud wychowania 

i nauczania, a zaproszeni goście 
z DPS w Jedlance umilili nam czas 
programem muzycznym przygo-
towanym specjalnie na tę oko-
liczność. Całości przysłuchiwał się 
wójt gminy Jedlińsk, który wraz z 
nami radował się świętem polskiej 
szkoły. 15 paździenika odbyło się 
uroczyste ślubowanie pierwszo-
klasistów. Podczas akademii dzieci 
zaprezentowały swoje umiejętno-
ści zgromadzonym na sali rodzicom 
oraz społeczności szkolnej. Złożyli 
uroczyste ślubowanie, powtarza-
jąc słowa przysięgi uczniowskiej, 
a dyrektor Roman Wójcik pasował 
ich na uczniów. Na pamiątkę tego 
wydarzenia uczniowie złożyli w 
Kronice Szkoły swoje podpisy w 
postaci odcisków kciuków i otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy oraz 
drobne upominki. Na zakończenie 
uroczystości tradycyjnie posadziły 
drzewko.

Konkursy i zawody sportowe

W październiku drużyny dziew-
cząt z klas V–VI i VII-–VIII uczestni-
czyły w eliminacjach do XXI Mazo-
wieckich Igrzysk Dzieci i Młodzieży 
w gminnej piłce nożnej dziewcząt. 
Grupa młodsza zajęła II miejsce, 
zaś grupa starsza musiała uznać 
wyższość swoich przeciwniczek. 
Chłopcom zaś udało się, po zaciętej 
walce w rzutach karnych, zdobyć 
III miejsce. W ramach tych samych 
igrzysk 5 października odbyły 
się Powiatowe Sztafetowe Biegi 
Przełajowe. Dziewczęta z klas V–VI 
zajęły IV miejsce, zaś chłopcy III. 
W rywalizacji uczniów klas VII–VIII 
nasza reprezentacja uplasowała 
się na V pozycji.

16 października 2018 r. uczen-
nice naszej szkoły reprezentowały 
placówkę oraz gminę w festynie 
antysmogowym „Edukacja Anty-
smogowa w Dolinie Radomki“. 
Organizatorem konkursu był Zwią-
zek Gmin Radomka. J. Gut z kl. IV 
otrzymała wyróżnienie w kategorii 

hasło antysmogowe, a K. Górnik z 
kl. VII – III miejsce za wiersz o tema-
tyce ekologicznej – antysmogowej.

W Gminnym Turnieju Unihokeja 
reprezentacja chłopców z kl. VII–VIII 
zajęła II miejsce, z kolei dziewczęta 
wywalczyły I miejsce i awans do 
eliminacji powiatowych. Chłopcy 
z klas V–VI w tym samym turnieju 
zdobyli II miejsce, zaś dziewczęta 
uplasowały się na I stopniu podium 
i zakwalifikowały do eliminacji 
powiatowych, w których również 
pokazały się z jak najlepszej strony 
uzyskując awans do zawodów mię-
dzypowiatowych.

W listopadzie drużyna dziewcząt 
z kl. VI wzięła udział w XX Powia-
towym Turnieju z Wiedzy o BRD 
„Jesienny Rower“, zajmując VI miej-
sce na 14 drużyn biorących udział.

Czworo dzieci z oddziału przed-
szkolnego brało udział w III edycji 
Powiatowego Konkursu Plastycz-
nego z okazji Dnia Pluszowego 
Misia, którego organizatorem było 
PP nr 13 w Radomiu. K. Taborek 
zdobył wyróżnienie.

Wycieczki
Jak powstają nasze słodycze? 

Tego mogli się dowiedzieć młodsi 
uczniowie naszej szkoły podczas 
wycieczki do radomskiej Manufak-
tury Słodyczy – „Sama Słodycz”, 
gdzie obserwowali proces powsta-
wania słodkości. Mogli również 
spróbować swoich sił i wykonać 
własnego lizaka. Starsi uczniowie z 
kolei obejrzeli film „Dywizjon 303. 
Historia prawdziwa“, który wywarł 
na nich niesamowite wrażenie. W 
październiku grupa uczniów z kl. 
VIII uczyła się programowania w 
Państwowym Instytucie Badaw-
czym NASK w Warszawie. 6 listo-
pada uczniowie klas starszych 
obejrzeli spektakl „Zemsta“ na Sali 
Koncertowej Urzędu Miejskiego w 
Radomiu. Zaś 12 listopada grupa 
uczniów wzięła udział w meczu 
Cerrad Czarni Radom kontra GKS 
Katowice, który odbył się w hali 
MOSIR-u w Radomiu. Zwycięzki 
mecz podopiecznych R. Prygla 
obejrzały dzieci dzięki uprzejmości 
wójta K. Dziewierza. 21 listopada 
dzieci z oddziałów przedszkolnych 
oraz klas I–III wyjechały do Rado-
mia na musical „Dorotka w krainie 
Oz”, który obejrzały z zapartym 
tchem.

Ewa Murdza

Myśmy wciąż 
do Niepodległej szli…
Obchody 100. rocznicy odzy-

skania przez Polskę niepodle-
głości były niezwykle ważnym 
wydarzeniem, dlatego nad spo-
sobem uczczenia tej ważnej daty 
nauczyciele z ZSP myśleli jeszcze 
przed wakacjami minionego roku 
szkolnego. Pomysłów było wiele. 
Spośród nich zostały wybrane 
najlepsze. O tym, jak ważna była 
kultura w podtrzymywaniu tożsa-
mości narodowej  przez 123 lata 
niewoli, wiedzą wszyscy. Dlatego 
też zdecydowano, by kanwą dla 
obchodów 100. rocznicy odzyska-
nia niepodległości były wydarze-
nia kulturalne, ale nie definiowane 

jako akademie znane z tradycji 
szkolnej, ale takie, które łączyłyby 
członków społeczności i dawałyby 
możliwość zaprezentowania jej 
potencjału. Punktem wyjścia stała 
się wizyta uczestników Mazowiec-
kiego Programu Edukacji Kultural-
nej. MPEK  - Mazowiecki Program 
Edukacji Kulturalnej to wieloletni 
program mający wesprzeć mery-
torycznie i organizacyjnie pod-
mioty publiczne i niepubliczne w 
obszarze edukacji i animacji kul-
tury w województwie mazowiec-
kim. Działa w ramach Mazowiec-
kiego Instytutu Kultury oraz przy 
wsparciu Federacji Mazowia. Jego 
podstawowym celem jest wspie-
ranie i promowanie społecznych 

działań twórczych opartych na 
żywym uczestnictwie w kulturze, 
poprzez m.in. wsparcie animato-
rów i edukatorów, sieciowanie i 
budowanie kontaktów, angażo-
wanie przedstawicieli administra-
cji samorządowej w działania w 

obszarze edukacji. W roku 2018 
program ma charakter pilotażowy i 
swoim zasięgiem obejmuje przede 
wszystkim subregion radomski, 
czyli powiaty: radomski, kozienicki, 
białobrzeski, przysuski, zwoleński, 
szydłowiecki i lipski. Zaplanowane 
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działania to: utworzenie sieciu-
jącej Mapy Społecznych Działań 
Twórczych, organizacji Przeglądu 
Społecznych Działań Twórczych 
w celu wymiany dobrych praktyk 
oraz wizyta studyjna w subregio-
nie, służąca nawiązywaniu kon-
taktów i wzmacnianiu relacji. Part-
nerami programu są: Samorząd 
Województwa Mazowieckiego, 
Mazowiecki Instytut Kultury, Miej-
ski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” 
oraz Federacja Mazowia. 12. paź-
dziernika br. uczestnicy programu 
MPEK zawitali do Jedlińska. Przy-
jechało do nas ponad 20 osób z 
różnych stron subregionu radom-
skiego oraz przedstawiciele Rady 
Programowej z Warszawy. Głów-
nym założeniem spotkania było 
zapoznanie edukatorów ze spo-
łecznymi działaniami na rzecz kul-
tury. Pierwszem punktem wizyty 
był spacer po Jedlińsku, zapozna-
nie z jego historią. Następnie w 
świeżo wyremontowanej sali OSP 
rozmawiałam z przybyłymi gośćmi 
o  jedlińskich tradycjach – dzia-
łaniach na rzecz kultury, jeszcze 
niedawno - niezwykle bogatych. 
Mówiliśmy o działaniach OSP, 
orkiestry dętej, barabanieniu w 
Wielką Sobotę, listopadowym 
koncercie orkiestry na cmentarzu, 
działalności parafialnego chóru 
kameralnego. Wspólnie doszli-
śmy do wniosku, że działania w 
obszarze kultury powinny przede 
wszystkim animować lokalną spo-
łeczność, pozwalać jej na wyraża-
nie swoich możliwości twórczych. 
Ostatnim punktem spotkania był 
udział w próbie do przygotowywa-
nego na 13 listopada br. koncertu 
pieśni patriotycznych. W sali prób 
orkiestry dętej nasi goście wraz z 
członkami chóru, lokalnymi muzy-
kami oraz jedlińszczanami, którzy 
z ciekawością zaglądali tego dnia 
do remizy, wykonali kilka pieśni 
patriotycznych. Wizyta w ramach 
MPEK była bardzo owocna: umoc-
niła kontakty, wzmocniła relacje 
oraz pokazała, że  - jeśli tylko 

umożliwi się mieszkańcom Jedliń-
ska podjęcie twórczych działań, 
powstają rzeczy niezwykłe. 

