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Właśnie zakończone zostały 
wybory sołeckie na kadencję 
2018–2023. We wszystkich 
31 sołectwach gminy Jedlińsk 
w głosowaniu powołani zostali 
sołtysi oraz członkowie rad 
sołeckich. Wszystkim sołtysom, 
którzy pełnili swoje funkcje w 
kadencji 2014–2018 składam 
serdeczne podziękowania za 
trud pracy na rzecz swoich 
sołectw i całej gminy. Sołtysom 
i radnym rad sołeckich wybra-
nym na nową kadencję życzę 
wielu sukcesów i satysfakcji z 
pełnionych obowiązków. Mam 
nadzieję, że tak jak do tej pory, 
dzięki zaangażowaniu sołty-
sów i właściwej komunikacji 
zrealizujemy wiele projektów, 
które będą służyć mieszkań-
com naszej gminy.

Od początku roku trwają 
intensywne prace przy reali-
zacji inwestycji gminnych. 
Budowa dwóch odcinków 
dróg gminnych: Piastów – 
Młyn i w Klwatce Szlachec-

kiej wkrótce zostanie zakoń-
czona, a kolejnych – ulicy Reja 
i ulicy Lipowej w Jedlińsku 
– niebawem się rozpocznie. 
Zawansowane są prace przy 
modernizacji stacji uzdatnia-
nia wody Wierzchowiny. Po 
jej zakończeniu, mieszkańcy 
korzystający z wodociągu 
zasilanego z tego ujęcia będą 
mogli cieszyć się wodą o lep-
szej jakości, a dostawy wody  
będą stabilniejsze.

Rozpoczynamy również 
długo oczekiwane inwestycje 
przy kilku szkołach na terenie 
gminy. Ruszyły już prace przy 
zagospodarowaniu terenu 
przy PSP w Biewcach, gdzie 
powstanie m.in. boisko wie-
lofunkcyjne. Kolejne zada-
nia – polegające na budowie 
kompleksów sportowych przy 
ZSP we Wsoli i PSP w Starych 
Zawadach są na etapie proce-
dury przetargowej. Budowa 
tych obiektów jest możliwa 
dzięki uzyskanemu dofinanso-

waniu z Ministerstwa Sportu  
i Turystyki.

Kolejną z planowanych na 
ten rok inwestycją jest moder-
nizacja stołówki szkolnej w 
PSP w Jedlińsku, której kosz-
torysowa wartość realizacji 
wynosi prawie 800 tys. zł.

16 lutego odbyła się już III 
Gala Sportu Szkolnego Gminy 
Jedlińsk, podczas której ponad 
250 uczniów zostało nagro-
dzonych za osiągnięcia spor-
towe w 2018 roku. Gratuluję 
wszystkim nagrodzonym  
i życzę kolejnych sukcesów.

Podczas ostatniej sesji rady 
gminy została także podjęta 
uchwała w sprawie wprowa-
dzenia zwolnień w podatku 
od nieruchomości dla przed-
siębiorców, którzy na terenie 
gminy zrealizują nową inwe-
stycję. Wprowadzenie tego 
rodzaju zwolnienia podatko-
wego ma na celu przyciągnię-
cie nowych inwestorów oraz 
spowodowanie wzrostu liczby 
miejsc pracy na terenie gminy.

Kamil Dziewierz
Wójt Gminy Jedlińsk

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Jedlińsk!

Premier Morawiecki w naszej gminie
Premier Morawiecki gościł  

w Środowiskowym Domu Samo-
pomocy w Jedlance, gdzie odbył 
się briefing prasowy dotyczący 
realizacji tzw. „Piątki Morawiec-
kiego”, czyli ważnych progra-
mów społecznych, gospodar-

czych, inwestycji lokalnych oraz 
działań na rzecz seniorów i osób 
z niepełnosprawnościami. Gosz-
cząc w ŚDP w Jedlance, premier 
podsumował dotychczasowe 
działania w zakresie Programu 
Dostępność+, który zakłada 
m.in. likwidację barier dla osób 
niepełnosprawnych, czy wyrów-
nywanie szans osób starszych.

Podczas spotkania wójt 
gminy – Kamil Dziewierz oraz 
starosta radomski – Waldemar 
Trelka podpisali „Partnerstwo 
na rzecz dostępności”, w ramach 
Programu Dostępność Plus.

„Kluczowym pojęciem, wokół 
którego budowaliśmy program, 
jest samodzielność. Chodzi  
o to, by seniorzy, osoby z nie-
pełnosprawnościami, ale też 
np. kobiety w ciąży i rodzice  
z małymi dziećmi nie musieli 
zmagać się z barierami w 
przestrzeni publicznej i prosić  
o pomoc w nawet w pro-
stych sytuacjach, np. podczas 
wizyty w urzędzie czy wsia-
dania do autobusu” - wyjaśnia 
minister inwestycji i rozwoju 
 Jerzy Kwieciński.

W spotkaniu z premie-
rem wzięli udział m.in.: 
Adam Bielan – wicemarsza-
łek Senatu RP, Jerzy Kwie-
ciński – minister inwestycji  
i rozwoju, Anna Kwiecień, 
Andrzej Kosztowniak i Marek 

Suski – posłowie na Sejm RP, 
Zbigniew Sipiera – woje-
woda mazowiecki, Waldemar 
Trelka – starosta radomski, 
Kamil Dziewierz – wójt gminy 
Jedlińsk oraz radni powiatowi  
i radni gminy.

18 lutego 2019 r. gminę Jedlińsk odwiedził Prezes 
Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.
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Inwestycje w gminie Jedlińsk

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bierwcach
W trakcie realizacji

Wartość: 231.038,74 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piastów
W trakcie realizacji

Budowa ulicy Reja w Jedlińska
W trakcie realizacji

Rozbudowa i przebudowa SUW Wierzchowiny
W trakcie realizacji

Długość: 380 m     Wartość: 310.338,05 zł

Długość: 157 m       Wartość: 153.254,48 zł Wartość: 2.091.000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w Klwatce Szlacheckiej
W trakcie realizacji

Długość: 582 m       Wartość: 515.985,00 zł

Budowa ulicy Lipowej w Jedlińsku z oświetleniem
W trakcie realizacji

Długość: 182 m       Wartość: 187.802,59 zł

Spotkanie z posłami
W sobotę 13 kwietnia 2019 r. w Domu Strażaka w Jedlińsku 

odbyło się spotkanie mieszkańców gminy Jedlińsk  
z parlamentarzystami Ziemi Radomskiej.

W spotkaniu wzięli udział: 
Anna Kwiecień i Andrzej Kosz-
towniak – posłowie na Sejm RP, 
Zbigniew Kuźmiuk – poseł do 
Parlamentu Europejskiego, Kamil 
Dziewierz – wójt gminy, Elż-
bieta Zasada – dyrektor Wydziału 
Zamiejscowego WFOŚiGW  
w Radomiu, Agnieszka Pasek 
– kierownik Biura Powiatowego 

ARiMR w Radomiu, radni gminy 
Jedlińsk i powiatu radomskiego 
oraz mieszkańcy.

W trakcie spotkania poruszono 
wiele tematów zarówno o znacze-
niu ogólnokrajowym jak i dotyczą-
cych gminy Jedlińsk. Rozmawiano 
m.in. o rządowych programach 
społecznych, rozwoju infrastruk-
tury krajowej i lokalnej.

Misterium zostało wysta-
wione w tym roku trzykrotnie – 
w parafii Cecylówka (29 marca), 
w parafii Jedlińsk (5 kwietnia) 
oraz w parafii Lisów (14 kwiet-
nia – Niedziela Palmowa).

Wszystkie role w widowisku 

są grane przez aktorów-amato-
rów, mieszkańców parafii Lisów,  
a reżyserem spektaklu jest  
ks. Jan Godek.

Misterium Męki Pańskiej
Mieszkańcy parafii Lisów 

już trzeci rok z rzędu przy-
gotowali widowisko o męce  
i śmierci Jezusa Chrystusa.
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Wicewojewoda w Jedlińsku

Wybory sołtysów na kadencję 2018–2023

18 marca 2019 r. w ra-
mach akacji infor-

macyjnej #NowaPiątka, do 
Jedlińska na spotkanie z 
mieszkańcami, przyjechali 
wicewojewoda mazowiecki  
Artur Standowicz oraz Krzysz-
tof Murawski – przewodniczą-
cy rady powiatu.

Przy okazji spotkania wójt 
gminy Kamil Dziewierz, poru-
szył lokalne tematy jak np. 
możliwość dofinansowa-
nia do budowy klubu seniora  
w Jedlińsku.

Na spotkanie przybyli 
także: Łukasz Kurek – prze-
wodniczący rady gminy wraz  
z radnymi oraz Urszula Roma-
nowska – kierownik GOPS  
w Jedlińsku.

W dniach od 11 lutego do 22 marca 2019 r. we wszystkich 31 sołectwach gminy Jedlińsk odbyły się wybory 
sołtysów oraz rad sołeckich na nową kadencję obejmującą lata 2018–2023. 

Lp. Imię i nazwisko Sołectwo

1. Barbara Murawska Boża Wola

2. Waldemar Bzducha Bierwiecka Wola

3. Dorota Król Bierwce

4. Agnieszka Komorowska Czarny Ług

5. Stanisław Struzik Górna Wola

6. Iwona Filozof Gutów

7. Emilia Popiel Narty

8. Leszek Kapusta Janki

9. Katarzyna Paluch Jankowice

10. Daniel Celej Jedlanka

11. Izabela Wieczorek Jedlińsk

12. Monika Karaś Kamińsk

13. Dariusz Wójcik Jeziorno

14. Iwona Sawicka Kruszyna

15. Małgorzata Nowak Klwatka Szlachecka

16. Robert Urbański Klwaty

Lp. Imię i nazwisko Sołectwo

17. Aneta Celi Lisów

18. Monika Szczęsna Ludwików

19. Agnieszka Ofiara Mokrosęk

20. Aneta Prażnowska Nowa Wola

21. Teresa Kucharczyk Nowe Zawady

22. Marek Janiec Piaseczno

23. Iwona Kowalczyk Płasków

24. Marian Anduła Piastów

25. Iwona Kołodziejczyk Romanów

26. Dariusz Lipiński Stare Zawady

27. Miłosz Hełmiński Urbanów

28. Monika Kowalczyk Wola Gutowska

29. Małgorzata Smyrda Wierzchowiny

30. Stanisław Dryja Wielogóra

31. Anna Broda Wsola

OGŁOSZENIE
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku

informuje, iż w tym roku Gmina Jedlińsk będzie współorganizatorem
Dożynek Powiatowo-Gminnych, które odbędą się 8 września 2019 r.

W związku ze zmianami organizacyjnymi imprezy zapraszamy przedstawicieli sołectw  
zainteresowanych udziałem w XIV Turnieju Sołectw Gminy Jedlińsk na spotkanie organizacyjne,  

które odbędzie się 30 maja 2019r. godz. 8:30  w siedzibie Centrum Kultury.
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Aktywne dzieci w Starych Zawadach
27 lutego 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach odbyły 

się warsztaty konsultacyjne przeprowadzone przez Bartosza Kaczmarka w ramach programu Aktywne 
Szkoły MultiSport. Szkoła ze Starych Zawad jest jedną z 25 placówek, z województwa mazowieckiego, które zostały 
pozytywnie ocenione przez organizatorów, a co za tym idzie zakwalifikowane do kolejnego etapu, którym są 
warsztaty konsultacyjne w szkole.

Wyjazdy uczniów na mecze

23 stycznia 2019 r. uczniowie 
kilku szkół obejrzeli mecz ćwierćfi-
nału Pucharu Polski, w którym Cer-
rad Czarni Radom podejmował KS 
Aluron Virtu z Zawiercia. Spotka-
nie zakończyło się zwycięstwem 
gości 1:3.

Natomiast 19 marca grupa 

uczniów z PSP w Starych Zawa-
dach, w nagrodę za pomoc dru-
hom z OSP w Nowych Zawadach 
w nagraniu filmu promującego 
bezpieczną pracę i zabawę na 
terenach wiejskich, wyjechała 
do Rzeszowa na mecz drużyny 
z Radomia. Uczniowie obejrzeli 

3 kwietnia szkoła wzięła już  
udział w I Rundzie programu. 
Klasy I-VIII zmierzyły się  
w innowacyjnej, interaktyw-
nej formule testów spraw-
nościowych EuroFit+ wyko-
rzystującej techniki multime-
dialne. Wykonując proste ćwi-
czenia sprawnościowe (np. 
zwis na drążku, skok w dal 
z miejsca, próba równowagi 
itp.) uczniowie jednocześnie 
w warstwie fabularnej wal-
czą z potworami przybyłymi 
z Galaktyki Bezruchu. Bardzo 
ważne jest to, iż uczniowie 
nie rywalizują między sobą, 
walczą o to aby poprawić  
tylko swój wynik. 

Na testy przybyli także  
Kamil Dziewierz - Wójt 
Gminy Jedlińsk oraz Łukasz 
Kurek - Przewodniczący 
Rady Gminy, którzy wraz z 
młodzieżą czynnie uczestni-
czyli w zabawie. 

spotkanie 26. kolejki PlusLigi, w 
którym radomską drużynę podej-
mował klub Asseco Resovia Rze-
szów, a po meczu wszyscy zrobili 
sobie wspólne pamiątkowe zdję-
cie. Pomimo gorącego dopingu 
naszej młodzieży Cerrad uległ 
gospodarzom 3:1. Po drodze do 
Rzeszowa wycieczka zwiedziła  

także Sandomierz.
W ramach Partnerstwa 

Regionalnego zawodnicy Czar-
nych Radom odwiedzają także 
szkoły w gminie Jedlińsk. W 
trakcie spotkań siatkarze prze-
prowadzają z uczniami profe-
sjonalne treningi oraz rozgry-
wają mecze.

Dzięki współpracy Gminy Jedlińsk ze Stowarzyszeniem 
Czarni Radom, w ramach Partnerstwa Regionalnego 

(projekt wspierający rozwój siatkówki w regionie), 
uczniowie szkół z terenu gminy Jedlińsk po raz kolejny 
mieli możliwość wyjazdów na mecze siatkówki polskiej 
ekstraklasy – PlusLigi.
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Gminna 
Olimpiada

Kolejny sprzęt dla OSP

2 kwietnia 2019 r. PSP w Jedlance zorganizowała IV 
Gminną Olimpiadę Sportową dla klas I–III o Puchar 
Wójta Gminy Jedlińsk.

14 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Jedlińsku 
wójt Kamil Dziewierz oraz przewodniczący rady 

Łukasz Kurek przekazali jednostkom OSP z terenu gminy 
nowo zakupione wyposażenie i sprzęt ratowniczy.

Była to już czwarta edy-
cja zawodów sportowych dla 
uczniów młodszych klas szkół 
podstawowych. W zmaganiach 
wzięły udział reprezentacje 
wszystkich szkół z tereny gminy 
Jedlińsk. W ceremonii otwarcia 
olimpiady wzięli udział m.in.: 
sekretarz gminy Andrzej Pawlu-
czyk, Magdalena Trzmiel-Wiete-
ska – radna gminy Jedlińsk, Ewe-
lina Urbańska – przewodnicząca 
Rady Rodziców oraz dyrektor 

PSP w Jedlance, radny powia-
towy – Ryszard Dziura.

Pierwsze miejsce w zawodach 
zajęli sportowcy z ZSP w Jedliń-
sku, drugie miejsce wywalczyli 
uczniowie ZSP we Wsoli, nato-
miast trzecie przypadło PSP  
w Jedlance.

Puchary dla zwycięzców oraz 
dla pozostałych drużyn ufundo-
wała Gminna Komisja ds. Roz-
wiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Jedlińsku.

Na to zadanie udało się pozy-
skać dofinansowanie ze środków 
Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego w wysokości 50% 
kosztów. Całkowita wartość 
zadania wyniosła 33.278,88 zł.

OSP z terenu gminy Jedlińsk 
dzięki temu zostały wyposażone 
w 6 agregatów prądotwórczych, 
8 pił spalinowych na wysięgniku 
oraz 2 pilarki do drewna:

• OSP Wsola – agregat prą-
dotwórczy, piła spalinowa na 
wysięgniku

• OSP Bierwce – agregat prą-
dotwórczy, dwie piły spalinowe 

na wysięgniku oraz pilarka do 
drewna

• OSP Ludwików – agregat 
prądotwórczy, piła spalinowa na 
wysięgniku

• OSP Nowe Zawady – piła 
spalinowa na wysięgniku

• OSP Jankowice – agregat 
prądotwórczy, piła spalinowa na 
wysięgniku

• OSP Wielogóra – agregat 
prądotwórczy, piła spalinowa na 
wysięgniku

• OSP Jedlińsk – agregat prą-
dotwórczy, piła spalinowa na 
wysięgniku, pilarka do drewna.
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Podsumowanie 
konkursu
15 marca 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkol-

nym we Wsoli odbyło się podsumowanie kon-
kursu plastycznego pt. „Zwyczaje Regionalne – Jedliń-
skie Kusaki”.

Celem konkursu było propa-
gowanie regionalnych zwy-
czajów wśród dzieci i mło-
dzieży oraz działania na rzecz 
promowania dziedzictwa kul-
turowego i podtrzymywanie 
tradycji lokalnych. Konkurs 
był skierowany do uczniów 

wszystkich szkół z terenu 
gminy Jedlińsk.

Podczas podsumowania 
konkursu uczniowie ZSP we 
Wsoli przedstawili program 
artystyczny, a po uroczy-
stości można było obejrzeć 
wystawę prac nagrodzonych 

w konkursie. W uroczystości 
wzięli udział m.in.: Kamil Dzie-
wierz – wójt gminy Jedlińsk, 
dyrektorzy szkół z terenu 
gminy, a także członkowie 
Koła Gospodyń Wiejskich we 
Wsoli oraz Stowarzyszenia 
Rozwoju i Promocji Wsi Wsola 

i Okolic „Bądźmy Razem”.
Organizatorem konkursu 

było Koło Gospodyń Wiejskich 
we Wsoli, a patronat hono-
rowy nad konkursem objęli 
wójt gminy Kamil Dziewierz 
oraz dyrektor ZSP we Wsoli - 
Dorota Dobosz.
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   Z prac Rady Gminy
Sesje Rady Gminy zostały 

zwołane na 28 grudnia 
2018 r., 10 stycznia, 28 lute-
go i 28 marca 2019 r.

Rada Gminy podjęła 
uchwały w sprawie:

28 grudnia 2018 r.:
• Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej na lata 2019–2027
• uchwały budżetowej na 

2019 rok
• uchwalenia Gminnego Pro-

gramu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
na rok 2019

• określenia kryteriów w 
postępowaniu rekrutacyjnym do 
przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych w publicznych szko-
łach podstawowych oraz do 
klasy I publicznych szkół pod-
stawowych prowadzonych przez 
Gminę Jedlińsk, przyznania liczby 
punktów każdemu kryterium 
oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia 
tych kryteriów

• wyrażenia zgody na udzie-
lenie dotacji dla niepublicz-
nego przedszkola w wysoko-
ści wyższej niż określona w 
ustawie o finansowaniu zadań  

oświatowych
• ustanowienia lokalnego 

programu osłonowego „Posi-
łek w szkole i w domu” na  
lata 2019–2023

• podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego 
do korzystania z zasiłku celo-
wego na zakup posiłku lub żyw-
ności oraz zasad zwrotu wydat-
ków na posiłek i świadczenie 
rzeczowe w postaci produktów 
żywnościowych dla osób obję-
tych rządowym programem 
„Posiłek w szkole i w domu” na 
lata 2019–2023

• wprowadzenia zmian w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej 
na lata 2018–2026

• wprowadzenia zmian w 
budżecie gminy na 2018 rok

• zarządzenia wyborów Soł-
tysów i Rad Sołeckich w sołec-
twach gminy Jedlińsk na kaden-
cję 2018–2023

• przekazania do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie skargi Prokuratora 
Rejonowego w Radomiu  wraz z 
odpowiedzią na skargę

10 stycznia 2019 r.:
• wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi oraz ustale-
nia wysokości stawki tej opłaty

• przekazania do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie skargi Prokuratora 
Rejonowego w Radomiu wraz z 
odpowiedzią na skargę

28 lutego 2019 r.:
• wprowadzenia zmian w Wie-

loletniej Prognozie Finansowej 
na lata 2019–2027

• wprowadzenia zmian w 
budżecie gminy na 2019 rok

• przyjęcia projektu regula-
minu dostarczania wody i odpro-
wadzania ścieków na obszarze 
gminy Jedlińsk

• powołania delegatów do 
Związku Gmin „Radomka”

• przyjęcia planu nadzoru nad 
żłobkami, klubami dziecięcymi 
oraz dziennymi opiekunami

• przyjęcia programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt

• przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałaniu Narko-
manii na lata 2019–2023

28 marca 2019 r.:
• określenia wysokości opłat 

za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego uczniów obję-
tych wychowaniem przedszkol-
nym w publicznych przedszko-
lach i oddziałach przedszkolnych 
w publicznych szkołach podsta-
wowych prowadzonych przez 
Gminę Jedlińsk

• określenia tygodniowego 
wymiaru zajęć nauczycieli w 
prowadzonych przez Gminę 
Jedlińsk publicznych przedszko-
lach i oddziałach przedszkolnych 
w publicznych szkołach podsta-
wowych pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i 
dzieci młodsze

• uchwalenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Jedlińsk na rok 2019

• niewyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie 
gminy na 2020 rok środków sta-
nowiących fundusz sołecki

• udzielenia pomocy de mini-
mis w formie zwolnienia z 
podatku od nieruchomości

• Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Jedlińsk na lata 
2019–2026

• wprowadzenia zmian w 
budżecie gminy na 2019 rok

Łukasz Kurek
 Przewodniczący 

Rady Gminy

II Turniej Tenisa Stołowego
24 marca 2019 r. ZSP w Jedlińsku odbył się II Turniej 

Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jedlińsk.

W turnieju wzięło udział około 
100 zawodników w każdej kate-
gorii wiekowej z gminy Jedlińsk 
oraz z różnych części kraju, m.in. 
Pruszkowa, Opola Lubelskiego 
oraz Radomia.

Nagrody zwycięzcom tur-

nieju wręczali: Kamil Dziewierz 
– wójt gminy Jedlińsk, Teodozja 
Bień – wiceprzewodnicząca rady 
powiatu radomskiego, Ryszard 
Dziura – radny powiatu radom-
skiego oraz Elżbieta Religa – 
dyrektor ZSP w Jedlińsku.
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Jak do tej pory odbyły się już 
dwa seanse filmowe, które cie-
szyły się sporym zaintereso-
waniem. Pierwszy film został 
wyświetlony na życzenie naszych 
czytelniczek, które zapropono-
wały tematykę wyświetlanego 
filmu. Dnia 7 lutego 2019 r.  
o godzinie 11:00 zebrali się 
wszyscy zainteresowani na 
pierwszy seans. Był to film bio-

graficzny „Faustyna” w reżyserii 
Jerzego Łukaszewicza, a główną 
rolę zagrała Dorota Segda. Film 
opowiada o życiu świętej siostry 
Faustyny Kowalskiej. Na seans 
przybyli czytelnicy, jak również 
mogliśmy gościć podopiecz-
nych ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy i Domu Pomocy  
Społecznej w Jedlance.

Drugi seans odbył się w szcze-

gólnym czasie i miał na celu 
upamiętnienie rocznicy Narodo-
wego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”. W dniu 28 lutego  
2019 r. obejrzeliśmy film pt. 
„Pilecki”. Przed seansem widzo-
wie mieli przyjemność posłuchać 
wiersza patriotycznego, napisa-
nego przez jedną z czytelniczek, 

Teresę Partygę. Wiersz był bardzo 
wzruszający i mówił o szacunku 
do własnego kraju i ludzi, któ-
rzy walczyli o jego wolność. Film 
miał bardzo pozytywny oddźwięk  
i zainteresowanie wokół niego, dla-
tego będziemy chcieli wyświetlić  
go kolejny raz. 

