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Jesteśmy na półmetku 
wakacji, ale prace przy reali-
zacji inwestycji gminnych 
wykonywane są bardzo 
intensywnie. Zakończyły się 
budowy ulic Reja i Lipowej 
w Jedlińsku. Ukończone jest 
także zagospodarowanie 
terenu przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Bierw-
cach, gdzie powstało boisko 
wielofunkcyjne, siłownia 
zewnętrzna oraz altana. 
Trwają natomiast prace przy 
budowie kompleksów spor-
towych przy Zespole Szkol-
no-Przedszkolny we Wsoli i 
Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Starych Zawadach. We 
Wsoli powstanie boisko pił-
karskie z trybunami, boisko 
wielofunkcyjne, bieżnia, 
siłownia zewnętrzna. Przy 
szkole w Starych Zawadach 
powstaną również boiska 
piłkarskie i wielofunkcyjne, 

a także plac zabaw i mia-
steczko ruchu drogowego. 
Jesteśmy również przed 
odbiorem stacji uzdatnia-
nia wody Wierzchowinach 
– inwestycji bardzo ważnej 
dla miejscowości, w których 
wodociąg jest zasilany z tej 
właśnie stacji.

W sołectwach Wielogóra i 
Wsola trwają prace związane 
z czyszczeniem i odmula-
niem rowów przy drogach 
gminnych. Na terenie całej 
gminy prowadzone są nato-
miast prace związane z bie-
żącym utrzymaniem dróg 
poprzez ich utwardzanie kru-
szywem.

W lipcu podpisałem poro-
zumienie z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie dotyczące 
współpracy Gminy Jedlińsk 
z Funduszem w zakresie 

realizacji programu „Czyste 
Powietrze”. Na mocy tego 
porozumienia mieszkańcy 
gminy Jedlińsk będą mogli 
składać wniosku o dofinan-
sowanie w Urzędzie Gminy, 
gdzie będzie prowadzona ich 
obsługa. Będzie to niewąt-
pliwie znaczącym udogod-
nieniem dla mieszkańców 
gminy, którzy chcieliby sko-
rzystać z dotacji w ramach 
tego programu.

Tegoroczne dożynki, które 

odbędą się 8 września na 
stadionie OSiR w Jedliń-
sku będą miały szczególne 
znaczenie. Będą to dożynki 
powiatowo-gminne orga-
nizowane wspólnie przez 
Gminę Jedlińsk i Powiat 
Radomski. Zapraszam Pań-
stwa serdecznie do udziału 
w tym wydarzeniu.

Kamil Dziewierz
Wójt Gminy Jedlińsk

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Jedlińsk!

Śp. Bogumił Ferensztajn (1938–2019)
W sobotę 20 lipca 2019 r. z wielkim smutkiem i żalem pożegnaliśmy zasłużonego samorządowca  

i wieloletniego Wójta Gminy Jedlińsk śp. Bogumiła Ferensztajna.
Urodził się 10 listopada 1938 r. w Morzywole w powiecie koneckim. W ciągu wielu lat aktywnej pracy 

zawodowej był między innymi naczelnikiem gmin Stara Błotnica (1981–1989) i Jedlińsk (1989–1990),  
a później sprawował mandat Wójta Gminy Jedlińsk  
(1990–2002). Także i potem, będąc radnym Województwa 
Mazowieckiego (2001–2002, 2004–2010) i dyrektorem Biura 
Terenowego w Radomiu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej nie zaniedbywał swoich 
więzi z gminą Jedlińsk i jej mieszkańcami.

Z wielkim zaangażowaniem pracował w wielu obszarach 
działalności społecznej, udzielając się np. w ochotniczych stra-
żach pożarnych, czy klubach sportowych.

Zmarł 17 lipca 2019 r. w Radomiu.
Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pogodny i ser-

deczny, posiadający szczególny dar zjednywania sobie ludzi 
poprzez swój optymizm. Był gospodarzem gminy, który 
wytrwale zabiegał o jej dobro i rozwój.

Rodzinie i wszystkim bliskim śp. Bogumiła Ferensztajna, 
łącząc się w bólu, składamy kondolencje i najgłębsze wyrazy 
współczucia.

Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk 
Łukasz Kurek

wraz z radnymi

Wójt Gminy Jedlińsk
Kamil Dziewierz

wraz z pracownikami Urzędu Gminy 
i jednostek organizacyjnych
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Budowa ulicy Lipowej w Jedlińsku z oświetleniem
W trakcie realizacji

Inwestycje w gminie Jedlińsk

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bierwcach
W trakcie realizacji

Wartość: 576.781,23 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piastów
Zakończono

Budowa ulicy Reja w Jedlińska
Zakończono

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
Zakończono

Długość: 582 m       Wartość: 515.985,00 zł

Długość: 182 m       Wartość: 187.802,59 zł
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Zakup i montaż agregatu prądotwórczego - SUW Wsola
Zakończono

Utwardzanie dróg gminnych kruszywem i żużlem
W trakcie realizacji

Zagospodarowanie centrum wsi Kamińsk
W trakcie realizacji

Przebudowa drogi gminnej Piastów – Poręby – etap II
W trakcie realizacji

Wartość: 239.720,20 zł

Wartość: 310.780 zł

Wartość: 58.917,00 zł

Budowa kompleksu boisk sportowych 
we Wsoli

W trakcie realizacji

Budowa kompleksu boisk sportowych 
przy PSP w Starych Zawadach

W trakcie realizacji

Wartość: 1.943.400,00 zł Wartość: 2.398.530,75 zł
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Nowy kompleks sportowy we Wsoli

Kompleks sportowy także w Starych Zawadach

Przy Zespole Szkolno
-Przedszkolnym we Wso-
li rozpoczęła się przebu-

dowa kompleksu boisk i urzą-
dzeń sportowych. 20 maja 
została wbita pierwsza łopata 
pod tą inwestycję.

19 czerwca 2019 r. podczas uroczystego zakończenia roku 
szkolnego, podobnie jak we Wsoli, odbyło się wbicie 

pierwszej łopaty pod budowę kompleksu sportowego przy PSP 
w Starych Zawadach.

Przy szkole we Wsoli powsta-
nie: boisko piłkarskie i boisko 
wielofunkcyjne z nawierzchnią 
ze sztucznej trawy, 4-torowa 
bieżnia okrężna, 4-torowa bież-
nia prosta, rzutnia do pchnię-
cia kulą, skocznia do skoku 
w dal, piłkochwyty, siłownia 
zewnętrzna, stoły do tenisa 
stołowego, trybuny. Wybudo-
wane zostaną także: oświetle-
nie obiektu, chodniki oraz ele-
menty małej architektury takie 
jak ławki, stoliki do gry w szachy 
oraz podium dla zwycięzców. 
Łączna powierzchnia kompleksu 
sportowego będzie wynosiła 
ponad 16 tys. metrów kwadra-
towych, a koszt wykonania prac  
wyniesie niemal 2,4 mln zł.

W uroczystości wzięli udział: 
Adam Bielan – wicemarszałek 
Senatu RP, Anna Kwiecień – poseł 
na Sejm RP, Artur Standowicz 
– wicewojewoda mazowiecki, 
Łukasz Kurek – przewodniczący 
rady gminy wraz z radnymi,  
Andrzej Pawluczyk – sekretarz 
gminy, Ewa Bartula – główny 
specjalista ds. oświaty w Urzę-

dzie Gminy, Magdalena Kolasa – 
dyrektor CUW w Jedlińsku, dyrek-
torzy szkół: Ryszard Dziura, Elż-
bieta Łoboda, Elżbieta Religa, 
Justyna Turzyńska, Małgo-
rzata Sobień, Roman Wójcik 
oraz ks. Andrzej Pawlik – pro-
boszcz parafii Wsola.

Gospodarzami uroczystości 
byli Kamil Dziewierz – wójt 
gminy Jedlińsk i Dorota Dobosz 
– dyrektor ZSP we Wsoli.

Inwestycja uzyskała dofinan-
sowanie z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach Pro-
gramu „Sportowa Polska” – Pro-
gram Rozwoju Lokalnej Infra-
struktury Sportowej. Łącznie na 
budowę i przebudowę infrastruk-
tury sportowej Gmina Jedlińsk 

uzyskała kwotę 4.280.900 zł  
i jest ona najwyższym dofinan-
sowaniem przyznanym w woje-
wództwie oraz trzecią w kraju 
pod względem wysokości. Dota-

cja została przyznana na inwe-
stycje dotyczące budowy obiek-
tów sportowych przy szkołach  
w Bierwcach, Ludwikowie, Sta-
rych Zawadach i we Wsoli.

Inwestycja w swoim zakre-
sie będzie obejmowała budowę 
boiska piłkarskiego i wielofunk-
cyjnego, bieżni okrężnej i prostej 
zakończonej skocznią do skoku 
w dal i trójskoku, miasteczka 
ruchu drogowego i placu zabaw. 
Budowa została dofinansowana 
ze środków Ministerstwa Sportu 
i Turystyki.

W uroczystości wzięli udział: 
Marek Suski – szef Gabinetu 
Politycznego Prezesa Ministrów, 
Anna Kwiecień, Dariusz Bąk i 
Andrzej Kosztowniak – posło-
wie na Sejm RP, Waldemar 
Trelka – starosta radomski,  
mł. insp. Jacek Mnich – naczel-
nik Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
z siedzibą w Radomiu, Łukasz 
Kurek – przewodniczący rady 
gminy wraz z radnymi oraz 
Andrzej Pawluczyk – sekretarz 
gminy.

Gospodarzami uroczysto-
ści byli Kamil Dziewierz – wójt 
gminy Jedlińsk oraz Roman Wój-
cik – dyrektor PSP w Starych 
Zawadach.
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„Czyste Powietrze” w gminie Jedlińsk
16 lipca 2019 r. w Warszawie wójt gminy Kamil Dziewierz 

podpisał porozumienie  z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczące programu 
„Czyste Powietrze”. Ze strony Funduszu porozumienie podpisa-
ła Anna Król – prezes zarządu.

Porozumienie to ustala 
zasady wspólnej realizacji pro-
gramu przez Fundusz i Gminę 
Jedlińsk. Na mocy porozumie-
nia beneficjenci Programu będą 
mogli składać wnioski do Urzędu 
Gminy w Jedlińsku, gdzie będzie 
przebiegała ich obsługa w zakre-

sie uzyskania dofinansowania.
Wszystkie zainteresowane 

osoby, które chcą uzyskać 
więcej informacji dotyczących 
programu „Czyste Powietrze” 
zapraszamy do kontaktu z Refe-
ratem Rolnictwa, Środowiska  
i Gospodarki Gruntami.

Dotacja na 
przebudowę drogi

Szkolenia 
dla rolników

Gmina Jedlińsk otrzymała 75 tys. zł dotacji na przebudowę 
drogi gminnej Piastów – Poręby – etap II.

Dotacja została przyznana 
Gminie Jedlińsk przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego i zostanie prze-
znaczona na II etap przebudowy 
drogi gminnej Piastów – Poręby. 
Odcinek drogi w Piastowie o dłu-

gości 365 m zyska nawierzchnię 
asfaltową. Wykonane zostaną 
również pobocza, rów przy-
drożny, przepusty oraz zjazdy.

Zakończenie robót prze-
widziane jest na koniec  
września 2019 r.

Wójt Gminy Jedlińsk 
u Prezydenta

27 maja 2019 r. wójt gminy Kamil Dziewierz, na zapro-
szenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wziął udział 
w obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego.

Uroczystość odbyła się w Bel-
wederze i zostali na nią zapro-
szeni przedstawiciele władz 
samorządowych z całego kraju. 
W trakcie spotkania z Prezyden-
tem, kilkorgu samorządowcom 

zostały nadane odznaczenia 
państwowe.

Dzień Samorządu Terytorial-
nego, który jest obchodzony 
27 maja, został ustanowiony 
uchwałą Sejmu RP w 2000 r.

W dniach 15–17.04.2019 r. w Urzędzie Gminy w Jedlińsku 
odbył się cykl szkoleń dla producentów rolnych.

Szkolenie prowadzili specja-
liści Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego – Oddział 
w Radomiu. Zakres tematyczny 
kursów obejmował:
• Uprawa i ochrona zbóż,

• Uprawa roślin wysokobiałko-
wych,
• Ewidencja przychodów i roz-
chodów w gospodarstwie rol-
nym na potrzeby działań PROW 
2014–2020.
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Rodzina 500+ Nocne zawody

We wtorek 25 czerwca 2019 r., w ramach kampanii infor-
macyjnej Rodzina 500+, Jedlińsk odwiedził Krzysztof 

Murawski, kierownik radomskiej delegatury Mazowieckiego  
Urzędu Wojewódzkiego.

W nocy z 6 na 7 lipca 2019 r. nad zalewem w Jagodnym 
odbyły się XXII Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta 
Gminy Jedlińsk.

W ramach kampanii informa-
cyjnej, zainaugurowanej 24 
czerwca, po ternie województwa 
mazowieckiego jeżdżą trzy spe-
cjalnie oznakowane busy, w któ-
rych będzie można się zapoznać 
ze szczegółami zmian w progra-
mie Rodzina 500+. 

Najważniejszą z nich jest przy-
sługiwanie świadczenia już na 

pierwsze dziecko w rodzinie.

Podczas wizyty w Jedlińsku 
Krzysztof Murawski spotkał się 
z wójtem gminy Jedlińsk Kami-
lem Dziewierzem, a także z kie-
rownikiem GOPS Urszulą Roma-
nowską oraz pracownikami 
placówki obsługującymi wypłatę 
świadczeń rodzinnych.

W zawodach, organizowanych 
przez Koło PZW nr 41 „Radomka” 
Jedlińsk, wzięło udział 22 
uczestników.

W klasyfikacji końcowej zwy-

ciężył Adam Dabiński. Kolejne 
miejsca zajęli: 
Daniel Klimo, Marcin Woźniak, 
Radosław Stolarczyk oraz Domi-
nik Iwański.

Gratulacje za „Perły Powiatu”!
10 czerwca w Urzędzie Gminy w Jedlińsku odbyło się spo-

tkanie wójta Kamila Dziewierza z uczestnikami Konkur-
su Gospodarczego Starosty Radomskiego „Perły Powiatu”.

Podczas spotkania wójt 
gminy Kamil Dziewierz pogra-
tulował i podziękował za wkład 
w promocję Gminy Jedlińsk  
oraz podtrzymywanie lokalnych  
tradycji.

W spotkaniu wzięli udział 
także Łukasz Kurek – prze-
wodniczący rady gminy, Robert 
Rędzia – wiceprzewodniczący 
rady gminy oraz Ilona Starzyń-
ska – skarbnik gminy.
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Osoby potrzebujące otrzy-
mały bezpłatnie artykuły  
spożywcze:
• warzywne i owocowe (groszek 
z marchewką, fasola biała, kon-
centrat pomidorowy, buraczki 
wiórki, powidła śliwkowe); 
• skrobiowe (makaron jajeczny, 
makaron kukurydziany bezglu-
tenowy, ryż biały, kasza gry-
czana, herbatniki maślane),
• mleczne (mleko UHT, ser pod-
puszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa, 

szynka wieprzowa mielona, 
pasztet wieprzowy, kabanosy 
wieprzowe, filet z makreli  
w oleju),
• cukier (cukier biały, miód wie-
lokwiatowy), 
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe (gołąbki w sosie 
pomidorowym).

Pomoc żywnościowa trafiła 
do 341 osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej  
z terenu gminy Jedlinsk.

GOPS w Jedlińsku wydał oso-
bom potrzebującym:
- prawoe 17 ton żywności;
- 1705 paczek żywnościo-

wych;
W ramach Podprogramu 

2018 dla osób korzystających z 
pomocy żywnościowej przepro-

wadzono  warsztaty edukacyjne 
w ramach działań towarzyszą-
cych:

• Ekonomiczne 
• Żywieniowe 
• Kulinarne.

Monika Gałek

Mistrzowie Mazowsza czwartą drużyną w kraju!  