Obchody 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości 
przebiegały wielopłaszczyznowo. 
Rozpoczęły się Gminnym Konkur-
sem Poezji Patriotycznej, który w 
br. miał szczególny wymiar. Nasi 
uczniowie zaprezentowali się 
na nim znakomicie, zdobywając 
pierwsze miejsca na recytatorskim 
podium oraz wyróżnienia. 

Kolejnym punktem było święto-
wanie w szkole – wspólne odśpie-
wanie hymnu państwowego oraz 
wmurowanie pamiątkowej tablicy 
na korytarzu głównym, po którym 
nastąpił spektakl  „Róża polska” 
w wykonaniu uczniów klas 6b 
oraz 8a, a także zespołu wokal-
nego klas III gimnazjalnych. Młodzi 
artyści spisali się niesamowicie, 
swój kunszt aktorski zaprezen-
towali także podczas gminnych 
obchodów Święta Niepodległo-
ści. Spektakl dostarczył odbior-
com wiele wzruszeń, gratulacjom  
nie było końca!

Dominantą obchodów był kon-
cert pieśni patriotycznych, pod-
czas którego wójt gminy Jedlińsk, 
pan Kamil Dziewierz,  podpisał - w 
imieniu wszystkich samorządow-
ców z terenu gminy - Samorzą-
dową Kartę dla Kultury – symbo-
liczną deklarację, której głównym 
przesłaniem jest dbanie o kulturę 
i pozwolenie na działanie w lokal-

nych społecznościach wszystkim 
tym, którzy je animują. Kartę pod-
pisali włodarze takich miast, jak 
Kraków, Warszawa, Sopot, Poznań, 
Legionowo, Radom. Cieszymy się, 
że Jedlińsk również zaistniał na 
mapie działań kulturalnych! To 
wielkie wyróżnienie dla naszej 
gminy!

A co poza tym w naszej 
szkole?  Hogwart, wycieczki, 
akcje, spotkania!

Październikowa wycieczka klas 
VI i VII rozpoczęła szkolne celebro-
wanie 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. W 
warszawskim muzeum uczniowie 
wraz z nauczycielami zwiedzili 
wystawę poświęconą polskiemu 
wojsku oraz walce o niepodle-
głość.  Kolejnym punktem na tury-
stycznej mapie  „kościuszkowców” 
były Łazienki Królewskie, które w 
świetle październikowego słońca 
przywitały zwiedzających feerią 
barw. Szerokie, przestronne aleje 
otulone starodrzewiem, urokliwe 
altany, oranżeria, tryskające fon-
tanny – wszystko to dodawało 
spacerowi magicznej aury. Przy-
pieczętowaniem wycieczki szla-
kiem Niepodległej były odwie-
dziny Mistrza Fryderyka, którego 
kolejna rocznica śmierci przypada 
za tydzień, 17 października oraz 
chwila zadumy w miejscu zbiórki 
Piotra Wysockiego i jego podcho-
rążych, rozpoczynającej powstanie 

listopadowe. To właśnie na wiado-
mość o jego rozpoczęciu, Chopin, 
przebywając w Paryżu,  skompo-
nował etiudę c-moll  na lewą rękę, 
zwaną „rewolucyjną”.

Uczniowie  pod opieką p. 
Agnieszki Bieniek – Stężalskiej 
wzięło udział  w warsztatach 
programowania w ramach Tygo-
dnia  Kodowania (Codeweek) i 
obchodów Europejskiego Miesiąca 
Cyberbezpieczeństwa. Warsztaty 
odbywały się w Państwowym 
Instytucie Badawczym NASK w 
Warszawie. Uczniowie tworzyli 
własne projekty w oparciu o takie 
pomoce jak MakeyMakey, Microbit 
oraz inne materiały elektryczne 
przeznaczone do samodziel-
nej pracy. Podczas warsztatów 
uczniowie rozwijali swoje umie-
jętności związane z przyczynowo
-skutkowym sposobem postrze-
gania rzeczywistości, a także zdol-
ność radzenia sobie ze złożonymi 
zadaniami oraz analityczne myśle-
nie. Sprawność w wynajdywaniu 
rozwiązań oraz pewność w reali-
zacji zadań, to umiejętności bar-
dzo przydatne zarówno w później-
szym życiu zawodowym, jak i pry-
watnym.  Uczniowie kształtowali 
również kompetencje społeczne, 
a w szczególności umiejętność 
pracy w zespole.   Na zakończenie 
warsztatów młodzież otrzymała 
certyfikaty uczestnictwa.

W dniu 20 listopada 2018r. w 
naszej szkole obchodzony był 
Dzień Praw Dziecka. W związku 
z tym dniem uczniowie wszyst-
kich klas 0 – 3 pod opieką wycho-
wawców oraz grupa uczniów ze 
świetlicy pod kierunkiem pani 
Agnieszki Makulskiej, przygoto-
wali plakaty związane z prawami 
dziecka. Prace zostały wyekspo-
nowane podczas akademii, a obec-
nie można je oglądać na korytarzu 
szkolnym. W nagrodę uczniowie 
dostali słodkie upominki. Ponadto 
został przedstawiony montaż 
słowno – muzyczny w wyko-
naniu uczniów klas czwartych 
oraz szóstych. Uczniowie zostali 
zapoznani z listem Rzecznika 
Praw Dziecka – Marka Michalaka, 
 a także z ich prawami. 

Dużym zainteresowaniem 
wśród najmłodszych cieszył się 
Dzień Pluszowego Misia. Światowy 
Dzień Pluszowego Misia ustano-
wiono dokładnie w setną rocznicę 
powstania maskotki – w 2002 roku. 
Wszystko zaczęło się jednak dużo 
wcześniej. W naszej placówce, jak 
co roku święto pluszowego misia 
jest obchodzone bardzo szczegól-
nie. Tego dnia każde dziecko przy-
nosi swojego najmilszego misia. 
W tym roku naszą uroczystość 
zaczęliśmy od obejrzenia prezen-
tacji multimedialnej o znanych i 
lubianych misiach z dziecięcych 
bajek. Rozstrzygnięty został też 
konkurs plastyczny pt. „Mój przy-
jaciel Miś”. Wpłynęło 61 prac co 
oznacza, że konkurs ten spodobał 
się dzieciom. Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali skromne upo-
minki. 
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Pamiętamy…
Wrzesień to wyjątkowy mie-

siąc w historii naszego kraju. Jak 
co roku, również w tegoroczną, 
79. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej i napaści ZSRR na Pol-
skę, przypomniano podczas apeli 
wydarzenia związane z począt-
kiem wojny i powstaniem Pol-
skiego Państwa Podziemnego.

9 listopada świętowaliśmy 
100. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Uroczy-
stość rozpoczęła się o godz. 
11:11 odśpiewaniem przez całą 
społeczność szkolną czteroz-
wrotkowego hymnu narodowego 
w obecności pocztu sztanda-
rowego. Następnie mogliśmy 
przypomnieć sobie drogę Polski 
do wolności, słuchając opowie-
ści pojawiających się postaci 
historycznych. Przybyły Szlachcic 
przedstawił smutne dzieje roz-
biorów i insurekcji kościuszkow-
skiej, ranni Powstańcy – uczest-
nicy powstania listopadowego, 
opowiedzieli o najważniejszych 
bitwach tamtego zrywu niepod-
ległościowego, Żołnierz – legio-
nista przypomniał czasy I wojny 
światowej. Uroczystość uświet-
nili uczniowie klasy Vc, którzy 
brawurowo zatańczyli poloneza. 
Zwieńczeniem tego świątecz-
nego dnia było wspólne śpiewa-
nie pieśni patriotycznych.

11 listopada 2018 roku poczet 
sztandarowy Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego we Wsoli 
uczestniczył w gminnych uroczy-
stościach związanych z obcho-
dami 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Po uro-
czystej mszy świętej w kościele 
w Jedlińsku reprezentanci szkoły 
złożyli kwiaty pod pomnikiem 
poświęconym żołnierzom, którzy 
walczyli i oddali życie za ojczy-
znę.

Pamięć o zmarłych, szcze-
gólnie zaś poległych w obronie 
ojczyzny, to jeden z elementów 
wychowania. W naszej szkole 
przykładamy wagę do składania 

pośmiertnego hołdu żołnierzom 
poległym w czasie II wojny świa-
towej. W związku z potrzebą 
kształtowania postaw uczniowie 
klasy Va realizujący innowa-
cję „Świadomie uczestniczę w 
swoim wychowaniu” zapalili zni-
cze na mogile żołnierzy, znajdu-
jącej się na cmentarzu we Wsoli, 
po czym omówili sens ofiary i 
poświęcenie żołnierzy. Przygo-
towali również program poetycki 
pt. „Śmierci, próżno się pysz-
nisz...”, który został zaprezento-
wany w kościołach we Wsoli i w 
Wielogórze.