Edyta Biernacka

  Warto przeczytać!
ks. J. Kaczkowski. „Grunt pod nogami”
Ta książka to wybór kazań księdza Kaczkowskiego na tematy takie jak: wierność sumieniu, odwaga, 
wewnętrzna uczciwość, budowanie bliskości i autentycznych relacji.

D. Chamberlain, „Latarnia z Kiss River”
To fascynująca powieść rodzinna, której losy splatają się na przestrzeni lat bez względu na czas i miejsce.

D. Kortko, M. Pietraszewski „Kukuczka”
Zapierająca dech w piersiach biografia o najsłynniejszym polskim himalaiście. Autorzy stworzyli portret 
człowieka uparcie dążącego do celu, pełnego sprzeczności i zdającego sobie sprawę, że nie wszystko w 
życiu da się pogodzić.

K. Grochola, „Pocieszki”
Pełne wdzięku i humoru opowieści z życia wzięte. Jak sam tytuł wskazuje są to „pocieszki” które mają 
dodać otuchy.

„Zabójczy pocisk”
Jest to 15 kryminalnych spraw, napisanych przez 15 najlepszych polskich pisarzy. Każda z historii różni 
się od sobie i dzieje się w konkretnym czasie i miejscu. Ta książka przeniesie nas w głąb ludzkiej psychiki.

M. Mortka, „Zagubieni. Inwazja”
Przygodowa seria dla młodzieży opowiadająca o przyszłości. Akcja przeniesie nas w świat obcych cywili-
zacji, wędrówek po Układzie Słonecznym i przemieszczaniu się statkami kosmicznymi.

Ch. Wibkirchen, T. Saleina, „Bezpieczni na drodze”
Pouczająca i niezbędna książka dla każdego młodego uczestnika ruchu drogowego. Niedługo zaczniemy 
poruszać się rowerami i warto zapoznać się z obowiązującymi zasadami panującymi na drodze. Dzięki 
temu będziemy poruszać się bezpiecznie i świadomie.

Seans Filmowy w GBP w Jedlińsku

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku dziękuje Magdalenie Dobrasiewicz  
i Krzysztofowi Mularskiemu za przekazane w darze książki do naszej biblioteki.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi różne formy 
działalności kulturalno-edukacyjnej na rzecz 

lokalnego środowiska. Z uwagi na tę działalność została 
wykupiona licencja na „Legalne odtwarzanie utworów 
audiowizualnych”. Przez cały rok możemy cieszyć się 
z oglądania filmów w gronie naszych czytelników  
i wszystkich zainteresowanych z całej gminy.

Dziękujemy!
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100 lat!

Jedliński 
Raczek

31 stycznia 2019 r.  
w Urzędzie Gminy 

w Jedlińsku odbyła się uro-
czystość z okazji 100-le-
cia urodzin Władysława  
Armentowicza z Lisowa.

Serdeczne życzenia wszelkiej 
pomyślności i kolejnych długich 
lat w zdrowiu Jubilatowi złożyli: 
Kamil Dziewierz – wójt gminy 
wraz z sekretarzem Andrzejem 
Pawluczykiem, skarbnik Iloną 
Starzyńską, kierownikiem USC 
Ewą Koper i zastępcą kierow-
nika USC Teodozją Bień, Łukasz 
Kurek – przewodniczący rady 
gminy wraz z radnymi, Krzysztof 
Murawski (w imieniu premiera 
i wojewody mazowieckiego) 
– kierownik radomskiej dele-
gatury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie, 
radni powiatu radomskiego, 
Monika Pachniewska – kierow-
nik Placówki Terenowej KRUS 
w Radomiu, ks. Grzegorz Wójcik 
– dziekan dekanatu jedlińskiego, 

ks. Czesław Sobolewski – pro-
boszcz parafii Lisów.

Podczas uroczystości Pan 
Władysław został wyróżniony 
przez wójta gminy Kamila Dzie-
wierza statuetką honorową 
„Jedliński Raczek”.

W uroczystości wzięła 
udział także rodzina Jubilata,  
a występy artystyczne przed-
stawiły Klub Seniora z Jedlińska 
i zespół Bierwiecka Biesiada,  
a także Wacław Imiołek.

Pan Władysław Armento-
wicz urodził się 30 stycznia 
1919 r. w Wolskiej Dąbrowie  
w parafii Goryń. Obecnie mieszka  
w Lisowie.

Podczas tegorocznych Kusaków wójt 
gminy Kamil Dziewierz wręczył sta-

tuetkę „Jedlińskiego Raczka”, przyzna-
waną osobom i instytucjom szczególnie 
zasłużonym dla gminy Jedlińsk.  W tym 
roku wyróżniona została Ewa Bartula  
z Jedlińska.

Ewa Bartula przez wiele lat pracowała w 
Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Jedlińsku jako nauczyciel języka 
angielskiego, a także w Kuratorium Oświaty 
oraz w Mazowieckim Samorządowym Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli. Obecnie pracuje w 
Urzędzie Gminy w Jedlińsku, jako główny spe-
cjalista ds. oświaty. 

Od 1980 r. była związana z NSZZ „Solidarność”, 

była członkiem Komitetu Obywatelskiego Ziemi 
Radomskiej oraz współzałożycielem Komitetu 
Obywatelskiego Ziemi Jedlińskiej. W latach 2006–
2010 i 2010-2014 radna powiatu radomskiego. 
W 2000 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej, 
za szczególne zasługi dla oświaty i wychowa-
nia, otrzymała Medal Komisji Edukacji Naro-
dowej, a w 2006 r. Prezydent RP przyznał jej  
Brązowy Krzyż Zasługi RP.
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Uroczystości rozpoczęły się w 
kościele parafialnym w Jedlińsku 
od okolicznościowego programu 
słowno-muzycznego pt. „Prze-
klęci i Wyklęci – Pamięć o Was nie 
zginie!” w wykonaniu uczniów 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Bierwcach. Następnie 
ks. prał. Henryk Ćwiek odprawił 
mszę św. w intencji Ojczyzny. 
Po mszy uczestnicy obchodów 
złożyli wieńce i zapalili znicze 
pod pomnikiem ku czci pomor-
dowanych w czasie okupacji 
hitlerowskiej, znajdującym się 

przy kościele. Następnie zebrani 
przemaszerowali na Rynek pod 
pomnik ku czci żołnierzy AK 
poległych i pomordowanych 
w latach 1939–1956, gdzie  
złożono wieńce.

Hołd poległym oddali: wójt 
gminy Kamil Dziewierz; prze-
wodniczący rady gminy Łukasz 
Kurek wraz z radnymi gminy; 
przedstawiciele Koła PiS  
w Jedlińsku: Ewa Bartula 
(główny specjalista ds. oświaty), 
Teodozja Bień (wiceprzewod-
nicząca rady powiatu radom-

skiego) i Ryszard Dziura (radny 
powiatu radomskiego); ucznio-
wie, nauczyciele, dyrektorzy 
oraz poczty sztandarowe szkół 
i ochotniczych straży pożar-
nych z terenu gminy oraz  
mieszkańcy gminy.

Po zakończeniu uroczysto-
ści wójt gminy Kamil Dziewierz 
wręczył nagrody laureatom 
konkursu na motyw plakatu 
informującego o obchodach 
Narodowego Dnia Pamięci „Żoł-
nierzy Wyklętych” w 2019 r. Jury 
przyznało nagrodę specjalną 
Annie Zbrożyna – uczennicy 
PSP w Wierzchowinach. Przy-
znano także wyróżnienia, które 
otrzymali: Magda Łyczak (ZSP 

Jedlińsk), Rafał Imiołek (ZSP 
Jedlińsk), Weronika Szczęsna 
(PSP Ludwików), Patrycja Kwie-
cień (PSP Ludwików), Oliwia 
Kowalczyk (ZSP Wsola), Luiza 
Kozieł (ZSP Wsola), Cyprian 
Jędrasiewicz (ZSP Wsola), 
Zuzanna Szeliga (PSP Ludwi-
ków), Patrycja Koniuszy (ZSP 
Wsola), Weronika Morawska 
(ZSP Jedlińsk), Karolina Marsza-
łek (ZSP Wsola), Szymon Górski 
(PSP Stare Zawady).

Podczas obchodów został 
także wyświetlony film pt. 
„Niezwyciężeni” opowiadający 
historię odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
1 marca 2019 r. w Jedlińsku odbyły się gminne obchody 

Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
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Dzień Kobiet 
w Bierwcach

Koncert charytatywny 
w Wierzchowinach

Doniośle i uroczo upłynęło sobotnie popołudnie  
9 marca 2019 r. za sprawą zorganizowanego przez 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic spotkania 
z okazji Dnia Kobiet.

21 lutego 2019 r. w naszej szkole zebrali się ludzie 
o wielkich pokładach dobroci, którzy przybyli 

na koncert charytatywny na rzecz Hospicjum Królowej  
Apostołów w Radomiu.

Miało ono miejsce w świe-
tlicy PSP w Bierwcach. Wśród 
atrakcji wieczoru wymienić 
można znakomite występy arty-
styczne Biesiady Bierwieckiej, 
Zuzanny Król i sióstr Rudec-
kich (Zosi i Mileny) oraz niesa-
mowite skecze w wykonaniu 
pań: Eweliny Woźniak, Diany 
Bzducha, Doroty Król, Moniki 
Rotuskiej i Mileny Kozłowskiej, 
które były miłą niespodzianką  
dla uczestników imprezy.

Dużym zainteresowaniem 
cieszyło się spotkanie z profe-
sjonalistkami z firmy Mery Key, 
które wykonały pielęgnację dłoni, 
ust, oraz udzieliły instruktażu 

wykonania prawidłowego maki-
jażu. Podczas imprezy można 
było również zakupić srebrną 
biżuterię zaś wśród uczest-
niczek rozlosowane zostały  
upominki od firmy.

Miłym akcentem był udział 
panów, którzy zadbali o obsługę 
kelnerską, a i panie nie zapo-
mniały o złożeniu życzeń dla nich 
z okazji Święta Mężczyzn przypa-
dającego w dniu 10 marca.

Serdecznie dziękujemy dyrek-
tor Elżbiecie Łoboda za udostęp-
nienie sali w celu organizacji uro-
czystości.

Ewa Ofiara
Prezes SRWBiO

Mieszkańcy Wierzchowin, całej 
gminy oraz okolic tak licznie przy-
byli, aby wspomóc ten szlachetny 
cel, okazując wielkie serce i wrażli-
wość na potrzeby bliźnich.

Następnie dyrektor Justyna 
Turzyńska skierowała dozę cie-
płych słów do zebranych oraz przy-
bliżyła cel tak ogromnej inicjatywy. 
Wicedyrektor Ilona Kolbus i przed-
stawicielka Rady Rodziców – Kata-
rzyna Gawin powitały wszystkich 
zebranych. Głos zabrali również 
goście: Jego Ekscelencja ksiądz 
biskup Piotr Turzyński, Kamil 
Dziewierz – wójt gminy Jedlińsk 
oraz ksiądz Marek Kujawski, który 
opowiedział o działalności Hospi-
cjum Królowej Apostołów. Imprezę 
poprowadziły Ewelina Górska oraz 
Patrycja Wieczorek.

Na scenie wystąpił zespół „Jak 
Najbardziej”, który dodał energii 
słuchającym. Energetyzującą i 
motywacyjną moc miały nie tylko 
słowa piosenek, ale też muzyka. 
Młodzież licealna z Radomia z 
absolwentką PSP w Wierzchowi-
nach Moniką Bolek zaprezento-
wała muzyczne przeboje filmowe. 
Wisienką na torcie był uroczy 
występ najmłodszych artystów z 
naszej szkoły. Pokaz zumby zapre-
zentowała Sylwia Socha Fitness & 
JUMPit. Kapela Tomasza Stachury 
z Ewą Ziętek zakończyła koncert 
skocznymi oberkami i marszem  
na pożegnanie.

Między występami odbyła się 
aukcja atrakcyjnych przedmiotów 

oraz voucherów przekazanych 
przez sponsorów poprowadzona 
przez Paulinę Lasotę i Annę Gołę-
biowską. Wśród przedmiotów na 
aukcji znalazła się piłka i koszulka 
z podpisami siatkarzy Cerrad 
Czarni Radom, piłka z podpisami 
zawodników Klubu Sportowego 
GROM Przytyk, biokominki od 
Kratki.pl, karnety open POP GYM 
Sport & Health Club, koszulka i 
kubek Family Drift Jedlińsk, piłka 
od SPS RADMOT Jedlińsk, płyty i 
koszulki zespołu „Jak najbardziej”, 
płyty zespołu Playboys, komplety 
biżuterii, usługi w firmie Agrokard, 
obrazy namalowane przez Bożenę 
Cieślak – lokalną artystkę oraz 
ikona Matki Bożej wykonana przez 
Andrzeja Sławińskiego. Można 
było zakupić także rękodzieło i 
pyszne ciasta przygotowane przez 
rodziców.

Podczas koncertu uzyskano 
13.494,68 zł. Cieszymy się, że 
wolontariusze zebrali tak imponu-
jącą kwotę. Takie przedsięwzię-
cie to wynik wspólnego działania 
grona pedagogicznego, pracowni-
ków szkoły, Samorządu Uczniow-
skiego oraz rodziców.

Za włączenie się w społeczną 
pomoc bliźnim, otworzenie się ku 
ubogim i chorym, użyczenie ze 
swego podczas koncertu charyta-
tywnego dla Hospicjum Królowej 
Apostołów w Radomiu serdecznie 
dziękujemy!

Patrycja Wieczorek
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Akcja Zima 2019

Choinka w Lisowie

Koncert Błażejczyk

W trakcie trwania zimowej przerwy od zajęć lekcyjnych  
GCKiKF zorganizowało „Akcję Zima”, która była prowa-

dzona w Jedlińsku oraz w placówkach terenowych. Celem 
prowadzonych przez nas działań było zagospodarowanie 
czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez ich udział m.in. 
w wielu konkursach, turniejach, quizach, grach i zabawach,  
zajęciach ruchowych, zajęciach plastycznych.

W ramach zajęć feryjnych zor-
ganizowane zostały ponadto 4 
wyjazdy. Najpierw odwiedziliśmy 
Centrum Nauki Atom w Rado-
miu, gdzie uczestnicy mieli oka-
zję obejrzeć wiele doświadczeń 
fizycznych i chemicznych. Pod-
czas kolejnego wyjazdu dzieci 
odwiedziły Legolandię. Jest to 
miejsce, w którym spędziły wyjąt-
kowy czas. Istotą zabawy kloc-
kami Lego jest bowiem tworze-
nie przedmiotów rozwijających 
dziecięcą wyobraźnię. Zajęcia w 
Legolandii kształtują podstawy 
wielu umiejętności intelektual-
nych, społecznych, fizycznych i 
emocjonalnych. Podczas kolej-
nego feryjnego wyjazdu dzieci 
odwiedziły „Słodką Robotkę” w 
Radomiu, gdzie każdy uczestnik 
wykonał własnoręcznie tabliczkę 
czekolady pod okiem instrukto-
rek. Każde dziecko swoje słodkie 
dzieło mogło zabrać do domu.

W tym dniu odwiedziliśmy 
ponadto Kino Helios, w którym 
obejrzeliśmy film „Ralf Demolka”. 

W trakcie zimowego wypoczynku 
został także zorganizowany 
wyjazd do Teatru Lalki i Aktora 
KUBUŚ. Dzieci obejrzały senty-
mentalny spektakl „Pod adresem 
marzeń”, a także wzięły udział 
w warsztatach prowadzonych 
przez aktorkę i miały okazję 
zwiedzić pracownię, w której 
powstają lalki.

Nasze feryjne wyjazdy koń-
czyły się wizytą w restauracji 
McDonald’s, gdzie dzieci otrzy-
mywały poczęstunek ufundo-
wany przez Gminną Komisję ds. 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. Na zakończenie ferii 
zaprosiliśmy dzieci na zabawę 
karnawałową do sali OSP w Jedliń-
sku. Zapewniliśmy uczestnikom 
dobrą zabawę, szereg animacji, 
np. zamykanie człowieka w bańce 
mydlanej, malowanie twarzy, gra 
w Twistera, konkurs na najładniej-
sze przebranie. Po zakończeniu 
gier i zabaw dzieci uczestniczyły 
w zabawie tanecznej.

Anna Malinowska

W sobotę 26 stycznia bieżącego rok w świetlicy w Lisowie 
została zorganizowana zabawa choinkowa dla dzieci, 

przygotowana przez GCKiKF w Jedlińsku – świetlicę w Lisowie 
we współpracy ze Studiem Edukacji Artystycznej „Pinezka”.

Lista atrakcji dla najmłodszych 
była bardzo długa, chętnych do 
tańca i wspólnej zabawy nie 
brakowało. Dzieci z Lisowa i 
okolicznych miejscowości, jak 
przystało na karnawał, prze-
brane i wymalowane rozpoczęły 
ferie w iście zabawowym stylu. 
W przerwie imprezy otrzymały 
słodki poczęstunek. Pod koniec 
zabawy przybył św. Mikołaj, a 
wszyscy z niecierpliwością cze-
kali na swoją paczkę. Niektóre 
dzieci w momencie odbierania 
słodkiego upominku wykazały 
się talentem recytatorskim  
lub wokalnym.

Dziękuję za pomoc w zakupie 
paczek i poczęstunku Państwu 
Dabińskim, Panu Kulińskiemu 
ze Stowarzyszenia w Bartodzie-
jach za ufundowanie soczków 
dla dzieci, Emilii Skłodowskiej 
za pomoc w przeprowadzeniu 
zabaw dla dzieci, Beacie Maj, 
Lucynie i Annie Jabłońskim za 
malowanie dzieciom twarzy. 
Składam podziękowania także 
Panu Tomaszowi, który w tym 
roku odegrał rolę św. Mikołaja 
oraz wszystkim uczestnikom za 
wspólną zabawę.

Urszula Potera

30 grudnia 2018 r. o godz. 18:00 w sali OSP w Jedlińsku 
odbył się koncert gwiazdkowy.

Podczas koncertu wystąpiła 
znakomita artystka Danuta Bła-
żejczyk, której towarzyszyła 
córka Karolina. Licznie zgro-
madzona publiczność miała 
okazję usłyszeć najpiękniej-
sze polskie kolędy i pastorałki,  
a także wspólnie z  artystkami  
je zaśpiewać.

Danuta Błażejczyk zadebiu-
towała w 1985 r. w Opolu pio-
senką „Taki cud i miód”. W 2015 
r. obchodziła jubileusz 30-lecia 

pracy artystycznej. Jest laure-
atką wielu festiwali krajowych  
i zagranicznych. Śpiewa muzykę 
jazzową i rozrywkową. Nagrała 
wiele płyt z muzyką polską i 
standardami światowymi. Znana 
także z występów teatralnych w 
przedstawieniach: „Złe zacho-
wanie”, „Tajemnica Tomka Sawy-
era”. Danuta Błażejczyk jest 
prezesem założonej przez siebie 
Fundacji apetyt na kulturę.

AG
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Rozstrzygnięcie konkursu Wielkanocnego
W piątek 5 kwietnia 2019 r. w GCKiKF w Jedlińsku, miało 

miejsce rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego na Sym-
bol Świąt Wielkanocnych, którego celem było rozwijanie kre-
atywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej, 
promowanie osiągnięć dzieci i młodzieży uzdolnionych pla-
stycznie, wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie 
różnorodnych form i technik plastycznych.

Konkurs, na który wpłynęło 
142 prace, skierowany był do 
dzieci, młodzieży i dorosłych 
mieszkańców gminy.

Jury w składzie Elżbieta Racz-
kowska – główny specjalista ds. 
plastyki w Resursie Obywatel-
skiej w Radomiu, Halina Baran – 
członek Gminnej Komisji ds. Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych i Anna Malinowska 
– kierownik działu kulturalnego 
w GCKiKF, po wnikliwej ocenie 
wszystkich prac postanowiło 
przyznać nagrody i wyróż-
nienia w pięciu kategoriach 
wiekowych.

W pierwszej kategorii wieko-
wej tj. przedszkolaki jury przy-
znało 5 nagród, które otrzymali: 
Antonina Mazur – ZSP Jedlińsk, 
Iga Klocek – ZSP Jedlińsk, Filip 
Zacharski – ZSP Wsola, Gabriela 
Zgierska – PSP Ludwików, Micha-
lina Soból – PSP Bierwce. Wyróż-
nienia w tej kategorii otrzymali: 
Ewa Feruś – ZSP Jedlińsk, Maria 
Więckowska, Karina Konopka, 
Antoni Wieteska – ZSP Jedlanka, 
Nina Bartos – ZSP Jedlińsk.

W drugiej Kategorii wieko-
wej tj. kl. I–III jury przyznało 5 
nagród, które otrzymali: Hubert 
Witek – ZSP Wsola, Kacper Puk – 
PSP Stare Zawady, Szymon Piąt-
kowski – PSP Bierwce, Wiktoria 
Stawczyk – PSP Jedlińsk, Nikola 
Witkowska – ZSP Wsola. W tej 
kategorii wyróżnieni zostali: 
Alicja Romanowska – PSP Stare 
Zawady, Julia Cielniak – PSP 
Bierwce, Nadia Kowalik, Maja 

Wiedro, Szymon Tkaczyk z ZSP 
we Wsoli, Dawid Frączyk – ZSP 
Jedlińsk.

W trzeciej kategorii wieko-
wej tj. kl. IV–VI jury przyznało 7 
nagród, które otrzymali: Wikto-
ria Zawada – ZSP Jedlińsk, Kac-
per Marzec, Jakub Marzec i Julia 
Kozieł – z ZSP we Wsoli, Adrian 
Sadowski, Zuzanna Sadowska 
z PSP w Wierzchowinach, Igor 
Bartos – PSP Stare Zawady. 
Wyróżnienia w tej kategorii 
otrzymują Natalia Szymczak – 
PSP Ludwików, Maja Piwowar-
czyk – PSP Stare Zawady, Adam 
Majchrzak – PSP Wierzchowiny, 
Amelia Urbaniak – PSP Bierwce.

W IV kategorii wiekowej tj. kl. 
VII, VIII i klasy gimnazjalne jury 
przyznało nagrody następują-
cym osobom: Klaudia Durak ZSP 
Jedlińsk, Magdalena Łyczak – ZSP 
Jedlińsk, Julia Drewnowska – PSP 

Bierwce, Pola Olszewska – PSP 
Jedlińsk. W V kategorii tj. dzieci 
wraz z rodzicami komisja przy-
znała 6 nagród i 6 wyróżnień. 
Nagrody otrzymali: Ludwik Skło-
dowski – PSP Bierwce, Paulina 
Wiśniewska – ZSP Wsola, Kalina 
Jemioł, Karina Kalbarczyk, Wikto-
ria Kocińska z ZSP w Jedlińsku, 
Julia Minda – ZSP Wsola. Wyróż-
nienia w tej kategorii otrzymali: 
Dominik Giza – ZSP Jedlińsk, 
Nikola Chęć – ZSP Wsola, Lena 

Prasek – PSP Bierwce, Lena 
Jemioł – ZSP Jedlińsk, Bartłomiej 
Paluch – ZSP Wsola, Hubert Cie-
chocki – PSP Bierwce.