Indywidualnie, w gronie 64 
zawodników, Lena czwarta (!) a 
Igor siódmy. Uczniowie z Jedliń-
ska byli  dużą niespodzianką 
dla faworytów – szkół, które od 
lat zajmują czołowe lokaty w 
tym turnieju. Za reprezentan-
tami Mazowsza uplasowały się 
m.in. drużyny z Włoszczowy, 
Koluszek, Iławy i gospodarzy 
turnieju – Mikluszowic. Wygrała 
ekipa z Czarnej (podkarpackie) 
przed Stroniem (małopolskie) i 
Korczową (lubelskie). Zaledwie 
jednego punktu zabrakło Lenie 
Dębniak do trzeciego stopnia 
podium w klasyfikacji indywidu-
alnej. Pojechała ona bezbłędnie 
rowerowy tor przeszkód, zamel-
dowała się na mecie miasteczka 
ruchu drogowego bez punktów 
karnych, wskazała prawidłowo 30 
odpowiedzi (na 35 możliwych) z 
zakresu przepisów  ruchu drogo-
wego  i zasad udzielania pierw-
szeństwa przejazdu. Świadczy to 
o niezwykle wysokim poziomie 
imprezy. Debiutowi drużyny zwy-
kle towarzyszą „wpadki” i tych nie 
ustrzegli się pozostali członkowie 
zespołu – głównie w miasteczku 
ruchu drogowego i trudnym teście 
teoretycznym. Jednak  końcowy 
wynik zasługuje na olbrzymie 
uznanie. Jako nagrody otrzymali 

wysokiej jakości głośniki, oko-
licznościowe koszulki, gadżety 
rowerowe i pamiątkowe medale. 
Podczas zawodów uczestnikom 
zaproponowano inne atrakcje 
m.in. zwiedzanie kopalni soli w 
Bochni, przejażdżki samochodami 
rajdowymi, pobyt w aquaparku, 
pokazy mistrza Polski w cyklo-
trialu. Dwa tygodnie wcześniej, 
w PSP Nr 14 w Warszawie, odbył 
się finał wojewódzki . Po pięcio-
godzinnych zmaganiach okazało 
się, że zwycięzcą została dru-
żyna z Jedlińska. Losy rywalizacji 
ważyły się do ostatniej konkuren-
cji. Jedlińszczanie objęli  prowa-
dzenie po najlepiej napisanych 
testach z zakresu ogólnych prze-
pisów ruchu drogowego, obej-
mujących głównie problematykę 
ruchu pieszych i rowerzystów. 
Po drugiej konkurencji, rozwiązy-
waniu zadań z zakresu znajomo-
ści pierwszeństwa przejazdu na 
skrzyżowaniach, nadal prowadzili. 
Przewaga jednak nieco zmalała. 
Rowerowy tor przeszkód najlepiej 
pokonała szkoła z Białek i to ona 
objęła przodownictwo. Do końca 
rywalizacji pozostały dwie konku-
rencje: jazda po miasteczku ruchu 
drogowego i udzielanie pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 

W tym pierwszym zadaniu 

nasz zespół spisał się znakomicie. 
Wyznaczoną trasę przejazdu, jako 
jedyny team,  pokonali bezbłęd-
nie. Dzięki temu Jedlińsk ponow-
nie wyszedł na pierwsze miejsce. 

W  ostatnim zadaniu, by być 
pewnym wygranej, należało zdo-
być minimum 17 punktów (na 20 
możliwych). Komisja przyznała 
ekipie 19 pkt. które wystarczyły 

do wygranej i zdobycia prawa 
reprezentowania Mazowsza w 
finale ogólnopolskim, Nagrody, w 
postaci rowerów, odebrał każdy 
członek zespołu. Indywidualnie, 
w gronie 68 zawodników, pierw-
sze miejsce dla Klaudii Mazur, 
trzecie zajął Patryk, piąte Igor  
i ósme Lena. Gratulacje!

Kaka

Rewelacyjnie zaprezentował się zespół ZSP Jedlińsk w finale 
krajowym 42. Ogólnopolskiego  Turnieju Bezpieczeństwa 

w Ruchu Drogowym w Bochni i Mikluszowicach.  Debiutujący 
w bieżącym roku w tej imprezie piątoklasiści: Lena Dębniak, 
Klaudia Mazur, Igor Szymanowicz i Patryk Malinowski od po-
czątku turnieju zajmowali w poszczególnych konkurencjach 
dobre miejsca  i w efekcie wywalczyli czwartą lokatę  wśród 
16 mistrzów wszystkich województw.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku z tere-

nu województwa mazowieckiego przy współpracy Ban-
kiem Żywności w Radomiu realizował Program Operacyjny 
Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowa-
ny z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrze-
bującym, którego celem było zapewnienie najuboższym 
mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczest-
nictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących  
w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019.
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„Mądrzy Cyfrowi” ze Starych Zawad

Festyn Rodzinny w Lisowie

Film „Budowa Ścieżki Rowerowej” uczniów z PSP w Starych 
Zawadach został wyróżniony, a grupa uczniów pojechała 

na debatę oraz prezentację najlepszych filmów na Stadion 
Narodowy PGE w Warszawie.

W niedzielę 7 lipca 2019 r. w parafii Nawiedzenia NMP w Lisowie już po raz drugi odbył się 
Festyn Rodzinny. Tuż po godzinie 13 plac przed kościołem w Lisowie zapełnił się rodzinami. 

A wszystko to w ramach pro-
jektu „Mądrzy Cyfrowi”. Jest 
to pierwszy w Polsce program 
łączący edukację moralną i roz-
wijanie postaw prospołecznych 
nastolatków z podnoszeniem 
ich kompetencji cyfrowych. W 
programie MC wzięło już udział 
2000 uczniów i ponad 150 pla-
cówek z całego kraju.

Uczniowie: Mateusz Gruszka, 
Piotr Glibowski, Paulina Trza-
skowska, Maja Piwowarczyk i 
Dominika Puk wspaniale odpo-

wiadali na pytania dotyczące 
realizacji projektu i wypadli jak 
poważni zawodowcy. Debatę 
prowadzili Marcin i Anna Meller. 
Nad całością przedsięwzięcia 
czuwały Iwona Śmiechowska  
i Magdalena Trzmiel-Wieteska.

Do stolicy pojechali również 
Kamil Dziewierz – wójt gminy, 
Łukasz Kurek – przewodniczący 
rady gminy oraz dyrektor szkoły 
w Starych Zawadach Roman Wój-
cik, którzy od samego początku 
popierali tę inicjatywę.

Organizatorem Festynu 
była Rada Parafialna na czele 
z Proboszczem – ks. Czesła-
wem Sobolewskim, a także  
ks. Janem Godkiem. 

W organizację Festynu włą-
czyli się również niezwykle 
aktywnie mieszkańcy para-
fii. Wydarzeniu zdecydowanie 
sprzyjała pogoda, która pozwoliła 
uczestnikom spędzić niedzielne 
popołudnie w radosnej atmosfe-
rze. Program festynu był bogaty  
w różnorakie gry i zabawy wyma-
gające aktywności fizycznej. 
Dzieci miały wielką frajdę, bio-
rąc udział w malowaniu twarzy 
i tym samym upodabniając się  
do bajkowych postaci. 

Wiele uśmiechu dostarczyła  
fotobudka. Energię można było 
także spożytkować udając się na 
dmuchane zjeżdżalnie. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się 
pokaz tresury psów. Przed 
zgromadzonymi występowały 

zespoły muzyczne, w tym para-
fialne zespoły ludowe. Wszyscy 
chętnie sięgali po przygotowane 
na tę okazję smaczne, swojskie 
jedzenie i domowe wypieki. 
Rzecz jasna nie mogło zabrak-
nąć loterii fantowej, gdzie niemal 

każdy los wygrywał. Fundatorami 
nagród byli właściciele lokalnych 
firm i parafianie. 

Bez wsparcia tak wielu dobro-
czyńców przedsięwzięcie to 
nigdy by się nie udało. W spo-
sób szczególny organizatorzy 
dziękują również wójtom: gminy 
Jedlińsk - Kamilowi Dziewie-
rzowi i wójtowi gminy Jastrzębia  

- Wojciechowi Ćwierzowi oraz 
radnemu powiatu radomskiego - 
Ryszardowi Dziurze i radnemu 
gminy Jedlińsk  - Robertowi 
Rędzi za ich pomoc w orga-
nizacji i ufundowanie nagród. 
Festyn stanowił znakomitą 
okazję do integracji miejscowej  
społeczności.

Roman Wójcik
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Rowerem na Jasną Górę
3 lipca 2019 r. wyruszyła z Jedlińska V Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę. 

To już tradycja, że na początku lipca mieszkańcy gminy Jedlińsk wyruszają do 
sanktuarium maryjnego w Częstochowie na rowerach.

Prawie 60-osobowa grupa 
pielgrzymów z Jedlińska, 
pod przewodnictwem wójta 
gminy Kamila Dziewierza  
i proboszcza parafii Jedlińsk 
ks. Grzegorza Wójcika, poko-
nała na jednośladach 220 
km. Do celu pątnicy dotarli  
w piątek 5 lipca.

To już piąta pielgrzymka, 
która z roku na rok zyskuje 
coraz więcej zwolenników. 

Wójt gminy Kamil Dzie-
wierz składa podziękowania 
wszystkim, którzy pomogli 
w organizacji pielgrzymki: 
Teodozji i Markowi Jaworskim 
– Piekarnia EXPUCH z Jedliń-
ska za pieczywo, Marcinowi 
Durakowi z Ludwikowa za 
transport rowerów, Krzysz-
tofowi Czapli z Jedlińska za 
wędliny, Teresie Kalbarczyk 

– dyrektor Niepublicznego 
Przedszkola i Żłobka „Gumi-
siowa Kraina” wraz z mężem 
Wiesławem, radnym Rady 
Gminy Jedlińsk oraz pracow-
nikom GOPS w Jedlińsku 
za przygotowanie i dowóz 
obiadu, Ryszardowi Kubikowi 
– firma Kubik za produkty na 

obiad, Dorocie i Dariuszowi 
Rędzia za warzywa i owoce, 
Mirosławowi Hernikowi – wła-
ścicielowi hurtowni Mirax za 
wodę i napoje, Andrzejowi 
Walczakowi – za transport i 
pomoc w bagażówce, Radiu 
Plus Radom za relację i pro-
mocję pielgrzymki, a także 

ks. Grzegorzowi Wójcikowi, 
porządkowym, paniom za 
przygotowywanie śniadań  
i kolacji, Zbigniewowi Kowal-
czykowi i Jarosławowi Zieliń-
skiemu za oprawę muzyczną, 
Izabeli Wieczorek za opiekę 
medyczną oraz wszystkim za 
wspólne pielgrzymowanie.

Informujemy, że w sobotę 31 sierpnia 2019 r. w godz. 
10:00–14:00 na Rynku w Jedlińsku odbędzie się kolejna 

zbiórka krwi w ramach Klubu Honorowych Dawców 
Krwi Ziemi Jedlińskiej.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!
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Komisariat Policji w Jedlińsku
ul. Warszawska 4, 26-660 Jedlińsk

tel: 48 345 37 30, fax: 48 345 32 92

asp. szt. Konrad Gołębiowski –  p.o. Komendanta

mł. asp. Paweł Wójcik
tel. 696-497-078

e-mail: dzielnicowy.jedlinsk1@ra.policja.gov.pl

mł. asp. Edyta Zaczkowska
tel. 696-497-039

e-mail: dzielnicowy.jedlinsk2@ra.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 701: Klwatka Szlachecka, Kamińsk, 
Klwaty, Piastów, Józefówek, Marcelów, Wola Gutowska, 
Gutów, Ludwików, Górna Wola, Jankowiec, Mokrosęk, 
Bród, Wsola, Wielogóra.

Rejon służbowy nr 702: Bierwce, Bierwiecka Wola, 
Boża Wola, Budki Wierzchowskie, Czarna Rola, Czarny 
Ług, Godzisz, Janki, Jedlanka, Jedlińsk, Jeziorno, Kępiny, 
Kruszyna, Lisów, Wierzchowiny, Moczydło, Narty, Nowa 
Wola, Nowe Zawady, Stare Zawady, Obózek, Piaseczno, 
Piaski, Płasków, Romanów, Urbanów, Gryzów, Józefów.

DZIELNICOWI

Dotacja na usunięcie azbestu
Kolejny już raz Gmina Jedlińsk uzyskała dotację na pomoc 

mieszkańcom w usuwaniu azbestu z ich nieruchomości.

22 lipca 2019 r. w Warszawie 
wójt gminy Kamil Dziewierz 
podpisał w sprawie dotacji sto-
sowną umowę z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Dota-
cja w kwocie 21 tys. zł zosta-
nie przeznaczona na odbiór, 
transport i unieszkodliwienie 
wyborów zawierających azbest 
z nieruchomości położonych na 
terenie Gminy Jedlińsk.

Eternit z dodatkiem azbestu 
ze względu na niską cenę, dużą 

wytrzymałość i nieprzepusz-
czanie wody cieszył się bardzo 
dużą popularnością w latach 
70. Stosowano go wówczas w 
wielu gospodarstwach domo-
wych zwłaszcza do pokrywa-
nia dachów. Niestety materiał 
ten okazał się groźny dla zdro-
wia, gdyż posiada właściwości 
rakotwórcze. Do dziś w wielu 
domach wciąż można spotkać 
dachy z azbestu, jednak do 
2032 roku musi on zniknąć  
z wszystkich budynków  
w Polsce.
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   Z prac Rady Gminy
Sesje Rady Gminy zosta-

ły zwołana na 25 kwiet-
nia, 30 maja i 27 czerwca 
2019 r.

Rada Gminy podjęła 
uchwały w sprawie:

25 kwietnia:
• przyjęcia projektu regu-

laminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na 
obszarze Gminy Jedlińsk

• wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Jedlińsk na 
lata 2019–2026

• wprowadzenia zmian w 
budżecie gminy na 2019 rok

• Statutu Gminy Jedlińsk
30 maja:
• udzielenia Wójtowi Gminy 

Jedlińsk wotum zaufania

• rozpatrzenia i zatwier-
dzenia sprawozdania Wójta z 
wykonania budżetu za 2018 
rok i sprawozdania finanso-
wego

• udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu za 2018 rok

• zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego 
za 2018 rok instytucji kultury

• zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego 
za 2018 rok zakładu opieki 
zdrowotnej

• wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Jedlińsk na 
lata 2019–2026

• wprowadzenia zmian w 
budżecie gminy na 2019 rok

27 czerwca:
• planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli, ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinan-
sowania opłat pobieranych 
przez uczelnie oraz specjal-
ności i formy kształcenia, na 
które dofinansowanie jest 
przyznawane na rok 2019 
w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę 
Jedlińsk

• ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawo-
wych prowadzonych przez 
Gminę Jedlińsk oraz określe-
nia granic obwodów publicz-
nych szkół podstawowych od 
dnia 1 września 2019 roku

• pozbawienia kategorii 
części drogi gminnej położo-
nej na terenie gminy Jedlińsk 
poprzez wyłączenie z użytko-
wania jako drogi publicznej

• regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na tere-
nie Gminy Jedlińsk

• przyjęcia regulaminu 
dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków na obszarze 
Gminy Jedlińsk

• zwolnień od podatku od 
nieruchomości w ramach 
pomocy de minimis na wspie-
ranie nowych inwestycji i two-
rzenie nowych miejsc pracy 
na terenie Gminy Jedlińsk

• w sprawie zmiany nazwy 
Komisji

Łukasz Kurek
 Przewodniczący 

Rady Gminy

II Ogólnopolski Turniej o Puchar Wójta 
II Ogólnopolski Turniej o Puchar Wójta Gminy Jedlińsk 

- „Jedlińsk Cup 2019” udał się prawie doskonale. 
Prawie, bo niestety psikusa sprawiła pogoda, która 
pokrzyżowała plany w końcowej fazie turnieju. 

Niemniej impreza była udana, 
a zarówno przyjezdni, jak i 
gospodarze - mimo burzy, która 
nawiedziła Jedlińsk - byli zado-
woleni. Rywalizacja została 
ułożona w taki sposób, żeby 
wszystkie drużyny, do samego 
końca, walczyły o jakieś tro-
feum. Formuła ta się spraw-
dziła, choć przez wspomnianą 
nawałnicę, końcową kolejność 
trzeba było ustalić na podstawie 
wyników spotkań, które zostały 
rozegrane wcześniej. Nikt jed-
nak nie protestował, nikt nie 
narzekał. Wszyscy wyjechali  
„z czymś”, bo wszyscy zawodnicy 
otrzymali medale, a wszystkie 
drużyny puchary - nagrody te 

ufundował wójt gminy Jedlińsk 
Kamil Dziewierz. Ponadto sześć 
najlepszych drużyn otrzymało 
nagrody rzeczowe ufundowane 
przez wójta oraz Starostwo 
Powiatowe w Radomiu. Dodat-
kowo, nagrody rzeczowe ufun-
dowała firma ATAF, a statuetki 
dla wyróżnionych zawodników 
- Radomski Okręgowy Związek 
Piłki Nożnej. Najlepsi strzelcy 
otrzymali markowe piłki, które 
przekazał prezes Drogowca i firmy 
Zyko-Dróg Zygmunt Kobylarczyk. 
Ponadto trzy zespoły otrzymały 
wejściówki do Parku Trampolin 
Jump World, dwie do Kręgielni 
Platinium, a jedna vouchery na 
pizzę Rozanna. Podczas turnieju, 

pyszną pizzę dla wszystkich dru-
żyn dostarczyła Dominos Pizza 
z Radomia, a również wszystkie 
zespoły otrzymały soki i inne 
napoje, rogaliki i jabłka ufundo-
wane przez Pana Adama Imiołka, 
właściciela sklepu Lewiatan  

w Jedlance. Wielkie podziękowa-
nia należą się rodzicom naszych 
młodych piłkarzy, którzy podob-
nie jak ich milusińscy, stanęli na 
wysokości zadania! 

drogowiec.futbolowo.pl
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Spotkanie zorganizowane  
w sali konferencyjnej GBP zgro-
madziło wielu czytelników  
i mieszkańców gminy Jedlińsk. 
Mieli oni okazję poznać autorkę 
wspomnień „ze szkolnej ławy 
widziane”.

Pisarka jest emerytowaną 
nauczycielką historii PSP  
w Bierwcach. Miłośniczka i pro-
pagatorka historii regionalnej, 
założycielka szkolnego „Muzeum 
pod strzechą” i teatrzyku „Nieza-
pominajka”. Mieszka w Radomiu,  

w urokliwym miejscu na obrze-
żach Lasu Kapturskiego.