Konkursy
Jak co roku uczniowie ZSP we 

Wsoli uczestniczyli w XXIII Gmin-
nym Konkursie Recytatorskim 
Poezji Patriotycznej, którego 
organizatorem było Gminne Cen-
trum Kultury i Kultury Fizycznej 
w Jedlińsku. W bieżącym roku 
miał on bardziej podniosły cha-
rakter niż zwykle z okazji 100-
lecia odzyskania niepodległości. 
Uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w konkursie w czterech 
kategoriach wiekowych: klasy 0: 
Maria Tomalska i Julia Płatos – I 
miejsce; klasy I–III: Małgorzata 
Wojciechowska i Oliwia Wasiak 
– I miejsce, Hanna Starzyńska, 
Nikola Stachowiak, Maja Marzec, 
Magdalena Maciejewska – wyróż-
nienie; klasy IV–VIII: Natalia 
Michalec, Alicja Nowocień – I miej-
sce, Wiktoria Malicka, Aleksandra 
Gierasińska – wyróżnienie; klasy 
III gimnazjum: Klaudia Potera – 
wyróżnienie.

23 listopada rozstrzygnięto 
szkolny konkurs plastyczny dla 
przedszkolaków i uczniów klas 
I–III pt. „Pluszowy miś”. Wszyst-
kie prace konkursowe były ory-
ginalne, dlatego trudno było 
wskazać zwycięzców. Przepro-
wadzono losowanie nagród 
głównych – pluszowych podu-
szek, które ufundowała Rada 
Rodziców. Losowania dokonał 
gość specjalny – Miś Panda.

Aktywne przedszkolaki
Nowy rok szkolny dopiero co 

się rozpoczął i często jeszcze 
wracaliśmy myślami do waka-
cyjnych przygód, a wsolskie 
przedszkolaki już rzuciły się 
wir codziennych obowiązków. 
20 września świętowały Dzień 
Przedszkolaka. Dzieci z każdego 
oddziału wykonały opaski z sym-
bolem swojej grupy, brały udział 
w licznych zabawach, grach i 
zawodach sportowych. Był to 
wyjątkowy, bardzo kolorowy, 
zabawny i wesoły dzień. Kilka dni 
później hucznie obchodziły Dzień 
Chłopaka. Na stołach można było 
znaleźć słodkości, a zabawom 
nie było końca. Dziewczynki 
przygotowały dyplomy i medale 
dla Super Chłopaków, a wspólny 
taniec rozweselił niejedną buźkę. 
Na zakończenie dzieci otrzymały 
niespodzianki od rodziców. Z tej 
okazji grupy 6-latków udały się 
również do Multikina na film, 
„Biały kieł”.

11 października był wyjątko-
wym dniem dla najmłodszych 
przedszkolaków. Przez kilka 
ostatnich tygodni dzieci nabie-
rały odwagi i doświadczenia w 
prezentowaniu swoich umiejęt-
ności na przedszkolnej scenie. I 
stało się. W czwartkowy poranek 
odbyła się wielka uroczystość: 

„Pasowanie na Przedszkolaka”. 
Dzieci zaprezentowały wiersze 
i piosenki, których uczyły się 
od września. Swoim radosnym 
występem udowodniły, że zasłu-
gują na przyjęcie w poczet spo-
łeczności naszego przedszkola. 
Z wielką dumą i przejęciem 
powtórzyły słowa przyrzeczenia, 
a dyrektor Dorota Dobosz doko-
nała pasowania. Wszystkie „Sło-
neczka”, bo takie imię nosi grupa 
pierwsza, do której uczęszczają 
najmłodsze przedszkolaki, otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy i upo-
minki z niespodzianką i małym 
słodkim „co nie co”.

W poniedziałek 22 paździer-
nika w naszym przedszkolu 
obchodzony był „Dzień Ziem-
niaka”. Dzieci uczestniczyły w 
wielu zabawach, ćwiczeniach 
oraz zajęciach dydaktycznych 
związanych z tematyką ziem-
niaka. Lepiły, malowały, grały w 
ziemniaka. Cały dzień upłynął na 
świetnej zabawie, a jego podsu-
mowaniem były przygotowane 
przez obsługę pyszne frytki.  
W tym dniu odbył się również finał 
konkursu na „Pana i Panią Bulwę 
2018”. Wpłynęło aż 49 prac, 
każda z nich zaskakiwała pomy-
słowością i techniką wykonania. 
Zwycięzcami konkursu zostali: 
Kornel Kwiatek, Nikodem Fijołek, 

ZSP we Wsoli

W piątek 30.11.2018r, w biblio-
teka szkolna  dawnego gimnazjum 
zamieniła się w szkołę Hogwartu. 
Odbyła się tam „Noc z książką Har-
rym Potterem”. Każdy z uczestni-
ków po założeniu na głowę kape-
lusza losował przydział do domów: 
Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, 
Ravenclow. Po zajęciach miejsc w 
domach, po powitaniu rozpoczęło 
się czytanie fragmentów Harrego 
Pottera , które rozpoczęła pani 
dyrektor Elżbieta Religa. Później 
zaczęła się wspólna zabawa, na 
początku „Koło fortuny”   pod-
czas którego były odgadywane 
hasła dotyczące naszego boha-
tera wieczoru. „Gdzie jest ukryta 
ta książka…?” takie pytanie zadał 
sobie każdy uczestnik, który z 
instrukcją wyruszył na  poszuki-
wanie ukrytej książki  Harrego 
Pottera. Przed  poszukiwaczami 

stały cztery zadania do wykona-
nia, które nie sprawiały wielkiej 
trudności. Po takim wysiłku przy-
szedł czas na poczęstunek i krótki 
odpoczynek. Po nim to nastąpił 
konkurs z wiedzy o Harrym Potte-
rze.  Z tym zadaniem nasi uczest-
nicy również świetnie sobie pora-
dzili. Podczas kiedy zliczane były 
punkty ze wszystkich konkursów, 
odbywały się wróżby andrzej-
kowe. Podsumowaniem wieczoru 
było wręczenie przez panią dyrek-
tor Elżbietę Religę i Monikę Zega-
rek pamiątkowych dyplomów i 
nagród za udział w konkursach.

Naukowy zawrót głowy 
Przełom października i listo-

pada obfituje w konkursy przed-
miotowe oraz artystyczne. Było 
ich niemało. Nasi uczniowie brali 
udział w Gminnym Konkursie 

Poezji Patriotycznej,  Konkursie 
Informatycznym LOGIA,  Gmin-
nym Konkursie Historycznym 
„Polskie drogi do niepodległo-
ści”, konkursach przedmiotowych 
pod patronatem Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty (matematycz-
nym, polonistycznym), szkolnym 
konkursie codziennego czytania 
10 min. dziennie, szkolnym kon-
kursie fotograficznym „Barwy 
jesieni”, turnieju szachowo-war-
cabowym, Alfiku Matematycznym 
oraz Humanistycznym.  Dla klas 
starszych zorganizowano lekcje 
ze statystyki, spotkania w ramach 
doradztwa zawodowego.

W listopadzie i na początku 
grudnia w  naszej szkole odbyły 
się próbne egzaminy ósmokla-
sisty oraz próbne egzaminy 
gimnazjalne, obejmujące wiele 
przedmiotów. Egzaminy te 

pozwalają uczniom oswoić się 
z formułą egzaminu, a szkole 
sprawdzić wszystkie aspekty 
organizacyjne istotne przy prze-
prowadzaniu egzaminu. Życzymy 
powodzenia uczniom i przypomi-
namy, że  najlepsze efekty daje 
systematyczna praca i dobrze  
zaplanowana nauka. 

Nie tylko nauka 
Na zakończenie zabaw i swa-

woli w naszej szkole odbyła się 
również dyskoteka z wróżbami 
andrzejkowymi, którą zorganizo-
wał Samorząd Uczniowski. Dzieci 
i młodzież świetnie się bawili. 
W dniu 6 grudnia gościliśmy w 
progach szkoły i przedszkola  
p św. Mikołaja, który nie zapomniał 
o grzecznych dzieciach.

Anna Kraska
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Amelia Kośla, Mateusz Kozieł,  
Oliwia Ślifirczyk.

23 października 4- i 5-latki 
pojechały do Teatru Powszech-
nego im. Jana Kochanowskiego 
w Radomiu na przedstawienie 
pt. „Daszeńka”. Świetna obsada, 
muzyka i gra świateł przykuły 
uwagę młodych widzów. Przed-
szkolaki z wielkim zaintereso-
waniem poznawały psie dzieciń-
stwo i dorastanie, poznając jed-
nocześnie wielką odpowiedzial-
ność, jaka wiąże się z posiada-
niem wymarzonego zwierzątka.

Zwyczaj wróżenia w wieczór 
andrzejkowy znany jest od bar-
dzo dawna. W czwartek, 29 listo-
pada obchodzone były w naszym 
przedszkolu andrzejki połączone 
z dniem postaci z bajek. Dzieci 
w tym dniu przyszły przebrane 
za księżniczki, piratów, wróżki i 
wiele innych bajkowych postaci. 
Wspólnie z nauczycielkami odga-
dywały, czego mogą się spodzie-
wać w przyszłości. Wszystkie 
wróżby przeplatane były plą-
sami, tańcami przy muzyce oraz 
słodkim poczęstunkiem. Czy 
wróżby się spełnią? Przyszłość 
nam pokaże. Pewne jest to, że 
przyniosły przedszkolakom wiele 
radości i po raz kolejny były oka-
zją do wspólnej zabawy.