Ponadto jury przyznało  
2 nagrody specjalne. Nagrodę 
Wójta Gminy Jedlińsk otrzymał 
Igor Anduła z ZSP w Jedlińsku, 
a nagrodę księdza dziekana 
Grzegorza Wójcika – proboszcza 
parafii Jedlińsk otrzymał Filip 
Ofiara z PSP w Ludwikowie. 
Zwycięzcy konkursu wielkanoc-
nego otrzymali nagrody z rąk 
Andrzeja Pawluczyka – sekre-
tarza gminy Jedlińsk oraz ks. 
Grzegorza Wójcika – probosz-
cza parafii Jedlińsk. Podczas 
oceny prac najwyżej premio-
wane były te, które wykonane 
zostały samodzielnie. Zwrócono 
także uwagę na dobór mate-
riałów, wrażenie artystyczne  
i pomysłowość autorów.

Jury oraz organizatorzy zachę-
cają dzieci i młodzież do udziału 
w konkursach pielęgnujących 
tradycje świąteczne, pozwala-
jących im nabywać twórczych 
kompetencji.

Anna Malinowska

Przedstawienie dla dzieci
19 marca 2019 r. GCKiKF zaprosiło najmłodszych miesz-

kańców naszej gminy na spektakl „Pippi Skarpetka” 
prezentowany przez artystów z Krakowa.

Było to przedstawienie opo-
wiadające o dziewczynce, która 
mieszka sama w domu, nie cho-
dzi do szkoły i nie przejmuje się 
żadnymi zasadami bezpieczeń-
stwa, poprzez co dość często 
popada w tarapaty. Zamysłem 
twórców tego spektaklu jest 
uzmysłowienie młodym widzom, 
że należy respektować prze-
pisy, aby nie zrobić krzywdy  
innym i sobie.

Spotkanie z bohaterami było 
nie tylko dobrą zabawą, ale 
także ważną lekcją na temat 
znaków drogowych i zasad 
ruchu drogowego. Podczas 
spektaklu widzowie dowie-
dzieli się także, iż istotne jest 
aby się nawzajem szanować  
i uczyć się od siebie bez względu  
na to ile się ma lat.

Anna Malinowska
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Spotkania warsztatowe 
skierowane były do dzieci, 
młodzieży, a także dorosłych 
mieszkańców naszej gminy 
i były doskonałą okazją, aby 
poznać techniki wykonywania 

różnorodnych ozdób. Warsztaty 
bibułkarskie, które odbyły się 23 
marca poprowadzone zostały 
przez Jolantę Falkiewicz, która 
jest doświadczoną rękodziel-
niczką. Pod jej okiem powstały 

przepiękne palmy oraz wio-
senne kwiaty. Kolejne spotkanie 
było okazją do poznania tajni-
ków zdobienia jaj i poprowadziła 
je Maria Ostrowska. Jajka malo-
wane były woskiem, a następnie 
barwione w różnokolorowych 
barwnikach. Uczestnicy zajęć 
wykazali się inwencją twórczą, 
a także dużą kreatywnością.  

W ramach wielkanocnych 
warsztatów zorganizowane 
zostało spotkanie, podczas 
którego uczestnicy ozda-
biali pierniki, których kształty 
nawiązywały do okresu świą-
tecznego. Powstało wiele pier-
nikowych pisanek, zajączków  
i kurczaczków.

Anna Malinowska

Warsztaty wykonywania kart świątecznych

Warsztaty wielkanocne

1 kwietnia 2019 r. w GCKiKF w Jedlińsku odbyły się zaję-
cia plastyczne podczas, których wykonane zostały karty 
okolicznościowe.

Tradycyjnie jak co roku w okresie przedświątecznym w 
GCKiKF zostały zorganizowane warsztaty, które mia-

ły na celu kultywowanie tradycji ludowych związanych  
z okresem wielkanocnym.

Przedmiotowe warsztaty 
zainicjowane zostały przez 
wójta gminy Jedlińsk Kamila 
Dziewierza, który tego dnia 
zaszczycił nas swoją obecno-
ścią. W zajęciach wzięło udział 
około 30 uczniów ze szkół z 
terenu gminy. Celem spotkania 
było rozwijanie kreatywności, 
wyobraźni twórczej, ekspresji 
plastycznej, uwrażliwienie na 
sztukę, kultywowanie tradycji 
świątecznych oraz tworzenie 
warunków do integracji w for-
mie wspólnego tworzenia.

Każdy uczestnik warszta-
tów stworzył co najmniej jedną 
kartkę z motywami świątecz-
nymi. Prace wykonane zostały 
techniką scrapbookingu. 
Uczestnicy zapoznali się z taj-
nikami wykonywania kartek. 
Poznali narzędzia do przycina-
nia i różne wzorniki. W efekcie 
powstało wiele interesujących 
prac, które zostaną wysłane  
w okresie przedświątecznym do 
różnych instytucji. Atmosfera na 
warsztatach była wyjątkowa.

Anna Malinowska
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Aby temu zwyczajowi mogło 
stać się zadość o godzinie 13. 
00 na Rynku  Jedlińskim  nastą-
pił symboliczny akt  przejęcia 
władzy od urzędującego wójta 
gminy przez ,,prastarą miasta 
radę”. Od tego momentu kusaki 
rządzą niepodzielnie gminą aż 
do północy, przeznaczając ten 
czas na zabawę. Podczas tej 
ogólnej wesołości, według tra-
dycji, tego dnia Jedlińsk obiega 
wiadomość przyniesiona 
przez Kantego, odźwiernego 
kościoła, iż Śmierć upiwszy się, 
kosę zgubiła i śpi pod spaloną 
groblą. Mieszczanie postano-
wili więc ją pojmać, i postawić 
przed sądem. Powiadomieni 
o tym zdarzeniu Burmistrz 
wraz z Ławnikami oczekują na 

pochód. Zaczyna się rozprawa 
na  jedlińskim Rynku podczas, 
której Śmierć zostaje oskar-
żona o największe zbrodnie. 
Sąd wysłuchuje oskarżenia  
i wydaje wyrok skazujący. Po 
wykonaniu wyroku przez Kata 
i włożeniu ,,Śmierci”  na wóz 
drabiniasty, barwny korowód 
udał się  na plebanię po zgodę 
na pochówek. W ostatni dzień 
karnawału Jedlińsk rozbrzmie-
wał występami zespołów  
i kapeli ludowych. W tym roku 
wystąpili m.in. zespół Czer-
wone Korale, Kub Seniora z 
Jedlińska, zespół  Bierwiecka 
Biesiada, Kapela Krzysztofa  
Rokicińskiego, zespół Czerwona 
Jarzębina i Kapela Henryka 
Giedyka, zespół Ludwiczanki  

i kapela braci Urbańczyków 
oraz  Jedlińskie Raczki z  ZSP 
z Jedlińska. Całości dopełniły 
występy Zespołu BOYS z takimi 
hitami jak ,,Jesteś szalona” czy  
,,Wolność” oraz Gama Dance. 
Pomimo wietrznej aury wszy-
scy bawili się znakomicie, 
panowała radosna atmosfera, 
a uczestnicy imprezy zostali 
poczęstowani tradycyjną gro-
chówką przez organizatorów. 
Dodatkową atrakcją dla wszyst-
kich zebranych gości były 
liczne kramy ze słodkościami 
dla najmłodszych oraz stoiska  
z rękodziełem ludowym. 

Zanim jednak nastąpił kul-
minacyjny dzień karnawału w 
kusą niedzielę  odbył się  po 

raz IX Zapustowy Bal Kobiet.  
W tym roku pod wieloznacznym 
tytułem „Anioł nie kobieta”. Uro-
czystego otwarcia balu w którym 
wzięło  udział 180 pań dokonał 
wójt gminy  Kamil Dziewierz. W 
trakcie balu zostały również wrę-
czone nagrody za najciekawszy 
strój karnawałowy, a otrzymały 
je: Patrycja Bartula -Jakubowska 
(I-miejsce), Barbara Makulska 
(II-miejsce), Magdalena Czyż (III 
miejsce)  Natomiast w ponie-
działek w Sali Ochotniczej Straży 
Pożarnej odbył się koncert zna-
nej artystki, Haliny Frąckowiak, 
która zaprezentowała jedlińskiej 
publiczności min. takie przeboje 
jak  Dancing Queen”, ,,Serca 
gwiazd”. 

Ścięcie Śmierci w Jedlińsku 
5 marca br. na jedlińskim Rynku pojawiły się barwne 

postacie, np.: diabły, rybacy, policjanci, para młoda, 
krakowiacy, Cyganie, niedźwiedź i inni. Swawole 
przebierańców pojawiających się na ulicach od wczesnych 
godzin rannych są nieodzownym symbolem  końca 
karnawału, podczas którego nastąpiło odtworzenie 
wielowiekowego widowiska obrzędowego „Ścięcie Śmierci”. 
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Od  dziewięciu lat  ostatnie 
trzy dni  karnawału nawiązują 
do dawnych tradycji miejsco-
wości i są firmowane wspólną 
nazwą  Jedlińskie Zapusty

W obchodach „Kusego 
wtorku” w Jedlińsku uczestni-
czyli przedstawiciele władz: 
m.in.: Adam Bielan – wicemar-
szałek Senatu, Anna Kwiecień – 
poseł na Sejm, Waldemar Trelka 
– starosta radomski, Krzysztof 
Murawski – przewodniczący rady 
powiatu, Teodozja Bień – wice-
przewodnicząca rady powiatu, 
Ryszard Dziura i Zdzisław 

Mroczkowski – radni powiatowi, 
Łukasz Kurek – przewodniczący 
rady gminy wraz z radnymi 
gminy, Paweł Dziewit – wójt 
gminy Gózd, Elżbieta Zasada 
– dyrektor Wydziału Zamiejsco-
wego WFOŚiGW w Radomiu, 
Agnieszka Pasek – kierownik 
Biura Powiatowego ARiMR w 
Radomiu, Monika Pachniewska 
– kierownik Placówki Tereno-
wej KRUS w Radomiu, podinsp. 
Robert Hodio – p.o. Komendanta 
Miejskiego Policji w Radomiu, 
asp. sztab. Łukasz Sieczak – 
komendant Komisariatu Policji 
w Jedlińsku, mł. bryg. Paweł 

Tuzinek – p.o. zastępcy Komen-
danta Miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Radomiu, ks. 
kan. Grzegorz Wójcik – proboszcz 
parafii Jedlińsk, ks. Edward 
Mosioł – proboszcz parafii Sucha, 
ks. Piotr Klepaczewski – wika-
riusz parafii Jedlińsk.

Centrum Kultury składa 
podziękowanie za pomoc finan-
sową Starostwu Powiatowemu 
w Radomiu na realizację przed-
sięwzięcia ,, Ścięcie Śmierci”. 
Ponadto  Gminne Centrum 
Kultury  i Kultury Fizycznej w 
Jedlińsku otrzymało  od Mini-

sterstwa Kultury i Dziedzictwa  
Narodowego dofinansowanie na 
realizację widowiska obrzędo-
wego Ścięcie Śmierci   w ramach  
projektu  kultura  ludowa  i tra-
dycyjna,  kwotę 20.000,00 zł.

W imieniu Gminnego Cen-
trum Kultury i Kultury Fizycznej  
w Jedlińsku składam serdeczne 
podziękowania wszystkim oso-
bom, które przyczyniły się do 
organizacji widowiska plenero-
wego. Dziękuję mieszkańcom 
za wspólne odtworzenie wido-
wiska  obrzędowego, zespołom 
folklorystycznym za występy   
oraz innym osobom, bez których 
organizacja tego wydarzenia 
nie byłaby możliwa. Pragnę rów-
nież podziękować całej ekipie 
technicznej, Ochotniczej Straży 
Pożarnej, Policji i Orkiestrze.  
Dziękuję również  przedstawi-
cielom  prasy: Telewizja  Polska  
Program 3   Warszawa, Radio 
Dla Ciebie ,Radio Plus, Radio 
Kielce, Radio Rekord,  Echo 
Dnia, Gość niedzielny, Tygodnik 
Oko,  Jedlińsk TV, TV  Ziemia 
Jedlińska, 7 dni, Radom news.
pl, Portal Twój radom.pl i mój 
radom.pl, Portal radom 24.pl,  
portal Co za dzień.

Agnieszka Gryzek
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III Gala Sportu Szkolnego Gminy Jedlińsk
W sobotę 16 lutego 2019 r. w ZSP w Jedlińsku odbyła się III Gala Sportu 

Szkolnego Gminy Jedlińsk. Podczas gali nagrodzeni zostali uczniowie i 
absolwenci szkół z terenu gminy Jedlińsk, którzy w 2018 roku odnieśli sukce-
sy w sporcie.

Statuetkami zostało nagro-
dzonych ponad 250 uczniów 
za osiągnięcia sportowe  
w dyscyplinach takich jak: 
lekkoatletyka, strzelectwo, 
piłka nożna, koszykówka, mi-
nihokej, piłka ręczna, tenis 
stołowy i ziemny, karate.

W trakcie gali nagrodą spe-
cjalną został uhonorowany 
Roman Małek - od ponad 20 
lat związany z klubem piłkar-
ski GKS Jedlińsk.

Po części oficjalnej gali, 
młodzi sportowcy wraz z go-
śćmi gali zostali zaproszeni 
na tort ufundowany przez 
Piekarnię Expuch Teodozji  
i Marka Jaworskich.

W gali wzięli udział między 
innymi: Adam Bielan – wice-
marszałek Senatu RP, Anna 
Kwiecień – poseł na Sejm 
RP, Kamil Dziewierz – wójt 
gminy, Łukasz Kurek – prze-
wodniczący rady gminy wraz 
z radnymi, Teodozja Bień  
i Ryszard Dziura – radni po-
wiatu radomskiego, Włodzi-
mierz Bojarski – zastępca 
naczelnika Wydziału Promo-
cji i Rozwoju Powiatu, An-
drzej Pawluczyk – sekretarz 
gminy, Zygmunt Kobylar-
czyk – prezes GKS Drogowiec 
Jedlińsk, dyrektorzy szkół  
i jednostek organizacyjnych 
gminy, a także nauczyciele, 
trenerzy i rodzice nagrodzo-
nych sportowców.

Nagrody dla sportowców 
zostały ufundowane przez 
Gminę Jedlińsk oraz firmę 
Kratki Marek Bal ze Wsoli.
Kolejna gala – w 2020 r. – od-
będzie się w Zespole Szkolno
-Przedszkolnym we Wsoli.
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III Gala Sportu Szkolnego Gminy Jedlińsk
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Jedlińsk, ul. Warecka 4
tel. 516 722 433

Zapraszamy
7:00 - 18:00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, składamy 
najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, 

mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego optymizmu oraz samych 
sukcesów życzą Dyrekcja oraz pracownicy SPZOZ w Jedlińsku.

8 marca 2019 r. w sali OSP w Jedlińsku odbyła się 
uroczystość z okazji nadania Medali za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie.

Jubileusze Małżeńskie

Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej nadał odznaczenia  
14. parom z terenu gminy 
Jedlińsk, których związki mał-
żeńskie trwają 50 lat lub dłużej.

Medale otrzymali:
• Elżbieta i Władysław Berlińscy 
– 51 lat
• Janina i Roman Bieniek – 
51 lat
• Henryka i Alfred Dobrowolscy 
– 52 lata
• Gabriela i Tadeusz Góreccy – 
51 lat
• Krystyna i Jan Graniak
 – 51 lat
• Anna i Leszek Jeromin 
– 51 lat
• Marianna i Jerzy Jesionek 
– 52 lata
• Marianna i Julian Lipiec 
– 60 lat
• Anna i Tadeusz Piwowarczyk 
– 52 lata
• Ewa i Aleksander Płatos 
– 51 lat
• Anna i Stanisław Rędzia 
– 52 lata
• Janina i Jan Warmijak 
– 60 lat

• Marianna i Stanisław Wójcik 
– 51 lat
• Wiesława i Jerzy Ziółek 
– 52 lata

Uroczystość została poprze-
dzona mszą świętą w kościele 
parafialnym w Jedlińsku odpra-
wioną w intencji Jubilatów przez 
ks. kan. Grzegorza Wójcika.

W imieniu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej odznaczenia 
parom małżeńskim, składając 
gratulacje i życzenia, wręczyli: 
Kamil Dziewierz – wójt gminy 
Jedlińsk oraz Krzysztof Muraw-
ski – kierownik radomskiej dele-
gatury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego. W uroczystości 
wzięli udział także: Anna Kwie-
cień – poseł na Sejm, Łukasz 
Kurek – przewodniczący rady 
gminy, Teodozja Bień – wice-
przewodnicząca rady powiatu 
radomskiego, radny gminy 
Jedlińsk Robert Rędzia, skarb-
nik gminy Ilona Starzyńska, Ewa 
Koper – kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego, Agnieszka Gryzek – 
dyrektor GCKiKF w Jedlińsku.

Gratulacje jubilatom przesłał 

także Zbigniew Kuźmiuk – poseł 
do Parlamentu Europejskiego.

Po części oficjalnej odbyło 
się spotkanie, w trakcie którego 
dzieci z Niepublicznego Przed-
szkola „Gumisiowa Kraina” w 
Jedlińsku przedstawiły program 
okolicznościowy.

Przez całe spotkanie jubila-
tom przygrywał Wacław Imiołek 
z Jedlanki oraz Dariusz Religa  
z Jedlińska.

Wszystkim parom gratulu-
jemy serdecznie wytrwało-
ści i życzymy kolejnych lat  
w zdrowiu!
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O znalezisku został powia-
domiony posterunek Milicji 
Obywatelskiej w Jedlińsku,  
a następnie Komenda Woje-
wódzka MO w Radomiu.

Postępowanie wyjaśnia-
jące prowadził Wydział Śled-
czy. Przesłuchano pracowni-
ków, którzy dokonali znalezi-
ska. Wskazali oni osoby, które 
mogły mieć wiedzę na temat 
znalezionych zapalników. 
Przesłuchano w tej sprawie 
cztery osoby: Wiktora Chodo-
wicza, Antoniego Gołębiow-
skiego, Kazimierza Mrozie-
wicza i Zbigniewa Fijałkie-
wicza. Wszyscy przesłuchani 
potwierdzili pochodzenie 
zapalników i swój udział w 
ich produkcji. W zachowa-
nych notatkach z przesłuchań 
zachowały się relacje bezpo-
średnich uczestników tam-
tych zdarzeń które pozwalają 
odtworzyć proces produkcji i 
dystrybucji zapalników.

Drewniane skrzyneczki  
o ściśle określonych rozmia-
rach montował z dostarczo-
nych przez Józefa Fijałkie-
wicza elementów Antoni 

Gołębiowski. Wyproduko-
wane zapalniki były zabez-
pieczane wazeliną i pako-
wane do skrzyneczek. Dys-
trybucja zapalników nie była 
łatwym zadaniem. Jednym  
z miejsc, skąd je odbierano 
był właśnie kościół parafialny 
w Jedlińsku, gdzie można było 
je skutecznie ukryć i skąd 
bezpiecznie odebrać. Orga-
nizatorem przerzutu zapalni-
ków w miejscowym kościele 
był organista Józef Ziembicki,  
a odbywało się to za wiedzą  
i przyzwoleniem ówczesnego 
proboszcza parafii. W latach 
1942–1944 wyprodukowano 
ponad 6000 zapalników.

Na wieść o znale-
zisku Zarząd Woje-
wódzki ZBOWiD – jedyna  
w tamtych czasach oficjal-
nie działająca organizacja 
kombatancka zwróciła się 
z prośbą do ówczesnego 
komendanta wojewódzkiego 
Mariana Mozgawy z prośbą 
przekazanie choć części roz-
brojonych zapalników orga-
nizacji w celu ich zachowa-
nia na potrzeby Izb Pamięci,  

w których starano się groma-
dzić pamiątki z czasów oku-
pacji. Były one bowiem mate-
rialnym dowodem istnienia 
konspiracyjnej wytwórni na 
terenie Jedlińska. Starania o 
zachowanie zapalników speł-
zły na niczym. Dokumenty 
zachowane w archiwach IPN 
dokładnie pokazują cynizm 
ówczesnej władzy. Zarząd 
ZBOWiD zwrócił się z prośbą  
o przekazanie rozbrojonych 
zapalników 21 grudnia 1978 
roku. Odpowiedź informu-
jącą o zniszczeniu w trak-
cie rozbrajania w jednostce 
wojskowej w Dęblinie, a co 
się z tym wiąże niemożno-
ści przekazania ekspona-
tów do Zarządu wysłano  

5 stycznia 1979 roku. Były 
nawet wyrazy ubolewania  
z tego powodu.

Daty jednak nie kłamią. Do 
jednostki w Dęblinie zapal-
niki zostały przekazane w 
celu rozbrojenia 11 stycznia. 
Na sześć dni przed ich prze-
kazaniem podano informację 
o ich zniszczeniu podczas 
rozbrajania. Mamy do czynie-
nia z „proroctwem” komen-
danta Mozgawy czy celowym 
działaniem mającym na celu 
zniszczenie wszystkich mate-
rialnych dowodów działań 
polskiego podziemia AK? Co 
faktycznie stało się ze znale-
ziskiem – nie wiadomo. Bez-
spornym jest fakt, ze dotarły 
do dęblińskiej jednostki. 
Dziś mogły by być ekspo-
natami muzealnymi. Jednak  
w tamtych czasach AK i 
jej działalność były nie-
wygodnymi tematami, 
które nie mogły istnieć  
w przestrzeni publicznej.

Wydawać by się mogło, że  
w tym miejscu kończy się 
historia odnalezionych i bez-
powrotnie utraconych zapal-
ników. Jest jednak inaczej 
– jeden z uczestników konspi-
racyjnej produkcji Zbigniew 
Fijałkiewicz przez lata jak 
relikwię przechowywał – być 
może jedyny – zachowany 
egzemplarz zapalnika, który 
ukrył po próbnej detonacji 
jakiej były poddawane w cza-
sie produkcji. Być może kie-
dyś znajdzie godne miejsce, 
by świadczyć o tamtych cza-
sach i ludziach.

Grażyna Wasilewska

Przywracamy pamięć...
W grudniu 1978 roku w czasie prac remontowych   

kościele w Jedlińsku znaleziono ukrytą za 
zmurszałą deską skrzyneczkę o wymiarach 15x15x50 
cm, w której znajdowało się 155 sztuk zapalników do 
granatów tzw. „sidolek”, które były wytwarzane przez 
członków miejscowej placówki AK. 
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Komunikaty, informacje
Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków
Wójt Gminy Jedlińsk informuje, iż ruszył kolej-

ny nabór wniosków o udzielenie dofinanso-
wania do budowy biologicznych przydomowych 
oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Jedlińsk.  
Wnioski będą przyjmowane do 28.06.2019 r.

W związku z powyższym, 
osoby fizyczne i prawne, wspól-
noty mieszkaniowe, użytkownicy 
wieczyści oraz przedsiębiorcy 
czy jednostki sektora finansów 
publicznych będące gminnymi lub 
powiatowymi osobami prawnymi, 
mogą ubiegać się o dofinanso-
wanie do budowy biologicz-
nych przydomowych oczysz-
czalni ścieków, które obejmuje 
częściowy zwrot wydatków 
poniesionych na zakup i montaż 
oczyszczalni służących do odpro-
wadzania ścieków z nieruchomo-
ści zlokalizowanych na terenie 
gminy Jedlińsk. Dofinansowaniem 
mogą zostać objęte inwesty-
cje zlokalizowane na obszarach 
dotychczas nieskanalizowanych, 
zlokalizowanych na terenie 
gminy Jedlińsk, za wyjątkiem tych 
miejscowości, gdzie rozpoczęto 
budowę kanalizacji sanitarnej, 

uzyskano pozwalanie na budowę 
kanalizacji sanitarnej bądź na 
terenach wskazanych prze Gminę 
do skanalizowania w okresie naj-
bliższych pięciu lat. Dopuszcza 
się przyznanie dotacji na budowę 
przydomowych oczyszczalni w 
miejscowości skanalizowanej 
lub przewidywanej do skanalizo-
wania systemem zbiorczym, w 
przypadku gdy podłączenie nieru-
chomości do sieci kanalizacyjnej 
jest technicznie lub ekonomicznie 
nieuzasadnione.