Pani Bożena od pierwszej chwili 
nawiązała serdeczny kontakt ze 
słuchaczami. Opowiadała jak roz-
poczęła się jej historia z pisaniem.

Swoją twórczość literacką roz-
poczęła pod wpływem wydarzeń 
życiowych, emocji oraz miłości do 
ukochanych miejsc.

Spotkanie przebiegło w bardzo 
miłej atmosferze. Można było 
zakupić publikacje pisarki, a także 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

  Warto przeczytać!
Gawryluk B. – „Wanda Chotomska. Nie mam nic do ukrycia”
Pierwsza biografia jednej z najbardziej znanych polskich pisarek! Królowa polskiej literatury dla dzieci, 
niepodważalny autorytet, niezwykły talent, mistrzyni rymowania i opowiadania.

Winnik S. – „Tylko przeżyć”
Prawdziwe historie rodzin polskich żołnierzy. Bohaterami są żołnierze wyjeżdżający na misje lub ich 
rodziny, które borykają się ze strachem, tęsknotą za najbliższymi.

Henry V. – „Noc w Orient Expressie”
Mistrzowska powieść o miłości, pożądaniu, nadziei i marzeniach, której bohaterowie udają się w podróż 
legendarnym pociągiem na trasie Londyn – Wenecja.

Todorczuk-Perchuć A., Perchuć Z. – „Potworaki usypiaki”
Zbiór opowieści o siedmioletniej Jadzi i jej przyjaciela Mukiego. Są to historie o tematyce pouczającej, 
czasem dowcipnej ale i poważnej poruszającej problemy dziecięce.

Chodakowska E. – „Uniwersalny trening personalny”
Poradnik zawierający instrukcje, porady i tabele z gotowymi, urozmaiconymi programami treningowymi. 
Książka zachęcająca do zdrowego stylu zdrowia i aktywności fizycznej.

Ames C.A. – „Serce Naszej Matki”
Niezwykłe przesłania Maryi, które mogą stać się przedmiotem codziennych rozważań, drogowskazem  
w trudnych chwilach i umocnieniem w słabościach.

Bierwieckie wspomnienia – spotkanie z Bożeną Zbrożyną

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku dziękuje Marioli Frączyk, Barbarze Sułek  
i Aleksandrze Wziątek za przekazane w darze książki do naszej biblioteki.

W czwartkowy poranek, 11 kwietnia odbyło się 
spotkanie autorskie z Bożeną Zbrożyną, autorką 

„Bierwieckich opowieści” oraz tomików wierszy „Światy 
równoległe” i „Za zakrętem”. Organizatorem spotkania 
była Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku.

Dziękujemy!
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Przedstawienie 
dla dzieci 

Podsumowanie 
zajęć artystycznych

W dniu 15 maja 2019r, GC-
KIKF zaprosiło dzieci z 

placówek oświatowych z te-
renu gminy na interaktywny 
spektakl pt. Detektyw Zagad-
ka na tropie. 

Była to bardzo ciekawa opo-
wieść, która przeniosła dzieci 

w magiczny świat przygód  
i podróży. Przedstawienie uka-
zało widzom na czym polega 
praca detektywa. Dzieci mogły 
również poznać egzotyczne 
miejsca na świecie i kulturę 
innych krajów.

Anna Malinowska

12 czerwca 2019 roku w sali OSP w Jedlińsku miało miejsce 
podsumowanie zajęć artystycznych, które prowadzone 

były w GCKIKF w roku artystycznym 2018/2019. Wydarzenie 
to, było doskonałą okazją aby dzieci mogły pochwalić się rodzi-
com, dziadkom a także pozostałym mieszkańcom gminy zdo-
bytymi umiejętnościami. W bieżącym roku prowadzone były 
zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne, językowe, muzyczne: 
wokalne i instrumentalne.

Proponowane przez nas zaję-
cia artystyczne są dla dzieci i 
młodzieży jedną z najlepszych 
form spędzania czasu wolnego 
pod okiem wykwalifikowanych 
instruktorów a także wśród 
rówieśników. Niewątpliwie dają 
uczestnikom wiele radości sta-
nowiąc jednocześnie doskonałą 
okazję do obycia się ze sceną 
oraz uczą pokonywania tremy.  

Podczas tego wydarzenia 
zgromadzona publiczność mogła 
obejrzeć występ dzieci z zajęć 
językowych, które zaśpiewały 
angielskie piosenki. Zajęcia 
prowadzone były przez panią 
E. Łobodę. Następnie zapre-
zentowali się uczestnicy zajęć 
tanecznych prowadzonych przez 
panią A. Sikorską i w ich wyko-
naniu można było obejrzeć bar-
dzo efektowne układy taneczne. 
Nie zabrakło także przedstawień 
prezentowanych przez dwie 
grupy teatralne prowadzone 
przez panią M. Stanisławską- 
Kłosiewicz. Publiczność miała 
także okazję wysłuchać wielu 

przepięknych piosenek w wyko-
naniu uczestników zajęć wokal-
nych, które prowadzone są przez 
p. Z. Krzętowską,  a także wysłu-
chać utworów zagranych na 
fletach poprzecznych.  Ponadto 
dzieci, uczęszczające na zajęcia 
muzyczne prowadzone przez 
pana P. Garbalskiego, zapre-
zentowały publiczności znane 
utwory, które wykonane zostały 
na keyboardzie i akordeonie. 
Dopełnieniem prezentacji był 
występ uczestników zajęć nauki 
gry na gitarze, prowadzonych 
przez panią D. Gast. 

Przez cały czas trwania przed-
miotowego wydarzenia  uczest-
nicy mogli podziwiać wyeks-
ponowane prace plastyczne, 
które powstały na zajęciach 
pod okiem p. K Falkiewicz oraz  
p. M. Rusin-Szarej.  

Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom oraz ich rodzicom 
za współpracę i zapraszamy do 
uczestnictwa w zajęciach w 
roku artystycznym 2019/2020. 

Anna Malinowska
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Podsumowanie zajęć artystycznych

Wystawa 
Moniki Rusin

GCKIKF w trakcie trwania wakacji organizuje wyjazdy 
skierowane do dzieci i młodzieży z terenu gminy Jedlińsk. 

7 czerwca 2019 w GCKIKF w Jedlińsku miało miejsce 
otwarcie wystawy prac Pani Moniki Rusin- Szarej,  
pt. Malarstwo- Rysunek-Grafika. 

Uczestnicy odwiedzili  już 
Kurozwęki, gdzie mogli zwiedzić 
XIV wieczny pałac , który został 
wybudowany przez rodzinę 
Kurozwęckich, a następnie prze-
chodził kolejno w ręce Lancko-
rońskich, Sołtyków i Popielów. 
Pałac  jest jednym z niewielu 
zabytków w Polsce, pozwa-
lających prześledzić kolejne 
zmiany stylów: od murowanego 
zamku rycerskiego, poprzez 
dwór obronny, do barokowo
-klasycznej rezydencji. Jest on 
dużą atrakcją turystyczną, a na 
szczególną uwagę zasługuje 
barokowa kaplica zamkowa  
i muzeum, w którym zgroma-
dzone zostały pamiątki rodu 
Popielów oraz galeria obra-
zów znanego malarza.  Oprócz 
samego pałacu w Kurozwękach 
uczestnicy mieli okazję zoba-
czyć jedyne w Polsce stado 
bizonów, które wypasają się 
na okolicznych pastwiskach  
i łąkach. Ponadto obejrzeli różne 
zwierzęta w pobliskim Mini Zoo.  
Niewątpliwie wyprawa do tego 
urokliwego miejsca była dla 
dzieci dużą atrakcją.  

Podczas kolejnego wyjazdu 
uczestnicy odwiedzili góry 

świętokrzyskie a w nich krainę  
w której zamieszkują bohate-
rowie znanych bajek, np. Baba 
Jaga, Jaś i Małgosia. Wszyscy 
odważnie przemierzyli tunel 
strachu i  zwiedzili chatę zbója. 
Wzięli także udział w słod-
kich warsztatach pieczenia 
pierników. Kolejnym punktem 
wyprawy była podróż do czasów 
średniowiecznych. W urokliwej 
osadzie dzieci odwiedziły chatę 
kowala, stolarza, szewca, zielarki 
oraz garncarza.  Każdy  samo-
dzielnie wykonał przedmiot  
z gliny, który można było zabrać 
do domu. Uczestnicy mogli także 
spróbować podpłomyka z konfi-
turą oraz wypić napar z ziół.

Kolejnym miejscem do któ-
rego wybraliśmy się z dziećmi 
był  Bałtów, gdzie  zwiedzi-
liśmy stary młyn, Jura Park  
i wzięliśmy udział w warsztatach  
młynarskich. 

 Wyjazdy organizowane przez 
GCKIKF mają na celu przede 
wszystkim edukację a także 
zapewnienie dzieciom i mło-
dzieży możliwości spędzenia 
czasu wolnego w sposób czynny 
i atrakcyjny. 

Anna Malinowska

Licznie przybyła publiczność 
została powitana przez panią 
dyrektor instytucji - Agnieszkę 
Gryzek, która przybliżyła zebra-
nym osobę artystki. 

W kolejności pani Monika 
zaprezentowała uczestnikom 
wernisażu swoje prace. Były to 
obrazy namalowane różnymi 
technikami: olej, pastel, malar-
stwo na szkle, rysunek. Czasami 
w swoich pracach stosuje tech-
niki mieszane. W swej twórczo-
ści ukazuje zachwycające ją 
miejsca, elementy przyrody, sce-

nerie  czy też miasta. Malowanie 
jest dla niej tworzeniem, chwy-
taniem nastroju , atmosfery czy 
kolorytu miejsca. 

Artystka ukończyła Instytut 
Wychowania Artystycznego 
 w Lublinie, prowadziła zajęcia 
plastyczne i z grafiki komputero-
wej w MDK w Radomiu. Obecnie 
pracuje w GCKIKF w Jedlińsku. 

Wystawa była dostępna dla 
zwiedzających przez dwa tygo-
dnie po jej otwarciu.

Anna Malinowska 
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Sobótka 2019
16 czerwca 2019 roku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku miała miejsce  tradycyjna Sobótka 

Gminna, której organizatorami byli:  Wójt Gminy, Rada Gminy i Gminne Centrum Kultury i Kultury 
Fizycznej w Jedlińsku. Pierwszym elementem wydarzenia było powitanie przybyłych gości przez Wójta Gminy 
Jedlińsk, Przewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk i Dyrektor GCKIKF.  Część artystyczna natomiast rozpoczęła 
się od występów uczniów z poszczególnych szkół z terenu gminy. Prezentowane były programy składające się 
z tańca, śpiewu a także recytacji wierszy tematycznie związanych z nocą sobótkową.

W trakcie trwania wydarzenia 
toczyły się liczne animacje i kon-
kursy sprawnościowe dla dzieci 
i młodzieży. Uczestnicy  mogli 
układać budowle z drewnia-
nych klocków, malować farbami 
na streczu, bawić się z chustą 
KLANZA.  To tylko niektóre z 
możliwości, które zostały zapew-
nione aby umilić czas najmłod-
szym mieszkańcom przybyłym 
na Sobótkę.  

Po zakończeniu prezenta-
cji programów przygotowa-
nych przez szkoły, miał miejsce 
występ Teatru RADA z Białorusi, 
który publiczność mogła zoba-
czyć w repertuarze kozackim,  
a następnie w cygańskim.  Pod-
czas Sobótki miał miejsce także 
występ zespołu  Long&Junior , 
który zgromadził przed sceną 
dość dużą liczbę miłośników 
muzyki rozrywkowej.

Rozstrzygnięty został także 
konkurs na najpiękniejszy wia-
nek. Spośród wielu oryginal-
nych wianków, które wpłynęły 
do oceny, jury wybrało najpięk-
niejsze i przyznało nagrody. 
Po wręczeniu nagród uczest-
nicy imprezy w asyście zespołu 
ludowego Owadowianki udali 
się nad rzekę, gdzie wianki  
puszczono na wodę.

Kulminacyjnym punktem pro-
gramu ściśle związanym z tra-
dycją sobótkową było rozpale-
nie ogniska przez Wójta Gminy 
Jedlińsk p. Kamila Dziewierza. 

Gdy zapadł już zmrok, Teatr 
Ewolucji Cienia zaprezento-
wał spektakl Fin Amor- miłość 
dworna, który charakteryzowała 
poetyka obrazu, ilustracyjna 
muzyka, przy użyciu małej ilości 
rekwizytów. Nacisk został poło-
żony na człowieka, przy dużej 
dynamice scen opartych na ryt-
mie i ekspresji aktorów. W przed-
stawieniu dotknięto tematów 
uniwersalnych takich jak miłość i 
śmierć, zastanawiając się nad ich 
rozumieniem i ewolucją  w per-
spektywie historycznej. 

Sobótka Gminna, której pro-
gram był niezwykle różnorodny 
a zatem skierowany do każ-
dego odbiorcy,  zakończyła się 
w godzinach nocnych zabawą 
taneczną. 

Anna Malinowska 
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30 czerwca 2019 r. na parkingu przy stadionie OSiR  
w Jedlińsku odbyła się już piąta edycja MotoPikniku 

połączonego z akcją charytatywną Jadar Family Drift 5 
Jedlińsk 2019. Patronat honorowy nad imprezą objąła poseł  
Anna Kwiecień.

Tradycyjnie impreza odbyła się na 
terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Jedlińsku. Główną atrakcja był taxi 
drift, czyli przejażdżka w fotelu pasa-
żera driftującego samochodu. Rów-
nież i w tym roku, poza samochodami 
osobowymi, można było się przeje-
chać także driftującą ciężarówką oraz 
przelecieć helikopterem. Na wystawie 
statycznej samochodów zaprezento-
wał się klub BMW E39 Official Group. 
Motocykliści z grupy Level Hard oraz 
Natalia Mróz dali popis wyczynowej 
jazdy motocyklem, tzw. stuntu.

Nowością tegorocznej edycji była 
parada uczestników imprezy, która 
przejechała ulicami Jedlińska, obwiesz-
czając oficjalnie rozpoczęcie „Jadar 
Family Drift 5 Jedlińsk 2019”.

Już drugi rok z rzędu na imprezie 
gościli żołnierze z 6. Mazowieckiej 
Brygady Obrony Terytorialnej, któ-
rzy na swoim stoisku informacyjnym 
zaprezentowali sprzęt wojskowy oraz 
umundurowanie. 

Podczas Jadar Family Drift 5 Jedlińsk 
2019 można było też oddać krew w 
punkcie poboru krwi Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa. Tegoroczny wynik to prawie 5 
litrów krwi oddanych przez 11 osób.

W tegorocznej edycji pomocą została 
objęta 4-miesięczna Iga Sawościuk, 
która urodziła się z poważną wadą serca. 
Pieniądze zebrane podczas TaxiDrift 
i FlyTaxi w wysokości 19.340,37 zł, 
zostaną przeznaczone na dalsze lecze-
nie oraz rehabilitację małej Igi. Kwota 
ta jeszcze się zwiększy po zakończeniu 
wszystkich aukcji charytatywnych.

Impreza została objęta patronatem 
przez wójta gminy Jedlińsk Kamila 
Dziewierza i starosty radomskiego 
Waldemara Trelki.

Wójt Gminy Jedlińsk składa podzię-
kowania wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji tego przedsięwzię-
cia, a w szczególności firmom: Jadar sp. 
z o.o. (z prezesem Dariuszem Kupidurą 
na czele) – sponsorowi tytularnemu 
MotoPikniku, Isko Plus Piotr Stanikow-
ski z Jedlińska, Radmot sp. z o.o. sp. k. 
z Woli Gutowskiej, Kratki.pl Marek Bal 
ze Wsoli, KPS Food sp. z o.o., Moto-
Service Andrzej Chojnacki z Jedlińska, 
3W Dystrybucja Budowlana – Oddział w 
Radomiu, Petralana, Enrepor, MIX BET 
Mariusz Potera z Klwat, Auto Części 
Krystian Dryja z Wielogóry, ZBS Robert 
Szczepański z Wielogóry, CUT-POL 
Krzysztof Walczak z Jedlińska, Cafe 
Serwis z Radomia, Zbyszko Company 
sp. z o.o., LaSad – Grupa Producentów 
Owoców z Borzęcina oraz Starostwu 
Powiatowemu w Radomiu.

Podziękowania także dla naszych stra-
żaków ochotników z OSP Jedlińsk i OSP 
Bierwce, jedlińskich policjantów oraz Pio-
tra Kowalskiego – dyrektora Radomskiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Tegoroczną akcję użyczyli m.in. 
Krzysztof Hołowczyc – kierowca raj-
dowy, Michał Żeromiński – zawodowy 
bokser z Radomia, Daniel „Rutek” 
Rutkowski – zawodnik MMA z Rado-
mia, Bartosz Ostałowski – kierowca 
driftingowy, Włodzimierz Zientar-
ski oraz Maciej Zientarski – dzienni-
karz motoryzacyjny i redaktor kanału  
YouTube„2 Cylindry”.
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Jedlińsk, ul. Warecka 4
tel. 516 722 433

Zapraszamy
7:00 - 18:00

Poradnia rehabilitacji
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku

Fotowoltaika dla gminy Jedlińsk
Gmina Jedlińsk jest kolejnym samorządem, który podpisał z Enea Wytwarzanie list intencyjny w sprawie 

współpracy związanej z odnawialnymi źródłami energii.