Codzienność nie taka szara…
20 września uczniowie naszej 

szkoły uczestniczyli w grze tere-
nowej „Szlaki Niepodległości”, 
będącej częścią projektu pod 
nazwą: „Niepodległość – Patrio-
tyzm – Tożsamość. Cykl działań 
w gminie Jedlińsk z okazji 100. 
rocznicy odzyskania niepodle-
głości”. Realizatorem projektu 
było Gminne Centrum Kultury i 
Kultury Fizycznej w Jedlińsku. 
Uczniowie, rozwiązując zada-
nia umieszczone w kolejnych 
punktach w terenie, mieli okazję 
poznać lokalną historię związaną 
z odzyskaniem przez Polskę nie-
podległości. Uczestnicy zostali 
podzieleni na kilkuosobowe 
zespoły w czterech grupach wie-
kowych. Klasy III i IV zajęły III 
miejsce, klasy V i VI oraz VII i VIII 
– II miejsce, klasy III gimnazjum – I 
miejsce.

Obchody nietypowych świąt 
wpisały się na stałe do kalen-
darza imprez szkolnych. Świę-
towanie rozpoczęliśmy Dniem 
Miodu zorganizowanym przez 
LOP i Szkolne Koło Wolontariatu. 
Uczniowie i rodzice mieli okazję 
skosztować różnych rodzajów 
miodu, który ma korzystny wpływ 
na nasze zdrowie.

W ramach projektu „Trzymaj 
formę” SK PCK zorganizowało 
Dzień Dyni. Zainteresowani 
mogli spróbować pysznych prze-
tworów i dań z dyni oraz obejrzeć 
wystawę książek o zdrowym 
żywieniu. Dzień Życzliwości i 
Pozdrowień był okazją do wyło-
nienia „królów i królowych życz-
liwości” oraz przekazania prze-
miłych wiadomości za pomocą 
„poczty życzliwości”.

W dniu 12 października odbyło 
się uroczyste ślubowanie klas 
pierwszych i akademia z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Dzieci 

w obecności rodziców oraz 
zaproszonych gości przedstawiły 
swoje umiejętności pozwalające 
im wkroczyć w świat uczniów 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Witolda Gombrowicza. Po 
uroczystym ślubowaniu odbyło 
się pasowanie, którego dokonali: 
dyrektor Dorota Dobosz, wice-
dyrektor Andrzej Molenda oraz 
przedstawiciele Rady Gminy. 
Nowym uczniom naszej szkoły 
życzymy wielu sukcesów. Nie 
zabrakło również życzeń dla 
nauczycieli.

Nauczycielki fizyki i biologii 
prowadzą innowację „Poznaję 
świat przez doświadczenia i 
obserwacje” podczas czwartko-
wych długich przerw z doświad-
czeniami fizyczno-biologicznymi. 
W czasie pierwszego spotkania 
zebrani mogli obejrzeć prezen-
tację baniek mydlanych, poznać 
sposoby elektryzowania ciał 
przez tarcie i dotyk. Panie zapre-
zentowały również elektroskop i 
elektryzowanie metali.

29 listopada w naszej szkole 
obchodziliśmy andrzejki – dzień 
wróżb i zabaw. Przedstawiciele 
starszych klas przygotowali sto-
iska z wróżbami i wcielili się w 
role wróżek i wróżbitów. Wszyst-
kie pomysły okazały się bardzo 
ciekawe. Podczas zabawy śmie-
chu było co niemiara. Dzień wróżb 
urozmaicony był muzyką, która 
porywała wszystkich do wspól-
nego tańca. Zabawę zaplanowali 
i zorganizowali członkowie Samo-
rządu Uczniowskiego.

Podróże małe i duże…
W dniu 28 września uczniowie 

z klas V–VIII oraz III gimnazjum 
brali udział w 59. Pokazach z 
fizyki. Tematem pokazów była 
fizyka zabawek, błękitna planeta, 
fizyka latania, światło i oko. Poza 
aspektami naukowymi uczest-
nicy wycieczki mogli zapoznać 
się z walorami turystycznymi 
zwiedzanych miast: Kazimierza 
Dolnego oraz Nałęczowa.

niowie klas gimnazjalnych 
oglądali spektakl teatralny w 
języku angielskim w Teatrze 
Buffo w Warszawie. Tym razem 
był to romans w pięciu aktach 
G.B. Shawa pt. „Pygmalion”. Spek-
takl przedstawiany przez bry-

tyjskich aktorów z TNT Theatre 
Britain był okazją do szlifowania 
języka angielskiego poprzez słu-
chanie oryginalnej wymowy.

Działo się w bibliotece…
Corocznie Międzynarodowy 

Miesiąc Bibliotek Szkolnych w 
naszej szkole jest obchodzony z 
wielkim rozmachem. W tym roku 
zainaugurowaliśmy go zbiórką 
książek na Kiermasz Taniej 
Książki. Od 18 do 19 paździer-
nika biblioteka zamieniła się w 
kawiarenkę „U Hobbita”, na którą 
wielu uczniów bardzo czekało. W 
niecodziennym wnętrzu i miłej 
atmosferze uczniowie mogli 
zjeść smaczne ciasto, wypić cie-
płą herbatę, obejrzeć fragmenty 
z trylogii filmowych „Władca Pier-
ścieni” i „Hobbit”, wypożyczyć 
książki Tolkiena: „Hobbit, czyli 
tam i z powrotem” oraz trzy czę-
ści „Władcy Pierścieni”. Przez cały 
miesiąc w czasie przerw dzieci 
mogły oglądać na dużym ekranie 
w bibliotece znanych aktorów, 
czytających ciekawe książeczki. 
Ten ważny dla bibliotek miesiąc 
zakończyliśmy wystawką książek 
o zdrowym żywieniu, w czasie 
akcji „Trzymaj formę z dynią”.

30 października biblioteka 
szkolna gościła najmłodszych 
czytelników. Uczniowie klas 
pierwszych bardzo wyczekiwali 
tego momentu, często odwiedza-
jąc bibliotekę w czasie przerw. 
Podczas wizyty przyswoili prawa 
i obowiązki czytelnika oraz 
wysłuchali próśb książki. Kulmi-
nacyjnym momentem wizyty było 
złożenie przez pierwszoklasistów 
przysięgi czytelnika, potwierdzo-
nej własnoręcznym podpisem 
na pamiątkowej karcie. Po czym 
nowi czytelnicy mogli wreszcie 
wybrać swoje pierwsze książki 
do samodzielnego lub wspól-
nego z rodzicami czytania. Na 
pamiątkę tego wydarzenia wszy-
scy uczniowie otrzymali dyplomy 
z myślą Wisławy Szymborskiej: 
„Czytanie książek to najpiękniej-
sza zabawa, jaką sobie ludzkość 
wymyśliła.” Najmłodszym i pozo-
stałym czytelnikom życzymy jak 
najwięcej chwil takiej zabawy.

„Nie bądź pewny, że czas 
masz…” – te słowa księdza Jana 
Twardowskiego stały się myślą 

przewodnią lekcji bibliotecznej 
oraz wieczornicy dla rodziców. 22 
listopada uczniowie klasy VIIIa 
pod opieką wicedyrektor Miro-
sławy Kalinowskiej przedstawili 
wzruszający program poetycki 
skłaniający obecnych do zadumy 
i refleksji nad sensem życia i 
śmierci. Wielu z obecnych tego 
wieczora gości uroniło łzę wzru-
szenia, słuchając pięknej poezji i 
utworów muzycznych, składają-
cych się na prezentację. Podsu-
mowaniem tego nostalgicznego 
dnia były słowa dyrektor Doroty 
Dobosz skierowane do młodych 
aktorów, aby nie marnowali żad-
nej chwili swojego życia i zawsze 
byli, jak powiedział poeta, „jak 
delfin łagodny i mocny”.

Ze sportem po zdrowie
16 października na boisku OSiR 

w Jedlińsku odbył się powiatowy 
finał XXI Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej w piłce nożnej dziewcząt uro-
dzonych w latach 2003–2005. 
Nasza drużyna zajęła I miejsce, 
tym samym awansowała do pół-
finału międzypowiatowego, osta-
tecznie plasując się na IV miejscu.

7 listopada 2018 r. w naszej 
szkole odbył się Halowy Turniej 
Piłki Nożnej z okazji 100. rocz-
nicy odzyskania niepodległości 
pod hasłem „Walczymy, zwycię-
żamy bez agresji”. Uroczystego 
otwarcia dokonała dyrektor 
szkoły Dorota Dobosz, życząc 
udanej rywalizacji i gry w duchu 
„fair play”. Z racji szczególnego 
święta w rozgrywkach wzięli 
udział reprezentanci wszystkich 
szkół z gminy Jedlińsk. Nasze dru-
żyny zakończyły rywalizację na II 
i VI miejscu.