Dofinansowanie udzielane 
jest w formie dotacji na pod-
stawie złożonego komplet-
nego wniosku. Wnioskodawca 
na budowę przydomowej oczysz-
czalni może uzyskać dotację do 
50% kosztu całkowitego (zakup 
wraz z montażem oczyszczalni) 
udokumentowanego na podsta-
wie faktur lub rachunków, lecz 

nie więcej niż 4.000,00 zł (słow-
nie: cztery tysiące złotych), przy 
czym do kosztów nie zalicza się 
kosztów własnej robocizny oraz 
kosztów związanych ze sporzą-
dzeniem dokumentacji, kosztów 
opracowania projektu instalacji, 
wymaganych prawem pozwoleń, 
nadzoru budowlanego, itp.

Wnioski wraz z wymaganymi 
załącznikami należy składać 
do Urzędu Gminy w Jedlińsku 
w wyżej wskazanym terminie 
(wzory wniosków do pobrania 
w pok. nr 03 Urzędu Gminy lub  

na stronie internetowej).
UWAGA – Wnioski będą rozpa-

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

Dodatkowe informacje udzie-
lane są w Urzędzie Gminy  
w Jedlińsku, pok. nr 03 lub pod  
nr tel. 48 32 13 098.

Kolejowa komunikacja zastępcza
W związku z rozpoczętą przez PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. modernizacją linii kolejowej nr 8 Radom – Warszawa, 
obejmującej odcinek Radom – Strzyżyna, spółka Koleje Mazo-
wieckie informuje o uruchomieniu zastępczej komunikacji au-
tobusowej (zwanej dalej ZKA), realizowanej autobusami dro-
gowymi za odwołane pociągi pasażerskie spółki KM.

Przewozy w ramach ZKA będą 
realizowane codziennie, cało-
dobowo, z zatrzymaniem na przy-
stankach: Radom PKS, Lesiów 
PKP, Bartodzieje PKP, Wola Bier-
wiecka PKP, Kruszyna PKP, Dobie-
szyn PKP, Strzyżyna PKP.

Komunikacja zastępcza będzie 
obowiązywała do 10 lipca 2019 r.

Rozkład jazdy autobusów 
ZKA oraz pozostałe informa-
cje zamieszczone zostały na 
stronie internetowej Spółki KM:  
www.mazowieckie.com.pl.

WyPalanie JeSt ZabrOniOne
Zagraża życiu
niSZcZy PrZyrOdę
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Informujemy mieszkańców gminy Jedlińsk 
o możliwości zaadoptowania psa ze schroniska 

dla bezdomnych zwierząt w Urbanowie.
Wszystkie psy posiadają aktualne badania.

Tel. kontaktowy: 605 656 727.
Zdjęcia wraz z opisami psów dostępne są na stronie 

internetowej: www.jedlinsk.pl/adopcja

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

wysterylizowania/wykastrowania swoich pupili, 
korzystając z dofinansowania 

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

Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod numerami telefonów: 

48 32 13 098 lub 605 656 727.

Grzegorz Rokiciński, leśniczy Nadleśnictwa 

Radom w 2019 r. pełni dyżury we wtorki w godz. 

9:00–12:00 w następujących terminach:

kwiecień: 16; maj: 14, 21, 28; czerwiec: 4, 11, 18; 

lipiec: 2, 9; sierpień: 6 (zastępstwo), 20, 27; wrze-

sień: 10, 17, 24; październik: 8, 15, 22; listopad: 12, 

19, 26; grudzień: 3, 10, 17.   Tel. 696 454 316

Płatności bezpośrednie w roku 2019
Wniosek o przyznanie płatności wraz z wyma-

ganymi załącznikami (dokumentami), składa się  
w terminie do dnia 15 maja 2019.

Wniosek o przyznanie płatności może być także zło-
żony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie 
składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2019r. 
Za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia  
16 maja 2019 r., stosowane będzie zmniejszenie  
płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. 

OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA 
ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH 

I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorni-
ków bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewiden-
cji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości zabudowanych, 
z których nieczystości płynne odprowadzane są do szamba lub przydo-
mowej oczyszczalni ścieków zobowiązani są do niezwłocznego wypeł-
nienia i dostarczenia stosownego zgłoszenia do Urzędu Gminy w Jedliń-
sku, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk, pok. nr 03.

Podczas przeprowadzanych kontroli będą sprawdzane umowy oraz 
rachunki potwierdzające systematyczny wywóz nieczystości ciekłych  
w ilościach zgodnych z liczbą zamieszkałych osób na posesji oraz przy-
jętymi normami zużycia wody. Wywóz nieczystości powinien odby-
wać się przez przedsiębiorcę, który otrzymał zezwolenie Wójta Gminy 
Jedlińsk, na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy 
Jedlińsk. Wykaz firm posiadających stosowne zezwolenie dostępny jest 
w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej gminy.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy pok. 03 oraz na  
stronie internetowej w zakładce ochrona środowiska.

Ministerstwo Rolnictwa opubli-
kowało długo przygotowywany  
i długo oczekiwany projekt roz-
porządzenia zmieniającego roz-
porządzenie w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach działania „Płatności dla 
obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub 
innymi szczególnymi ograniczeniami” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2014–2020.

Zgodnie z tym rozporządzeniem teren gminy 
Jedlińsk został w całości objęty działaniem  „Płat-
ności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi  
lub innymi szczególnymi ograniczeniami” (ONW). 

Rolnicy od 2019 roku w ramach tego programu 
mogą  pozyskać dodatkowe środki dla gospodar-
stwa rolnego. O płatność tą można się ubiegać 
przy składaniu wniosków obszarowych do ARIMR. 



24

Z życia szkół
PSP w Bierwcach

Tradycyjnie już grudzień zakoń-
czyliśmy jasełkami w wykonaniu 
uczniów naszej szkoły, a także 
spotkaniem przy wigilijnym stole. 
Pełni optymizmu wkroczyliśmy w 
nowy rok kalendarzowy.

Z korytarza szkolnego…
Tuż przed końcem roku nastąpiło 

rozstrzygnięcie szkolnych konkur-
sów plastycznych pt. „Świąteczna 
bombka z logo SKO”, w którym 
mogli wziąć udział uczniowie z klas 
I i II, a także „Kartka świąteczna z 
motywem SKO” – przeznaczonym 
dla klas IV–VI”.

W PSP w Ludwikowie odbyło się 
uroczyste podsumowanie Gmin-
nego Konkursu Profilaktycznego 
„Żyję zdrowo – nie ulegam nało-
gom”. Miło nam poinformować, że II 
miejsce w kategorii przedszkolaki 
zdobył Damian Woźniak z OPB, a 
Milena Markiewicz z kl. II uzyskała 
III miejsce w kategorii kl. I–III.

Dużym osiągnięciem jest 
również wyróżnienie Aleksan-
dry Wójcik z OPB w Powiato-
wym Konkursie Plastycznym  
„Mój pluszowy miś”.

Sport 
Jest nam niezmiernie miło ogło-

sić, że nasi chłopcy zajęli III miejsce 
w Gminnym Turniej Piłki Siatkowej.

III Gala Sportu Szkolnego
Podczas uroczystości, która 

miała miejsce w ZSP w Jedlińsku, 
nagrodzeni zostali uczniowie z 
terenu gminy Jedlińsk, którzy w 
2018 r. odnieśli sukcesy sportowe. 
Z naszej szkoły zostało wyróżnio-
nych trzech uczniów: Karol Majku-
siak i Szymon Majkusiak za osią-
gnięcia w Indywidualnych Biegach 
Przełajowych. Natomiast Cezary 
Piątkowski znalazł się w 10 naj-
lepszych sportowców w katego-
rii Open kl. VII–VIII za osiągnięcia 
w karate. Nagrodzeni uczniowie 
otrzymali statuetki i gratulacje, a 
Cezary Piątkowski nagrodę finan-
sową. Jesteśmy dumni z naszych 
sportowców i cieszymy się, że 
mogli oni godnie reprezentować 
naszą społeczność szkolną.

Spotkanie z Radną Gminy 
Jedlińsk – Panią Ewą Ofiarą

W styczniu, na zaproszenie 
uczniów klasy VIII oraz nauczy-
cielki WOS Pani Katarzyny Ste-
fańskiej, zawitała do nas radna 
wsi Bierwce, Jeziorno i Kruszyna 
–Pani Ewa Ofiara. Głównym powo-
dem spotkania była omawiana 
tematyka zajęć z WOS - działania 
samorządu terytorialnego. Ucznio-
wie przeprowadzili z gościem 
wywiad, dotyczący kompetencji 
władz Gminy Jedlińsk. Spotkanie to 
poszerzyło wiedzę, zaś otwartość 
gościa sprawiła, ze przebiegło ono 
w bardzo sympatycznej atmosfe-
rze. Serdecznie dziękujemy Pani 
Radnej za przybycie.

„Bezpieczny 
Pierwszoklasista”
18 stycznia 2019 r. ucznio-

wie klasy I i II, wspólnie z wycho-
wawcami i dyrektor Elżbietą 
Łobodą, wzięli udział w spotkaniu 
z przedstawicielem Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Radomiu. Spotkanie to odbyło 
się w ramach akcji „Bezpieczny 
Pierwszoklasista”. W jego trakcie 
najmłodsi uczestnicy ruchu drogo-
wego obejrzeli film pt. „Odblaski 
nocą”, który przypomniał o obo-
wiązku noszenia odblasków. Celem 
akcji była popularyzacja przepisów 
ruchu drogowego i zasad bezpiecz-
nego zachowania się na drodze, a 
przede wszystkim wpojenie tych 
zasad najmłodszym.

Szkolne uroczystości…
„Za wielkie serce…” – pod takim 

hasłem odbyła się tegoroczna 
akademia z okazji Dnia Babci i 
Dnia Dziadka. Jak co roku licznie 
przybyli na nią goście, by móc 
obejrzeć występy wnuków. Przy 
słodkim ciasteczku i herbatce, z 
uśmiechem na twarzy, serdecznie 
powitani przez dyrektor Elżbietę 
Łobodę, wysłuchali programu arty-
stycznego przygotowanego przez 
uczniów szkoły pod opieką wycho-
wawczyń. Na koniec występów 
uczniowie zaśpiewali ,,Sto lat ” i 
wręczyli babciom i dziadkom upo-
minki. Wierzymy, że to spotkanie 

na długo pozostanie w pamięci 
naszych gości. Rodzicom raz jesz-
cze składamy serdeczne podzięko-
wanie za pomoc w przygotowaniu 
uroczystości, jak również za tort i 
słodki poczęstunek.

W sobotę 26 stycznia miała 
miejsce zabawa choinkowa. Tra-
dycyjnie już wszyscy znakomicie 
się bawili, co zawdzięczamy dobrej 
muzyce i wyjątkowo przyjaznej 
atmosferze. Wiele radości przynio-
sły też liczne konkursy i zagadki. 
Razem z uczniami, nauczycielami 
i zaproszonymi gośćmi bawił się 
także Święty Mikołaj, który wręczył 
wszystkim dzieciom paczki ze słod-
kościami.

Zwyczaje walentynkowe już 
na dobre zakorzeniły się w naszej 
szkole. Dzień 14 lutego upłynął 
w atmosferze miłości i przyjaźni. 
Każdy miał możliwość przesłać 
wybranej osobie walentynkę z 
wyrazami przyjaźni, koleżeństwa, 
bądź miłości. W holu szkoły przygo-
towana została skrzynka, do której 
można było wrzucać walentynki 
dla wybranka lub wybranki. Nad 
całością czuwały opiekunki SU: 
Małgorzata Jemiołek i Ewa Kobza.

Dzień Kobiet to wyjątkowy 
dzień, kiedy szczególnie podkre-
ślana jest wartość płci pięknej. Wie-
dzą o tym doskonale dzieci z młod-
szego oddziału przedszkolnego 
OA, które wraz z wychowawczynią 
Malwiną Ofiarą, przygotowały pro-
gram artystyczny, aby uczcić ten 
dzień. Pięknie, wiosennie ubrane 
maluszki z dużym przejęciem recy-
towały wiersze i śpiewały piosenki 
dla pań. Jednak występy najmłod-
szych nie były jedyną atrakcją 
tego dnia. Drugą część akademii 
stanowił pokaz mody wiosennej, 
w którym oprócz dzielnych przed-
szkolaków wzięły również udział 
uczennice klasy piątej. Przedsta-
wiciele samorządu uczniowskiego 
także pamiętali o paniach, którym 
złożyli najserdeczniejsze życzenia 
i wręczyli laurki. Na zakończenie 
akademii odśpiewane zostało „Sto 
lat” dla wszystkich pań.

Narodowy Dzień Pamięci „Żoł-
nierzy Wyklętych”

1 marca delegacja uczniów 
naszej szkoły, wraz z dyrektor 
Elżbietą Łobodą oraz przedstawi-
cielami rady pedagogicznej i rady 

rodziców, uczestniczyła w gmin-
nych obchodach poświęconych 
pamięci „żołnierzy wyklętych”.  
W tym roku uroczystości te miały 
szczególny charakter, gdyż ucznio-
wie naszej szkoły byli odpowie-
dzialni za przygotowanie programu 
artystycznego, który został zapre-
zentowany w kościele w Jedlińsku. 
Program artystyczny przedstawiał 
historię i losy „żołnierzy wyklę-
tych”, skupiając się przede wszyst-
kim na jednej postaci – Danucie 
Siedzikównie, pseudonim „Inka”. 
Młodzi aktorzy włożyli dużo pracy 
i serca w przygotowanie przed-
stawienia, za co należą im się 
szczególne podziękowania. Ich 
gra wypadła wspaniale i była przy-
czyną wielu wzruszeń.

Za włożoną pracę dziękujemy: 
dyrektor Elżbiecie Łobodzie, Kata-
rzynie Stefańskiej, Ewelinie Gór-
skiej, Monice Skwirowskiej i Artu-
rowi Sułkowi. Szczególne podzię-
kowanie kierujemy również do 
Doroty Król, bez pomocy której nie 
byłoby tak wspaniałej dekoracji.

Po przedstawionym progra-
mie artystycznym miała miejsce 
msza święta w intencji poległych, 
a następnie, wszyscy uczestnicy 
uroczystości udali się pod pomnik 
poświęcony żołnierzom Armii Kra-
jowej i członkom innych organizacji 
niepodległościowych, którzy wal-
czyli i oddali życie za Ojczyznę w 
latach 1939–1956. Po przemowie 
wójta Kamila Dziewierza, delega-
cje złożyły kwiaty pod pomnikiem, 
oddając w ten sposób wyraz sza-
cunku, patriotyzmu i pamięci o żoł-
nierzach niezłomnych.

20 lutego w ramach zajęć z 
doradztwa zawodowego ucznio-
wie kl. VII i VIII wraz z wychowaw-
cami: Małgorzatą Jemiołek i Joanną 
Sitek uczestniczyli w konferencji 
pt. „Pracodawcy kluczowymi part-
nerami szkół –  potrzeby pracodaw-
ców a kształcenie branżowe”. Orga-
nizatorami wydarzenia był Zespół 
Szkół Zawodowych im. mjra Hen-
ryka Dobrzańskiego „Hubala” oraz 
Mazowieckie Samorządowe Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli. W 
konferencji uczestniczyli również 
pracodawcy z branży metalowej, 
samochodowej i lotniczej.

Monika Skwirowska
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Żyję zdrowo 
– nie ulegam nałogom
13 grudnia 2018 roku odbyło 

się podsumowanie Gminnego 
Konkursu Profilaktycznego „Żyję 
zdrowo – nie ulegam nałogom”, 
który nasza szkoła realizowała 
we współpracy z Gminną Komisją 
ds. Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych.

Na konkurs wpłynęło 47 prac 
plastycznych, wykonanych różno-
rodnymi technikami. Uczestnicy 
rywalizowali w czterech katego-
riach wiekowych, tj. dzieci z OP, 
uczniowie klas I–III, uczniowie klas 
IV–VI, uczniowie klas VII–VIII.

Swoją obecnością zaszczycili 
nas wójt gminy Jedlińsk Kamil 
Dziewierz, przewodniczący rady 
gminy Jedlińsk Łukasz Kurek, 
główny specjalista ds. oświaty 
Ewa Bartula, dyrektor CUW Mag-
dalena Kolasa, kierownik GOPS 
Urszula Romanowska, dyrektor 
GCKiKF Agnieszka Gryzek, dyrek-
tor GBP Bożena Starzyńska, radny 
gminy Jedlińsk Tomasz Plewiński, 
dyrektor ZSP w Jedlińsku Elż-
bieta Religa, uczestnicy konkursu 
ze wszystkich szkół na terenie  
gminy wraz z opiekunami.

W części artystycznej uczniowie 
naszej szkoły zaprezentowali spe-
cjalnie na tę okazję przygotowany 
program o treściach profilaktycz-
nych. Laureaci i uczestnicy kon-
kursu otrzymali nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Gminną Komi-
sję ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Jedlińsku oraz 
nagrody książkowe ufundowane 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Jedlińsku. Na zakończenie wszy-
scy goście zaproszeni zostali  
na słodki poczęstunek.

Narodził się Bóg dziecina
Ostatniego dnia przed zimową 

przerwą świąteczna społeczność 
szkolna PSP im. Jana Pawła II  
w Ludwikowie, zgodnie z wielolet-
nią tradycją, celebrowała święta 
Bożego Narodzenia. O godzinie 
9:00 rozpoczęły się jasełka, które 
przygotowały dzieci z oddziałów 
przedszkolnych pod kierunkiem 
wychowawczyń – Iwony Muraw-
skiej i Marty Ulman. O oprawę 
muzyczną przedstawienia zadbał 
Dariusz Makarewicz. Uroczy-
stość, z udziałem zaproszonych 
rodziców, rozpoczęła dyrektor 
Małgorzata Sobień, która zło-
żyła wszystkim zgromadzonym 
serdeczne życzenia świąteczne  
i noworoczne.

Mali aktorzy doskonale wywią-
zali się ze swojego zadania, choć 
występy przed tak licznie zgroma-
dzoną publicznością nie należą do 
najłatwiejszych.

Król Julian i inni
Tegoroczna zabawa karnawa-

łowa, która odbyła się 26 stycznia, 
przebiegała w nietypowej scenerii 
zainspirowanej kultowym filmem 
„Madagaskar”. Ściany sali gim-
nastycznej zdobiły palmy, liany  
i egzotyczne zwierzęta (z ekscen-
trycznym królem Julianem włącz-
nie). W realizację projektu deko-

racji z dużym zaangażowaniem 
włączyli się uczniowie, którzy 
wykonali wiele z jej elementów. 
Najmłodsi z niecierpliwością ocze-
kiwali na przybycie św. Mikołaja i 
chętnie pozowali z nim do zdjęć.

Rada Rodziców PSP im. Jana 
Pawła w Ludwikowie przygo-
towała dla wszystkich uczest-
ników poczęstunek i paczki  
ze słodyczami.

Kocham Babcię i Dziadka
21 i 22 stycznia to szczególne 

dni w roku, w których możemy 
wyrazić naszą wdzięczność za ich 
trud i oddanie oraz wszystko to, 
co od nich otrzymujemy – to Dzień 
Babci i Dzień Dziadka.

22 stycznia 2019 r. w PSP w 
Ludwikowie odbyła się uroczy-
stość z okazji Dnia Babci i Dnia 
Dziadka, na którą licznie przy-
byli zaproszeni goście – Babcie 
i Dziadkowie dzieci z oddziałów 
przedszkolnych i klas I–III. Dzieci 
przygotowały na tę uroczystość 
przedstawienie pt. „Rzepka”, 
recytowały wiersze, śpiewały  
piosenki i tańczyły.

Dziadkowie ze wzruszeniem 
oglądali występy swoich wnucząt, 
nagradzając ich gromkimi bra-
wami, nie kryli wzruszenia podzi-
wiając swoje „skarby”.

Po części oficjalnej honorowi 
goście zostali zaproszeni na kawę, 
herbatę i słodki poczęstunek przy-
gotowany przez rodziców uczniów.

To był naprawdę wyjąt-
kowy dzień, pełen uśmiechu,  
radości i dumy.

Umiem pływać
W trosce o prawidłowy rozwój 

uczniów PSP im. Jana Pawła II w 
Ludwikowie przystąpiła do reali-
zacji programu powszechnej nauki 
pływania „UMIEM PŁYWAĆ”.

To bardzo korzystna alterna-
tywa dla szkół, które mają ograni-
czony dostęp do krytych basenów 
pływackich.

Trzydzieścioro jeden uczniów 
klas I–III od 20 lutego 2019 roku 
bierze udział w projekcie „Umiem 
pływać” organizowanym przez 
Mazowieckie Zrzeszenie LZS w 
Warszawie. W ramach projektu 
dzieci rozpoczęły naukę pływa-
nia pod okiem doświadczonych 
instruktorów na pływalni w Rado-
miu. Na początku oswajały się 

z wodą i uczyły bezpiecznego 
zachowania na basenie. Dzięki 
zajęciom wielu uczniów po raz 
pierwszy skorzystało z zajęć na 
pływalni.

Operatorem programu 
powszechnej nauki pływania 
„UMIEM PŁYWAĆ” w PSP w Ludwi-
kowie jest Mazowieckie Zrzesze-
nie Ludowe Zespoły Sportowe w 
Warszawie. Z pozyskanej w Mini-
sterstwie Sportu i Turystyki dota-
cji Mazowieckie Zrzeszenie LZS 
w Warszawie finansuje wejścia 
dzieci na basen i wynagrodzenie 
instruktorów. Zajęcia nauki pływa-
nia będą realizowane od 20 lutego 
do 12 czerwca 2019 r. W tym cza-
sie odbędzie się 15 wyjazdów na 
pływalnię Aquapark „Słoneczna”  
w Radomiu.

W II okresie bieżącego roku. 
szkolnego również uczniowie klas 
IV–VIII uczestniczą w zajęciach na 
pływalni Aquapark „Słoneczna” 
w Radomiu. Naukę pływania pod 
kierunkiem radomskich instruk-
torów rozpoczęło lub kontynuuje 
25 osób. Zajęcia odbywają się w 
każdą środę w godzinach popołu-
dniowych, a nad ich organizacją 
z ramienia szkoły czuwa Wioletta 
Kaleta.

Dzieci doskonale radzą sobie 
na basenie i zbierają zasłużone 
pochwały za szybkie postępy  
w nauce, właściwe zachowanie  
i przestrzeganie obowiązujących 
w obiekcie zasad bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo 
przede wszystkim
W ramach realizacji zadań zwią-

zanych z zapewnieniem uczniom 
szeroko rozumianego bezpieczeń-
stwa, 25.02.2019 roku odbyło się 
spotkanie uczniów klas młodszych 
z inspektorem Ośrodka Nauki 
Jazdy „WORD”. Dzieci wysłuchały 
prelekcji „Jesteś widoczny, jesteś 
bezpieczny”, obejrzały film eduka-
cyjny i otrzymały zestawy odbla-
skowe.

PSP w Ludwikowie przystąpiła 
również do Ogólnopolskiej Kam-
panii Edukacyjno-Informacyjnej 
„Bezpieczna droga”, dzięki czemu 
wszyscy uczniowie naszej szkoły 
otrzymali kamizelki ostrzegawcze 
z Funduszu Sprawiedliwości, któ-
rego dysponentem jest Minister 
Sprawiedliwości RP.

Po raz dziewiąty społeczność 

szkolna uczestniczyła w Ogólno-
polskim Konkursie Plastycznym 
„Bezpiecznie na wsi: maszyna pra-
cuje a dziecko obserwuje”, który 
honorowym patronatem objął 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Celem konkursu jest promowanie 
wśród uczniów szkół podstawo-
wych z terenów wiejskich pozy-
tywnych zachowań związanych z 
pracą i zabawą na terenie gospo-
darstwa rolnego. Dodatkowo 19 
marca odbyła się prelekcja prze-
prowadzona przez przedstawi-
cieli KRUS – Placówka Terenowa  
w Radomiu, której celem była 
popularyzacja wykazu czynno-
ści szczególnie niebezpiecznych 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego, których nie 
wolno powierzać dzieciom poniżej 
16 roku życia.