List intencyjny podpisali 
Tomasz Siwak – wiceprezes ds. 
strategii rozwoju Enei Wytwa-
rzanie i Jan Mazurkiewicz – 
wiceprezes ds. korporacyjnych 
Enei Wytwarzanie oraz wójt 
gminy Jedlińsk Kamil Dzie-
wierz. Wspólne działania mają 
na celu dywersyfikację miksu 
paliwowego, rozwój rozproszo-
nych źródeł energii oraz zwięk-
szenie udziału segmentu OZE  
w produkcji energii elektrycz-
nej. Współpraca sygnatariuszy 
listu ma służyć osiągnięciu 
nadrzędnego celu unijnej poli-
tyki energetycznej i klimatycz-
nej, jakim jest redukcja emisji  
dwutlenku węgla.

Dzięki projektowi zapew-
nione zostaną także dodatkowe 
wpływy do budżetu gminy,  
a inwestycja w sposób oczywi-
sty wpłynie na poprawę stanu 
środowiska gminy oraz pozwoli 
promować region jako nowocze-
sny i proekologiczny.

Inne gminy, które już podpi-
sały to porozumienie to Zwoleń, 
Wyśmierzyce, Przytyk, Przyłęk, 
Gózd i Tczów.



21

Ulga podatkowa dla przedsiębiorców
Wójt gminy Kamil Dziewierz i przewodniczący rady Łukasz 

Kurek informują, że 26 lipca 2019 r. wchodzi w życie 
uchwała Rady Gminy Jedlińsk w sprawie zwolnień od podatku 
od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie 
nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie 
gminy Jedlińsk.

Zgodnie z uchwałą, podjętą na 
wniosek wójta gminy, z podatku 
od nieruchomości zwolnione 
będą grunty, budynki lub ich 
części oraz budowle lub ich czę-
ści, położone na terenie gminy 
Jedlińsk, związane z realizacją 
nowej inwestycji, w wyniku 
której utworzone zostały nowe 
miejsca pracy, a także stano-
wiące własność przedsiębiorcy, 
który po raz pierwszy na terenie 

gminy Jedlińsk zrealizuje nową 
inwestycję.

Zwolnienia przyznawane 
są na okres od 1 roku do 5 
lat. Warunki udzielania zwol-
nień oraz wymagane doku-
menty zostały określone w 
ww. uchwale, która dostępna 
jest w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Gminy Jedlińsk 
na stronie bip.jedlinsk.pl  
(Uchwała Nr IX/33/2019).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie 
Podatków i Opłat Urzędu Gminy (pok. nr 09) 

i pod nr telefonu 48 32 13 066.

Zawody sportowo-pożarnicze
7 lipca 2019 r. na stadionie 

OSiR w Jedlińsku odbyły 
się gminne zawody sportowo
-pożarnicze.

W zawodach wzięły udział 
drużyny reprezentujące 6 jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu gminy Jedlińsk. 
Klasyfikacja końcowa:

1. OSP Jedlińsk
2. OSP Wielogóra
3. OSP Jankowice
4. OSP Nowe Zawady
5. OSP Ludwików
6. OSP Bierwce
Podczas zawodów Mło-

dzieżowa Drużyna Pożarni-
cza OSP Wielogóra przedsta-
wiła także pokaz ratownictwa  
medycznego.

Zaproszenie
Wójt Gminy Jedlińsk zaprasza Pary Małżeńskie 

zamieszkujące na terenie gminy Jedlińsk, które 
zawarły związek małżeński w 1969 roku oraz  
w latach wcześniejszych, do udziału w uroczystości 
Jubileuszy Małżeńskich. Zgłoszenia w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Jedlińsku mogą dokonywać sami 
zainteresowani lub członkowie ich rodzin codziennie  
w godzinach pracy Urzędu.

Przekazując informację o Jubileuszu należy przedłożyć 

do wglądu dowody osobiste Małżonków. Odpisy  
skrócone aktu małżeństwa zapewnia Kierownik USC. 
Zgłoszenie Państwa uruchomi procedurę nadania 
„Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Liczę na Państwa zainteresowanie oraz uczestnictwo 
w tak ważnej uroczystości.

Wójt Gminy
(-) Kamil Dziewierz

Tel. kontaktowy: Urząd Stanu Cywilnego - 48 32 13 126
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Portal IRZplus, który jest 
przeznaczony dla posiadaczy 
zwierząt gospodarskich, ruszył 
w sierpniu 2018 r. Łączy on 
w sobie zalety elektronicz-
nej księgi stada, gromadzącej 

wszystkie potrzebne rolnikowi 
informacje o hodowanych przez 
niego krowach, kozach, świ-
niach czy owcach, a także plat-
formy umożliwiającej załatwie-
nie bez konieczności udawania 

się do urzędu spraw wymaga-
nych przy posiadaniu zwierząt 
gospodarskich.

Nowa, uruchomiona właśnie 
modyfikacja portalu pozwala 
w łatwiejszy sposób zgłaszać 
zwierzęta do rejestru, informo-
wać ARiMR o ich przemieszcze-
niach, wnioskować o numery 
kolczyków i paszporty oraz 
ich duplikaty bez konieczności 
wizyty w biurach powiatowych 
lub wysyłania dokumentów 
pocztą.

Rolnik korzystający z por-
talu IRZplus ma teraz możli-
wość: zarejestrowania siedziby 
stada; wyszukania jego stanu 
na wybrany dzień, złożenia 
nowego formularza wniosku o 
przydzielenie numeru dla dru-

giego kolczyka dla owiec albo 
kóz; poprawienia dokumentu 
zgłoszenia cofniętego z ARiMR; 
złożenia korekty zgłoszenia 
zaproponowanej przez Agen-
cję; zaakceptowania kolejnych 
propozycji zgłoszeń sprzedaży 
zwierząt do rzeźni lub padnięcia 
zwierzęcia, gdy inne podmioty 
złożą zgłoszenia przez portal, 
nadania uprawnień do IRZplus 
swojemu pracownikowi w celu 
składania zgłoszeń; wydruko-
wania listy zwierząt, zdarzeń 
oraz dokumentów składanych w 
portalu oraz zapisania znajdują-
cych się w nim danych na swoim 
komputerze.

Szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie interneto-
wej Agencji: www.arimr.gov.pl 
w zakładce IRZ.

Komunikaty, informacje

Grzegorz Rokiciński, leśniczy Nadleśnictwa Radom w 2019 r. pełni dyżury 
we wtorki w godz. 9:00–12:00 w następujących terminach:
sierpień: 6 (zastępstwo), 20, 27; wrzesień: 10, 17, 24; październik: 8, 15, 22;  
listopad: 12, 19, 26; grudzień: 3, 10, 17.   Tel. 696 454 316

Dofinansowanie wapnowania gleby
Od 15 lipca 2019 r. rolnicy będą mogli składać wnioski 

do Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych w ramach 
Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb 
poprzez ich wapnowanie.

O wsparcie będą mogli ubie-
gać się rolnicy, którzy posia-
dają gospodarstwa rolne o 
powierzchni do 75 ha (pH gleby 
poniżej lub równe 5,5). Dofi-
nansowanie do zakupu wapna 
udzielane będzie, w ramach 
pomocy de minimis, na realiza-
cję przedsięwzięć skutkujących 
poprawą jakości środowiska, co 
zostanie potwierdzone opinią 
właściwej miejscowo Okręgo-
wej Stacji Chemiczno-Rolniczej 
(OSCh-R). Z pomocy finanso-
wej będą mogły skorzystać 
te gospodarstwa, które mają 
aktualne badania gleby. Bada-
nie odczynu gleby należy wyko-
nać raz na cztery lata, a próbkę 
pobiera się z powierzchni nie 
większej niż 4 ha.

Wysokość dofinansowania  
w formie dotacji do zakupu 
wapna będzie zależała od wiel-
kości gospodarstwa, a kwota 
dofinansowania przedsięwzię-
cia wynosić będzie odpowied-
nio:
• do 300 zł/t czystego skład-
nika odkwaszającego (CaO oraz 
CaO+MgO) dla gospodarstw o 
powierzchni nie przekraczającej 
25 ha użytków rolnych,
• do 200 zł/t czystego skład-
nika odkwaszającego (CaO oraz 
CaO+MgO) dla gospodarstw o 
powierzchni powyżej 25 ha, ale 
nie przekraczającej 50 ha użyt-
ków rolnych,
• do 100 zł/t czystego skład-
nika odkwaszającego (CaO oraz 
CaO+MgO) dla gospodarstw  

o powierzchni powyżej 50 ha, 
ale nie przekraczającej 75 ha 
użytków rolnych.

Nabór wniosków w ramach 
programu w regionalnych sta-
cjach rozpoczyna się 15 lipca 

Wnioski będzie można składać 
w Okręgowych Stacjach Che-
miczno-Rolniczych, gdzie każdy 
uprawniony uzyska wszelką 
pomoc w ich wypełnieniu.

Wnioski wraz z wymaga-
nymi załącznikami tj.:
1. Opinia OSChR o zalecanej 
dawce CaO lub CaO+MgO;
2. Faktura (oryginał) za 

wapno nawozowe lub środki  
wapnujące;
3. Wypełnione formularze doty-
czące pomocy de minimis w 
rolnictwie należy składać od 
15.07.2019 r. do 31.12.2019 r. 
do właściwej miejscowo Okręgo-
wej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Więcej informacji można 
uzyskać na stronie interneto-
wej Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie 
www.wfosigw.pl lub pod 
nr telefonu: 22 504 41 00  
wew. 169.

Portalu IRZplus przydatny rolnikom
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stale 

rozwija portal IRZplus. Właśnie wyposażyła go w kolejne 
funkcje przydatne rolnikom korzystającym z tego interneto-
wego narzędzia.
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Nabór wniosków rozpoczął 
się 7 maja  2019 r. i potrwa w 
biurach powiatowych Agencji 
do  31 października 2019 r., 
chyba że wcześniej wyczerpana 
zostanie tegoroczna pula środ-
ków przewidziana na ten cel.

By sięgnąć po wsparcie z 
ARiMR, które jest finansowane 
z budżetu państwa, koło musi 
być zarejestrowane w Krajowym 

Rejestrze Kół Gospodyń Wiej-
skich. Teraz figurują w nim 6992 
organizacje tego typu.   

Wysokość pomocy dla koła 
uzależniona jest od liczby jego 
członków. I wynosi: 3 tys. zł – dla 
koła liczącego nie więcej niż 30 
członków, 4 tys. zł – jeśli koło 
liczy od 31 do 75 członków i 5 
tys. zł  - w przypadku, gdy koło 
tworzy ponad 75 osób.

Koła gospodyń wiejskich, 
które chcą działać w oparciu 
o ustawę nadającą im oso-
bowość prawną, umoż-
liwiającą prowadzenie 
działalności gospo-
darczej i dostęp 
do państwowych 
dotacji, od tego 
roku mogą powsta-
wać nie tylko na 
wsiach. Po zmianie 
przepisów mogą one 
być tworzone również  
w miastach liczących 
do 5 tys. mieszkańców, 
a także na terenie sołectw 
położonych w granicach miast.  

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.

Zwrot podatku akcyzowego
Wójt Gminy Jedlińsk przypomina o możliwości odzy-

skania przez rolników części podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywane-
go do produkcji rolnej. 

Wójt Gminy Jedlińsk przypo-
mina o możliwości odzyskania 
przez rolników części podatku 
akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej. Drugi 
termin składania wniosków w 
2019 r. przypada na okres od 1 
sierpnia do 2 września 2019 r. Do 
wniosku należy załączyć:

• faktury VAT (lub ich kopie) 
stanowiące dowód zakupu oleju 
napędowego do produkcji rolnej 
w okresie od 1 lutego 2019 r. do 
31 lipca 2019 r.

• w przypadku producentów 
rolnych ubiegających się o zwrot 
podatku akcyzowego, którzy 
oprócz posiadania użytków rol-
nych, prowadzą także chów 
lub hodowlę bydła - dokument 
wydany przez kierownika biura 
powiatowego Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa 

zawierający informacje o liczbie 
dużych jednostek przeliczenio-
wych bydła będącego w posia-
daniu producenta rolnego – nie 
dotyczy producentów rolnych, 
którzy już przedkładali dokument 
z ARiMR w pierwszym okresie 
2019 r.

Limit ustala się jako sumę:
• kwoty stanowiącej iloczyn 

stawki zwrotu podatku na 1 litr 
oleju napędowego, liczby 100 
oraz powierzchni użytków rol-
nych będących w posiadaniu lub 
współposiadaniu producenta 
rolnego określonej w ewidencji 
gruntów i budynków, według 
stanu na dzień 1 lutego danego 
roku, oraz

• kwoty stanowiącej iloczyn 
stawki zwrotu podatku na 1 litr 
oleju napędowego, liczby 30 oraz 
średniej rocznej liczby dużych 
jednostek przeliczeniowych bydła 

będącego  w posiadaniu produ-
centa rolnego w roku poprzedza-
jącym rok, w którym został zło-
żony wniosek o zwrot podatku.

Limit zwrotu podatku akcy-
zowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł × ilość ha użytków 
rolnych oraz 30,00 zł × średnia 
roczna liczba dużych jedno-

stek przeliczeniowych bydła.

Wypłata zwrotu podatku 
akcyzowego w przypadku 
złożenia wniosku w drugim 
okresie 2019r. nastąpi prze-
lewem na rachunek bankowy 
podany we wniosku w terminie  
od 1 do 31 października 2019 r.

Koła gospodyń wiejskich wnioskują o ponad 20,6 mln zł

5978 wniosków na łączną kwotę ponad 20,6 mln 
zł złożyły do końca czerwca koła gospodyń 

wiejskich, które w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa ubiegają się o wsparcie finansowe. Na pomoc dla 
kół przeznaczonych jest w 2019 r. 40 mln zł.



24

Z życia szkół
PSP w Bierwcach

Z korytarza szkolnego…
W ramach współpracy ze Śro-

dowiskowym Domem Samo-
pomocy w Jedlance mogliśmy 
obejrzeć piękne przedstawienie 
nawiązujące do Męki Pańskiej. 
Byliśmy niezmiernie wzruszeni 
występem i wyrażamy uznanie 
za tak wspaniałe wykonanie.

Konkurs historyczny
12 czerwca w naszej szkole 

odbył się finał konkursu histo-
rycznego „Czy znasz życie swo-
ich przodków? Zapytaj babcię, 
zapytaj dziadka”, podczas któ-
rego wręczono nagrody najlep-
szym uczniom: Mai Dawidow-
skiej, Emilii Dziewiór, Paulinie 
Piątkowskiej, Amelii Warylak 
oraz Wiktorii Wójcik. Poza tym, 
organizator konkursu – Marian 
Kwiecień, przybliżył uczniom 
tematykę języka gwarowego.

Z życia Szkolnego 
Koła Wolontariatu
Szkolne Koło Wolontariatu, 

pod kierunkiem Pani Katarzyny 
Stefańskiej, w mijających mie-
siącach prowadziło zbiórkę żyw-
ności dla psów ze schroniska 
w Urbanowie. Wolontariusze 
wystąpili ponadto z przedsta-
wieniem dla przedszkolaków 
pt. „Marzenie lisa Lucka”. Młodzi 
aktorzy włożyli wiele starań w to 
przedsięwzięcie, a mali widzowie 
z zaciekawieniem oglądali efekt 
końcowy.

Wycieczki szkolne
Pod koniec marca ucznio-

wie klas I–VI wybrali się wraz 
z opiekunami do radomskiego 
kina, gdzie obejrzeli dwa filmy: 
„Mia i biały lew” oraz „Kapitan 
Marvel”. Pierwszy z nich dostar-
czył naszym dzieciom wielu 
wzruszeń, drugi zaś rozwinął 
wyobraźnię.

W tym samym miesiącu rów-
nież dzieci młodsze skorzystały  

z wyjazdu. Grupy przedszkolne 
0A i 0B oraz klasa I wraz z 
wychowawczyniami udały się do 
sali OSP w Jedlińsku, gdzie dzieci 
obejrzały teatrzyk pt. „Przygody 
Pippi Skarpetki” w wykonaniu 
aktorów z grupy teatralnej KRAK 
– ART z Krakowa. Po spekta-
klu dzieci udały się do Gminnej 
Biblioteki Publicznej. Dyrektor 
Bożena Starzyńska oprowadziła 
po wszystkich bibliotecznych 
pomieszczeniach, przekazując 
informacje na temat możliwości 
założenia karty bibliotecznej i 
wypożyczania książek. Bardzo 
dziękujemy dyrektor i pracowni-
kom Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Jedlińsku za miłe przyjęcie 
i przekazanie ciekawych informa-
cji na temat biblioteki.