20 października w PSP 3 w 
Radomiu odbyły się pierwsze 
zawody w ramach Mini Ligi Rosa 
2018/2019 dla klas czwartych 
i młodszych. Drużyny złożone 
z 12 zawodników ścigały się w 
10 konkurencjach zawierających 
elementy techniki piłki koszyko-
wej. Licznie zgromadzeni rodzice 
gorąco dopingowali swoje pocie-
chy. W klasyfikacji końcowej nasi 
uczniowie zajęli I miejsce.

D. Jędrasiewicz
W. Nastula
T. Rybska.
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ZSP w Jedlińsku 
w gronie najlepszych 
szkół na Mazowszu  

W Płocku podsumowano 
wyniki współzawodnictwa dzieci 
i młodzieży w ramach XX Mazo-
wieckich Igrzysk Dzieci i Mło-
dzieży.  W kategorii młodzieżo-
wej (roczniki 2002 -2004) ZSP w 
Jedlińsku  zajęła 2. miejsce, gro-
madząc 76 pkt. Tylko 2 punkty 
więcej miała zwycięska SP Nr 4 z 
Pruszkowa, w której funkcjonują 
klasy sportowe ze specjalnością 
pływania, lekkiej atletyki i piłki 
nożnej. Za tymi szkołami, z dużą 
już stratą,  SP Nr 8 z Płocka – 52 
pkt. Następna placówka z regionu 
radomskiego PSP 10 w Radomiu 
zajęła 15 miejsce z 22 pkt. Nasi 
uczniowie w finałach Mazowsza, 
w tej kategorii wiekowej, zdobyli 
medale w sztafetowych biegach 
przełajowych (złoty dziewcząt), 
lekkiej atletyce (złoty dziewcząt 
i brązowy chłopców), indywidu-
alnych i drużynowych biegach 
przełajowych (srebrne medale 
dziewcząt i chłopców) oraz trzy 
złote medale indywidualnie w 
lekkiej atletyce: sztafety 4x100 
m dziewcząt i chłopców, szta-
feta olimpijska dziewcząt.  Cenne 
punkty dorzuciła jeszcze sztafeta 
przełajowa chłopców (4. miejsce) 
i drużyna dziewcząt w teni-
sie stołowym (10. miejsce). Na 
niższym szczeblu, do punktacji 
regionalnej, zajmowali medalowe 
miejsca w piłce nożnej chłopców, 
piłce ręcznej dziewcząt i chłop-
ców, unihokeju dziewcząt i chłop-
ców, tenisie stołowym chłopców. 
Łącznie na Mazowszu punkty w 
finałach wojewódzkich zdobyło 
aż 365 szkół. To rekordowa ilość 
placówek. 

W kategorii dzieci (roczniki 
2005-2006) ZSP w Jedlińsku 
sklasyfikowano na piątym miej-
scu – 37 pkt. Wygrała z dużą 
przewagą SP Nr 4 z Radomia - 68 

punktów, drugie miejsce dla SP 
Nr 5 z Wyszkowa 45 punktów, 
trzecią lokatę zajęła PSP Nr 265  
z Warszawy -  43 punkty. Na 
czwartym miejscu SP Nr 3 z 
Żyrardowa, która wygrała z Jedliń-
skiem tylko jednym punktem. W 
finałach nasi reprezentanci zdo-
byli 1 medal (srebrny dziewcząt 
w sztafetowych biegach przeła-
jowych) oraz punktowali w dru-
żynowych biegach przełajowych 
(8. miejsce dziewcząt i udział 
chłopców), czwórboju la dziew-
cząt  - 4 miejsce, sztafetowych 
biegach przełajowych chłopców 
– 5. miejsce oraz tenisie stoło-
wym dziewcząt – 7. miejsce. Na 
szczeblu regionalnym zdobywali 
punkty w piłce ręcznej dziewcząt 
i tenisie stołowym chłopców. W 
tej kategorii wiekowej punkty na 
Mazowszu zdobyło 251 szkół. 

Za zajęcie 2. miejsca w katego-
rii młodzieżowej Marszałek Sej-
miku Mazowieckiego przyznał dla 
ZSP w Jedlińsku nagrodę finan-
sową na zakup sprzętu spor-
towego w wysokości 2000 zł. 
Pamiątkowe dyplomy i puchary 
odebrali nauczyciele wychowa-
nia fizycznego: Alina Cielniak, 
Sławomir Słomka, Radosław 
Ofiara i Krystian Kilar. Imprezę, 
oprócz okolicznościowych wystą-
pień zaproszonych gości, uświet-

niły występy taneczne płockiego 
zespołu „Impresja”.

Trudno o punkty
Trzecioligowi  siatkarze SPS  

Radmot Jedlińsk przekroczyli 
półmetek ligowych zmagań 
pierwszej rundy. Po 10 meczach 
zajmują 10. lokatę w gronie 12 
–tu występujących drużyn. Na 
pierwsze punkty Radmotu kibice 
musieli czekać aż do szóstej 
kolejki, w której Jedlińsk pokonał 
na  wyjeździe Campera Wyszków 
3:2. W następnym meczu zespół 
świętował pierwszą wygraną za 
3 punkty pokonując drużynę z 
Garwolina na jego boisku 3:1. Nie-
stety, w pozostałych rozegranych 
spotkaniach Radmot schodził z 
parkietu pokonany. Jedlińsk uległ 
na własnym boisku po 0:3 dru-
żynom Jaguara Wolanów, Olimpu 
Skaryszew, Sparty Grodzisk 
Mazowiecki oraz 1:3 zespołowi 
Iskry Warszawa. Radmot przegrał 
jeszcze spotkania wyjazdowe z 
Wichrem Kobyłka 0:3, Zawkrzem 
Mława 1:3 i w inauguracyjnym 
starciu z MKS MDK Warszawa 
1:3. W ostatniej kolejce SPS 
wygrał 3:0 z będącą bezpośred-
nio przed RADMOTEM ekipą ADS 
Wolta Warszawa. Zespół gości, 
mimo obejmowania prowadze-
nia kilkoma punktami w każdym 
secie, schodził jednak po każdej 
partii pokonany. Do zakończe-

nia rundy pozostał jeden mecz. 
Będzie to spotkanie z  drużyną 
Blue – Gaz z Mrozów, z którą 
SPS zmierzy się 20. grudnia  
na parkiecie przeciwnika. 

Pną się w górę
Bardzo dobrze radzą sobie 

tenisiści stołowi ULKS Viktoria 
Jedlińsk w rozgrywkach V ligi. 
Po dwóch porażkach ponie-
sionych na początku rundy w 
kolejnych meczach odnieśli pięć 
zwycięstw. Szczególnie efek-
towne były wygrane po 10:0 z 
dwoma zespołami warszawskimi 
Aurus Ursynów i Spaloną Mle-
czarnią III. Niezwykle zacięty 
był mecz z Pogonią III Siedlce, 
który nasz zespół rozstrzygnął 
na swoją korzyść 8:6. Niestety 
w zaległym meczu Viktoria ule-
gła zespołowi z Kozienic 4:8. 
Dotychczasowy dorobek punk-
towy plasuje drużynę na czwar-
tym miejscu w tabeli. Prowadzi 
LUKS Kowala przed Naprzodem  
Skórzec. Właśnie  tym zespołom 
uległa Victoria. Do zakończenia 
rundy pozostało 3 kolejki. Szcze-
gólnie ważne będą pojedynki 
z drużynami z Góry Kalwarii i 
lokalnym rywalem Tymianką  
Stary Gózd. Ten drugi zespół, 
niedawno, odniósł niespodzie-
wane zwycięstwo z liderującą 
Kowalą.  Atutem Viktorii jest 
wyrównany skład, który został 
jeszcze wzmocniony. Do drużyny 
zgłoszono Dariusza  Wieczorka 
ze Wsoli, doświadczonego gra-
cza, mającego za sobą występy 
w czwartoligowych zmaganiach. 
Wieczorek jest graczem defen-
sywnym, a jego styl może być 
niewygodny dla wielu rywali. 
Wzmocnienie zespołu może mieć 
istotny wpływ na wyniki gier 
w rundzie rewanżowej. W tym 
składzie Viktoria może się poku-
sić o wygrane nawet z zespołam 
i liderującymi. 

 

SPORT

ZSP w Jedlińsku na podium XX MIMS, grają ligowcy 
w siatkówce i tenisie stołowym, piłkarze nożni 
zakończyli rundę jesienną, bardzo dobre występy 

dzieci i młodzieży w kolejnej edycji igrzysk…

Nauczyciele WF-u ZSP w Jedlińsku z trofeami współzawodnictwa 
dzieci i młodzieży XX MIMS.

•
W meczu SPS RADMOT Jedlińsk - UKS SPARTA Grodziska Maz. nie 
brakowało efektownych zagrań.

•

Taniec radości piłkarzy Drogowca po wygranym spotkaniu  
z Mogielanką.