Sport to zdrowie
18 lutego odbyła się III Gala 

Sportu Szkolnego Gminy Jedlińsk, 
podczas której uhonorowano 
ponad 250 młodych sportowców. 
PSP w Ludwikowie reprezentowali 
uczniowie klasy VIII: Jakub Choj-
nacki, Patrycja Kwiecień, Kinga 
Morawska, Julia Stachura, Wero-
nika Szczęsna.

Wybudowana przy naszej szkole 
sala gimnastyczna tętni życiem nie 
tylko podczas zajęć wychowania 
fizycznego. Regularnie spotykają 
się w niej na treningi pasjonaci 
piłki nożnej z okolicznych miej-
scowości. 22 lutego 2019 roku 
odbył się tutaj VI Turniej Tenisa 
Stołowego o Puchar Wójta Gminy 
Jedlińsk. Wielokrotnie z obiektu 
korzystali siatkarze SPS Radmot 
oraz piłkarze GKS Drogowiec.  
9 marca bieżącego roku w hali 
sportowej odbył się Finał Halowej 
Ligi Dziecięcej rocznika 2010, z 
udziałem ucznia klasy III naszej 
szkoły Dawida Praska. Serdecznie 
gratulujemy młodemu zawodni-
kowi GKS Drogowiec i życzymy 
wielu sportowych sukcesów.

Osiągnięcia uczniów
Gratulujemy uczennicom, które 

reprezentowały naszą szkołę w 
gminnych konkursach plastycz-
nych. W kategorii klas IV–VIII 
Gminnego Konkursu „Zwyczaje 
Regionalne – Jedlińskie Kusaki” II 
miejsce zajęła Weronika Szczęsna. 
Wyróżnienia w konkursie „Boha-
terowie Niezłomni – Żołnierze 
Wyklęci” otrzymały: Patrycja Kwie-
cień, Weronika Szczęsna i Zuzanna 
Szeliga.

Wszystkie prace powstały pod 
kierunkiem Teresy Leśniewskiej.

D. Molenda - Mokosa

PSP w Ludwikowie
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Szlachetna Paczka
Kolejny raz uczestniczyliśmy w 

ogólnopolskiej akcji „Szlachetna 
Paczka”. Objęliśmy pomocą rodzinę z 
dwójką dzieci. Zaangażowanie ludzi 
wielkiego serca przyniosło efekty. 
Przygotowaliśmy paczki zawierające 
żywność, środki czystości, odzież, 
kosmetyki, sprzęt elektroniczny i 
prezenty. Nasze działania spełniły 
marzenia. Pomagając, sprawiamy, że 
świat, w którym żyjemy, staje się bar-
dziej ludzki i przyjazny. Pokazujemy, 
że należy pomagać.

W imieniu darczyńców, z rodziną 
spotkali się dyrektor szkoły Ryszard 
Dziura i A. Bińkowska.

Nasi bracia mniejsi
Zorganizowaliśmy zbiórkę karmy 

dla zwierząt w Urbanowie. Cel akcji to 
poprawa bytu psów i kotów w schro-
nisku oraz kształtowanie postawy 
przyjaciela zwierząt. Cieszymy się, 
że tak wiele osób wzięło udział w 
akcji, i że los bezdomnych czworono-
gów nie jest im obojętny. Zebraliśmy 
karmę, puszki, obroże, miski i koce. 
6 grudnia spotkaliśmy się z kierow-
nikiem placówki, który przybliżył 
nam specyfikę pracy w schronisku. 
Uczymy, że jesteśmy odpowiedzialni  
za to, co oswoiliśmy.

Konkursy
4 grudnia w Gminnym Centrum 

Kultury i Kultury Fizycznej w Jedliń-
sku odbyło się podsumowanie kon-
kursu „Anioły i Aniołki Bożonarodze-
niowe”. Uczestniczyły w nim dzieci z 
oddziału przedszkolnego pod opieką 
K. Paduszek. Nagrodę otrzymał A. 
Pajek, a wyróżnienie M. Szymczak.

13 grudnia wręczono nagrody w 
Gminnym Konkursie Profilaktycznym 
„Żyję zdrowo – nie ulegam nałogom”. 
I. Szymański – uczeń A. Szymańskiej 
zajął I miejsce w kat. klas 1–3. Gratu-
lujemy wszystkim serdecznie

Tkalnia zagadek
Przeżyli emocje i kreatywnie 

poszukiwali wskazówek. Uczniowie 
kl. 7 z B. Michalską i A. Paszkiewicz 
wytężali szare komórki, twórczo 
współpracowali z kolegami, a w 
efekcie rozwiązali to, co było na 
początku niewiadome i zagmatwane. 
Były potrzebne wiadomości i poloni-
styczne, i matematyczne, i wszystko 
to, czego uczymy się w szkole. Tym 
razem przenieśliśmy naukę do „Tkalni 
zagadek” w Radomiu. Nikt nie jęczał, 
że nudno i że trzeba myśleć.

Pasowanie na czytelnika
17 grudnia pierwszoklasiści zostali 

przyjęci w poczet czytelników biblio-
teki. Wpisując się w 100. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodle-

głości, w celu rozwijania patriotyzmu 
oraz stwarzania okazji do pozna-
wania historii ojczyzny, pasowanie 
poprzedziło przedstawienie kukieł-
kowe w wykonaniu uczniów kl. 4 
oparte na legendzie „O Lechu, Cze-
chu i Rusie”. Pierwszaki pochwaliły 
się wiedzą, odpowiadając na pytania 
M. Kosno. Uczniowie złożyli przyrze-
czenie, zostali pasowani na czytel-
ników i wypożyczyli swoją pierwszą 
książkę. Mamy nadzieję, że czytanie 
stanie się ich pasją!

Biały ząbek
Naszych uczniów odwiedził dento-

bus, czyli mobilny gabinet stomatolo-
giczny. W ramach profilaktyki ucznio-
wie mieli wykonany bezpłatny prze-
gląd uzębienia, podstawowe zabiegi 
takie jak fluoryzacja oraz zalecenia 
odnośnie dalszego leczenia. Każdy 
uczeń skorzystał z opieki stomatolo-
gicznej.

Dbamy o zdrowie naszych dzieci. 
Badania wykonano w ramach pro-
gramu finansowanego ze środków 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Akcję zorganizowała A. Szymańska.

Wigilijne warsztaty
Zgodnie z tradycją, nasi ucznio-

wie wraz z rodzicami i nauczycie-
lami przygotowali wigilijne potrawy. 
Sale lekcyjne przypominały domową 
kuchnię, gdzie się piecze i lepi. 
Wspólne gotowanie zbliża naszą 
małą społeczność i pokazuje naszym 
dzieciom, co tak naprawdę jest 
ważne. Nic nie zastąpi drugiego czło-
wieka i jego obecności. Zajęcia były 
żywą lekcją tradycji, historii i postaw 
ważnych dla każdego Polaka.

Tak duże przedsięwzięcie udało 
się przy wsparciu Rady Rodziców. 
Koordynatorem działań była A. Szy-
mańska.

Gdy pierwsza gwiazdka
Wigilia to niezwykły czas. Prze-

żywaliśmy go w gronie najbliższych 
przyjaciół naszej szkoły. Zgodnie 
z tradycją, wraz z pojawieniem się 
pierwszej gwiazdki, spotkanie rozpo-
czął dyrektor Ryszard Dziura. Przy-
byli na nie radni gminni i powiatowi, 
dyrektorzy szkół, księża, rodzice, 
nauczyciele, uczniowie i społecz-
ność lokalna. Wszyscy przeżyliśmy 
ze wzruszeniem Jasełka przy pięknej 
dekoracji w wykonaniu uczniów pod 
opieką B. Michalskiej i A. Szymań-
skiej. 

Śpiewaliśmy kolędy i składaliśmy 
życzenia.

Zwieńczeniem uroczystości było 
spotkanie przy wigilijnym stole z 
własnoręcznie przygotowanymi 
potrawami przez uczniów. To był 
czas wspaniałej bliskości.

„Szlachetne Serce” – działamy!
Z inicjatywy dyrektora Ryszarda 

Dziury i dzięki zaangażowaniu spo-
łeczności szkolnej przygotowali-
śmy 35 paczek żywnościowych dla 
mieszkańców gminy Jedlińsk. Przed 
Świętami Bożego Narodzenia otrzy-
mały je osoby wskazane przez GOPS 
w Jedlińsku.

Pomagamy dlatego, że pomoc 
słabszym, pokrzywdzonym, spra-
wia, że możemy naprawdę nazywać 
się ludźmi. Pomaganie nadaje życiu 
głębszy sens. Uczniowie kwesto-
wali w sklepach, zbierając żywność i 
poświęcając wolny czas, by inni mieli 
dobre święta.

Wyróżnienia w Powiecie!
„Bezpieczna szkoła – odblaskowy 

projekt” to konkurs, zorganizowany 
w ramach programu ,,Bezpieczny 
Powiat”. Celem jest bezpieczeństwo 
uczniów, głównie podczas drogi do 
szkoły oraz uświadomienie dzieciom 
konieczności noszenia odblasków.

We współzawodnictwie wzięła 
udział młodzież 12 szkół z terenu 
powiatu radomskiego. Uczniowie: K. 
Majak, G. Kroczyńska, I. Szymański i 
J. Wieteska zostali wyróżnieni i otrzy-
mali nagrody. Do konkursu uczniów 
przygotowała A. Szymańska.

Kochamy teatr
8 stycznia uczniowie przenieśli 

się do Londynu XIX wieku. W takiej 
scenerii poznaliśmy Scrooge’a – nie-
czułego na potrzeby innych. Dbający 
o majątek kupiec nie chciał poddać 
się urokowi świąt. Zgubił gdzieś 
wrażliwość. Dekoracje umożliwiające 
zmianę akcji, kostiumy z epoki, efekty 
świetlne i akustyczne pozostawiły 
w nas wielkie wrażenia. Adaptację 
„Opowieści wigilijnej” wg Dickensa w 
reż. B. Kokotka przygotowaną przez 
Scenę Polską Teatru z Czeskiego Cie-
szyna oglądaliśmy w ramach kształ-
cenia polonistycznego.

Dziećmi opiekowały się: B. Michal-
ska, M. Kosno i A. Paszkiewicz. Razem 
z nami do teatru wybrał się dyrektor 
szkoły Ryszard Dziura.

Najmilsi goście
Dzień Babci i Dzień Dziadka to 

wyjątkowe daty w kalendarzu, jedne 
z najmilszych dni w roku. 21 stycz-
nia sala gimnastyczna wypełniła 
się po brzegi. Dzieci przygotowały 
występy przepełnione radością, 
śpiewem, tańcem i muzyką. Nasi 
wychowankowie wyrazili swoją 
miłość, wdzięczność i szacunek. To 
od dziadków dzieci otrzymują ciepło, 
za które trzeba dziękować. Artyści z 
przejęciem odtwarzali swoje rolę i 
niejedna łza popłynęła po policzku. 
Rodzice zadbali o ciasto i kawę, a 
dzieci o upominki. Uczniowie zostali 

przygotowani przez wychowaw-
ców, a działania koordynowała  
Angelika Lipiec.

Aktywne ferie
Drugi tydzień ferii w szkole upły-

nął aktywnie. W godz. od 9:00 do 
13:00 odbywały się zajęcia spor-
towe: koszykówka, siatkówka, tenis 
stołowy, piłka nożna oraz konkursy, 
zawody z nagrodami i warsztaty kali-
graficzne.

Ferie zakończyliśmy wyjazdem na 
basen, gdzie aktywnie spędziliśmy 
czas. Dzięki dyrektorowi Ryszardowi 
Dziurze dzieci każdego dnia otrzymy-
wały słodkie upominki.

Bezpieczeństwo
 najważniejsze!
„Jestem widoczny – jestem bez-

pieczny” – to hasło promujące akcję 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Dro-
gowego w Radomiu. Pracownik tej 
instytucji przeprowadził prelekcję 
na temat bezpieczeństwa pieszych 
na drogach. Spotkanie przypomniało 
dzieciom, jak ważne jest nosze-
nie elementów odblaskowych po 
zmroku, gdyż poprawiają one ich bez-
pieczeństwo, sprawiając, że są lepiej 
widoczni dla kierowców.

Na zakończenie dzieci otrzymały 
takie zestawy. Spotkanie zorganizo-
wała A. Szymańska.

Karnawałowe zabawy
Zabawa choinkowa to jedno z 

wydarzeń w kalendarzu szkoły i 
całej społeczności lokalnej. Atrak-
cji było wiele. Tańce, konkursy, 
ciekawe stroje, poczęstunek. Do 
zabawy zaprosił nas DJ, który serwo-
wał hity z list przebojów. Postacie 
z bajkowego świata bawiły dzieci  
i rozdawały słodycze.

Tradycją corocznych balów są 
liczne konkursy. I tak, dzieci prezen-
towały swoje umiejętności wokalne, 
tańczyliśmy z balonami, konkurowa-
liśmy w zawodach sprawnościowych, 
a na koniec wybraliśmy najlepiej 
przebranych uczniów. Przed pój-
ściem do domu wszyscy otrzymali 
prezenty.

Zabawa była możliwa dzięki 
poświęceniu i zaangażowaniu  
wielu osób.

Pamiętamy
1 marca to w Polsce Narodowy 

Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 
Uczniowie pamiętali o oddaniu hołdu 
żołnierzom, którzy po zakończeniu 
wojny nadal walczyli o niepodległą 
Polskę. Najmłodsi uczniowie dowie-
dzieli się, co oznacza termin wyklęty, 
niezłomny. Starsi uczniowie poznali 
przyczyny, formy oporu i sylwetki 
żołnierzy Wyklętych.

Prezentację i wystawę  
przygotowali uczniowie klasy  

PSP w Jedlance
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Uroczystości szkolne
Tradycyjnie już na pamiątkę 

wydarzeń w Betlejem we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem „Czas na 
zmiany” zorganizowaliśmy wigilię 
środowiskową i jasełka w niedzielę 9 
grudnia 2018 r. Na początku dyrek-
tor Justyna Turzyńska i Jadwiga Gut 
– prezes Stowarzyszenia powitały 
przybyłych gości. Swoją obecno-
ścią zaszczycił nas ks. biskup Piotr 
Turzyński, ks. prałat Henryk Ćwiek, 
ks. Janusz Chamera, radni powiatu 
radomskiego oraz gminy Jedlińsk z 
przewodniczącym Łukaszem Kur-
kiem, dyrektorzy szkół i instytucji, 
sołtysi, pracownicy służby zdrowia 
oraz rodzice. Następnie rozpoczęło 
się widowisko oparte na tekstach 
kolęd i pastorałek. Kolejnym etapem 
świętowania była wspólna modli-
twa, życzenia świąteczne, łamanie 
się opłatkiem oraz uroczysta wigilia 
dla gości, całej społeczności szkolnej 
wraz z członkami Stowarzyszenia.

W styczniu w naszej szkole 
odbyła się zabawa karnawałowa. 
Uczniowie bawili się przy dźwię-
kach muzyki granej na żywo. Dzieci 
z oddziałów przedszkolnych i klas 
I–III wcieliły się w ulubione bajkowe 
postacie, towarzyszyli im również 
przebrani rodzice.

Kolejnym świętem było uroczyste 
spotkanie z okazji Dnia Babci i Dnia 
Dziadka. Licznie zebrani dziadkowie 
mieli okazję zobaczyć przedstawie-
nie przygotowane przez dzieci z 
oddziałów przedszkolnych i uczniów 
klas I–III. Wielką przyjemność spra-
wiły babciom i dziadkom drobne 
upominki wykonane własnoręcznie, 
wręczone przez wnuków.

Tłusty czwartek był wyjątkowo 
słodkim dniem dla społeczności 
szkolnej. Przyczynili się do tego 
sponsorzy, którzy częstowali nas 
przepysznymi pączkami. Serdeczne 
podziękowania składamy panu 
Robertowi Jonczykowi – Przedsię-
biorstwo Handlowo-Usługowe, panu 
Pawłowi Sadowskiemu – Delikatesy 
„Pabex” oraz „Piekarni Kazana”.

8 marca odbyła się uroczysta 
akademia z okazji Dnia Kobiet. Przy-
gotowała ją i poprowadziła męska 
część naszej szkoły, wcielając się w 
rolę aktorów, piosenkarzy i tance-
rzy. Na koniec wszystkie kobiety i 
dziewczęta z naszej szkoły obdaro-
wane zostały kwiatami i drobnymi 
słodkimi podarunkami.

Akcje edukacyjno-profilaktyczne
Przystąpiliśmy do kolejnej akcji 

profilaktyczno-edukacyjnej „Bez-

pieczny Pierwszoklasista”, prowa-
dzonej przez Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego wspólnie z 
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu 
Drogowego. Celem akcji było pro-
pagowanie bezpiecznych zacho-
wań na drodze wśród najmłodszych 
uczestników ruchu drogowego.

18 lutego obchodziliśmy w szkole 
Dzień Bezpiecznego Internetu pod 
hasłem „Działajmy razem!”. Ideą jest 
podkreślanie siły współdziałania 
wielu instytucji i rodziny w dbaniu 
o cyfrowe bezpieczeństwo dzieci. 
Gimnazjaliści przygotowali ciekawe 
prezentacje, wyemitowali krótkie 
filmiki dotyczące bezpieczeństwa w 
sieci, na koniec odbyły się pogadanki.

W II semestrze podsumowaliśmy 
koordynowaną przez samorząd 
uczniowski akcję „Góra Grosza”. Fun-
dusze przekazywane są do domów 
dziecka oraz rodzin zastępczych.

Wyjazdy
W grudniu uczniowie klas I–VII 

uczestniczyli w wyciecze autoka-
rowej do Teatru Powszechnego im. 
Jana Kochanowskiego i Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego w Radomiu. 
Celem wycieczki było obejrzenie 
spektaklu „Ania z Zielonego Wzgó-
rza”, rozbudzanie zainteresowań 
teatralnych dzieci, zwiedzenie 
wystawy „Barwy dziecięcych losów. 
Mali bohaterowie lektur w kulturze 
i sztuce” i ,,Mikołaj Kopernik. Opo-
wieść o życiu i dziele”.

W styczniu uczniowie klas VII i 
VIII wybrali się na spektakl Sceny 

Polskiej Teatru Czeskiego pt. „Opo-
wieść wigilijna”, który wzbogacono 
klasycznymi kostiumami z epoki 
oraz efektami świetlnymi i aku-
stycznymi.

W środę 23 stycznia dzięki uprzej-
mości wójta gminy Jedlińsk Kamila 
Dziewierza jedenastu uczniów 
naszej szkoły udało się do Radomia 
na ćwierćfinał Pucharu Polski w 
siatkówce, w którym zmierzyły się 
drużyny Carradu Czarnych Radom i 
Virtu Zawiercie.

20 lutego dzieci z oddziałów 
przedszkolnych oraz klas młodszych 
obejrzały wystawę klocków LEGO w 
Radomiu. Celem wyjazdu było połą-
czenie edukacji z zabawą. Precyzja 
konstrukcji z tak małych klocków, 
interaktywne eksponaty, makiety z 
jeżdżącymi pociągami, bohaterowie 
bajek i Aleja Gwiazd Sportu wzbu-
dziły wielkie zainteresowanie.

W marcu 30-osobowa grupa 
uczniów naszej szkoły wyjechała 
na basen do Radomia. Dzieci miały 
do dyspozycji zjeżdżalnię, brodzik, 
jacuzzi i basen.

01.03.2019 r. w Jedlińsku odbyła 
się uroczystość upamiętniająca 
„Żołnierzy Wyklętych”, w której 
wzięli udział przedstawiciele szkół 
z terenu gminy Jedlińsk. Naszą 
szkołę reprezentowały delegacje 
uczniów, rodziców oraz nauczycieli. 
Wszyscy uczestnicy oddali hołd 
bohaterom niezłomnym, a 5 marca 
grupa uczniów wraz z nauczycielami 
uczestniczyła w jedlińskim widowi-
sku „Ścięcie Śmierci”.

Sport
W styczniu uczniowie klasy II 

uczestniczyli w Olimpiadzie Dru-
goklasisty. Głównym celem zmagań 
sportowych było rozwijanie spraw-
ności ruchowej i kształtowanie 
postawy prozdrowotnej. Mali spor-
towcy rywalizowali w wielu konku-
rencjach zgodnie z zasadą „fair play”.

W eliminacjach do Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej repre-
zentacja naszej szkoły zajęła III miej-
sce. Najlepszym strzelcem drużyny 
okazał się Dawid Rojek.

W eliminacjach gminnych do XXI 
Mazowieckich Igrzysk Dzieci w Piłce 
Siatkowej Dziewcząt i Chłopców 
dziewczęta uplasowały się na II 
miejscu, zdobywając srebrny medal, 
chłopcy zajęli IV miejsce.Sandra 
Dawidowska została nagrodzona 
podczas III Gali Sportu Szkolnego 
Gminy Jedlińsk. Adrian Słomka jako 
„Najlepszy Sportowiec Szkoły” w 
kategorii klas gimnazjalnych otrzy-
mał bon upominkowy oraz dyplom z 
rąk dyrektor Justyny Turzyńskiej.

Konkursy
Uczennice klasy I Lena Kapusta 

i Oliwia Zabielska zostały laureat-
kami Międzyszkolnego Konkursu 
Plastycznego „Anioł” zorganizowa-
nego przez PSP nr 6 w Radomiu.

Chcąc uczcić Rok Zbigniewa Her-
berta, uczniowie klas VII i VIII oraz 
gimnazjum wzięli udział w Szkol-
nym Konkursie Wiedzy, wykazując 
się dobrą znajomością życia i twór-
czości poety. Nagrodzone zostały 
gimnazjalistki: Oliwia Boryczka, 
Angelika Kowalczyk oraz Wiktoria 
Matysiak, a wyróżniona Aleksandra 
Kobza.

15 stycznia uczniowie klasy V 
rozwiązywali test wiedzy o spor-
tach zimowych. Najwięcej punktów 
zdobyła Małgorzata Piwowarczyk.

Miło nam poinformować o tym, 
że pierwsze miejsce w Gminnym 
Konkursie Plastycznym „Bohatero-
wie Niezłomni – Żołnierze Wyklęci” 
zdobyła Anna Zbrożyna, uczen-
nica klasy IIIa gimnazjum. Jej praca 
została umieszczona na plakacie 
promującym gminne obchody „Dnia 
Żołnierzy Wyklętych”. Julia Sumiń-
ska oraz Kinga Rychel zostały 
wyróżnione w Gminnym Konkur-
sie Plastycznym „Zwyczaje regio-
nalne – Jedlińskie Kusaki”. W XVI 
Diecezjalnym Konkursie Pieśni i 
Poezji Patriotycznej „Kocham moją 
Ojczyznę” I miejsce w kategorii 
przedszkola zajął Jarosław Kacper-
czyk, a I miejsce w kategorii klas 
I–IV – Ilona Murawska. Wyróżniona 
została Nikola Boryczka. Gratulu-
jemy wszystkim nagrodzonym.

Małgorzata Zegarek

PSP w Wierzchowinach

8 i 7 pod opieką T. Ostrka. Mate-
riały szkoła pozyskała dzięki współ-
pracy dyrektora z Delegaturą IPN  
w Radomiu.