Z kolei w maju uczniowie z 
klas I–VII uczestniczyli w szkolnej 
wycieczce do Muzeum Henryka 
Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. 
Na początku wysłuchali prelekcji 
na temat życia naszego patrona, 
podczas której uczniowie wyka-
zali się dużą wiedzą, udzielając 
odpowiedzi na szereg zadawa-
nych pytań. Następnie zwie-
dzali dworek, w którym Sienkie-
wicz spędził pierwsze dziewięć 
lat życia i udali się na obrzeża 
Okrzei, wspinając się na kopiec 
Sienkiewicza. Mimo niesprzyja-
jącej pogody, cały wyjazd dostar-
czył wiele radości, a przede 
wszystkim uzupełnił wiedzę na 
temat życia i dokonań patrona 
naszej szkoły.

W dniu 30 maja 2019 roku 
oddział przedszkolny z Celiną 
Grzyb zwiedzał Bałtowski Park 
Turystyczny. Dzieci podziwiały 
zwierzęta oraz zamki Polski w 
miniaturze. Uczyły się czarować 
w Sabatówce i rozwijały spraw-
ność fizyczną w Parku Rozrywki.

Szkolne uroczystości…
21 marca 2019 r. powitaliśmy 

wiosnę. Był to również dzień 
samorządności szkolnej. Władzę 

sprawowali uczniowie: Milena 
Rudecka i Adam Kalbarczyk. Mło-
dzi nauczyciele (uczniowie klasy 
VII) prowadzili tego dnia zajęcia. 
Na koniec odbył się apel, podczas 
którego podziwialiśmy prze-
piękne stroje wiosenne i plakaty 
o tematyce wiosennej. Przed-
stawiciele SU sprawdzili wiedzę 
uczniów na temat wiosny w 
przeprowadzonym Teleturnieju.

Tradycją naszej szkoły jest kul-
tywowanie historii Polski. Z tego 
powodu, 30 kwietnia, odbyła 
się uroczystość z okazji Rocz-
nicy Uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. W akademii wzięli udział 
uczniowie klasy 5, którzy zostali 
przygotowani przez Katarzynę 
Stefańską i Monikę Skwirowską. 
Za oprawę muzyczną odpowie-
dzialna była Ewelina Górska.

Dnia 9 maja Europa świętuje 
Dzień Europy. Z tej okazji nasza 
szkoła zorganizowała Dzień Euro-
pejski. Przedstawiona została 
uczniom prezentacja multime-
dialna, przygotowana przez 
nauczycieli języków obcych 
– Ewę Kobzę oraz Katarzynę 
Dudek, dzięki której zaprezento-
wano najważniejsze informacje 
dotyczące Unii Europejskiej i jej 
państw członkowskich. Dużym 
zainteresowaniem cieszyło się 
też „Europejskie Koło” – każdy 
mógł sprawdzić swoją wiedzę na 
temat Unii Europejskiej. Trzeba 
przyznać, że nasi uczniowie to 
prawdziwi Europejczycy, znali 
odpowiedzi nawet na te najtrud-
niejsze pytania.

24 maja odbyła się w naszej 
szkole uroczystość Dnia Mamy 
i Taty. Nasi uczniowie, poprzez 
słowa recytowanych wierszy i 
śpiewanych piosenek, starali się 
wyrazić wdzięczność swoim uko-
chanym Rodzicom za ich miłość i 
codzienny trud.

Dzień Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej
26 kwietnia dyrektor szkoły 

Elżbieta Łoboda i reprezentacja 

pocztu sztandarowego uczestni-
czyła w obchodach Dnia Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej w 
Publicznej Szkole Podstawowej 
w Jedlance. Uroczystość rozpo-
częła się mszą świętą w kaplicy. 
Kolejnym punktem obchodów był 
program artystyczny przygoto-
wany przez uczniów szkoły.

Na zakończenie uroczystości 
wypuszczono gołębie na znak 
wolności i pokoju.

Uczniowie, pod opieką Joanny 
Sitek i Ewy Kobzy, wzięli udział 
w XII Powiatowym Rajdzie Śla-
dami Witolda Gombrowicza. 
Podczas pieszej wędrówki podzi-
wiali walory przyrodnicze naszej 
gminy i słuchali ciekawostek 
opowiadanych przez leśnika.

Warsztaty wielkanocne
1 kwietnia uczniowie naszej 

szkoły uczestniczyli w warsz-
tatach wielkanocnych. Warsz-
taty zorganizowało GCKiKF 
w Jedlińsku. Gościem honoro-
wym był wójt gminy Jedlińsk 
Kamil Dziewierz, który razem z 
dziećmi wykonał piękne karty 
świąteczne. Jesteśmy bardzo 
wdzięczni za możliwość uczest-
nictwa w tych warsztatach.

22 marca 2019 uczniowie 
klasy czwartej wzięli udział 
w Międzyszkolnym Konkursie 
Matematyczny Dzień Wiosny w 
Radomiu. Naszą szkołę repre-
zentowała drużyna w składzie: 
Daniel Bolesta, Natalia Jurek i 
Hubert Rudecki pod opieką Mał-
gorzaty Jemiołek.

2 kwietnia uczennice naszej 
szkoły Julia Kwiecień i Natalia 
Markiewicz wzięły udział w gmin-
nym konkursie przyrodniczym z 
elementami profilaktyki antyal-
koholowej „Las jest naszym przy-
jacielem”.

Znamy laureatów Gminnego 
Konkursu Wielkanocnego organi-
zowanego przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Jedlińsku. 
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Nic dwa razy się nie zdarza
„Nic dwa razy się nie zdarza[…] 

żaden dzień się nie powtórzy…” – 
mottem uroczystości zakończenia 
roku szkolnego 2018/2019 w PSP 
im. Jana Pawła w Ludwikowie był 
fragment wiersza Wisławy Szym-
borskiej „Nic dwa razy”.

Część oficjalna rozpoczęła się od 
wprowadzenia sztandaru i odśpie-
wania hymnu państwowego. 
Później nastąpiło przekazanie 
sztandaru szkoły pocztowi sztan-
darowemu klasy VII. Przybyłych 
na uroczystość powitała dyrektor 
szkoły Małgorzata Sobień. W cie-
płych słowach wspomniała o boha-
terach dnia – uczniach klasy VIII, 
którzy po otrzymaniu świadectw 
ukończenia szkoły, stali się absol-
wentami Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Ludwi-
kowie. Następnie dyrektor szkoły, 
przewodniczący Rady Rodziców 
Artur Hamera oraz wychowawcy 
klas wręczyli nagrody za bardzo 
dobre i dobre wyniki w nauce. 
Nagrody specjalne przyznawane 
przez dyrektora szkoły otrzymali 
uczniowie, którzy osiągnęli średnią 
z ocen 5,00 lub wyższą, tj. Natalia 
Tkaczyk i Jakub Chojnacki z klasy 
VIII, Julia Szymańska i Andżelika 
Morawska z klasy V, Natalia Szy-
mańska, Mikołaj Łyżwa i Antonina 
Tkaczyk z klasy IV.

Podziękowania za pracę w 
Samorządzie Uczniowskim otrzy-
mały: przewodnicząca Patrycja 
Kwiecień, v-ce przewodnicząca 
Klaudia Tatar, a za pracę w Szkol-
nym Kole Wolontariusza wszyscy  
uczniowie klasy VIII.

Dyrektor gorąco podziękowała 
wójtowi gminy Jedlińsk, radzie 
gminy Jedlińsk, sołtysom z obwodu 
szkoły, Radzie Rodziców PSP im. 
Jana Pawła II w Ludwikowie, spon-
sorom za „okazane społeczności 
szkolnej zrozumienie i wsparcie”.

Część artystyczną uroczystości 
przygotowali, oczywiście, ucznio-
wie klasy VIII (przy współudziale 
uczniów klas VII i V) wraz z wycho-
wawczynią Edytą Skrzypczyń-
ską-Hernik i Dariuszem Makarewi-
czem. Ich ostatni występ w naszej 
szkole był niezwykły i dostarczył 
obecnym wielu wzruszeń. Wysłu-
chaliśmy m.in. „nowych” wer-
sji pieśni Jana Kochanowskiego 
„Czego chcesz od nas, Panie”, frag-
mentu „Kwiatów polskich” Juliana 

Tuwima („Grande Valse Brillant”) 
i odśpiewanej na znaną wszyst-
kim melodię „Wojenko, wojenko…” 
skargi „Historio, historio cóżeś ty 
za pani, że na ciebie chodzą […] 
chłopcy niewyspani…”. Następnie 
zgromadzeni obejrzeli prezentację 
– „Wspomnienia z lat szkolnych”, 
wykonaną przez absolwentki klasy 
VIII Weronikę Szczęsną i Joannę 
Sikorę. Na zakończenie tej części 
uroczystości Dariusz Makarewicz 
wykonał utwór ze specjalną dedy-
kacją od dyrektora szkoły i Grona 
Pedagogicznego dla absolwentów.

Drodzy Absolwenci, jeszcze 
raz dziękujemy za tę piękną uro-
czystość. Życzymy Wam wielu 
sukcesów, realizacji planów, speł-
nienia marzeń. „Szczęśliwej drogi,  
już czas…”.

Wymagajcie od siebie
Z dumą informujemy, iż ucznio-

wie naszej szkoły w minionym roku 
szkolnym osiągnęli bardzo wysokie 
wyniki w gminnych konkursach 
z cyklu „Chrońmy by przetrwać – 
chrońmy by żyć”, których organiza-
torem jest ZSP w Jedlińsku.

I miejsce w IV edycji Gminnego 
Konkursu Ortograficznego „O Pióro 
Wójta Gminy Jedlińsk” zajęła uczen-
nica klasy V Karolina Michałowska, 
I miejsce w XVIII edycji Gminnego 
Konkursu Plastycznego „Ochrona 
Zagrożonych Gatunków Zwierząt” 
zajęła uczennica klasy VIII Wero-
nika Szczęsna, II miejsce w XI 
edycji Gminnego Konkursu Języka 

Angielskiego „English Five” zajęła 
uczennica klasy V Julia Szymań-
ska, II miejsce w XVII edycji Gmin-
nego Konkursu „Czy znasz swoją 
gminę?” zajęła drużyna w składzie: 
Andżelika Morawska, Julia Szymań-
ska z klasy V oraz Kinga Boczek, 
Weronika Chojnacka z klasy VI, 
II miejsce w IV edycji Gminnego 
Konkursu Ortograficznego „O 
Pióro Wójta Gminy Jedlińsk” zajęła 
uczennica klasy VIII Klaudia Tatar, 
III miejsce w XIX edycji Gminnego 
Konkursu Matematycznego o Tre-
ściach Ekologicznych zajęła dru-
żyna w składzie: Mikołaj Łyżwa z 
klasy IV, Julia Szymańska z klasy 
V, Jakub Kucharczyk, Filip Szeliga 
z klasy VI, wyróżnienie w XI edy-
cji Gminnego Konkursu Języka 
Angielskiego „English Five” otrzy-
mała uczennica klasy V Karolina  
Michałowska.

6 czerwca br. w naszej szkole 
odbyła się IV edycja Konkursu Edu-
kacyjno-Profilaktycznego „W Zdro-
wym Ciele – Zdrowy Duch”, który 
organizowany jest we współpracy 
z Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Jedliń-
sku. Jest nam niezmiernie miło, iż 

ponownie mogliśmy gościć repre-
zentacje ze wszystkich szkół z 
terenu gminy Jedlińsk. Serdecznie 
dziękujemy za przybycie przewod-
niczącemu Rady Gminy Jedlińsk 
Łukaszowi Kurkowi, który już po 
raz czwarty przewodniczył pracom 
komisji konkursowej.

Tegoroczna edycja odbywała się 
pod hasłem „Olimpiady Specjalne”, 
a uczestnicy rywalizowali w dwóch 
kategoriach wiekowych, tj. klasy 
II–IV i V–VII i dwóch konkurencjach 
(praca plastyczna i tor przeszkód 
oraz test wiedzy i tor przeszkód). 
Niezmiernie cieszymy się, iż dru-
żyna gospodarzy zajęła I miejsce. 
Miejsce II zajęli uczniowie PSP w 
Wierzchowinach, miejsce III ucznio-
wie PSP w Starych Zawadach.

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i nagrody 
rzeczowe ufundowane przez 
Gminną Komisją Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych  
w Jedlińsku.

Miej czas na zabawę, 
to sekret młodości
Dzięki zaangażowaniu i har-

monijnej współpracy Rady Rodzi-
ców i dyrektor PSP w Ludwiko-
wie uczniowie naszej szkoły pod 
opieką wychowawców 4 czerwca 
2019 r. bawili się na pikniku z oka-
zji Dnia Dziecka. Na uczestników 
czekało wiele atrakcji, m.in. dmu-
chana zjeżdżalnia, ogromne bańki 
mydlane, wata cukrowa, kiełbaski 
z grilla i lody. Najmłodsze dzieci, 
pomimo upalnej pogody, chęt-
nie uczestniczyły w zabawach 
ruchowych z chustą animacyjną i 
tunelem – stonogą. Uczniowie klas 
IV–VIII rozegrali Szkolny Turniej 
Piłki Nożnej Drużyn Mieszanych. 
Nad prawidłowym przebiegiem gry 
czuwał Paweł Zegarek. Z kolei pią-
toklasiści rozegrali klasowy mecz 
piłki siatkowej.

Wartość zabawy doceniają 
liczni pedagogowie i psychologo-
wie. Rola zabawy w życiu dziecka 
jest tematem wielu konferencji  

PSP w Ludwikowie

Zostali nimi: Lena Pra-
sek, Michalina Soból, Hubert 
Ciechocki, Ludwik Skłodow-
ski, Szymon Piątkowski, Julia 
Cielniak, Amelia Urbaniak,  
Julia Drewnowska.

Dnia 7 czerwca 2019 r. w 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Jedlińsku odbyło się podsumo-
wanie gminnych konkursów. Nasi 
uczniowie godnie reprezentowali 
nas we wszystkich konkursach, 
zdobywając wysokie miejsca.

Oto nagrodzone osoby:
1. Paweł Bzducha za: zajęcie 
II miejsca Gminnym Konkur-
sie Matematycznym „Maths in 

English” i III miejsca w Międzysz-
kolnym Konkursie Języka Angiel-
skiego „English Five”;
2. Julia Drewnowska za: III miej-
sce w Konkursie Ortograficznym 
o Pióro Wójta Gminy Jedlińsk oraz 
wyróżnienie w Gminnym Konkur-
sie Plastycznym „Chrońmy, by 
przetrwać, chrońmy, by żyć”;
3. Natalia Jurek za wyróżnienie 
w Konkursie Ortograficznym o 
Pióro Wójta Gminy Jedlińsk;
4. Paweł Kolasa za: zajęcie 
III miejsca Gminnym Konkur-
sie Matematycznym „Maths in 
English”;
5. Karol Majkusiak za: wyróżnie-

nie w Międzyszkolnym Konkur-
sie Języka Angielskiego „English 
Five”; reprezentowanie szkoły w 
finale Powiatu w Indywidualnych 
Biegach Przełajowych;
6. Milena Rudecka za: zajęcie 
II miejsca Gminnym Konkur-
sie Matematycznym „Maths in 
English” oraz III miejsca w Kon-
kursie Ortograficznym o Pióro 
Wójta Gminy Jedlińsk;

Zakończenie roku szkolnego
19 czerwca zakończyliśmy 

kolejny rok szkolny, ale też 
pewien bardzo owocny i dobry 
etap w życiu naszej społeczno-

ści szkolnej. Nadszedł czas na 
podziękowania i podsumowanie 
wspólnych osiągnięć, których 
było naprawdę wiele. Szcze-
gólne podziękowania i szacunek 
należą się naszej dyrektor Elż-
biecie Łobodzie, która przez 5 
lat pełniła funkcję, a jej zasługi 
na zawsze zostaną w naszej 
pamięci i sercach.

Kończymy rok szkolny 
2018/2019 wdzięczni za odnie-
sione sukcesy i wspólnie spę-
dzony czas, ale też z nadzieją, że 
kolejny będzie równie udany.

Monika Skwirowska
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Paczka na Kresy
Akcja „Paczka na Kresy 2019” to 

wsparcie Polaków mieszkających na 
wschodzie. Kampania organizowana 
jest przez Fundację „Kresy w Potrze-
bie – Polacy Polakom”. Nasz udział 
spotkał się z ciepłym przyjęciem dar-
czyńców, którzy dzielili się żywnością, 
chemią, lekami. Artykuły przekazano 
Polakom na Litwie, Ukrainie i Biało-
rusi. Koordynator to A. Bińkowska 
w ramach wolontariatu „Szlachetne 
Serce”.

Wiosna, wiosna…
Tradycją w naszej szkole jest 

Pierwszy Dzień Wiosny, organizo-
wany przez SU pod opieką A. Lipiec. 
21 marca zaczęliśmy lekcje zamianą 
nauczycieli uczących w szkole na 
uczniów kl. 8, którzy poprowadzili 
zajęcia. O godz. 11:00 wyruszyliśmy 
barwnym korowodem po Jedlance, 
informując wszystkich o nadejściu 
wiosny. Grillowaliśmy i rywalizowali-
śmy na sportowo.

Mamy złoto
K. Majak zdobyła złoty medal w 

kategorii klas ósmych w biegach 
przełajowych w powiecie radomskim. 
Uczniowie: M. Bolek, K. Ziółek i J. 
Urbański wywalczyli awans do fina-
łów międzypowiatowych w tej samej 
dyscyplinie. Jesteśmy dumni, wszyst-
kim zawodnikom i trenerowi Ryszar-
dowi Dziurze gratulujemy i czekamy 
na kolejne sukcesy.