•

SPORT
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SPORT SPORT
Na dwóch biegunach

Zakończyły się rozgrywki rundy 
jesiennej w piłce nożnej.  Kibice, 
jak i pewnie sami piłkarze, wystę-
pujących w klasie A, zespołów 
Drogowca Jedlińsk i Strażaka 
Wielogóra mają zdecydowanie 
odmienne nastroje.  Drogowiec w 
14 meczach odniósł same zwycię-
stwa i z kompletem punktów prze-
wodzi ligowej stawce. To rzadko 
spotykana sytuacja,  by lider nie 
stracił nawet jednego punktu w 
całej rundzie. W zasadzie,  jedyną 
niewiadomą dla sympatyków 
GKS były rozmiary wygranej w 
poszczególnych spotkaniach. Fut-
boliści  Jedlińska strzelili rywalom 
39 goli, sami stracili zaledwie 
3 bramki. Wyraźna przewaga 
nad zespołami Oronki Orońsko 
i Mogielanki Mogielnica (odpo-
wiednio 8 i 13 pkt.) stawia GKS w 
rundzie rewanżowej w roli zdecy-
dowanego faworyta do awansu 
do klasy okręgowej.  Natomiast  
Strażak Wielogóra w 14 spotka-
niach odniósł tylko jedno zwycię-
stwo  oraz trzy mecze zremiso-
wał. W pozostałych musiał uznać  
wyższość rywali. Zespół stracił aż 
47 bramek (najwięcej  w lidze), 
strzelił 20 goli. Z 6 punktami 
zajmuje przedostatnie, 14. miej-
sce i wyprzedza o 2 pkt. Sokół 
Przytyk. Do poprzedzających go 
zespołów Powały Taczów i Mło-
dzik 18 Radom traci 3 pkt. Wła-
śnie wśród tych czterech drużyn 
należy upatrywać potencjalnego 
spadkowicza. Dla Strażaka układ 
gier na wiosnę nie jest korzystny, 
bowiem zagra na wyjeździe z 
najgroźniejszymi rywalami. Mimo 
to, mamy nadzieję, że zagro-
żony  zespół z Wielogóry obroni  
się skutecznie.

Tenisowe sukcesy  
Świetne występy zanotowały 

uczennice ZSP w Jedlińsku, tre-
nujące z dużą i małą rakietą w 
radomskich klubach. Karolina 
Gołda, reprezentująca radomską  
Akademię Tenisa Masters, wzięła 
udział w międzynarodowym tur-
nieju tenisa ziemnego w kategorii 
skrzatów, który odbył się w Santa 
Ponsa na Majorce. Trenująca pod 
okiem Katarzyny Chmielewskiej,  
Karolina już w pierwszej rundzie 
singla sprawiła wielką niespo-
dziankę, eliminując z zawodów 
turniejową „jedynkę” z Hiszpa-
nii. Jednak w kolejnej grze łatwo 
dała się ograć Rosjance. Olbrzy-
mim sukcesem okazał się występ 
Karoliny w deblu, w parze z Mar-
tyną Mackiewicz z Gdańskiej Aka-
demii Tenisa. Polki po kolei poko-
nały parę angielsko - austriacką, 
szwedzko  - łotewską i w półfinale 
duńską,  wygrywając te pojedynki 
bez straty seta.  W finale z Serb-
kami zaczęły świetnie prowadząc 
5:2. Rywalki jednak walczyły 
dzielnie i ostatecznie wyrównały 

wynik na 5:5. Przy decydującym 
punkcie na wygranie kolejnego 
gema przez Polki, sędzia popeł-
nił istotny błąd na korzyść pary 
serbskiej. Niestety, zdarzenie to 
odbiło się na postawie polskiego 
duetu w kolejnych zagraniach. 
Przegrały one pierwszego seta i 
łatwo oddały drugiego, przegry-
wając cały mecz. Mimo to, występ 
polskiej pary, z Karoliną w skła-
dzie, to wielki sukces, tym bar-
dziej, że to jej pierwsze kroki  w 
międzynarodowych występach. 
Udział w zawodach wzięło ponad 
50 zawodniczek z 22 państw. 

W Wyszogrodzie odbył się 2. 
wojewódzki turniej klasyfikacyjny 
(II Grand Prix Mazowsza) kadetek 
w tenisie stołowym. Rozstawiona 
z numerem 1, Wiktoria Serafin  
sprostała roli faworytki. Wygrała 
ona turniej kwalifikując się do tur-
nieju ogólnopolskiego,  . Wygrana 
jednak nie przyszła łatwo. Tylko 
pierwszą grę z Kasią Laskowską z 
Łaskarzewa wygrała szybko 3:0. 
Później pojedynki były zacięte 
i zakończone zwycięstwami 
3:2. Wiktoria pokonała kolejno: 
odwieczną rywalkę Kingę Teodor-
czuk z Pogoni Siedlce, młodszą o 
dwa lata, tegoroczną mistrzy-
nię Polski żaczek - Zofię Śliwkę 
z Grodziska Mazowieckiego i w 
finale starszą o rok Alicję Firszt 
z Nadwiślanina Płock. W turnieju 
grało 24 zawodniczki z 12 mazo-
wieckich klubów. Przypomnijmy, 
że Wiktoria reprezentuje barwy 
IKTS Broń Radom. W II Grand  

Prix Polski kadetek w Jastrzę-
biu Zdroju Wiktoria zanotowała 
kolejny awans o kilka  pozycji w 
rankingu PZTS. Po dwóch wygra-
nych i jednej porażce w rozgryw-
kach grupowych awansowała do 
turnieju  głównego  rozgrywa-
nego systemem pucharowym.  
W nim została sklasyfikowana   
na miejscach 21 -24. 

Para mistrzów Mazowsza
Dwa złote medale wywalczyli 

strzelcy ULKS Jedlińsk  w Mistrzo-
stwach Mazowsza Młodzików w 
strzelaniach pneumatycznych  
w Warszawie. Wśród dziewcząt 
wygrała Ewelina Świąder, która po 
40 oddanych strzałach uzyskała 
393,1 pkt. To rezultat  lepszy o  
ponad 10 pkt. od kolejnych meda-
listek, zawodniczek warszawskiej 
Legii. Tuż za podium uplasowały 
się   kolejne zawodniczki ULKS 
Jedlińsk. Czwarta była Karolina 

Dużyja, piąta Weronika Szczęsna 
i szósta Kinga Morawska. W kate-
gorii chłopców najlepszy okazał 
się Szymon Rędzia – 396,7 pkt. 
Przewaga nad drugim zawodni-
kiem Piotrem Sadurskim z Hamera 
Kozienice wyniosła ponad 18pkt.  
Z pozostałych reprezentantów 
ULKS siódmy był Jakub Stanka, 
dziewiąty Mateusz Chojnacki.

 Z AREN XXI IGRZySK DZIECI 
I MŁODZIEŻy SZKOLNEJ
Medal w finale Mazowsza. 

Finały Mazowsza, w ramach 
XXI Igrzysk Młodzieży Szkolnej  
w sztafetowych biegach przełajo-
wych, odbyły się w Kamionie koło 
Wyszogrodu. Organizatorzy przy-
gotowali  wymagające i zróżnico-
wane pod względem nawierzchni 
trasy. Trzeba było pokonać 
zarówno odcinki szybkie po żuż-
lowej bieżni jak i miękkie leśne 
dukty oraz piaszczyste trudne 
podbiegi.  Trzy zespoły ZSP w 
Jedlińsku zaprezentowały się bar-
dzo dobrze. Najpierw wyruszyły 
dziewczęta młodsze. Walczyły 
dzielnie, przez chwilę były blisko 
pierwszej trójki, ale ostatecznie 
rywalizację zakończyły na pią-
tym miejscu. Dodajmy, że pobie-
gły  w składzie osłabionym bra-
kiem Karoliny Gołdy, która w tym 
samym czasie skutecznie rywali-
zowała w międzynarodowym tur-
nieju tenisa ziemnego na Majorce. 
Kolejny start z udziałem naszych 
uczennic  to bieg dziewcząt star-
szych. Przez 4 zmiany goniły 
prowadzące ekipy. Trzy kolejne  
zawodniczki zajmowały  miej-
sca trzecie i czwarte. Po ósmej 
zmianie wyszły na drugą lokatę. 
Niestety,  na dziewiątej spadły 
na trzecie. Na dziesiątej zmia-
nie, mimo ambitnego biegu, nasz 
zespół został wyprzedzony przez 
reprezentantkę Szkoły Sportowej 
z warszawskich Bielan – aktualną 
indywidualną mistrzynię makro-
regionu.  A zatem,  to najbar-
dziej nielubiane, czwarte miejsce 
dla Jedlińska. Została ostatnia 
szansa na medal – sztafeta star-
szych chłopaków. I nie zawie-
dli. Początek był niezbyt opty-
mistyczny. Ale z każdą zmianą 
przesuwali się wyżej. Na ósmej, 
podwójny medalista mistrzostw  

Drużyny Viktorii Jedlińsk oraz Aurus Warszawa przed ligowym 
meczem.