Mamy to!
Właśnie dotarła do nas wiadomość 

o wynikach naboru do projektu Nie-
podległość Uskrzydla 2019! Nasza 
szkoła została zakwalifikowana jako 
jedna z dziesięciu szkół wojewódz-
twa mazowieckiego do projektu 
realizowanego przez Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku. Projekt 
realizowany jest w ramach 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Cieszymy się bardzo. 
Jest to dla nas wielka radość!

Odpowiedzialną za realizację jest 

Anna Paszkiewicz i Agnieszka Szy-
mańska.

Drudzy w powiecie
Wielka niespodzianka w Powiato-

wych Eliminacjach do Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini 
Siatkówce. Chłopcy zdobyli II miejsce 
w powiecie radomskim. To ogromne 
osiągniecie dla naszej szkoły i całej 
gminy Jedlińsk. Gratulujemy trene-
rowi Ryszardowi Dziurze.

Drużyna Energii
Setka szkół z całej Polski, tysiące 

kilometrów, dziesiątki filmów z ćwi-
czeniami.

Pragniemy poinformować, że 
zakwalifikowaliśmy się do projektu 

„Drużyna Energii”, w którym gwiazdy 
sportu promują aktywność fizyczną, 
zarażając pasją najmłodszych. Otrzy-
maliśmy wspaniały sprzęt sportowy 
i walczymy o wizytę ambasadorów, 
którzy przeprowadzą u nas wyjąt-
kową lekcję WF-u.

Nagrodą główną jest udział w 
wielkim finale, który odbędzie się 
w czerwcu na gdańskim Stadionie 
Energa. Trzy najlepsze szkoły otrzy-
mają czeki na wyposażenie sali 
gimnastycznej w sprzęt sportowy, 
a najlepsza szkoła otrzyma puchar 
Drużyny Energii.

Mecenasem akcji jest Energa SA., 
organizatorem Air Sport, a partne-
rem technicznym –New Balance Pol-
ska. Odpowiedzialni za działania pro-

jektowe są: dyrektor Ryszard Dziura, 
T. Ostrek, A. Bińkowska.

Dzień otwarty
14 marca odbył się Dzień Otwarty. 

Gościliśmy przyszłych przedszkola-
ków i ich rodziców. Zgromadzonych 
przywitał dyrektor szkoły Ryszard 
Dziura, który przedstawił zalety pla-
cówki. Wszyscy obejrzeli występy 
artystyczne dzieci. Mali goście 
uczestniczyli w zajęciach plastycz-
nych i zabawach edukacyjnych pod 
kierunkiem K. Paduszek i D. Kuchar-
czyk. Rodzice mieli okazję zadać 
pytania i poznać specyfikę szkoły. 
Dzień zakończyliśmy słodkim poczę-
stunkiem.

Anna Paszkiewicz
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Pamięć, zaangażowanie,
tradycje bożonarodzeniowe
14 grudnia 2018 r. w Zespole 

Szkół Zawodowych im. mjra  
H. Dobrzańskiego „Hubala” odbyło 
się podsumowanie VIII edycji „Paczki 

dla Bohatera” w regionie radomskim.
W akcję zaangażowały się szkoły, 

przedszkola, służby mundurowe, 
firmy oraz osoby prywatne. Warto 
zaznaczyć, że radomski „Hubal” 
jest koordynatorem akcji z Justyną 

Bujek na czele. Naszą szkołę repre-
zentowała dyrektor Elżbieta Religa. 
Uroczystości uświetnił program 
artystyczny przygotowany przez 
uczniów Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Jedlińsku pod opieką 
Anny Kraski.

Kartki, które znalazły się na pacz-
kach wykonali uczniowie naszej 
szkoły. Paczki trafiły do 71 potrzebu-

jących – kombatantów Światowego 
Związku Żołnierzy AK, powstańców 
warszawskich oraz więźniów poli-
tycznych okresu stalinowskiego.

 Zanim pożegnaliśmy stary rok 
2018, uczniowie naszej szkoły wraz 
z nauczycielami – U. Chudzik oraz A. 
Kowalczyk, przygotowali bożona-
rodzeniowe jasełka, poprzedzone 
krótkim koncertem kolęd i pastorałek 

ZSP w Jedlińsku

Z życia szkoły
Obchody Świąt Bożego Naro-

dzenia zaingurowaliśmy przedsta-
wieniem bożonarodzeniowym pt. 
„Dzisiaj w Betlejem“ w wykonaniu 
k. V. Na uroczystości obecni byli: 
przewodniczący rady gminy Ł. Kurek 
oraz radni gminy: D. Lipiński, R. 
Rędzia i M. Trzmiel-Wieteska. Swoją 
osobą zaszczycił nas także ks. P. Kle-
paczewski i przedstawicielki Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku. 
To bożonarodzeniowe spotkanie 
zakończyły życzenia złożone przez 
dyrektora R. Wójcika. 11 stycznia 
to samo widowisko zostało zapre-
zentowane przez uczniów w DPS 
w Jedlance, z którym nasza szkoła 
pozostaje w stałej współpracy.

Najmłodsi uczniowie naszej 
szkoły spotkali się z przedstawicie-
lem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Radomiu, który 
w ramach kampanii „Jesteś bez-
pieczny, jesteś widoczny“ pouczył 
dzieci o konieczności bycia widocz-
nym na drodze i wręczył im odblaski.

Przed feriami odbyło się także 
zebranie z rodzicami podsumo-
wujące osiągnięcia uczniów i 
szkoły w I okresie roku szkolnego 
2018/2019. Dyrektor R. Wójcik 
wręczył w oddziałach I–III odznakę 
wzorowego ucznia dzieciom wyróż-
niającym się w nauce i zachowaniu, 
zaś starszych z oddziałów IV–VIII  
obdarował dyplomami.

Ostatni weekend przed feriami 
obfitował w uroczystości szkolne, 
które od lat wpisują się w trady-
cję szkoły. W sobotę 26 stycznia 
bawiliśmy się podczas zabawy 
choinkowej. Na pięknie ustrojonej 
sali gościli uczniowie z rodzicami, a 
także absolwenci. To wspaniała oka-
zja do integracji całej społeczności 
szkolnej. Ta sama idea przyświeca 
corocznej organizacji Dnia Babci i 
Dziadka. W niedzielę 27 stycznia po 
uroczystej mszy świętej wszyscy 
seniorzy zebrali się na sali gimna-
stycznej, by podziwiać prezentacje 
artystyczne swoich wnucząt.

Po feriach wróciliśmy wypoczęci i 
od razu zabraliśmy się za działania 
– 15 lutego zorganizowaliśmy Dzień 
Bezpiecznego Internetu, który w 

tym roku obchodziliśmy pod hasłem 
„Działajmy Razem“. Najpierw zapro-
szeni delagaci z gminnych szkół 
wzięli udział w debacie, następnie 
uczniowie naszej szkoły zaprezen-
towali własną twórczość. Na koniec 
spotkania podsumowano konkursy 
tematycznie nawiazujące do bez-
pieczeństwa w sieci.

Początek marca wiązał się z 
obchodami „Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych“. 
Delegacja naszej szkoły złożona z 
dyrektora szkoły, uczniów kl. VIII z 
wychowawczynią oraz przewodni-
czącej Rady Rodziców wzięła udział 
w gminnych obchodach upamięt-
nieniających żołnierzy antykomu-
nistycznego i niepodległościowego 
podziemia. Warto pamiętać o tych, 
którym los naszego kraju nie był 
obojętny.

8 marca świętowaliśmy Dzień 
Kobiet. Z tej okazji wszystkie panie 
w naszej szkole zostały obdarowane 
kwiatami, a uczniowie z kl. VIII i IV 
ze specjalnie przygotowanym na te 
okoliczność programem artystycz-
nym odwiedzili DPS w Jedlance.

Mądrzy cyfrowi
W okresie ferii zimowych podjęte 

zostały działania w ramach projektu 
„Mądrzy Cyfrowi” realizowanego 
przez Fundację „ABCXXI – Cała Pol-
ska czyta dzieciom“. Uczniowie 
brali udział w zajęciach rozwijają-
cych umiejętności cyfrowe oraz 
kształtujących postawy społeczne. 
W ramach tej akcji zrodziła się ini-
cjatywa budowy ścieżki rowerowej 

łączącej Jedlińsk – Stare Zawady 
– Nowe Zawady, powstanie któ-
rej poparli wójt K. Dziewierz, radni 
gminy Jedlińsk, radny powiatu 
radomskiego R. Dziura oraz sołtysi.

Egzamin i co dalej
 po szkole podstawowej?
Zostało coraz mniej czasu do 

egzaminu ósmoklasistów. Trwają 
intensywne przygotowania. Pozo-
staje jednak pytanie „Co dalej?“. 
Aby ułatwić naszym uczniom pod-
jęcie życiowej decyzji, organizujemy 
spotkania z przedstawicielami szkół 
średnich, których oferta może stać 
się motywacją do osiągnięcia jak 
najlepszych wyników końcowych. 
Dotychczas odbyło się spotkanie z 
firmą Radmot, przedstawicielami 
Zakładu Doskonalenia Zawodo-
wego w Radomiu i Zespołu Szkół 
Budowlanych w Radomiu.

Sukcesy szkolne
Grafik zawodów sportowych jest 

bardzo napięty. We wszystkich roz-
grywkach biorą udział uczniowie 
naszej szkoły. W styczniu drużyna 
chłopców z kl. VII i VIII , podobnie 
jak dziewczynki z kl. VII i VIII, zajęła 
IV miejsce w Gminnym Turnieju 
Koszykówki, który odbył się w ZSP 
we Wsoli.

17 stycznia reprezentacja naszej 
szkoły wzięła udział w XII Powiato-
wym Turnieju BRD „Komputerowy 
Rower“. Drużyna dziewcząt z klasy 
VI spisała się znakomicie, zdobywa-
jąc IV miejsce.

W lutym reprezentacja chłopców 
z kl. VII i VIII zajęła IV miejsce w 
Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej, 
a reprezentacja dziewcząt z kl. VIII 
– V miejsce podczas Eliminacji Gmin-
nych do XXI Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatko-
wej Dziewcząt.

W lutym odbyła się III Gala Sportu 
Szkolnego Gminy Jedlińsk, podczas 
której nagrodzeni zostali uczniowie 
naszej szkoły za wybitne zasługi 
sportowe na rzecz placówki i gminy. 
P. Trzaskowska znalazła się w 10 
najlepszych sportowców w kategorii 

klas V–VI, a J. Trzaskowska i L. Firlej 
w najlepszej 10 sportowców z kate-
gorii klas VII–VIII. O. Bednarek został 
nagrodzony pucharem w kategorii 
Open za osiągnięcia w karate.

W gminnych rozgrywkach Mini 
Siatkówki w ramach Mazowieckich 
Igrzysk Dzieci drużyna chłopców 
wywalczyła II miejsce, a drużyna 
dziewcząt – I miejsce, kwalifiku-
jąc się tym samym do rozgrywek 
powiatowych, w których zdobyła III 
miejsce.

Pod koniec lutego odbyła się kon-
ferencja „Las – świat roślin i zwierząt” 
zorganizowana przez Zarząd Okręgu 
LOP w Radomiu i Regionalną Dyrek-
cję Lasów Państwowych, podczas 
której podsumowano etap regio-
nalny Ogólnopolskiego Konkursu 
„Mój las”. I. Popiel z kl. III zajęła I miej-
sce, a K. Górnik z kl. II i A. Stachowiak 
z kl. VII zdobyli wyróżnienia.

Wycieczki
23 stycznia grupa uczniów naszej 

szkoły skorzystała z wyjazdu do 
Radomia na mecz ćwierćfinału 
Pucharu Polski w siatkówce pol-
skiej ekstraklasy – PlusLigi Cerrad 
Czarnych Radom. Uczniowie obej-
rzeli mecz dzięki uprzejmości wójta 
Kamila Dziewierza.

W ferie grupa uczniów wraz z 
opiekunami udała się do Radomia 
na wystawę klocków LEGO. Widok 
niezwykłych konstrukcji wywarł na 
dzieciach ogromne wrażenie.

18 lutego dzieci z oddziałów 
przedszkolnych i klas I–III uczestni-
czyły w musicalu „O małej syrence 
w niejednej piosence“, który wysta-
wiony został na scenie Sali Koncer-
towej Urzędu Miasta w Radomiu. 
Było to niezwykle pouczające wido-
wisko.

Pomagamy!
O tym, że każda forma pomagania 

jest dobra, wiedzą uczniowie naszej 
szkoły, dlatego Szkolne Koło Wolon-
tariatu i Samorząd Uczniowski 
zaainicjowali akcję charytatywną 
„Góra Grosza“, w którą zaangażo-
wała się cała społeczność szkolna. 
Dzięki zbiórce monet groszowych 
udało się zebrać 206,46 zł. Pie-
niądze te zostały przekazane pod-
opiecznym Towarzystwa Nasz Dom.

,,Zakręcona akcja” od wielu lat 
cieszy się ogromnym zaintereso-
waniem wśród uczniów, rodziców i 
całej społeczności lokalnej. Szkolne 
Koło Wolontariatu, współpracu-
jąc z Caritas Diecezji Radomskiej, 
zorganizowało na terenie szkoły 
akcję charytatywną polegajacą 
na zbiórce plastikowych nakrę-
tek. Uzbierana ilość korków (175 
kg) została przekazana rodzicom  
Krzysia Czupryna z Radomia.

Ewa Murdza

PSP w Starych Zawadach
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w wykonaniu dzieci z przedszkola 
i klas 0–2. Po występie uczniów 
odczytany został fragment Pisma 
Świętego. Niezwykły czas świąt 
Bożego Narodzenia podkreśliły 
życzenia dyrektor szkoły Elżbiety 
Religi, złożone uczniom, nauczycie-
lom i rodzicom.

Jasełka zostały również zapre-
zentowane mieszkańcom naszej 
miejscowości.

Nowy rok to nowe wyzwania  
i radość z niesionej pomocy. Już po 
raz 17. młodzież wraz z nauczy-
cielami grała w XXVII Finale WOŚP 
pod kościołami w Jedlińsku, Janko-
wicach, Lisowie, Jedlance i Starych 
Zawadach. Zmoknięci, zziębnięci, 
ale z gorącym sercem czekali na 
ofiarodawców. Zebrali 9.611,58 zł. 
Ubiegłoroczny rekord został pobity.

Mocni na stoku
W dniach od 6. do 11. stycznia 

grupa uczniów z naszej szkoły 
wraz z opiekunami uczestniczyła 
w wyjeździe na narty do Białki 
Tatrzańskiej. Przez pięć dni ucznio-
wie doskonalili swoje umiejętności 
narciarskie. Oprócz białego sza-
leństwa mieli dodatkowe atrak-
cje: łyżwy, basen termalny, bilard. 
Tegoroczna biała szkoła należy 
do niezwykle udanych. Ucznio-
wie zadowoleni wrócili do domu 
z nadzieją, że za rok znów będą 
mogli wspólnie poszusować po 
stokach Bukowiny Tatrzańskiej.

Szczęśliwe mole książkowe!
25. stycznia uczniowie klas 

pierwszych zostali uroczyście 
przyjęci w poczet czytelników 
biblioteki szkolnej. Złożyli przy-
rzeczenie, że będą chętnie czytać 
książki i przestrzegać obowiązków 
czytelnika. Pasowanie rozpoczęła 
część artystyczna w wykonaniu 
uczniów klasy 3a przygotowana 
przez wychowawczynię Iwonę 
Kołodziejczak i nauczycielkę 
biblioteki Anetę Kacprzak. Ucznio-
wie klas starszych wprowadzili 
swoich młodszych kolegów w 
zaczarowany świat bajek i baśni. 
Na pamiątkę wszyscy otrzymali 
dyplomy, zakładki do książek oraz 
słodki poczęstunek.

Wspólne świętowanie, 
kultura mała i duża
Styczeń to czas, kiedy w szcze-

gólny sposób pamiętamy o bab-
ciach i dziadkach. Nie zabrakło 
tych, którzy pragnęli podziękować 
im za miłość. Dzieci z grup przed-
szkolnych, klas zerowych oraz 
bloku 1–3 pod kierunkiem swo-
ich nauczycielek zorganizowały 
występy. Spotkania cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem, nie 
zabrakło również łez wzruszenia 
ukradkiem wycieranych przez bab-
cie i dziadków podczas artystycz-
nych prezentacji.

Tuż przed samymi feriami, przy-
szedł czas na taneczne odprężenie. 
W ostatnią sobotę stycznia odbyła 
się szkolna zabawa choinkowa. 
Zapewne, drodzy Czytelnicy, przy-
pominacie sobie swoje „choinki” 
w zakładach pracy! U nas też było 
wspaniale! Nietuzinkowa deko-
racja, kolorowe światła, świetna 
muzyka, hity wybierane przez DJ-a, 

atmosfera karnawału towarzy-
szyły naszym tancerzom do końca 
imprezy.Zanim nasi uczniowie 
wyruszą na pierwsze wędrówki 
turystycznym szlakiem, swój czas 
dzielą między szkołę oraz wyjazdy 
do różnych instytucji kultury.

Na przełomie lutego i marca 
wiele zespołów klasowych wyje-
chało na spektakle do Teatru 
Powszechnego w Radomiu oraz 
kina. Podczas nieobecności star-
szych kolegów w szkole, najmłodsi 
– ze swoimi opiekunami – spędzali 
czas na wspólnej, klasowej pizzy, 
wychodzili do Gminnej Biblioteki 
Publicznej, zaś najstarsi, uczniowie 
klas ósmych oraz trzecich gimna-
zjalnych – może trochę już zestre-
sowani – brali udział w spotkaniach 
z doradztwa zawodowego (wszak 
to dla nich ważny czas – niedługo 
końcowe egzaminy, wybór szkoły, 
a kto wie? Może i zawodu?!).

Pamiętaliśmy również o tych, 
którzy mieli być skazani na mil-
czenie historii. 1. marca dyrekcja 
szkoły oraz delegacje ze wszyst-
kich klas naszej szkoły wzięły 
udział w gminnych obchodach 
Narodowego Dnia Pamięci „Żoł-
nierzy Wyklętych”, które rozpo-
częły się w kościele parafialnym, 
a zakończyły w jedlińskim parku, 
pod pomnikiem ku czci poległych. 
Kolejny raz pochyliliśmy się nad 
smutną kartą naszych dziejów, by 
w skupieniu i z szacunkiem oddać 
hołd żołnierzom powojennego pod-
ziemia antykomunistycznego.

Profilaktyka 
i bezpieczeństwo
8. marca br. odbył się koncert 

profilaktyczny, którego gościem 

był Grzegorz „Ornette” Stępień – 
gitarzysta basowy zespołu Oddział 
Zamknięty. Spotkanie poświęcone 
było profilaktyce uzależnień.

Muzyk dzielił się z młodzieżą 
swoimi przemyśleniami na temat 
zagrożeń współczesnego świata, 
cyberprzemocy, uzależnień od 
alkoholu, narkotyków, dopalaczy. 
Artysta, posługując się przykładami 
z życia, zwrócił uwagę młodzieży 
na niebezpieczeństwa związane 
z uwikłaniem się w nałogi, jak 
również z nieodpowiedzialnym 
korzystaniem z Internetu. Uwraż-
liwiał uczniów, że konsekwencje 
ich wyborów mogą ponosić całe 
życie, że wszelkiego rodzaju uza-
leżnienia to droga donikąd. Artysta 
podkreślał, że używki niszczą to, co 
dla ludzi najważniejsze: rodzinę, 
pracę, relacje z przyjaciółmi. Swoje 
wypowiedzi ilustrował utworami 
muzycznymi z repertuaru Oddziału 
Zamkniętego – zabrzmiały, m.in. 
„Ich marzenia”, „Ten wasz świat” 
oraz piosenki z solowej płyty 
„Twarzą w twarz”. Po koncercie 
młodzież miała możliwość poroz-
mawiać z muzykiem i zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie. Program sfi-
nansowany został przez Gminną 
Komisję ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Jedlińsku.

W lutym w naszej szkole podej-
mujemy działania związane z 
bezpieczeństwem w Internecie. 
Wychowawcy, pedagog Agnieszka 
Bieniek-Stężalska oraz nauczy-
cielka informatyki Jolanta Lesiak 
podczas lekcji wychowawczych, 
zajęć z pedagogiem i zajęć kompu-
terowych przeprowadzają zajęcia 
związane z bezpiecznym korzysta-
niem z Internetu.

W dniu 20 lutego 2019 r. w 
ramach obchodów Dnia Bezpiecz-
nego Internetu klasy: 5a, 5b i 6b 
uczestniczyły w wyjeździe do Mul-
tikina na spektakl profilaktyczny 
„Dzieci sieci” wystawiany przez 
Teatr Profilaktyczny Alert z Wro-
cławia. Spektakl opowiadał o poko-
leniu dzisiejszych młodych ludzi, 
którzy od najmłodszych lat wycho-
wują się w środowisku medialnym. 
Aktywność medialna dzieci bywa 
coraz bardziej ryzykowna, należy 
więc uczulać młodych ludzi, uświa-
damiać, rozmawiać z nimi i uczyć 
ich funkcjonowania we współcze-
snej sieciowej rzeczywistości.

Grupa teatralna ALERT opowie-
działa młodym widzom ciekawą 
historię, pełną zabawnych sytuacji i 
zaskakujących rozwiązań. Spektakl 
„Dzieci sieci” opowiada o przyjaźni, 
radzeniu sobie z przeciwnościami, 
o akceptacji i niezastąpionym, 
realnym kontakcie z drugim czło-
wiekiem. Przestrzega też przed 
nadmierną ufnością w wirtualnym 
świecie i pokazuje konsekwencje 
czyhających w nim zagrożeń.

Wszędzie nas pełno, 
o nas się mówi
Drugi semestr przyniósł ze sobą 

kolejne wyzwania. Nie sposób 
napisać o wszystkich – wiedzą o 
tym ci, którzy testują swoją wiedzę 
i konkurują z rówieśnikami, stając 
w intelektualne szranki.

Za nami następujące konkursy: 
Gminny Konkurs Plastyczny 
Bohaterowie Niezłomni – „Żołnie-
rze Wyklęci”, Konkurs Fizyczny 
„Eureka”, Szkolny Konkurs języka 
angielskiego „How do you spell 
it?”, Ogólnopolski Konkurs Huma-
nistyczny „Alfik Humanistyczny”, 
Wojewódzki Konkurs Literacki im. J. 
Tuwima „Bzdurzenia”.

Co przed nami? Wiele działań! 
Zanim jednak stres kwietniowych 
egzaminów, pozwólcie że na 
chwilę zapomnimy o obowiązkach, 
weźmiemy głęboki oddech, wysta-
wimy twarz do słońca i – w ramach 
szybkiej powtórki przed egzami-
nem z języka polskiego – zacytu-
jemy klasyka: „Jakoby też rok bez 
wiosny mieć chcieli, Którzy chcą, 
żeby młodzi nie szaleli”.

Anna Kraska
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„Co dzień człowiek mędrszy”
Uczniowie naszej szkoły 

chętnie biorą udział w różno-
rodnych konkursach. W „Jedliń-
skich spotkaniach z kolędami i 
pastorałkami” Aleksandra Adam-
czyk wyśpiewała I miejsce w 
kategorii klas IV–VI, natomiast 
Andżelika Bartosiak zajęła III 
miejsce w kategorii klas VII–VIII  
i gimnazjum.

Kacper Pietrzyk i Robert 
Siurnik uczestniczyli w etapie 
rejonowym konkursu matema-
tycznego Mazowieckiego Kura-
tora Oświaty. Chłopcy osiągają 
sukcesy dzięki swoim talen-
tom, wytężonej pracy, a także 
zajęciom poświęconym pracy z 
uczniem zdolnym.

Pasjonaci gry w szachy i war-
caby mieli okazję zmierzyć się w 
XII Mikołajkowym Turnieju Sza-
chowo-Warcabowym dla dzieci 
i młodzieży pod patronatem 
Wójta Gminy Jedlińsk. Uczen-
nica Urszula Nowocień zajęła I 
miejsce w warcabach w katego-
rii wiekowej klas I–III, a Kacper 
Kobza zajął III miejsce w grupie 
klas VII–VIII i gimnazjum.