Lepiej zapobiegać… 27 marca to 
Szkolny Dzień Profilaktyki. Zaczęli-
śmy drugim śniadaniem „Nasze śnia-
danie – smaczne, zdrowe, kolorowe!”. 
Badaliśmy posiłki i modyfikowaliśmy 
je tak, by były zdrowsze. Śniadania 
z wychowawcą to już codzienność 
w naszej szkole. Pod hasłem „Moje 
zdrowie i bezpieczeństwo” kształcili-
śmy umiejętności dbania o zdrowie, 
dokonywania wyborów, radzenia 
sobie z emocjami i przeciwdziała-
liśmy ryzykownym zachowaniom. 
Spotkanie współtworzyli uczniowie, 
którzy „śpiewająco” przypomnieli 
zasady. Odbyła się wystawa „Nało-
gom mówimy stop” i lekcje „Jak mówić 
nie – trudna sztuka odmawiania”. 
Ćwiczyliśmy także pierwszą pomoc 
przedmedyczną. Odpowiedzialną była 
M. Kosno.

Mali sportowcy na start!
2 kwietnia odbyła się IV Gminna 

Olimpiada Sportowa dla klas I–III 
„Sport to zdrowie – mały olimpijczyk”. 
Pomysłodawcą wydarzenia, które na 
stałe wpisało się w działalność naszej 
szkoły na terenie gminy Jedlińsk jest 
dyr. szkoły Ryszard Dziura. Dzięki 
takiej aktywności upowszechniamy 
kulturę fizyczną w środowisku lokal-
nym, stwarzamy przestrzeń do rywa-
lizacji dzieci z terenu gminy, rozwi-
jamy życzliwość i szacunek wśród 
rówieśników, wdrażamy do kultural-
nego zachowania się uczestników 
podczas kibicowania. W ceremonii 

otwarcia udział wzięli przedstawiciele 
władz lokalnych. Na starcie zameldo-
wały się drużyny ze wszystkich szkół 
w gminie. Rywalizacja i atmosfera 
była wspaniała. Konkurencje wyło-
niły zwycięzców. Puchary i dyplomy 
rozdane. Gratulujemy wszystkim i do 
zobaczenia za rok.

Chciałbym być… strażakiem!
4 kwietnia dzięki dyr. Ryszardowi 

Dziurze w szkole pojawili się stra-
żacy z OSP w Wielogórze. Spotkanie, 
podzielone na części, przeznaczone 
było dla uczniów kl. 0–6. W pierw-
szej, na sali, strażacy opowiedzieli o 
jednostce, w której służą, o akcjach, 
w których brali udział, zapoznali z 
umundurowaniem, przypomnieli 
numery alarmowe do Straży Pożar-
nej, przestrzegli przed wypalaniem 
traw, pokazali na fantomach, jak 
udzielić pierwszej pomocy i odpowia-
dali na pytania. Pokazali elementy 
ratownictwa medycznego. W drugiej 
części przenieśliśmy się na plac, gdzie 
zaparkowany był wóz strażacki. Tam 
strażacy zapoznali nas z zawartością 
wozu, zaprosili do wnętrza i pokazali, 
jak w bezpieczny sposób używać 
węża w gaszeniu pożaru. Uczniowie 
poczuli się strażakami, biorąc udział w 
zaimprowizowanej akcji. Było wspa-
niale! Dziękujemy strażakom za spo-
tkanie i prezenty dla naszych dzieci.

Pomagamy!
W ramach wolontariatu „Szla-

chetne Serce” i z inicjatywy dyr. R. 
Dziury po raz kolejny wzięliśmy udział 
w świątecznej zbiórce żywności 
organizowanej przez Bank Żywno-
ści w Radomiu. Dzięki współpracy, 
akcja prowadzona była w sklepach 
w Jedlance i w Jedlińsku. Bezintere-
sowna pomoc drugiej osobie to naj-
wspanialszy gest człowieczeństwa. 
20 paczek żywnościowych przeka-
zaliśmy potrzebującym mieszkańcom 
naszej gminy. Ta paczka łączy: wolon-
tariuszy, darczyńców, dobroczyńców 
oraz obdarowane osoby. Paczka to 
nie tylko pomoc materialna, to rów-
nież sygnał, że ktoś o nas pamięta, że 
nie jesteśmy sami i możemy liczyć na 
pomocną dłoń. Dziękujemy wszyst-
kim za zaangażowanie, poświęcony 
czas i okazaną pomoc.

Wielkanocne tradycje
12 kwietnia uczestniczyliśmy w 

tradycyjnym spotkaniu wielkanoc-
nym. Obecnych powitał dyr. Ryszard 
Dziura i złożył życzenia społeczno-
ści szkolnej. Głos zabrał także ks. D. 
Karaś, który pobłogosławił stół wiel-
kanocny i opowiedział o symbolice 
pokarmu. Przewodnicząca SU życzyła 
rodzinnych świąt spędzonych w gro-
nie najbliższych. Obejrzeliśmy przed-
stawienie uczniów kl. 3, przygoto-
wane przez D. Kucharczyk. Na koniec 
symbolicznie podzieliliśmy się jaj-
kiem, życząc sobie Wesołego Alleluja!

Urodziny Patronów
Andrzej i Józef Załuscy to patroni 

naszej szkoły. W tym roku minęło 15 
lat od nadania Ich imienia placówce. 
Uczniowie wiedzą, że biskupom 
zawdzięczamy powstanie Biblioteki 
Narodowej w Warszawie. To właśnie 
Oni, poprzez swoją działalność, pro-
mowali rozwój intelektualny kolej-
nych pokoleń Polaków. Społeczność 
szkolna uczciła urodziny Patronów. 
Były rozgrywki sportowe, wręczenie 
nagród za udział w Szkolnym Kon-
kursie Wiedzy o Patronach szkoły: 
„Andrzej i Józef Załuscy – bracia księ-
gom oddani” i urodzinowy tort. Spo-
tkanie przygotowała B. Michalska.

Dzień Ziemi
W kwietniu Światowy Dzień 

Ziemi uczciliśmy szkolną imprezą 
pod hasłem „Myśl globalnie, działaj 
lokalnie”. W ramach obchodów dnia 
naszej planety uczniowie wzięli 
udział w grach, zabawach, konkur-
sach, quizach związanych z ekologią. 
Finałem uroczystości było sadzenie 
kwiatów na terenie szkoły. Każda, 
nawet najmniejsza aktywność na 
rzecz Ziemi, którą podejmują ucznio-
wie jest ważna. Odpowiedzialną była 
D. Kucharczyk

Katyń to powinność!
O zbrodni katyńskiej z kwietnia  

i maja 1940 r. każdy Polak musi 
pamiętać i wiedzieć, jakiej tragedii 
naród polski doświadczył. My pamię-
tamy! 26 kwietnia wspominaliśmy 
mord w lesie katyńskim. Ofiary wię-
ziono w trzech obozach: w Kozielsku, 
Starobielsku i Ostaszkowie. Sowieci 
bestialsko wymordowały 14600 jeń-
ców polskich. Zabitych pogrzebano 
w leśnych mogiłach wokół Katynia  
i Miednoje. Ze społecznością szkolną  

i rozważań, a naturalne skłonności 
dziecka do zabawy powinny być 
tak wykorzystywane, by przyczy-
niały się do rozwoju jego ekspresji 
i uspołecznienia. Tym bardziej cie-
szymy się, że ten wyjątkowy dla 
dużych i małych dzieci dzień, nasi 
uczniowie spędzili tak aktywnie.

Składamy serdeczne podzięko-
wania Radzie Rodziców PSP im. 
Jana Pawła w Ludwikowie za trud 
i czas poświęcony na zorganizowa-
nie tej wspaniałej uroczystości.

Lepiej zobaczyć coś raz, 
niż słyszeć o tym tysiąc razy
29 maja 2019 r. uczniowie 

naszej szkoły z klas IV,V,VI,VII pod 
opieką Barbary Piaseckiej i Pawła 
Zegarka wyjechali na wycieczkę 
krajoznawczo-turystyczną do 
Parku Edukacji i Rozrywki Farma 
Iluzji w Trojanowie. Pokazy sztuki 
iluzji dostarczyły uczestnikom 
niezapomnianych wrażeń. Farma 
Iluzji jest też miejscem do aktyw-
nej zabawy i wypoczynku .W dro-
dze powrotnej uczniowie zwiedzili 
Muzeum Nietypowych Rowerów, 

które znajduje się w miejscowości 
Gołąb przy trasie 801 Warszawa – 
Dęblin – Puławy – Kazimierz Dolny.

W dniach 22–24 maja 2019 r. 41 
uczniów klas V–VIII uczestniczyło 
w wycieczce do Wrocławia i Pragi 
z noclegami w Kudowie Zdroju. 
Jej celem było poznanie zabyt-
ków ojczystego kraju oraz kultury  
i zabytków Republiki Czeskiej. Nad 
realizacją programu czuwała prze-
wodnik Patrycja Bartula-Jakubow-
ska, której rozległa wiedza i umie-
jętność jej przekazania sprawiła, 
iż uczestnicy wrócili z ogromnym 
zasobem nowych wiadomości.

Związki Wrocławia z Polską 
datują się na X wiek, kiedy w roku 
985 na Ostrowie Tumskim powstał 
gród wybudowany przez Mieszka 
I. W tym też okresie miasto wraz z 
resztą Śląska przeszło we włada-
nie rodu Piastów.

Zwiedzanie Wrocławia rozpo-
częło się od obejrzenia „Panoramy 
Racławickiej” – monumentalnego 
dzieła Jana Styki i Wojciecha Kos-
saka, upamiętniającego 100-lecie 

insurekcji kościuszkowskiej. Obraz 
o wymiarach 1500×11400 cm 
od 2005 roku wystawiany jest w 
Rotundzie Panoramy Racławickiej. 
Następnie uczniowie zwiedzili 
Stare Miasto, Ossolineum i Ostrów 
Tumski. W wędrówce ulicami  
(i mostami, których Wrocław 
posiada najwięcej w Polsce) 
„towarzyszyły” grupie wrocławskie 
krasnale. Przesympatyczne figurki 
krasnali zaczęły pojawiać się na 
ulicach miasta jako forma prote-
stu przeciwko komunistycznej 
cenzurze (pod koniec lat 70-tych 
ubiegłego wieku) i szybko stały 
się symbolem Wrocławia. W Pra-
dze dzieci zwiedziły Hradczany 
– powstałą w XIV w. „królewską” 
dzielnicę na zachodnim, wysokim 
brzegu Wełtawy. W jej skład wcho-
dzi kompleks zamku królewskiego, 
bazylika św. Jerzego, słynna Złota 
Uliczka, ogrody królewskie z Bel-
wederem oraz, budowana przez 6 
stuleci, katedra św. Wita z nagrob-
kiem św. Wojciecha (św. Adal-
berta). Pochodzący z Libic biskup 
praski zginął z rąk pogańskich 

Prusów w czasie misji chrystiani-
zacyjnej, którą podjął za namową 
Bolesława Chrobrego.

14 maja uczniowie klas I–III wraz 
z wychowawczyniami wzięli udział 
w wycieczce do Warszawy.

Pierwszym punktem programu 
było zwiedzanie Centrum Nauki 
Kopernik. Dzieci własnoręcz-
nie wykonały wiele doświad-
czeń naukowych, zapoznały się  
z mechanizmami funkcjonowania 
ludzkiego organizmu, urządzeń 
i wielu innych aspektów otacza-
jącego nas świata. Uczniowie 
uczestniczyli także w lekcji muze-
alnej w Muzeum Narodowym. 
W drodze powrotnej uczestnicy 
odwiedzili Lotnisko Chopina, 
gdzie obserwowali startujące  
i lądujące samoloty z nowo otwar-
tego tarasu widokowego. Wiele 
ciekawych informacji związanych 
z Warszawą i jej historią, w trak-
cie jazdy autokarem, przekazała  
Monika – pilot wycieczki.

D. Molenda-Mokosa

PSP w Jedlance
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i lokalną, władzami gminnymi i powia-
towymi, przedstawicielami IPN i szkół 
z terenu gminy Jedlińsk po raz kolejny 
oddaliśmy hołd krwawym ofiarom 
narodu. Zapaliliśmy znicze i złożyli-
śmy kwiaty pod Głazami Pamięci. To 
trudny temat do przekazania mło-
demu pokoleniu. Za każdym razem 
staramy się pokazać to w sposób 
przejmujący i wartościowy artystycz-
nie. Wystawa, fakty historyczne, 
dekoracja, muzyka i treść są starannie 
przemyślane. Jak podkreślił w swoim 
przemówieniu dyr. Ryszard Dziura 
jest to nasza powinność. Symboliczne 
wypuszczenie gołębi daje nadzieję na 
wolne jutro od takich zbrodni. Uroczy-
stość przygotowała A. Paszkiewicz z 
uczniami klasy 8.

Przez historię 
do współczesności
6 maja uczniowie kl. 6–8 wyjechali 

do Krakowa i do Parku Rozrywki w 
Zatorze. Wawel, Rynek, Sukiennice 
to obowiązkowa droga zwiedzania 
dla turystów i... my też tam byliśmy. 
O dziejach minionych opowiadał 
przewodnik, który poprowadził nas w 
historycznie miejsca. Po dawce wie-
dzy ruszyliśmy do Zatoru. Energylan-
dia – to była kontrolowana dawka sza-
leństwa. Z dziećmi były: B. Michalska, 
M. Kosno i A. Paszkiewicz.

Dzień później kl. 4 i 5 wraz z A. 
Lipiec, A. Bińkowską i dyr. R. Dziurą 
zwiedzili również historyczną stolicę. 
Zaczęli od Wawelu poprzez Kaplicę 
Zygmuntowską, groby polskich kró-
lów i Smoczą Jamę, następnie ruszyli 
na Rynek, do Kościoła Mariackiego, 
żeby wysłuchać hejnału. Potem były 
Sukiennice i pamiątki dla bliskich.

4 czerwca dzieci z OP i pierwszego 
etapu kształcenia odbyły ciekawą 
podróż do Osady Średniowiecznej 
w Hucie Szklanej u stóp Św. Krzyża. 
Zobaczyły tam skansen z pokazami 
wypieku podpłomyków. Dalej zwie-
dzali ruiny zamku z XIV w. w Chęci-
nach. Opiekę zapewniły: K. Paduszek, 
M. Nowak, B. Sobstyl, D. Kucharczyk.

Majowa jutrzenka
8 maja obchodziliśmy rocznicę 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Uczniowie zaprezentowali najważ-
niejsze wydarzenia związane z 
obchodami Sejmu Czteroletniego i 
Konstytucji 3 Maja. Uroczystość przy-
gotowały wraz z dziećmi: B. Sobstyl i 
E. Lipiec.

Czytamy, czytamy…
15 maja biliśmy rekord w liczbie 

osób czytających na przerwie. „Prze-
rwa na czytanie” odbyła się w ramach 
XVI Ogólnopolskiego Tygodnia 
Bibliotek. Patronat nad akcją objęła 
Fundacja ABCXXXI Cała Polska czyta 
dzieciom. Cel akcji jasny – promocja 
czytelnictwa, pokazanie uczniom, że 
czytanie jest trendy, zachęcenie do 
sięgania po książki w każdej sytuacji 
i miejscu! Z książką w dłoni czytali-
śmy w trakcie przerw na korytarzach, 
w klasach, w bibliotece, w świe-
tlicy, a nawet na sali gimnastycznej. 
Każdy czytał to, na co miał ochotę, 
a dzieci, które nie potrafią jeszcze 
czytać słuchały, jak inni czytali dla 
nich. Do akcji włączyli się wszyscy  
pod opieką M. Kosno.

Zostaliśmy zelektryzowani
17 maja w szkole odbyły się 

pokazy fizyczno-chemiczne. Ekspery-
menty pokazał zespół młodych pasjo-
natów nauki „Zelektryzowani”. Pano-
wie wykonali serię zaskakujących 
pokazów, w których aktywny udział 
brali sami uczniowie. Zobaczyliśmy 
spalanie ciekłego butanu – „paląca 
się ławka” i wybuchowe spalanie 
mieszaniny wodoru z powietrzem. 

Poruszony był również ważny aspekt 
bezpieczeństwa. Trudne zagadnienia 
okraszone dowcipem i przekazane 
w atrakcyjny sposób przybliżyły 
uczniom chemię jako ciekawą naukę, 
której warto się uczyć. Pokazy zorga-
nizowała J. Salak.

Warto podziękować
24 maja kl. 8 uczestniczyła  

w parafialnej pielgrzymce młodzieży 
bierzmowanej. Zaczęliśmy Mszą w 
sanktuarium Jana Pawła II na kra-
kowskich Białych Morzach. Absol-
wenci zawierzyli Panu Bogu swoje 
życiowe wybory. Było to dziękczynie-
nie i prośby o błogosławieństwo dla 
nauczycieli za lata nauki i wychowa-
nia. Po liturgii zwiedzaliśmy sanktu-
arium i słuchaliśmy prelekcji o Całunie 
Turyńskim. Następnie pojechaliśmy 
do Wadowic, gdzie poznaliśmy histo-
rię Karola Wojtyły w poświęconym 
jego osobie muzeum i spróbowaliśmy 
kremówek. Uczniom towarzyszyli A. 
Paszkiewicz i ks. Dawid Karaś.