•

Brązowi medaliści XXI MIMS w sztafetowych biegach przełajowych.•

Piłkarska drużyna ZSP we Wsoli.•
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makroregionu, Adrian Kobza, 
wyprowadził zespół na trze-
cie miejsce.  Pozostali na 
dziewiątej i dziesiątej zmia-
nie zawodnicy Jedlińska  
nie oddali  miejsca na podium 
do mety.  Brawo, to pierwszy 
medal w nowej edycji XXI MIMS. 
Podsumowując, co bieg to lepiej.  
Należy zauważyć, że we wszyst-
kich kategoriach na czołowych 
miejscach plasowały się ekipy 
ze szkół sportowych, w więk-
szości z Warszawy. Ekipy ZSP w 
Jedlińsku wystąpiły w składach:                                                        
chł. starsi – Adrian Kobza, Jakub 
Klocek, Mateusz Adamczyk, 
Mateusz Kołodziejczyk, Piotr 
Śliwowski, Adrian Szczepaniak, 
Łukasz Barszcz, Filip Bartnik, 
Kacper  Lipiec, Kacper Mularski, 
Przemysław Maj. dz. starsze – 
Weronika Słomka, Julia Stańczyk, 
Julia Ciecieląg,  Pola Olszewska, 
Wiktoria Serafin, Hanna Potera, 
Amelia Kowalczyk, Ada Walczak, 
Maja Ptaszek, Natalia Firlej, 
Karolina Molenda. dz. młodsze 
– Karina, Wiktoria i Julia Bart-
nik, Wiktoria Sobień, Dominika 
Płachta, Wiktoria Zawada, Ola 
Adamska, Julia Kacprzak, Mal-
wina Maj, Zuzanna Bielecka.

Dominacja sztafet 
w powiecie i regionie   

Świetny występ zaliczyły 
sztafety przełajowe w elimina-
cjach międzypowiatowych XXI 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej.  W powiecie wszystkie 
nasze sztafety (4) wygrały zde-
cydowanie kwalifikując się do 
kolejnego szczebla zawodów.  W 
nim na własnym terenie (błonia 
w Jedlińsku) także nie byli zbyt 
gościnni i w pokonanym polu 
zostawili rywali z tyłu w więk-
szości kategorii. W każdym biegu 
prawo startu miało po 16 szta-
fet wyłonionych w eliminacjach 
powiatowych regionu radom-
skiego. Dziewczęta młodsze  
(2006-2007r.) i starsze (2003-
2005r.) wygrały swoje biegi 10 
x 800 m z olbrzymią przewagą,  

dublując po kilka zespołów. Nie 
zawiedli także starsi chłopcy 
(2003-2005r.), którzy  wygrali 
wyraźnie  na dystansie 10 x 
1000m. Tu jednak spory opór 
postawiła sztafeta  SP Nr Nr 4 z 
Radomia, która do końca ósmej 
zmiany walczyła z naszą ekipą. 
A zatem, trzy złote medale i 
awans do finału wojewódzkiego, 
o wynikach którego piszemy 
powyżej. Do pełnego szczęścia 
zabrakło awansu sztafety młod-
szych chłopców, która wystąpiła 
w nieco osłabionym składzie i 
ostatecznie uplasowała się na 
siódmym miejscu. 

„Złote” chłopaki
PSP Nr 10 w Radomiu  była 

gospodarzem eliminacji mię-
dzypowiatowych w unihokeju w 
kategorii dzieci. Zespół chłopców 
ZSP w Jedlińsku rozegrał znako-
mite zawody. W rozgrywkach 
grupowych pokonali PSP Nr 9 
z Radomia 3:0 i zremisowali z 
Szydłowcem 0:0. W półfinale 
horror z Goszczynem. Remis 
0:0, mimo możliwości wygra-
nia w regulaminowym czasie. 
Nasi nie wykorzystali m.in. 
rzutu karnego. Rozstrzygnięcie 
zapadło po rzutach karnych, w 
których Jedlińsk okazał się sku-
teczniejszy wygrywając je 2:1. 

Finał ponownie z Szydłowcem. 
Tym razem nie było wątpliwo-
ści. Po mądrej i efektownej grze 
wygrana Jedlińska 3:1. Nasi 
chłopcy, oprócz otrzymanych 
złotych medali i pucharu, będą 
reprezentować  region radomski, 
wiosną przyszłego roku,  w fina-
łach Mazowsza. Skład zespołu: 
Michał Siara, Wiktor Stompór, 
Bartosz Kowalczyk,  Filip Brzyski, 
Patryk Żaczek, Daniel Stawczyk, 
Mikołaj Trzebieniak  i Norbert 
Dawidowski.

Piłkarki Wsoli 
czwarte w regionie

Udane występy w elimina-
cjach igrzysk zaliczyły piłkarki 
nożne z ZSP we Wsoli w kate-
gorii młodzieżowej. Po zwycię-
sko przebrniętych eliminacjach 
gminnych i powiatowych zagrały 
w półfinałach regionu. W nich 
pokonały 1:0 zespół z Szydłowca  
i 3:1 rówieśniczki z Gielniowa  
awansując do finału regionu. 
Tym razem, przeciwniczki były 
silniejsze. Porażki 1:5 z Kozie-
nicami i 1:2 z ZSO nr 4 z Rado-
miu (w której są klasy sportowe 
ze specjalnością piłki nożnej) 

pozbawiły Wsolę możliwości 
uzyskania korzystnego końco-
wego rezultatu. Na osłodę pozo-
stał remis 2:2 z Grójcem. Jednak 
już samo dotarcie do piątego 
szczebla igrzyskowej rywaliza-
cji zasługuje na duże uznanie.  
Zespół Wsoli występował w skła-
dzie: Julia Banasiewicz, Zuzanna 
Piwowarczyk, Karolina Bączkow-
ska,  Ewa Kuraś, Ewa Kobza, Wio-
leta Koniuszy, Iga Dryja, Alek-
sandra Jędrusik, Klaudia Potera, 
Karolina Konopik, Wiktoria Figura 
i  Natalia Michalik.

Trzykrotny awans
unihokeistów 

Szkoła w Przytyku była gospo-
darzem zawodów powiatowych 
XXI MIMS w unihokeju. Wystą-
piły w nim zespoły dziewcząt 
młodszych i starszych z PSP w 
Starych Zawadach oraz chłopców 
ZSP Jedlińsk w kategorii dziecię-
cej i młodzieżowej, które wcze-
śniej pomyślnie przebrnęły przez 
eliminacje gminne. W starszej 
kategorii awans do finału mię-
dzypowiatowego uzyskały oba 
zespoły naszej gminy zajmując 
drugie miejsca. Dziewczęta ze 
Starych Zawad pokonały Przytyk 
i uległy Suskowoli.  Chłopcy z ZSP 
Jedlińsk wygrali zdecydowanie z 
Przytykiem 3:0. Decydujący mecz 
o pierwszym meczu w turnieju 
stoczyli z Suskowolą.  Przewagę 
w polu mieli rywale ale wynik 
prawie do końca spotkania był 
remisowy. W ostatniej minucie 
nasi stracili bramkę, chociaż mieli 
swoje szanse  na gola nie wyko-
rzystując m.in. rzutu karnego. 
Porażka 1:2 nie przynosi im ujmy. 
Szkoła z Suskowoli to stały rywal 
Jedlińska a ostateczne rozstrzy-
gnięcia ( na korzyść jednej lub 
drugiej drużyny) zawsze zapadały 
po zaciętej walce. Nasze szkoły 
reprezentowali - Stare Zawady: 
Kinga Chudzik, Weronika Walczak, 

Zespół unihokeja z ZSP w Jedlińsku zwyciężył w eliminacjach 
międzypowiatowych XXI MiMS.

•

Drużyna unihokeja z PSP w Starych Zawadach.•

Mistrzynie powiatu w piłce ręcznej z ZSP w Jedlińsku.•
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Julia Trzaskowska, Laura Firlej, 
Aleksandra Popiel, Julia Eleryk, 
Nikola Kowalczyk, Natalia Sroka, 
Natalia Frączyk, Klaudia Ofia-
newska; Jedlińsk: Dawid Deleska, 
Jakub Klocek, Adrian Kobza, Prze-
mysław Maj, Szymon Rędzia, Bar-
tosz Kowalczyk, Jakub Jurczak, 
Mateusz Kołodziejczyk i Patryk 
Kucharski. Jeszcze lepiej wypadli  
unihokeiści  Jedlińska w młod-
szej grupie. Zagrali oni z Czarną i 
Przytykiem. Na początek odnieśli 
remis 1:1 z Przytykiem. W meczu 
Czarnej z Przytykiem padł wynik 
3:1. Decydujące o ostatecznych 
rozstrzygnięciach spotkanie 
Jedlińska z Czarną zakończyło się 
wygraną naszego zespołu 2:1. W 
efekcie pierwsze miejsce w tur-
nieju i awans do kolejnego etapu 
rywalizacji. Niestety, drużyna 
dziewcząt ze Starych Zawad 
nie zdołała awansować zajmu-
jąc trzecią lokatę. Zespół ZSP 
Jedlińsk  zagrał w składzie: Michał 
Siara, Wiktor Stompór, Bartosz 
Kowalczyk,  Filip Brzyski, Patryk 
Żaczek, Gabriel Chojnacki, Daniel 
Stawczyk, Mikołaj Trzebieniak, 
Bartosz Korzeniowski i Norbert 
Dawidowski.