Parafialny Oddział Akcji Kato-
lickiej działający przy radomskiej 
katedrze, z okazji uczczenia 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości zorganizował kon-
kurs „Miłość do Ojczyzny umac-
niamy Duchem”. Konkurs skie-
rowany był do uczniów z całej 
diecezji radomskiej, napłynęło 
wiele prac. Wzięli w nim udział i 
nasi uczniowie, którzy wykonali 
piękne i czasochłonne prace. Ich 
wysiłek został doceniony przez 
komisję. Kacper Marzec zajął II 
miejsce, natomiast Cyprian Jędra-
siewicz zdobył wyróżnienie.

Uczniowie Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego we Wsoli w 
pierwszym semestrze bieżącego 
roku szkolnego brali udział w 
wielu konkursach polonistycz-
nych. Nauczyciele przygotowu-
jący swoich podopiecznych do 
konkursowej rywalizacji mają 
powody do dumy, ponieważ 
bardzo licznej grupie naszych 
wychowanków udało się zostać 
finalistą konkursu lub uzyskać 
tytuł laureata. W listopadzie 
odbyła się Ogólnopolska Olim-
piada Mitologiczna. Wśród pięć-
dziesięciu jeden uczestników 
dwanaścioro uzyskało tytuł lau-
reata konkursu. Są to następu-
jący uczniowie: Michał Kołodziej-
czyk, Karolina Rylska, Klaudia 
Potera, Natalia Michalik, Zuzanna 
Molendowska, Aleksandra Giera-
sińska, Damian Pysiak, Julia Gryz, 
Róża Krzesińska, Robert Siurnik, 
Karolina Płowiec, Kamil Gomuła. 
W grudniu uczniowie pisali sty-
pendiadę polonistyczną. Sześciu 
uczniów uzyskało tytuł laureata 
zajmując I, II, III miejsce. Są to: 
Julia Gryz, Karolina Bączkowska, 
Robert Siurnik, Mikołaj Kornafel, 
Wiktoria Stus, Hubert Płatos. 
Wyróżnienia natomiast uzyskali: 
Julia Stefańska, Maja Staniewska, 

Zuzanna Wilkowska, Wiktoria 
Malicka, Maja Guzińska oraz Alek-
sandra Gierasińska.

Niedawno w naszej szkole 
odbyła się gala wręczenia nagród 
i dyplomów dla laureatów i fina-
listów stypendiady polonistycz-
nej, matematycznego „Alfika”, 
konkursu mitologicznego „Olim-
pus” oraz statuetek mistrzów 
sportu tym, którzy ich jeszcze 
nie dostali. Wręczenia doko-
nała dyrektor Dorota Dobosz z 
pomocą wicedyrektor Mirosławy 
Kalinowskiej. Dyrektor szkoły 
uhonorowała również nauczy-
cieli przygotowujących swoich 
podopiecznych do tak znakomi-
tych wyników i pogratulowała 
zarówno im, jak i uczniom, życząc 
kolejnych sukcesów.

„Co malutkie to milutkie”
Po raz kolejny, tak bardzo 

wyczekiwany św. Mikołaj zna-
lazł czas, aby przywitać się z 
dziećmi z wsolskiego przed-
szkola i chwilkę porozmawiać. 
Przedszkolaki wraz z wychowaw-
cami ubrały się na czerwono, by 
przywitać gościa jego ulubionym 
kolorem. Śpiewały Mikołajowi 
piosenki, recytowały wierszyki 
oraz wymieniały uściski dłoni. 
Święty Mikołaj rozdał wszystkim 
dzieciom wyjątkowe prezenty, 
które wzbudziły zachwyt obdaro-
wanych. Odziały 0a i 0b spotkały 
św. Mikołaja w Centrum Zabaw 
Hula Park w Radomiu. Na dzieci 
czekało tam wiele atrakcji – spo-
tkanie z bajkowymi postaciami, 
słodki poczęstunek oraz szalona 
zabawa.

10 grudnia przedszkolaki z 
grupy II i III wybrały się do fabryki 
bombek w Radomiu. Właściciele 
firmy przyjęli ich bardzo ciepło 
i serdecznie. Dzieci zapoznały 
się z technologią powstawania 
bombki, jej obróbką i dekoro-
waniem. Największą atrakcją 
okazało się ogrzewanie szkła i 
magiczne formowanie łabędzi, 
misi, grzybków i bałwanków. Na 
pamiątkę przedszkolaki dostały 
malownicze bombki ze swoim 
imieniem. To była niezwykła 
przygoda w kolorowym świecie 
bombek.

Grudzień upłynął przedszko-
lakom w świątecznej atmosfe-
rze. Wspólnie ustroiły choinkę, 
wykonały ciekawe kartki świą-
teczne, śpiewały kolędy podczas 
koncertu kolęd wraz z aranżacją 
ruchową. Piękna postawa dzieci 
podczas występu oraz ich ubiór, 
dodały blasku temu wydarzeniu.

Tuż przed zimowymi feriami w 
przedszkolu odbył się uroczysty 
Dzień Babci i Dziadka. Wszystkie 
grupy przygotowały przedsta-
wienia, w których dzieci zapre-
zentowały swoje umiejętności 
recytatorskie, taneczne oraz 
wokalne. Po występach wręczyły 
swoim babciom i dziadkom wła-
snoręcznie wykonane prezenty 
oraz zaprosiły na słodki poczę-
stunek.

Z okazji Dnia Zakochanych 
przedszkolaki wykonały prace 
konkursowe – kartki walentyn-
kowe. W konkursie wzięło udział 
61 osób. Wszystkim uczestni-
kom zostały wręczone upominki. 
W drodze losowania nagrody 
główne otrzymało pięcioro dzieci: 
Paweł Pudzianowski, Wiktor 
Piwowarczyk, Kajetan Grudzień, 
Alan Zieliński, Igor Bednarek.

18 lutego obchodzone było 
nietypowe święto – Światowy 
Dzień Kota. Podczas zajęć dzieci 
słuchały opowiadań i wierszy 
oraz zapoznały się z kocimi zwy-
czajami i zasadami pielęgnacji 
ich pupili. Każde dziecko dostało 
dyplom za udział w zajęciach z 
okazji wyjątkowego dnia. Celem 
obchodów było podkreślenie zna-
czenia kotów w życiu człowieka, 
wyrabianie opiekuńczej postawy 
wobec zwierząt oraz zwrócenie 
uwagi dzieci na niesienie pomocy 
bezdomnym kotom. Na zakończe-
nie obchodów tego szczególnego 
dnia zorganizowano akcję zbiera-
nia karmy dla kotów z pobliskiego 
schroniska.

W ramach obchodów Dnia 
Kobiet maluchy przedstawiły 
Wiosenny Pokaz Mody. Prze-
piękne, kolorowe stroje prezen-
towane przez dziewczynki ze 
wszystkich grup wiekowych 
wzbudziły zachwyt nie tylko 
rodziców, lecz również zgroma-
dzonych chłopców. Nasze „Wio-
senki” z gracją poruszały się po 
wybiegu przy nieustających okla-
skach publiczności. Nagrodzono 
wszystkie dziewczynki, jednakże 
na szczególne wyróżnienie zasłu-
żyły: Joanna Czapla, Wiktoria Try-
buła, Oliwia Dobosz, Magdalena 
Kozieł oraz Nikola Marzec, które 
zaskoczyły nas swoją pomysło-
wością przy zaprojektowaniu  
swojego stroju.

Dnia 20 lutego dzieci ze 
wszystkich grup przedszkolnych 
wybrały się na wycieczkę do 
radomskiej „Resursy”, aby obej-
rzeć musical pt.: „O małej syrence 
w niejednej piosence”. Tematem 
przewodnim bajki była miłość 
oraz pogoń za marzeniami. Wspa-
niała muzyka, zabawni aktorzy 
oraz bajecznie kolorowe kostiumy 
wzbudziły niezwykłe zaintereso-
wanie młodych widzów.

„Chcieć to móc”
Dnia 5 grudnia obchodzony był 

Międzynarodowy Dzień Wolonta-
riusza. W ramach tych obchodów 
wolontariuszki: Karolina Bącz-
kowska, Karolina Karaś, Karolina 
Rylska, Zuzanna Piwowarczyk, 
razem z opiekunką, przygoto-
wały dla uczniów szkoły krótką 
prezentację przybliżającą poję-
cie wolontariatu i przedstawia-
jącą codzienną pracę Szkolnego 
Klubu Wolontariatu. Wieczorem 
w sali koncertowej Urzędu Miej-
skiego w Radomiu odbyła się 
coroczna gala z okazji Między-
narodowego Dnia Wolontariatu, 
na której prezesi Stowarzyszenia 
Centrum Młodzieży Arka: ksiądz 
Andrzej Tuszyński i Ewa Kamiń-
ska podsumowali miniony rok 
pracy, przyznali dyplomy oko-
licznościowe, mówili o planach 
na przyszłość. Nasz klub otrzy-
mał dyplom w podziękowaniu  
za całoroczną pracę.

Tegoroczne mikołajki poszcze-
gólne klasy świętowały w róż-
noraki sposób. Klasy czwarte 
uczestniczyły w wycieczce do 
Warszawy, gdzie zwiedzały 
Zamek Królewski, odbyły spacer 
po warszawskiej starówce oraz 
odkrywały tajemnice przyrody w 
Centrum Nauki Kopernik. Klasy 
drugie były w Akademii Robo-
tyki LEGO w Radomiu. Uczniowie 
uczestniczyli w zajęciach pro-
wadzonych metodą RoboCAMP, 
które rozwijają zainteresowania 
robotyką i informatyką.

W ramach warsztatów języ-
kowych z cyklu „Time for a 
Story”, czyli „Czas na opowieść” 
w klasach czwartych odbyły się 
kolejne spotkania nauki języka 
angielskiego poprzez słuchanie 
bajek. Uczestnicy warsztatów 
obejrzeli krótkie filmiki przygo-
towane przez uczniów: Jakuba 
Sobola, Weronikę Kobylarczyk, 
Natalię Ofianewską, JudytęTo-
malską i Zofię Kutkiewicz, w 
których opowiedziały o swoim 
hobby oraz o tym, jak obchodzą 
Święta Bożego Narodzenia. Zaję-
cia zakończyły się wykonaniem 
przez dzieci prac artystycznych, 
związanych z tematyką bajki.

21 grudnia był wyjątkowym 
dniem w naszej szkole. Pano-
wała świąteczna atmosfera, 
składaliśmy sobie życzenia, 
zewsząd rozbrzmiewały kolędy. 
Oglądaliśmy również jasełkowe 
przedstawienie pod tytułem 
„Wielkie rzeczy uczynił mi…”.  

ZSP we Wsoli
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Inscenizacja była skupiona 
przede wszystkim na postaci 
Maryi, która opowiadała swojemu 
Synowi najważniejsze wydarze-
nia ze swojego i Jego życia. Na 
zakończenie wszyscy aktorzy 
zaśpiewali piosenkę „Maria z 
Nazaretu”, prezentując przy tym 
ciekawą choreografię. Następnie 
dyrektor Dorota Dobosz podzię-
kowała wszystkim, którzy przy-
gotowali tak piękne przedsta-
wienie oraz złożyła społeczno-
ści szkolnej bożonarodzeniowe 
życzenia.

6 stycznia, oglądający przed-
stawienie jasełkowe w kościele 
pw. św. Franciszka w Wielogó-
rze, raz jeszcze mogli przeżywać 
tajemnicę Wcielenia ukazaną 
przez młodych aktorów. Za nie-
zwykle ciepłe przyjęcie dzięku-
jemy parafianom oraz probosz-
czowi parafii, księdzu Marianowi 
Darowskiemu.

W czasie przerwy świątecz-
nej uczniowie naszej szkoły  
(i nie tylko) przygotowywali się 
do kolejnej już akcji kolędowa-
nia. W święto Trzech Króli prze-
brani za Króla, Murzynka, Anioła 
i Pasterza wyruszyli do domów 
parafian, aby zanieść im Dobrą 
Nowinę. Akcja, pomimo mrozu 
i wiatru, dostarczyła dzieciom 
wiele radości, tym bardziej, że 
zebrane ofiary zostały przeka-
zane na pomoc misjom. Wszyst-
kim, którzy wspierali kolędników 
misyjnych serdecznie dzięku-
jemy. W tym roku kolędowali: 
Franciszek Religa, Szymon, Karol 
i Marta Sułkowscy, Małgorzata 
Guzińska, Dominik Piwoński, 
Piotr Mizera oraz Jakub Mizak.

12 stycznia w naszej szkole 
odbył się Bal Karnawałowy połą-
czony z kwestą na rzecz Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Dzięki zaangażowaniu rodziców 
i całej społeczności szkolnej w 
czasie kiermaszu ciast i kwesty 
udało nam się zebrać imponującą 
kwotę 6 529, 85 zł. Dziękujemy i 
zapraszamy za rok!

W ramach akcji „Bezpieczny 
pierwszoklasista” Samorząd 
Województwa Mazowieckiego 
wspólnie z Wojewódzkim Ośrod-
kiem Ruchu Drogowego w Rado-
miu, z Dyrekcją naszej szkoły  
i wychowawcami klas pierw-
szych, dnia 17 stycznia zorga-
nizował spotkanie dla klas 1  
i 2. Uczniowie utrwalili wiado-
mości o bezpiecznej drodze do 
i ze szkoły, zdobyte na lekcjach 
we wrześniu, obejrzeli film pt. 
,,Odblaski nocą”, który przypomi-
nał o obowiązku noszenia odbla-
sków po zmroku oraz rozmawiali 
o bezpieczeństwie podczas zbli-
żających się ferii zimowych. Na 
zakończenie każdy uczeń otrzy-
mał upominek – zestaw odbla-
skowy.

23 stycznia uczniowie i 
nauczyciele naszej szkoły zapre-
zentowali montaż poetycko-mu-
zyczny pt. „Wsi spokojna, wsi 
wesoła...”, promujący Szkolną 
Izbę Regionalną. Program zawie-
rał przegląd literatury polskiej, 
uatrakcyjniły go znane piosenki 
ludowe z różnych regionów 
naszego kraju.

Walentynki to święto zako-
chanych i zaprzyjaźnionych. To 
ciekawy sposób na rozgrzanie 
serc w czasie zimy i wzmocnie-
nie przyjaźni, szczególny dzień, 
na który warto starannie przy-
gotować coś wyjątkowego. Z 
tej okazji Samorząd Uczniowski 
zorganizował „Pocztę Walentyn-
kową”, której kurierzy dostarczali 
listy od tajemniczych wielbicieli 
do adresatów.

W naszej szkole miesiąc luty 
tradycyjnie już poświęcony jest 
bezpieczeństwu w Internecie. 
Uczniowie na lekcjach informa-
tyki, zajęciach z wychowawcą i 
pedagogiem przypomnieli sobie 
zasady netykiety, grali w grę edu-
kacyjną „Bezpiecznie tu i tam”, 
wykonywali plakaty „Działajmy 
razem przeciwko mowie niena-
wiści i hejtowi w Internecie”. 
Uczniowie z klas III i IV w ramach 
Akademii Filmowej Multikina 
obejrzeli film „Ralph Demolka  
w Internecie” poprzedzony pre-
lekcją o bezpieczeństwie w 
sieci, a klasy V i VI uczestniczyły 
w spektaklu profilaktycznym 
,,Dzieci Sieci”. 27 lutego w cza-
sie apeli uczniowie podzieleni 
na grupy wiekowe brali udział w 
quizie Kahoot, grze edukacyjnej, 
stworzyli katalog zasad antyhej-
towych, obejrzeli prezentację, 
wysłuchali piosenek przygoto-
wanych przez nauczycieli infor-
matyki i uczniów: Andżelikę Bar-
tosiak, Urszulę Religę i Mateusza 
Isio, Karolinę Karaś. Zwycięzcy 
konkursów zostali obdarowani 
nagrodami.

Tłusty Czwartek w polskiej 
tradycji inicjował zapusty, czyli 
czas zabaw, uciech oraz sutego, 
tłustego jedzenia. Szkolna biblio-
teka w tym dniu zamieniła się 
w kawiarenkę „Pod faworkiem”, 
która oprócz słodkości i zabawy 
przy teledyskach związanych z 
tą słodką tradycją, prezentowała 
historię obchodzenia Tłustego 
Czwartku w Polsce. Zainte-
resowani mogli wypożyczyć  
z wystawki książki o polskich 
zwyczajach i obrzędach.

Na przełomie lutego i marca 
w ramach promocji radom-
skich szkół średnich odbyły się 

spotkania ich przedstawicieli  
z uczniami klas VIII i III gimna-
zjum. Pokaz przygotowanych 
prezentacji poszczególnych szkół 
był okazją do przemyśleń co do 
wyboru zawodu w niedalekiej 
przyszłości. Uczniowie odwie-
dzili również firmę RADMOT w 
Woli Gutowskiej. Zwiedzali hale 
produkcyjno-technologiczne, 
poznali obróbkę skrawaniem CNC 
– toczenie, frezowanie, wierce-
nie, gwintowanie, zaprezento-
wane przez specjalistów.

Rada Rodziców dziękuje 
Szkolnemu Kołu Polskiego Czer-
wonego Krzyża, Samorządowi 
Uczniowskiemu, Szkolnemu 
Kołu Wolontariatu, bibliotece 
oraz całej społeczności szkolnej 
wraz z rodzicami za przyłącze-
nie się do akcji charytatywnej, 
w ramach której zbieraliśmy fun-
dusze na przeszczep komórkami 
macierzystymi oraz dalsze lecze-
nie i rehabilitację dla Martynki. 
Zebrane fundusze w wysokości 
1887 zł zostały wpłacone na 
konto Fundacji Dzieciom „Zdą-
żyć z Pomocą”, która sfinansuje 
zaplanowaną operację.

„Zwyciężać mogą ci, 
którzy wierzą, że mogą”
Jak co roku w naszej szkole 

zorganizowano XX Mikołajkowy 
Turniej Tenisa Stołowego. W tym 
roku wzięło udział 102 uczest-
ników – uczniów, absolwentów 
i rodziców. Zawody rozgrywane 
były w dziesięciu kategoriach 
wiekowych. Turniej okazał się 
nie tylko rywalizacją, ale również 
wspaniałą zabawą. Zwycięzcy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
medale i statuetki.

8 grudnia w PSP nr 3 w Rado-
miu odbył się XII Mikołajkowy 
Turniej Mini Koszykówki orga-
nizowany przez MKS Piotrówka 
Radom. W końcowej klasyfikacji 
nasza drużyna zajęła I miejsce.

17 stycznia byliśmy gospo-
darzami powiatowych eliminacji 
w piłce koszykowej chłopców 
roczników 2003–2005. Nasi 
koszykarze zajęli I miejsce. Taki 
sam wynik osiągnęły dziewczęta 
w powiatowych eliminacjach  
w Goździe. Gratulujemy obu dru-

żynom i życzymy powodzenia  
w kolejnych turniejach!

III Gala Sportu Szkolnego 
Gminy Jedlińsk za nami. Gospo-
darzem imprezy był Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Jedlińsku. 
Uhonorowanych zostało ponad 
250 młodych sportowców ze 
wszystkich szkół gminy Jedlińsk, 
spośród których 75 to uczniowie 
naszej szkoły.

7 marca w ZSP w Jedlińsku 
odbył się finał eliminacji powia-
towych Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w tenisie 
stołowym dziewcząt i chłopców 
roczników 2003–2005. Nasze 
drużyny po udanym występie 
awansowały do finału między-
powiatowego. Chłopcy: Cezary 
Michałek, Rafał Zaceński i Hubert 
Płatos zajęli I miejsce. Dziew-
częta: Zuzanna Molendowska, 
Karolina Karaś i Iga Dryja zajęły 
II miejsce.

W piątkowy wieczór 8 marca 
w Zespole Szkół Muzycznych 
im. Oskara Kolberga w Radomiu 
odbyła się jubileuszowa, X Gala 
Sportu Powiatu Radomskiego. 
Nagrodzono sportowców, któ-
rzy w różnych kategoriach wie-
kowych osiągnęli mistrzowski 
dorobek. Uhonorowano również 
nauczycieli wychowania fizycz-
nego, trenerów i działaczy spor-
towych. Galę zaszczycili swoją 
obecnością zacni goście.

Miło nam bardzo, że możemy 
podzielić się ogromną radością z 
osiągnięć uczniów naszej szkoły. 
W dwóch kategoriach wiekowych: 
rocznik 2002–2004 i 2005–2006 
w sezonie 2017/2018 – Zespół 
Szkolno-Przedszkolny we Wsoli 
zajął III miejsce w konkursie 
szkoła z największą liczbą punk-
tów w rozgrywkach Szkolnego 
Związku Sportowego. Gratulu-
jemy Wam Drodzy Uczniowie, 
dziękujemy Rodzicom i nauczy-
cielom wychowania fizycznego 
na czele z wicedyrektorem 
Andrzejem Molendą, Marzenie 
Okrucie-Dupli i Pawłowi Kut-
kiewiczowi. Mamy nadzieję, że 
przed nami kolejne sukcesy.

Dorota Jędrasiewicz
Wioletta Nastula

Teresa Rybska
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Nagrody Starosty 
Radomskiego wręczone   

W marcu odbyła się X Gala 
Mistrzów Sportu Powiatu Radom-
skiego. W sali koncertowej 
Zespołu Szkół Muzycznych w 
Radomiu, w gronie wyróżnionych 
znalazła się ubiegłoroczna absol-
wentka ZSP w Jedlińsku - Agata 
Ziółek, która odebrała - oprócz 
okolicznościowej statuetki - bon 
o wartości 500 PLN za zajęcie 
III miejsca w kategorii sportow-
ców powyżej 15–go roku życia. 
Pozostali sportowcy nominowani   
z naszej gminy to uczniowie 
także tej szkoły, którzy pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody rze-
czowe odebrali na apelu szkol-
nym w ZSP w Jedlińsku.  W tym 
gronie znaleźli się lekkoatleci: 
Adrian Kobza, Łukasz Barszcz, 
Karolina Molenda, Julia Ciecieląg, 
Zuzanna Narożnik, Magdalena 
Kucharska oraz strzelcy Aleksan-
dra Paluch, Ewelina Świąder  i 
Szymon Rędzia. Dodajmy krótko, 
że każda z wymienionych osób 
w 2018 r. reprezentowała ZSP 
w Jedlińsku lub ULKS Jedlińsk w 
zawodach rangi ogólnopolskiej 
lub makroregionalnej osiągając 
szereg sukcesów (ze zdobyciem 
medali włącznie).  Są medali-
stami zarówno indywidualnymi 
jak i drużynowymi mistrzostw   
województwa  oraz finałów 
wojewódzkich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej. Nagrody w postaci 
sprzętu sportowego (torba, dres, 
koszulka, drobne gadżety) z pew-
nością przydadzą się im w konty-
nuacji sportowej przygody.  Miło 
nam poinformować, że w trakcie 
gali powiatowej w Radomiu ogło-
szono wyniki współzawodnictwa 
dzieci i młodzieży w klasyfikacji 
szkół  za rok szkolny 2017/ 2018. 

Zespół Szkolno – Przedszkolny  
w Jedlińsku zwyciężył w obu 
kategoriach wiekowych 2002-
2004 oraz 2005 i młodsi. Z kolei, 
na trzecim miejscu w obu kate-
goriach uplasował  się ZSP we 
Wsoli. Okolicznościowe dyplomy 
i statuetki odebrały  Elżbieta 
Religa  - Dyrektor ZSP w Jedlińsku 
i Dorota Dobosz – Dyrektor ZSP 
we Wsoli.  Natomiast nauczyciel 
wychowania fizycznego - Sławo-
mir Słomka - został uhonorowany 
medalem „Zasłużony dla Powiatu 
Radomskiego”. Wszystkim nagro-
dzonym i wyróżnionym serdecz-
nie gratulujemy! 