Niepodległość uskrzydla
W maju odbyły się dwudniowe 

warsztaty w ramach projektu 
Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku 
„Niepodległość Uskrzydla”. Byliśmy 
w dziesiątce szkół z woj. mazowiec-
kiego. Uczniowie kl. 7 i 8 poznali 
historię depeszy notyfikującej 
powstanie państwa polskiego i drogi 
wiodące Polskę do niepodległości. 
Poznali trudności, z którymi mierzyła 
się wolna Polska. Analizowali depe-
szę i posługiwali się alfabetem Mor-
se’a. Wykonali instalację ze skrzydeł 
– przestrzeń do rozmyślań o Polsce. 
Wypowiedzi uczniów znalazły się na 
piórach, wypełniających skrzydła.

3 czerwca zostaliśmy zaproszeni 
na podsumowanie projektu w Mazo-
wieckim Instytucie Kultury w War-
szawie. Byliśmy tam. Otworzyliśmy 
wystawę poświęconą projektowi, 
przypięliśmy skrzydła z życzeniami 
dla Polski na kolejne 100 lat i uczyli-
śmy się warsztatowo. Projektowali-
śmy torby ze skrzydłami. Chodziliśmy 
po Warszawie śladami marszałka. 
Otrzymaliśmy karty pracy i rozpoczęła 
się gra miejska. Przez ponad dwie 
godziny odkrywaliśmy ciekawostki 
związane z życiem i działalnością 
Naczelnika. Spojrzeliśmy z różnych 
stron na wydarzenia prowadzące do 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Poznaliśmy osoby, dzięki którym 
nasz kraj jest wolny. Prace w grupach 
i zadania pozwoliły nam poznać histo-
rię Polski. Czas spędziliśmy aktywnie 
i poznawczo. Organizatorzy zadbali o 
posiłek i gadżety. Dostaliśmy zapro-
szenie do Muzeum w Sulejówku. 
Realizacją projektu zajęła się A. Pasz-
kiewicz.

Festyn rodzinny
2 czerwca odbył się kolejny Festyn 

Rodzinny „Za jeden uśmiech, czyli 

rodzinnie ze szkołą”. Dyr. Ryszard 
Dziura oficjalnie otworzył festyn 
witając wszystkich przybyłych. Mimo, 
że aura nie była zbyt przychylna zaba-
wie, to na szczęście nie udało jej się 
całkiem pokrzyżować nam planów. 
Pogoda ostatecznie dopisała i na 
czas zabawy było ciepło i przyjemnie. 
Przed zgromadzoną publicznością 
wystąpili uczniowie naszej szkoły i 
zespoły regionalne. Dla najmłodszych 
przygotowano przeróżne, ciekawe 
gry i zabawy wraz z upominkami. 
Były konkursy, zagadki i rywalizacja. 
Pojawiła się kawiarnia z pysznymi 
ciastami, kawą, herbatą i napojami, 
a także kiełbaski z grilla, regionalne 
potrawy i wspaniałe zupy, wata 
cukrowa i lody. Serwowano pyszne 
soki owocowe i warzywne. Można 
było pomalować twarz lub zrobić 
sobie niezwykłą fryzurę. Dzieci miały 
do dyspozycji dmuchane zamki, zjeż-
dżalnie i trampoliny.

W ramach festynu odbył się Turniej 
Piłki Plażowej. Można było dokonać 
pomiaru ciśnienia i cukru we krwi. 
Oddawaliśmy honorowo krew w 
mobilnym punkcie poboru. W trakcie 
zabawy pojawiła się Straż Pożarna 
prezentując sprzęt oraz wnętrze auta 
umożliwiając zrobienie sobie zdjęć 
w wozie strażackim. Odbył się pokaz 
gaszenia pożaru i pokaz ratownic-
twa medycznego. Perełką festynu 
była wystawa ptactwa ozdobnego. 
Można było jeździć konno, bryczką i 
na quadach. Festyn zgromadził spo-
łeczność lokalną. Całe rodziny aktyw-
nie i wspólnie spędziły wspaniały 
czas, który był przeznaczony właśnie 
dla nich. Rozlosowano wśród uczest-
ników nagrody niespodzianki. Był 
nawet bilet na mecz polskiej repre-
zentacji w piłce nożnej.

Bardzo serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji naszego festynu swoją 
pracą i obecnością. Dzięki Wam 
wszystko jest możliwe. Zapraszamy 
w przyszłym roku!

Bijemy rekord!
Czwarty raz dołączyliśmy do akcji 

w Polsce „Jak nie czytam, jak czy-
tam”, by pobić rekord w liczbie osób 
czytających w jednym momencie. 
Inicjatorem jest „Biblioteka w Szkole”. 
Cel to promocja czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży. Przed godz. 10:00 
uczniowie z książkami w ręku poja-
wili się przed szkołą. Czytaliśmy pod 
chmurką, rozmawialiśmy, tworzyliśmy 
hasła, rysowaliśmy kredą, konkurowa-
liśmy czytelniczo, wymienialiśmy się 
przyniesionymi tomami. Oryginalna 
akcja dostarczyła wrażeń. Żywimy 
nadzieję, że czytanie będzie modne. 
Uczniom podobała się ta aktywność i 
zachęciła ich do sięgania po książkę. 
Dzieci zobaczyły, że każde miejsce 
jest dobre do czytania. Akcję przepro-

wadziła A. Paszkiewicz.
Mówimy NIE!
Dzięki zorganizowanym przez 

Gminę Jedlińsk warsztatom profilak-
tycznym, uczniowie kl. 4–6 28 maja 
wzięli udział w projekcie „Uzależ-
nienie od alkoholu i substancji psy-
choaktywnych” przeprowadzonym 
przez GKRPA. Spisaliśmy kontrakt 
obowiązujący w trakcie spotkania. 
Następnie wysłuchaliśmy pogadanki 
o bezpieczeństwie. Przekazano nam 
wiedzę o rodzajach uzależnień i ich 
konsekwencjach. W dalszej części 
spotkania była wspólnie wypraco-
wana drama na temat zachowań 
ujawniających się po zażyciu nar-
kotyków i wypiciu alkoholu. Uczyli-
śmy się, jak umiejętnie powiedzieć 
NIE w przypadku, gdy ktoś częstuje 
takimi substancjami. Odpowiedzialną  
była A. Lipiec

Ach, co to był za bal…
To był bal, na którym królowała 

młodość. Uczniowie 8 kl. tanecznie 
i w dobrych humorach żegnali się ze 
szkołą. Bal to był wyjątkowy. Nie tylko 
dlatego, że po raz pierwszy uczniowi 
zawitali w szkolne progi w wieczo-
rowych kreacjach. Wyjątkowy, bo do 
otwierającego wieczór poloneza po 
kilkunastoletniej przerwie stanęli 
ósmoklasiści. Szczególne podzięko-
wania i słowa pożegnania wypowie-
dział dyr. szkoły Ryszard Dziura. Nie-
jednej osobie zakręciła się w oku łza. 
Życzymy wszystkim ósmoklasistom, 
aby ich życiowa droga była szeroka i 
bez zakrętów, a wszystkie doświad-
czenia doprowadziły do osiągania 
stawianych celów życiowych.

Dzień Pustej Klasy!
14 czerwca zajęcia odbyły się 

poza salami. Porzuciliśmy naukę w 
klasie na rzecz nauki w przyrodzie. 
To Dzień Pustej Klasy! Obchodzimy 
go rokrocznie. To święto edukacji 
na świeżym powietrzu. Wszystko 
po to, aby promować edukację tere-
nową – prawdopodobnie najbardziej 
uszczęśliwiającą edukację na świe-
cie. Zaoferowaliśmy uczniom lek-
cję – przygodę! Patrzyliśmy w niebo, 
słuchiwaliśmy ptaków, biegaliśmy po 
trawie. Natura uczy, dotlenia, aktywi-
zuje, pobudza wyobraźnię, wzrusza i 
zadziwia. Mamy tu wszystko, czego 
trzeba do efektywnego nauczania, 
bez względu na przedmiot. Akcję pro-
mowała A. Paszkiewicz.

 
Kolejne karty historii zostały zapi-

sane. Zakończenie roku szkolnego 
2018/2019 było szczególne z wielu 
powodów. Ale po kolei... O godz. 9:00 
mszę św. w kaplicy w Jedlance odpra-
wił ks. proboszcz Grzegorz Wójcik, 
następnie w oficjalnej część zakoń-
czenia roku szkolnego dyr. Ryszard 
Dziura podziękował wszystkim za 
cały wytężony rok nauki i pracy. Wrę-
czył z wychowawcami świadectwa 
z wyróżnieniem, nagrody i dyplomy, 
których, jak co roku, nie brakowało. 
Gratulował uczniom i ich rodzicom 
wręczając specjalne listy gratula-
cyjne. Szczególne podziękowania 
złożył na ręce przewodniczącej Rady 
Rodziców E. Urbańskiej za wszelkie 
działania podejmowane na rzecz 
dzieci, za bezcenną pomoc w wielu 
inicjatywach na rzecz szkoły.

W dalszej części nadszedł czas poże-
gnań. Za wieloletnią pracę na rzecz 
szkoły i ogromny wkład w jej rozwój 
dyr. R. Dziura podziękował A. Szymań-
skiej, która od września obejmie sta-
nowisko dyrektora PSP w Bierwcach.  
Życzył wielu sukcesów w dalszej 
pracy, realizacji planów i marzeń. 
Pani Agnieszka, nie kryjąc wzrusze-
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Koniec roku szkolnego – 
- to czas podsumowań
Podczas uroczystego zakończe-

nia roku szkolnego odbyło się wbi-
cie pierwszej łopaty pod budowę 
kompleksu sportowego przy 
Publicznej Szkole Podstawowej w 
Starych Zawadach. W uroczystości 
wzięli udział: posłowie na Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej: Anna 
Kwiecień, Marek Suski, Andrzej 
Kosztowniak i Dariusz Bąk, Wal-
demar Trelka – starosta radomski, 
naczelnik Wydziału Ruchu Dro-
gowego Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Radomiu mł. insp. Jacek 
Mnich, ks. Piotr Klepaczewski 
oraz przedstawiciele rady gminy i 
Urzędu Gminy Jedlińsk. Gospoda-
rzami uroczystości byli Kamil Dzie-
wierz – wójt gminy Jedlińsk oraz 
Roman Wójcik – dyrektor szkoły w 
Starych Zawadach. W planach jest 
także budowa miasteczka ruchu 
drogowego z zaprojektowanym 
układem ulic wraz z elementami 
infrastruktury oraz oznaczeniem 
organizacji ruchu, przeznaczone 
dla rowerzystów, do nauki jazdy w 
ruchu ulicznym.

Za nami kolejny rok ciężkiej, ale 
jakże satysfakcjonującej pracy. 
Pracy, której mierzalne efekty to 
wszechstronny rozwój uczniów 
naszej szkoły.

Sukcesy naszych uczniów
Uczniowie z sukcesami brali 

udział w różnych konkursach 
przedmiotowych: w Ogólnopol-
skim Konkursie Chemicznym 
„Alchemik” – wynik bardzo dobry 
otrzymała A. Popiel, wyróżnienie 
J. Kowalczyk; w Międzynarodowym 
Konkursie „Kangur Matematyczny 
2019” – trzech uczniów naszej 
szkoły zdobyło wyróżnienie: w 
kategorii klas IV K. Krakowiak, w 
kategorii klas V: I. Bartos oraz L. 
Zakrzewski.

Uczeń – J. Malinowski został Lau-
reatem Ogólnopolskiego Konkursu 
„75. rocznica bitwy o Monte Cas-
sino”. Uroczyste wręczenie nagród 
odbyło się w Klubie Dowództwa 
Garnizonu Warszawa. Na uro-
czyste wręczenie nagród zostali 
zaproszeni J. Malinowski wraz z 
ojcem D. Malinowskim, G. Okoń, 
który był opiekunem ucznia oraz 
dyrektor szkoły Roman Wójcik. 
Nagrody wręczała minister A. M. 
Anders – sekretarz stanu – pełno-
mocnik Prezesa Rady Ministrów 
do Spraw Dialogu Międzynarodo-
wego.

K. Taborek został Laureatem II 
stopnia XVI Regionalnego Kon-
kursu J. Angielskiego, zajął rów-
nież I miejsce w Diecezjalnym 
Konkursie Plastycznym pt. „Polscy 
święci i błogosławieni”. Uczniowie 
uczestniczyli również w elimina-

cjach powiatowych do XLII Ogól-
nopolskiego Turnieju Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym – BRD. 
Grupa młodsza zajęła II miejsce,  
a starsza III miejsce.

J. Bakowski i A. Stachowiak 
uzyskali bardzo dobre wyniki w 
Ogólnopolskim Konkursie „Mój 
polski“. Dużym sukcesem zakoń-
czył się udział w XVIII edycji Gmin-
nego Konkursu Plastycznego pt. 
„Ochrona zagrożonych gatunków 
zwierząt”. Sześć osób zostało 
nagrodzonych i wyróżnionych: O. 
Romanowski, N. Sąpór, I. Popiel, N. 
Kowalik, S. Górski, D. Puk.

W ramach Aktywnych Szkół 
wszyscy uczniowie na sportowo 
spędzają swój wolny czas. Na kory-
tarzach powstały „KLASY”. Wszy-
scy skaczą, wszyscy są aktywni 
na każdej przerwie. Biorą udział w 
rajdach rowerowych oraz pieszych. 
Śpiewają piosenki z gestykulacją, 
robią zdrowe przekąski, ćwiczą 
nie tylko na lekcjach wychowania 
fizycznego, ale również na języku 
polskim.

Uroczystości szkolne
„Mama i Tata to najpiękniejsze 

słowa świata” – pod tym hasłem, 
przy okolicznościowej dekora-
cji, obchodziliśmy najpiękniejsze 
święto rodzinne. Bogatą część 
artystyczną wspólnie ze swoimi 
wychowawcami przygotowały 
dzieci z oddziałów przedszkolnych, 
a także uczniowie klas I–VI. Sło-
wem i piosenkami pragnęli wyrazić 
swoim rodzicom miłość i wdzięcz-
ność za ich rodzicielską dobroć 
i cierpliwość, za serce, które tak 
wiele rozumie i wybacza. Na 
zakończenie uroczystości wszy-
scy wspólnie zaśpiewali „100 
lat”. Dzieci złożyły życzenia oraz 
wręczyły swoim rodzicom własno-
ręcznie wykonane upominki. Były 
to chwile pełne wzruszeń i miłości.

Światowy Dzień Ziemi to naj-
większe ekologiczne święto. Z tej 
okazji w naszej szkole zorganizo-
waliśmy przedsięwzięcia, których 
celem było uwrażliwienie uczniów 
na piękno przyrody, budzenie 

poczucia odpowiedzialności za jej 
stan oraz uświadomienie źródeł 
zagrożeń dla środowiska natural-
nego. Na apelu podsumowującym, 
uczniowie mieli okazję obejrzeć 
inscenizację w wykonaniu klasy 
II na temat ochrony przyrody, 
segregacji odpadów i potrzeby 
czystości środowiska. Z wielkim 
zainteresowaniem obejrzeli film 
pt.: „Ekologiczny dom”. Miłym 
akcentem obchodów Dnia Ziemi 
był konkurs plastyczny „Środowi-
sko ponad wszystko” dla dzieci z 
oddziałów przedszkolnych oraz 
uczniów klas I–III. Najciekawsze 
prace zostały wyróżnione i nagro-
dzone pamiątkowymi dyplomami  
oraz upominkami.

„Naród, który nie zna swojej 
przeszłości, umiera i nie buduje 
przyszłości“. Uroczysty apel z oka-
zji rocznicy uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja przeniósł nas w czasy 
Stanisława Augusta Poniatow-
skiego. Całość występu wzboga-
ciły pieśni patriotyczne. Na koniec 
uroczystości został podsumowany 
Szkolny Konkurs Wiedzy o Polsce 
„JESTEM POLAKIEM, WIĘC WIEM“.

Czytanie z reguły kojarzy się z 
zaciszem biblioteki lub własnego 
domu. Złamaliśmy te stereotypy. 
Korzystając z pięknej pogody, 
postanowiliśmy „uwolnić” książki. 
Udaliśmy się na plac zabaw i 
czytaliśmy w cieniu drzew. Dla 
najmłodszych zaprezentowane 
zostały wiersze Tuwima, a dla star-
szych uczniów – fragmenty książki 
„Gorzka czekolada”. Konkurs „Mój 
zeszyt lektur” jest wyjątkowy, 
ponieważ obejmuje 3-letni okres 
edukacji. W czasie tych trzech lat 
uczniowie w różny sposób „doku-
mentowali” przeczytane lektury. 
Były to głównie ilustracje przed-
stawiające okładki książek oraz 
głównych bohaterów. W tym roku 
szkolnym pierwsze miejsce zdo-
byli K. Taborek oraz K. Żarłok, któ-
rzy otrzymali dyplomy i upominki. 
W IV Gminnym Konkursie Orto-
graficznym „O Pióro Wójta Gminy 
Jedlińsk”, W. Broda z kl. V zajęła II 
miejsce, A. Najda z kl. VII zdobyła I 

miejsce, J. Kowalczyk z kl. VIII rów-
nież zdobył I miejsce. Blisko podium 
była M. Piwowarczyk z kl. VI,  
która zajęła IV miejsce.