 „Małe” w półfinale
W Jedlińsku odbyły się elimi-

nacje powiatowe XXI MIMS w 
kategorii dziewcząt młodszych 
w mini piłce ręcznej. Z czterech 
zespołów uprawnionych do gry 
w Jedlińsku pojawiły się tylko 
dwa. Drużyna z PSP w Iłży oraz 
gospodynie ZSP Jedlińsk. Przed 
turniejem wiedzieliśmy, że to 
właśnie zespół Iłży będzie naj-
groźniejszym rywalem. Potwier-
dziło się to na parkiecie. Początek 
meczu należał do gości. Iłżanki 
objęły prowadzenie 1:0 i powięk-
szyły przewagę do 3:1. Nasze 
dziewczęta przystąpiły do meczu 
stremowane. Brakowało zawod-
niczki, która podjęłaby odpowie-
dzialność za skończenie akcji. 
Ale z każdą minutą było coraz 
lepiej. Dobrze dysponowana w 
tym dniu Emilka Pawelec zaczęła 

rzucać celnie i skutecznie. Do 
jej poziomu dostroiła się Domi-
nika Płachta, która po puszcze-
niu pierwszych bramek broniła 
dobrze, nie pozwalając rywalkom 
na kolejne trafienia. Od stanu 4:4 
kolejne bramki zdobywały tylko 
nasze dziewczyny. Prowadziły 
8:4. Tuż przed końcowym gwizd-
kiem przeciwniczki zdobyły jesz-
cze bramkę. Ostatecznie 8:5 dla 
Jedlińska i awans do półfinałów 
międzypowiatowych. ZSP w 
Jedlińsku reprezentowały, oprócz 
wymienionych wyżej dziewcząt,: 
Karolina Gołda, Wiktoria Sobień, 
Malwina Maj, Agnieszka Okruta, 
Karina, Wiktoria i Julia Bartnik, 
Julia Małek, Julia Kacprzak, Klau-
dia Jachimowicz, Zuzanna Bie-
lecka i Gabriela Serafin.

„Raz na wozie…”
Po wysokich wygranych  

w eliminacjach gminnych i mię-
dzygminnych młodzieżowe 
zespoły ZSP w Jedlińsku zagrały 
ze zmiennym szczęściem  w 
eliminacjach powiatowych XXI 
MIMS w piłce ręcznej. Własne 
boisko było z pewnością atu-
tem dla naszych drużyn. Jednak 
nie w pełni zdołały to wykorzy-
stać. Zarówno dziewczęta jak i 
chłopcy zmierzyli się z ekipami 
Kowali i Iłży.  Żeński zespół 

Jedlińska, po wygranej z Kowalą 
17:4, w kolejnym meczu musiał 
wygrać z Iłżą. Dziewczęta z Iłży 
pokonały Kowalę 21:4 i miały 
korzystniejszy stosunek bram-
kowy od Jedlińska. W konfrontacji 
Iłży z Jedlińskiem nie było wątpli-
wości. Wynik 18:9 dla Jedlińska 
i awans do półfinału międzypo-
wiatowego. Nasze dziewczyny 
zagrały skutecznie w ataku i 
obronie. Znakomicie radziła sobie 
w bramce Daria Bieniek. Cel-
nie rzucały Nikola Dadacz, Maja 
Ptaszek, Ola Berlińska, Zuzanna 
Narożnik i Wiktoria Grzywacz. W 
drużynie wystąpiły jeszcze Ame-
lia Jakubowska, Oliwia Fituch, 
Julia Stańczyk i Karolina Molenda. 
W rywalizacji chłopców już w 
pierwszym spotkaniu doszło 
do decydującego o pierwszym 
miejscu meczu. Początek należał 
do graczy z Iłży. Objęli prowa-
dzenie 2:0 i kontrolowali grę. Po 
zdobyciu pierwszej bramki przez 
naszych chłopaków rozgorzała 
zacięta walka. Jednak to rywale 
trafiali częściej i prowadzili już 
7:4. Dwie kontry Jedlińska zmie-
niły wynik na 7:6. Do wyrów-
nania zabrakło czasu. Mecze 
z Kowalą były jednostronne. 
Wysoko wygrała zarówno Iłża jak 
i Jedlińsk. Tak więc, drugie miej-
sce dla ZSP w Jedlińsku. Niestety, 
oznaczało ono odpadnięcie z dal-
szej rywalizacji.  

 W zespole wystąpili Adrian 
Kobza, Przemysław Maj, Maciej 
Makulski, Szymon Rędzia, Maciej 
Tokarski, Kacper Lipiec, Bartosz 
Kowalczyk, Kacper Szymański,  
Filip Wojciechowski, Adrian Kupis 
i Damian Szczęsny. 

Koszykarskie nadzieje
W PSP 3 w Radomiu odbył 

się Mikołajkowy Turniej Miniko-
szykówki chłopców, w którym 
oprócz zespołów z 9-ciu radom-
skich szkół zagrała także drużyna 
z ZSP we Wsoli. Ekipa Pawła Kut-
kiewicza okazała się rewelacją 
turnieju wygrywając zawody. 

Nie jest to przypadek,  bowiem 

szkoła ze Wsoli nawiązała,  
5 lat temu, współpracę z MKS 
Piotrówka Radom – klubem, który 
już od kilkunastu lat prowadzi 
wzorową pracę z młodzieżą. 

Pod szyldem MKS-u koszyka-
rze ze Wsoli zmierzyli się w świą-
tecznym turnieju organizowa-
nym w Pruszkowie z zespołami 
z Łodzi, Kwidzyna, Warszawy, 
Piastowa i Pruszkowa, w którym 
zajęli 6 miejsce.

IMPREZy MASOWE
Na podium Biegu 

Niepodległości   
Dużym sukcesem zakończył 

się start Julii Ciecieląg, uczennicy 
klasy gimnazjalnej ZSP w Jedliń-
sku, w VI Radomskim Biegu Nie-
podległości „Niepodległościowa 
Dyszka”. W kategorii wiekowej 
K15 (zawodniczki w wieku 15-19 
lat) Julka zajęła 3.miejsce. Przed 
nią przybiegły starsze o 4 lata 
Małgorzata Czarnota i Natalia 
Gospodarczyk (obie z Radomia). 
Dystans 10 km Julka biegała po 
raz pierwszy na oficjalnych zawo-
dach i uzyskała wartościowy 
czas 51,09 min. Warto dodać, 
że Julce dzielnie sekundował jej 
tata Piotr, który ukończył bieg 
w podobnym czasie. W klasyfi-
kacji „open”  (wszystkie kobiety 
i mężczyźni razem) Uczennica 
ZSP w Jedlińsku została sklasyfi-
kowana pod koniec trzeciej setki 
startujących. Zawody ukończyło 
557 uczestników.  Wśród nich 
widnieją nazwiska absolwentów 
szkół w Jedlińsku m.in. w katego-
rii M15 1.miejsce (12 open) zajął 
Paweł Krawczyk oraz 4. miej-
sce (54 open) Mateusz Słomka. 
Wzięli w nich udział także inni 
mieszkańcy z terenu gminy. 
Bieg przebiegał ulicami Radomia 
a start i metę wyznaczono na 
stadionie im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Zawodnicy biegli 
ubrani w koszulki o barwie bia-
łej lub czerwonej,  co na starcie 
pozwoliło utworzyć symboliczną 
flagę narodową. 

„Mikołajkowe” zmagania
Tradycyjnie na początku 

grudnia odbyło się szereg spor-
towych imprez mikołajkowych. 
Turnieje tenisa stołowego zor-
ganizowano w szkołach we 
Wsoli i Jedlińsku. Organizato-
rem innego pingpongowego 
turnieju, w którym wzięło 
udział ponad 120 uczestni-
ków był ULKS Viktoria Jedlińsk.  
W gminnym turnieju, zorganizo-
wanym przez GCKiKF w Jedliń-
sku, zmierzyli się miłośnicy  
szachów i warcabów. 

Miniony rok obfitował w wiele 
sukcesów sportowców z naszej 
gminy. Oby nadchodzący rok był 
równie udany.

Krystian Kilar

SPORT

Julia Ciecieląg (pierwsza z prawej) na podium 
„Niepodległościowej Dyszki” w Radomiu.

•

Podopieczni Pawła Kutkiewicza zajęli I miejsce w XII 
Mikołajkowym Turnieju Minikoszykówki wyprzedzając 
wszystkie radomskie drużyny. 

•
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W niedzielę 17 grudnia 
na Rynku w Jedlińsku 

mieszkańcy gminy spotkali 
się na tradycyjnej Wigilii.

Wigilia na Rynku

Życzenia świąteczne zebra-
nym złożyli: Kamil Dziewierz 
– wójt gminy, Łukasz Kurek 
– przewodniczący rady gminy 
i ks. Grzegorz Wójcik – pro-
boszcz parafii Jedlińsk. W spo-
tkaniu uczestniczyli także:  
ks. prał. Henryk Ćwiek, Ilona 
Starzyńska – skarbnik gminy, 
radni powiatu i gminy oraz dyrek-
torzy szkół.

Podczas Wigilii wraz z miesz-
kańcami kolędowali: Klub 
Seniora z Jedlińska, zespół Czer-
wona Jarzębina, Łucja Walczak 
oraz Jacek Szymczak.

Serdeczne podziękowania 
składamy Firmie Kratki.pl 
Marek Bal, za udostępnienie 
kominków na Wigilię Gminną.