Nie dali rady
Trzecioligowi siatkarze SPS  

Radmot Jedlińsk długo walczyli o 
utrzymanie  się w rozgrywkach 
na tym szczeblu. Niestety, sztuka 
ta nie udała się. Podopieczni 
Rafała Skórnickiego często toczyli 
wyrównane pojedynki jednak 
schodzili z parkietu pokonani. 
Ostatecznie z 12 pkt. (4 wygrane 
mecze, 18 porażek) zajęli przed-
ostatnie miejsce w tabeli wyprze-
dzając jedynie zespół z Garwolina, 
który wycofał się z rozgrywek 
przed rozpoczęciem drugiej rundy. 
Do utrzymania się zabrakło 5 
pkt., bo o tyle więcej zgromadził 
ADS Volta Warszawa. Najlepiej  z 
beniaminków wypadła Sparta Gro-
dzisk Mazowiecki, która wygrała 
rywalizację w III lidze i wystąpi w 
barażach o awans.  W Zarządzie 
SPS Radmot także zaszła istotna 
zmiana. Z funkcji prezesa  zrezy-
gnował Roman Wójcik, jego rolę 
przejął Kamil Struzik. 

O tym, jakie decyzje zostaną 
podjęte na przyszły sezon 
poinformujemy w numerze  
wrześniowym.

Udany  sezon
Blisko zakończenia sezonu są 

tenisiści stołowi ULKS Viktoria 
Jedlińsk. Do niezwykle ważnego 
meczu doszło w Skórcu, gdzie 
miejscowy GLKS Naprzód „Grzy-
bowy Raj” zmierzył się z gra-
czami Jedlińska. Z tej konfrontacji 
zwycięsko wyszli gospodarze 
9:1 i to oni zajmą drugie miej-
sce i zmierzą się w barażach o 
czwartą ligę. Viktoria pierwszy 
sezon zakończy jako trzecia w 
ligowej tabeli, bowiem ostatnie 
pojedynki nie zmienią istotnie 
układu prowadzących drużyn.  
Cele sportowe zespołu Jedlińska, 
prowadzonego przez Bogdana 
Religę, zostały zrealizowane. 
Plan zakładał zajęcie miejsca w 
górnej połówce tabeli i to zadanie 
zostało wykonane z nawiązką.  O 
co powalczy Viktoria  w kolejnym 
roku rozgrywkowym? – Koncen-
trujemy się na pracy z dziećmi. 
Będziemy chcieli młodych 
zawodników wprowadzać do 
turniejów wojewódzkich. Grają 
oni coraz skuteczniej. Być może, 
najlepsi wystąpią w lidze. Gra w 

lidze jest dla nas ważna, ale nie 
najbardziej istotna – powiedział 
Bogdan Religa.  - Z kolei, chcąc 
walczyć o pewny awans  trzeba 
szukać wzmocnień, ale nie za 
wszelką cenę - dodał szkole-
niowiec i jednocześnie prezes  
jedlińskiego zespołu.

Nie zwalniają tempa
Piłkarze GKS Drogowiec 

Jedlińsk nadal nie stracili  punktu 
w rozgrywkach A-klasy. W run-
dzie rewanżowej dotychczas 
odnieśli trzy zwycięstwa poko-
nując Chojniaka Wieniawa 3:0, 
Kraskę Jasieniec 2:0 i KS Potwo-
rów 1:0. Z kompletem 51 pkt. 
przewodzą w tabeli mając 5 pkt. 
przewagi nad Oronką Orońsko. 
Jeśli futboliści GKS utrzymają tę 
formę i skuteczność do końca 
rundy to o awans do klasy okrę-
gowej sympatycy klubu mogą 
być spokojni.

Osiem medali lekkoatletek 
 Bardzo dobrym występem 

mogą pochwalić się młodziczki 
ULKS Jedlińsk w Halowych 

SPORT

Powiatowa Gala Mistrzów Sportu, smutne 
zakończenie sezonu siatkarzy, piłkarze Drogowca 
na dobrej drodze do awansu, pingpongiści 

Viktorii kończą sezon na podium w piątej lidze, trwają 
zmagania w szkolnych igrzyskach, krajowe sukcesy  
absolwentów  naszych szkół…

Po X Gali Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego.•

Prezentacja zawodników przed meczem Naprzodu Skórzec - 
Viktoria Jedlińsk.

•

Reprezentacja ULKS Jedlińsk po udanych występach  w Halowych 
Mistrzostwach Młodzików ROZLA.

•

SPORT
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Mistrzostwach ROZLA w lekkiej 
atletyce. W hali radomskiego 
MOSiR–u zdobyły łącznie 8 medali. 
Dwa złote medale wywalczyła 
Kinga Ziółek wygrywając bieg 
na dystansie 60 m przez płotki  
oraz skok w dal. Z dwóch medali 
mogła się  cieszyć Maja Pta-
szek, która była druga w pchnię-
ciu piłką lekarską i trzecia na 
dystansie 400 m. Trzecie złoto 
dla Jedlińska  zdobyła Karolina 
Majak, która okazała się najlep-
sza w pchnięciu piłką lekarską. 
Kolejne krążki wywalczyły Amelia 
Kowalczyk i Hanna Potera, które  
zajęły  odpowiednio drugą i trze-
cią lokatę w biegu na 60 m ppł. 
Dorobek medalowy uzupełniła 
Julia Stańczyk, która była trzecia 
w pchnięciu piłką lekarską. Do 
podium niewiele zabrakło Wikto-
rii Malinowskiej. W biegu na 60 m 
była czwarta, w skoku w dal piąta. 
Punkty do klasyfikacji drużynowej 
dołożyła jeszcze Pola Olszewska 
zajmując 6. miejsce na dystansie 
400 m. W klasyfikacji drużynowej 
(liczonej wg zasady dziewczęta i 
chłopcy razem) młodziczki ULKS 
Jedlińsk, prowadzone przez Alinę 
Cielniak i Krystiana Kilara, zajęły 
drugie miejsce. Pierwsze miejsce 
dla UKS Przytyk, trzecie zajął UKS 
„Szóstka” Radom. 

ZE SPORTU SZKOLNEGO

Złoty medal 
tenisistek stołowych   

Wiktoria Serafin, Aleksandra 
Berlińska i Daria Bieniek zdobyły 
złoty medal w eliminacjach mię-
dzypowiatowych XXI  Mazowiec-
kich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w tenisie stołowym w kategorii 
dziewcząt starszych. W całym 
turnieju uczennice ZSP Jedlińsk 
oddały przeciwniczkom zaledwie 
dwa sety, wygrywając wszystkie 
mecze po 3:0.  Pokonały kolejno 
zespoły z Klwowa, Lipia, Stromca, 
Augustowa i Ursynowa. W maju, 

wystąpią w finale wojewódzkim 
w Grodzisku Mazowieckim.

Drużyna chłopców w składzie: 
Jakub Klocek i Mateusz Fijołek w 
pojedynkach grupowych uległa 
ekipom Ursynowa i PSP Nr 4 z 
Radomia po 2:3 i odpadła z tur-
nieju. Nasi tenisiści stoczyli nie-
zwykle zacięte pojedynki jednak 
w końcówkach zabrakło nieco 

doświadczenia i spokoju. Zespół 
został sklasyfikowany na miej-
scach 9-12. Ale już sam awans do 
zawodów na tym szczeblu  był dla 
reprezentantów Jedlińska dużym 
sukcesem. 

Koszykówką stoją – 
miasta się nie boją

Szkoła we Wsoli od lat znana 

była ze sportowych sukcesów 
swoich wychowanków. Naj-
częściej były to osiągnięcia w 
tenisie stołowym. Od kilku lat 
Paweł Kutkiewicz, nauczyciel 
wychowania fizycznego w tej 
placówce, systematycznie wpaja 
tajniki gry w koszykówkę swoim 
podopiecznym osiągając coraz 
lepsze wyniki. W bieżącym roku, 
w trakcie eliminacji XXI MIMS, 
zespoły Wsoli okazały się rewe-
lacją. Aż trzy drużyny dotarły 
do szczebla finału międzypo-
wiatowego. W nim największy 
sukces odniósł zespół starszych 
dziewcząt, który pokonał PSP 
Nr 2 Kozienice oraz PSP Nr 9  
i PSP Nr 2 z Radomia wygrywa-
jąc zawody. W nagrodę wyjazd 
na finał igrzysk mazowieckich 
do Żyrardowa, który odbędzie 
się w maju. Złote medale zdo-
były Julia Banasiewicz, Wioleta 
Koniuszy, Ewa Kuraś, Iga Dryja, 
Karolina Bączkowska, Karolina 
Karaś, Ewa Kobza, Karolina Kono-
pik, Olga Langierowicz, Andżelika 
Bartosiak, Marta  Wiśniewska  
i Aleksandra  Jędrusik. Drużyna 
chłopców młodszych zdobyła 
medal brązowy wygrywając mecz  
z Lipskiem. Wcześniej zanoto-
wała porażki z Grójcem PSP Nr1  
z Radomia. Chłopcy starsi po walce 
z drużynami PSP Nr 2 Kozienice  
i PSP Nr 17 i PSP Nr 4 z Radomia 
zajęli 4.lokatę. Drużyna dziew-
cząt młodszych dotarła do półfi-
nału międzypowiatowego. W nim 
zajęła drugie miejsce i nie awan-
sowała do finału.

Osiemnaścioro  
w finałach Mazowsza!   

Eliminacje międzypowiatowe 
w indywidualnych biegach prze-
łajowych  XXI MIMS zgromadziły 
na starcie w Jedlińsku rekor-
dową ilość młodych biegaczy.  
Zawody stały na wysokim pozio-
mie sportowym i organizacyj-
nym. W dziesięciu biegach  na 

Brązowi medaliści finału międzypowiatowego XXI MID w koszykówce 
z ZSP Wsola.

• One pojadą na finał Mazowsza - koszykarki ze Wsoli wraz  
z opiekunem Pawłem Kutkiewiczem.

•

Uczestnicy finałów XXI MIMS w przełajach ze Starych Zawad. •

Uczennice z ZSP Jedlińsk po biegu rocznika 2005 w finale 
międzypowiatowym XXI MIMS.

•
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dystansach od 800 m do 1500 m 
rywalizowało około 700 uczniów.  
W gronie zawodników, którzy 
zdołali awansować do finału 
wojewódzkiego znalazło się 
18 uczniów naszej gminy: 14 z 
ZSP Jedlińsk, 3 z PSP w Starych 
Zawadach i 1 z ZSP we Wsoli. 
Złoty medal zdobyła Ola Adam-
ska (rocznik 2007). W tym samym 
biegu miejsca premiowane awan-
sem zajęły siostry Bartnik: Wikto-
ria, Karina i Julia, które były odpo-
wiednio czwarta, ósma i dwu-
nasta.  Brązowy medal wybie-
gała Amelia Kowalczyk (rocznik 
2005). Bezpośrednio za nią była 
Pola Olszewska. Świetnie wypa-
dły także ich koleżanki: Wiktoria 
Serafin (ósma) i Hanna Potera 
(dziesiąta). Trzeci medal, także 
brązowy, padł łupem Julii Ciecie-
ląg (rocznik 2003), która wystąpi 
w finale w towarzystwie, dwu-
nastej na mecie, Amelii Jakubow-
skiej.  Jako dziesiąta,   linię mety 
przebiegła Ada Walczak (rocznik 
2004). Tuż za podium uplasował 
się Wiktor Stompór w biegu rocz-
nika 2006. Awans wywalczyli 
jeszcze Łukasz Barszcz – siódmy 

w roczniku 2004 i Adrian Kobza 
– dziewiąty w roczniku 2003. 
Dwa siódme miejsca dla Starych 
Zawad w roczniku 2007 zajęli 
Leon Zakrzewski i Paulina Trza-
skowska. Dwie jedenaste lokaty 
wywalczyli Julia Banasiewicz ze 

Wsoli i Bartłomiej Zawadzki ze 
Starych Zawad. W klasyfikacji 
drużynowej ZSP Jedlińsk trzykrot-
nie na pierwszym miejscu. Jedy-
nie w gronie chłopców młodszych 
Jedlińsk uplasował się na drugim 
miejscu z tą samą ilością punktów 
co zwycięzca – PSP Nr 2 z Warki.   
O wyższej lokacie wareckich 
biegaczy zdecydował najlepszy 
wynik indywidualny. Finał woje-
wódzki odbył się 5. kwietnia w 
Kamionie koło Sochaczewa. Nasi 
biegacze nie zdobyli medali. 
Szczegółowe wyniki indywidu-
alne i drużynowe poznamy za 
kilka dni.

Młodzi tenisiści 
z medalem        

Przez dwa dni ZSP Jedlińsk 
gościł najlepsze drużyny dziew-
cząt i chłopców z terenu daw-
nego województwa radomskiego, 
które rywalizowały w finale mię-
dzypowiatowym XXI Mazowiec-
kich Igrzysk Dzieci  w  tenisie 
stołowym.  W kategorii  chłopców 

ZSP Jedlińsk wywalczył trzecie 
miejsce i brązowy medal. Swoje 
pojedynki grupowe z Ursyno-
wem i Wałsnowem Patryk Żaczek, 
Mikołaj  Trzebieniak i Filip Brzy-
ski rozstrzygnęli po 3:0 na swoją 
korzyść. W ćwierćfinale wygrali 
z Jastrzębią także 3:0.  Półfinał  
z Rusinowem  okazał się niezwy-
kle zacięty a losy meczu ważyły 
się do ostatnich piłek. Jednak 
to rywale okazali się minimal-
nie lepsi i wygrali 3:2. W meczu 
decydującym o trzecim miejscu 
Jedlińsk wygrał 3:2 z rozstawio-
nym z nr 1 zespołem z Brzózy.

Dziewczęta grały bardzo 
dobrze w grupie. Wysoko, po 3:0, 
pokonały PSP Lipie i PSP Stro-
miec. W ćwierćfinale  uległy eki-
pie z Chomentowa 2:3, z którymi 
prowadziły 2:0. Niestety, decy-
dującego o awansie do półfinału 
pojedynku nie udało się wygrać. 
W kolejnych grach  Karina Bartnik, 
Wiktoria Bartnik, Gabriela Serafin 
i Julia Bartnik  wygrały łatwo po 
3:0 z Rozniszewem i ponownie 
Stromcem, zajmując ostatecznie 
piątą lokatę.

Drugie   po karnych    
W półfinałach  Międzypowiato-

wych Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w piłce ręcznej, w kategorii dziew-
cząt młodszych (rocznik 2006 i 
mł.), faworyt był jeden -   gospo-
darz zawodów  - PSP w Wieniawie.  
Rzeczywiście, uczennice klas spor-
towych (ze specjalnością piłki ręcz-
nej) z Wieniawy  nie dały przyjezd-
nym zespołom żadnych szans zwy-
ciężając  wysoko w obu meczach. 
Zespołowi ZSP Jedlińsk pozostała 
walka o zajęcie drugiego miejsca z 
PSP Nr 2 z Szydłowca. Od początku 
meczu rywalki trzykrotnie obej-
mowały prowadzenie  a jedlińsz-
czanki doprowadzały do remisu. 
Przy stanie 3:3 nasze dziewczęta 
strzelają dwie bramki. Niestety,  
w ostatnich dwóch minutach  

Finały międzypowiatowe w tenisie stołowych XXI MIMS w Jedlińsku.•

Drużyna chłopców młodszych w piłce nożnej wraz z opiekunem 
Sławomirem Słomką.•

Uczestnicy eliminacji powiatowych XXI MIMS w piłce nożnej.   
W środku zwycięzcy - reprezentacja ZSP Jedlińsk.

•

Złote medalistki finału międzypowiatowego XXI MIMS - w tenisie 
stołowym - ZSP Jedlińsk.

•
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przed końcem regulaminowego 
upływu czasu, zespół z Szydłowca 
doprowadził do remisu. Wyło-
nienie zwycięzcy musiało nastą-
pić  w wyniku strzelania rzutów 
karnych. Karolina Gołda  i Karina 
Bartnik wykorzystują swoje rzuty. 
Z kolei,  Dominika Płachta obroniła 
skutecznie strzały szydłowianek.  
Kolejne próby wykonywane przez 
zawodniczki obu zespołów nie 
zmieniły rezultatu. Ostatecznie, 
po wygranych rzutach karnych 
2:0, podopieczne Aliny Cielniak   
i Krystiana Kilara zajęły drugie 
miejsce. W drużynie szczególnie 
wyróżniła się Emilia Pawelec, 
które strzeliła  wszystkie bramki 
dla Jedlińska.  Oprócz wcześniej 
wymienionych dziewcząt grały: 
Zuzanna Bielecka ,,Wiktoria Bart-
nik, Julia Bartnik, Martyna Muc, 
Wiktoria Sobień, Gabriela Serafin, 
Malwina Maj i Julia Kacprzak.

Grały z wicemistrzyniami 
Mazowsza

Po raz pierwszy w historii 
szkoły uczennice ZSP w Jedlińsku 
wystartowały w półfinale mię-
dzypowiatowym  XXI Mazowiec-
kich Igrzysk Młodzieży Szkolnej  w 
piłce ręcznej dziewcząt starszych 
(2003-2005). Zawody odbyły 
się w Wieniawie, na parkiecie 
ubiegłorocznych wicemistrzyń 
Mazowsza. Zgodnie z przewidy-
waniami, gospodynie wygrały 
turniej, awansując do finału. Nasz 
zespół w konfrontacji z silnym 
przeciwnikiem zagrał na miarę 

możliwości ulegając 9:18.  W spo-
tkaniu decydującym o zajęciu dru-
giego miejsca jedlińszczanki mini-
malnie przegrały z Szydłowcem  
4:6.  W tym meczu, podopieczne 
Aliny Cielniak  i Krystiana Kilara 
toczyły wyrównaną walkę ale cały 
czas rywalki prowadziły  jednym 
lub dwoma trafieniami. Na kilka 
minut przed końcem gry Jedlińsk 
wyrównał stan meczu na 4:4. 
Jednak  dwa błędy w obronie, w 
samej końcówce meczu, spowo-
dowały, że to przeciwniczki cie-
szyły się z wygranej. Mimo to, za 
walkę i ambicję naszemu zespo-
łowi należą się brawa, a dotarcie 
do półfinału międzypowiato-
wego należy uznać za sukces.  W 
zespole Jedlińska wystąpiły: Daria 
Bieniek, Aleksandra Berlińska, 
Wiktoria Grzywacz, Nikola Dadacz, 
Zuzanna Narożnik, Magdalena 
Kucharska, Karolina Molenda, 
Amelia Jakubowska, Maja Ptaszek  
i   Julia Stańczyk.

 „Wkopali  się”  
do półfinału   

Bardzo pracowity okres miały 
piłkarskie zespoły ZSP Jedlińsk. 
Po wyraźnych wygranych  
w eliminacjach gminnych i mię-
dzygminnych  zmierzyły się one 
w kolejnym turnieju w zma-
ganiach na szczeblu powiatu. 
Chłopcy starsi prowadzeni 
przez Radosława Ofiarę wygrali 
wszystkie mecze różnicą dwóch 
bramek. Pokonali rówieśników  

z Jedlni 2:0 oraz po 3:1 zespoły  
z Wierzbicy i Wolanowa. Oczy-
wiście zdobyli komplet punktów 
i zajęli pierwsze miejsce.  Trud-
niejszą przeprawę miała drużyna 
młodszych chłopaków. W pierw-
szym meczu pokonali Jedlnię 
2:0. W kolejnym spotkaniu  pod-
opieczni Sławomira  Słomki prze-
grywali już 0:2 z Mazowszanami, 
ale potrafili się zmobilizować  
i zdołali wyrównać na 2:2. W 
decydującym o awansie poje-
dynku ze Skaryszewem, Jedlińsk 
po zaciętej i emocjonującej grze 
wygrał 3:2 i ostatecznie wygrał 
turniej. Oba nasze zespoły 
wystąpią w półfinale między-
powiatowym XXI MIMS. Brawo! 
Zespoły ZSP Jedlińsk wystąpiły 
w składach: Chłopcy starsi: Jakub 
Auguściak, Adrian Szczepaniak, 
Jakub Klocek, Adrian Kobza, 
Filip Bartnik, Maciej Makulski, 
Filip Wojciechowski, Zbigniew 
Reszke, Przemysław Maj, Mate-
usz Kołodziejczyk. Chłopcy 
młodsi:  Wiktor Stompór,  Jakub 
Kacprzak,  Bartłomiej Kowal-
czyk, Filip Brzyski, Filip Chudzik, 
Bartosz Korzeniowski, Kuba 
Strzelczyk, Brajan  Szymanowicz, 
Tymoteusz Sułek.

Nasi w innych 
klubach

Anna Rędzia z Bierwieckiej 
Woli, zawodniczka AZS PWSZ 
Wałbrzych, została powołana 
do kobiecej reprezentacji Polski  

w piłce nożnej na Turniej Algarve 
Cup, który rozegrany zostanie  
w Portugalii.

Kacper Imiołek z Jedlanki, 
wychowanek GKS Drogowiec 
Jedlińsk, a obecnie grający w 
zespole Legia Warszawa, został 
powołany do reprezentacji Polski 
U16. Dodajmy, że Kacper pod-
pisał swój pierwszy kontrakt z 
warszawskich klubem, w którym 
występuje na pozycji lewego 
obrońcy w kat. U-17.

Kolejny sukces odniosły sio-
stry Justyna i Paulina Paluch. 
Absolwentki jedlińskiej szkoły, 
startując w barwach AZS AWF 
Warszawa, zdobyły srebrny 
medal w sztafecie 4 x 200 m 
w trakcie Halowych Mistrzostw 
Polski Seniorów w Spale.  
W zespole AZS AWF pobiegły 
jeszcze Urszula Bhebhe i Nata-
lia Duchnowska. Warszawianki 
przegrały jedynie z ekipą AZS 
AWF Katowice, w składzie której 
wystąpiła dwukrotna mistrzyni 
Europy  Justyna Święty – Ersetic. 
Katowiczanki w tym biegu 
ustanowiły nowy rekord Polski. 
Warto dodać, że medal sióstr 
Paluch jest siódmym medalem 
w kategorii seniorów zdobytym  
przez wszystkich wychowanków 
ULKS Jedlińsk.

Trzy medale Mistrzostw  
Mazowsza w tenisie stołowym 
w kategorii kadetów zdobyła 
Wiktoria Serafin. Uczennica ZSP 
w Jedlińsku, w parze z Darią 
Duralak, zdobyła złoty  medal 
dla IKTS Broń Radom w katego-
rii drużynowej. Wiktoria i Daria 
pokonały po 3:0 Tęczę Budki 
Piaseckie i Nadwiślanina Plock. 
W grze deblowej, grając z tą 
samą partnerką, zdobyła medal 
srebrny. Kolejne srebro wywal-
czyła w singlu, pokonując w pół-
finale 3:0 turniejową „dwójkę” 
Julię Czubakowską z Płocka. Finał 
był wewnętrzną rywalizacją 
zawodniczek Broni, z której zwy-
cięsko wyszła Daria Duralak. Na 
początku maja Wiktoria wystąpi 
w  Mistrzostwa Polski kade-
tów, które odbędą się w  Bilczy  
(świętokrzyskie). 

Krystian Kilar

SPORT SPORT

Anna Rędzia - reprezentantka 
Polski w piłce nożnej.

• Kacper Imiołek, wychowanek GKS Drogowiec Jedlińsk, z Jackiem 
Zielińskim - dyrektorem Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa.

•

Drużyny piłki ręcznej ZSP Jedlińsk po półfinałach międzypowiatowych XXI MIMS w Wieniawie.•
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