Sport
Po raz kolejny uczeń naszej 

szkoły O. Bednarek udowodnił, że 
jest dobry w tym, co robi. Zajął 
III miejsce w IV Mistrzostwach 
Polski OYAMA PFK w KUMITE, a I 
miejsce w Ogólnopolskim Turnieju 
Karate o Puchar w Kata i Kumite. 
Bardzo cieszy nas fakt, iż z takim 
powodzeniem rozwija swoje pasje 
i zainteresowania.

25 kwietnia grupa 50 uczniów 
uczestniczyła w XVI Międzynaro-
dowych Biegach Ireny Szewińskiej. 
Miło nam poinformować, iż ucznio-
wie naszej szkoły 5 razy stawali na 
podium. Byli to: W. Szot – II miejsce, 
L. Firlej – III miejsce, P. Trzaskow-
ska – III miejsce, B. Gutowski – III 
miejsce i III miejsce B. Zawadzki. W 
punktacji drużynowej szkół zajęli-
śmy III miejsce, w kategorii klubów 
sportowych zajęliśmy II miejsce. 
Wielkie gratulacje dla wszyst-
kich uczniów uczestniczących  
w tych biegach.

W Powiatowym Czwórboju Lek-
koatletycznym Dziewcząt i Chłop-
ców w eliminacjach do XXI MIDz 
chłopcy zajęli wysokie III miejsce, 
a dziewczęta V miejsce 6 czerwca 
uczniowie naszej szkoły w składzie 
K. Taborek, N. Sąpór, B. Łobodzin, A. 
Bednarek, P. Trzaskowska oraz B. 
Gutowski uczestniczyli w IV edycji 
konkursu pt.: „W ZDROWYM CIELE – 
ZDROWY DUCH” – OLIMPIADY SPE-
CJALNE!!! Nasi uczniowie spisali się 
świetnie i zajęli III miejsce. Wspa-
niała rywalizacja, dużo emocji i....  
olbrzymi sukces.

17 czerwca w naszej szkole 
odbył się V Gminny Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły. 
W zawodach wzięło udział 5 szkół 
z terenu naszej gminy. Po zaciętej 
walce uczniowie ze Starych Zawad 
w składzie: B. Gutowski, C. Szust-
kowski, J. Glibowski, B. Walczak, 
P. Glibowski, M. Piwowarczyk, M. 
Jończyk i K. Ofianewski wywalczyli 
I miejsce. W tym roku po raz pierw-
szy zostały wprowadzone podzię-
kowania dla uczniów klasy VIII 
za całokształt osiągnięć sporto-
wych. Dyplom, statuetkę i medale 
otrzymały osoby, które godnie 
reprezentowały naszą szkołę na 
zawodach sportowych. Statuetkę 
otrzymały następujące osoby: 

 
L. Firlej, A. Popiel, B. Zawadzki, W. 
Walczak, M. Piwowarczyk, J. Trza-
skowska. Medale: N. Kowalczyk, K. 
Chudzik, J. Glibowski, C. Szustkow-
ski, B. Walczak. Statuetkę najlep-
szego sportowca szkoły w kate-
gorii dziewcząt otrzymała P. Trza-
skowska, a w kategorii chłopców  
B. Zawadzki.

Akcje charytatywne
Na naszych uczniów zawsze 

PSP w Starych Zawadach

nia, dziękowała za te wszystkie 
lata owocnej współpracy. Dyrektor 
podziękował również za pracę w 
naszej szkole M. Musze i D. Ulman, 
które od września przechodzą  
na emeryturę.

Kolejnym punktem było pożegna-
nie klasy 8, która opuszcza mury 

naszej szkoły. Uczniowie pod opieką 
wychowawcy T. Ostrka zaprezen-
towali program pt. „Atlas uczniów 
klasy 8”, którym pożegnali się z całą 
społecznością PSP w Jedlance. Cały 
poranek to podziękowania, pożegna-
nia, ale przede wszystkim radość z 
nadchodzących wakacji!

Mamy 100 lat!

Wszystkich naszych Uczniów, 
Rodziców, Opiekunów, Dziadków i 
całe Rodziny, Przyjaciół, Absolwen-
tów, Sympatyków, Społeczność 
Jedlanki oraz całej Gminy Jedlińsk, 
bliższego i dalszego Regionu ser-

decznie zapraszamy na uroczyste 
obchody Jubileuszu Stulecia Szkoły, 
które odbędą się 26 września 2019 
r. w naszej placówce. Radujmy się 
wspólnie pięknym jubileuszem.

Ryszard Dziura
Anna Paszkiewicz
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Wiosenne działania
Pierwszy dzień wiosny upły-

nął w naszej szkole w radosnej 
atmosferze. Można było wykazać 
się wiedzą, odgadując zagadki, 
a także sprawnością fizyczną 
poprzez udział w zabawnych kon-
kurencjach. Nasza szkoła już szó-
sty raz była organizatorem gmin-
nego konkursu przyrodniczego. 
W tym roku uczniowie, pisząc 
test finałowy, musieli wykazać 
się wiadomościami z zakresu 
funkcjonowania ekosystemu 
leśnego oraz wpływu alkoholu  
na zdrowie człowieka.

Matematyczne zmagania
Od wielu lat nauczyciele mate-

matyki w naszej szkole organizują 
konkurs, który wyłania spośród 
uczniów „Mistrza Arytmetyki”. 
Musieli oni wykazać się bardzo 
dobrą sprawnością rachunkową. 
14 marca – aby uczcić Międzyna-
rodowy Dzień Liczby π – odbył się 
konkurs krótkich pytań matema-
tycznych.

Sukcesy zwieńczeniem cięż-
kiej pracy

Dnia 1 kwietnia 2019 roku w 
ZSO nr 1 im. KEN w Puławach 
odbył się XI Powiatowy Konkurs 
Recytatorski Poezji Wisławy 
Szymborskiej. Angelika Kowal-
czyk, która recytowała wiersze pt. 
„Wietnam” i „Terrorysta, on patrzy” 
zajęła II miejsce.

17 maja podczas Powiatowego 
Rajdu Spódnicowego śladami 
Witolda Gombrowicza w konkursie 
wiedzy i spostrzegawczości zaję-
liśmy III miejsce. Uczennica klasy 
VI Sandra Dawidowska została 
laureatką X Konkursu „Nasza mała 
ojczyzna – Pionki i powiat radom-
ski”. Otrzymała I nagrodę w kate-

gorii praca literacka klasy IV–VI.
Uczniowie naszej szkoły kolejny 

raz wzięli udział w Ogólnopolskim 
Konkursie dla Młodych Twórców 
„Kardynał Stefan Wyszyński – 
patron ważnych spraw”. Uczennica 
klasy VIII Aleksandra Kobza otrzy-
mała III miejsce w konkursie lite-
rackim. W konkursie plastycznym 
zwyciężyła Wiktoria Gołębiowska. 
Nagrodzono: Magdalenę Smyrdę 
– II miejsce oraz wyróżniono 
Zuzannę Sadowską.

Uczniowie naszej szkoły brali 

udział w IV edycji konkursu  
„W zdrowym ciele zdrowy duch” w 
Ludwikowie. Drużyna w składzie: 
Ilona Murawska, Nikola Boryczka, 
Bartek Murawski, Sandra Dawi-
dowska, Magda Piwowarczyk i 
Małgorzata Piwowarczyk zajęła 
II miejsce ustępując jedynie  
gospodarzom.

W piątek 7 czerwca w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Jedliń-
sku odbyło się uroczyste podsu-
mowanie konkursów gminnych. 
W Konkursie „English Five” wyróż-

niony został Konrad Banaszew-
ski. W Konkursie Ortograficznym 
„O Pióro Wójta Gminy Jedlińsk” III 
miejsce zdobyła Julia Głogowska 
z klasy IV, natomiast Magdalena 
Piwowarczyk z klasy VII zajęła II 
miejsce. W Konkursie Plastycz-
nym „Ochrona zagrożonych gatun-
ków w Polsce” II miejsce zajęła 
Angelika Kowalczyk, a III miejsce 
– Kinga Rychel. Wyróżnienia: Anna 
Zbrożyna z klasy III gimnazjum 
oraz Zuzanna Sadowska – klasa 
IV. W Konkursie Wiedzy o Gminie 
II miejsce zajął Adrian Sadowski  
z klasy V.

Drużyna w składzie: Oliwia 
Kozak, Magdalena Piwowarczyk 
oraz Aleksandra Kobza zajęła II 
miejsce w Gminnym Konkursie 
Czytelniczym.

17 czerwca rozegrany został 
V Gminny Turniej Piłki Nożnej o 
Puchar Dyrektora Szkoły w Sta-
rych Zawadach. Reprezentacja w 
składzie: Bartłomiej Górka, Adam 
Majchrzak, Jakub Gawin, Dawid 
Rosłoniec, Bartłomiej Murawski, 
Maciej Wojciechowski, Damian 
Bień wywalczyła III miejsce.

Pozytywnie zaczytani
2 kwietnia obchodziliśmy  

w naszej szkole Międzynarodowy 
Dzień Książki dla Dzieci. Zaś 5 
kwietnia odbyła się uroczysto-
ści „Pasowania na czytelnika”. 
15 maja cała społeczność szkoły 
włączyła się w ogólnopolską 
akcję bicia rekordu w czytaniu 
na przerwie pn. „IV PRZERWA  
NA CZYTANIE”.

Od 8 maja obchodzony był XVI 
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. 
Z tej okazji dzieci z oddziałów 
przedszkolnych udały się do Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Jedliń-
sku. Uczniowie, przebywający  
w szkole, włączyli się w akcję, 
czytając swoje ulubione książki w 
wyznaczonych do tego strefach 
czytania.

PSP w Wierzchowinach

można liczyć. Dnia 29 maja przeka-
zaliśmy na ręce M. Sroki około 60 
kilogramów żywności. Cieszymy 
się, że dzięki zaangażowaniu 
uczniów mogliśmy pomóc potrze-
bującym zwierzętom – psiakom ze 
Schroniska w Urbanowie.

Wszyscy uczniowie przyczynili 
się do kolejnego sukcesu szkoły, 
która wzięła udział w XV edycji 
„Konkursu – zbiórka surowców 
wtórnych” organizowanego przez 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Zebrana 
ilość makulatury pozwoliła w tym 
roku uplasować się na III miejscu. 
W nagrodę otrzymaliśmy oczysz-
czacz powietrza oraz pomoce 
dydaktyczne.

W Szkolnym Konkursie „Zakrę-
cona akcja”, polegająca na zbiórce 
plastikowych korków dla pod-
opiecznego Caritas – małego Krzy-
sia z Radomia – uczniowie zebrali 
126 kg. W Konkursie „Wszystkie 
dzieci zbierają elektrośmieci” 
pod patronatem Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty, pamiątkowe 
dyplomy i upominki otrzymali: J. 
Okrój, F. Kołątaj, B. Łobodzin.

Wycieczki
Okres wiosenny sprzyja spę-

dzaniu czasu na łonie natury. 17 
maja uczniowie klasy VI udali się 

na XII Pieszy Rajd Spódnicowy 
Śladami Witolda Gombrowicza. 
Miło nam poinformować, że nasza 
spódnica zajęła I miejsce. 31 maja 
nasza szkoła jako jedna z 8 szkół 
z całej Polski została zaproszona 
na XVIII Ogólnopolski Tydzień Czy-
tania Dzieciom organizowany pod 
hasłem „Sportowcy czytają dzie-
ciom – wychowanie przez sport 
i czytanie”. Uczniowie zwiedzali 
również Muzeum Sportu.

7 czerwca wszyscy chętni 
uczniowie, rodzice, nauczyciele, 
dyrektor szkoły, korzystając z 
pięknej pogody wzięli udział w 
zabawie „podchody”, czyli pościgu 
z zadaniami. Podchody są świetną 
okazją do poznawania nowych 
pojęć, nauki, pracy w zespole, roz-
woju orientacji w terenie, a przede 
wszystkim świetną zabawą  
intergacyjną!

14 czerwca w Domaniowie 
odbył się XVI Rowerowy Zlot 
Gwieździsty. Pomimo strasznych 
upałów 15 uczniów naszej szkoły 
wzięło udział w tym wydarzeniu. W 
drodze powrotnej skorzystaliśmy z 
dobrodziejstw rzeki Radomki. 16 
czerwca nauczyciel wychowania 
fizycznego I. Śmiechowska została 
zaproszona na 65. Memoriał J. 
Kusocińskiego, który odbywał się 
na Stadionie Śląskim w Chorzo-

wie. Dzięki uczestnictwie w tym 
Memoriale szkoła nasza otrzymała 
około 50 koszulek SKS-owych.

25 czerwca koordynator akcji 
Aktywna Szkoła MultiSport  
I. Śmiechowska uczestniczyła w 
spotkaniu z zespołem Aktywnych 
Szkół ASM, które odbyło się w 
Warszawie. W efekcie spotkania 
powstały dziesiątki wspaniałych 
pomysłów, które będą wzięte 
pod uwagę i będą wprowadzone  
w życie w nowym roku szkolnym.

Niesamowity dzień na Stadionie 
Narodowym PGE w Warszawie. 
Nasz projekt w ramach Ogólno-
polskiego Programu Mądrych 
Cyfrowych „Budowa Ścieżki 
Rowerowej” został wyróżniony i 
zostaliśmy zaproszeni na debatę 
i prezentację najlepszych filmów. 
W tym dniu towarzyszyli nam wójt 
Kamil Dziewierz, przewodniczący 

rady Łukasz Kurek oraz dyrektor 
Roman Wójcik, którzy od początku 
wspierali nasze działania. Ucznio-
wie: M. Gruszka, P. Glibowski, P. 
Trzaskowska, M. Piwowarczyk, 
D. Puk wspaniale odpowiadali na 
pytania dotyczące realizacji pro-
jektu. Po debacie odwiedziliśmy X 
Targi Książki, gdzie czekało na nas 
mnóstwo atrakcji.

Pomimo wakacji w naszej szkole 
trwają intensywne prace remon-
towe mające na celu poprawę 
warunków nauczania.

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

Magdalena Trzmiel-Wieteska
Iwona Śmiechowska
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Rozmaitości…
18 marca 2019 roku w naszej 

szkole było wyjątkowo zielono. 
Obchodziliśmy Dzień Świętego 
Patryka. To doskonała okazja do 
przybliżenia uczniom historii, trady-
cji i zwyczajów jednego z państw 
anglojęzycznych. Uczniowie poznali 
wiele ciekawostek o Irlandii i św. 
Patryku, mogli posłuchać muzyki 
irlandzkiej, poznać najważniejsze 
symbole tego święta, uczestniczyć 
w wielu zabawach i degustacji zie-
lonych przysmaków.

Z okazji pierwszego dnia wiosny 
Samorząd Uczniowski zorganizo-
wał Dzień Samorządności Szkolnej. 
Uczniowie przejęli rolę nauczycieli 
i poprowadzili wybrane lekcje. Było 
bardzo kolorowo, ponieważ każda 
klasa była ubrana w kolorze wyloso-
wanego wiosennego kwiatka.

Tego samego dnia obchodziliśmy 
kolejny Dzień Talentów. Uczniowie 
mieli okazję zaprezentować swoje 
umiejętności: muzyczne, recytator-
skie, techniczne, językowe, aktor-
skie i akrobatyczne. Impreza, choć 
krótka, miała bardzo zróżnicowany 
program. Publiczność zachwyciły 
utwory wykonane na trąbce przez 
Nikolę Jakubiak. Podziw wzbudziło 
również odśpiewanie przez Andże-
likę Bartosiak utworu „Sing, sing”. 
Zaimponowały nam swoją zwin-
nością i gibkością uczennice klasy 
Vc: Maja Bujak oraz Oliwia Maciąg, 
które zaprezentowały własny układ 
akrobatyczno-taneczny. Uczniowie 
klasy Vb i Va zaprezentowali sce-
niczną adaptację bajki Brzechwy 
pt. „Mrówka” i fragmenty „Wesela”  
S. Wyspiańskiego.

Mieliśmy również okazję obco-
wać z talentami językowymi, a więc 
wysłuchać lekcji matematyki oraz 
poezji w języku angielskim. Impreza 
posłużyła także publicznemu wyróż-
nieniu laureatów konkursów „Mój 
las – edycja XXXII” i „Bohaterowie 
Niezłomni– Żołnierze Wyklęci”. 
Wyróżnieni i nagrodzeni ucznio-
wie to: Oliwia Kowalczyk, Patrycja 
Koniuszy, Cyprian Jędrasiewicz, Julia 
Kozieł, Karolina Marszałek, Micha-
lina Karaś. Dzień Talentów posłużył 
również wyeksponowaniu talentów 
technicznych, modelarskich. Ucznio-
wie zorganizowali wystawę swoich 
ciekawych prac, a promocji służył 
poczęstunek łakociami.

26 kwietnia odbyły się gminne 
obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej w Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Jedlance. Naszą szkołę 
reprezentowała delegacja na czele 
z dyrektor Dorotą Dobosz. Członko-
wie pocztu sztandarowego: Wiktor 
Chodowicz, Aleksandra Gierasińska 
i Karolina Płowiec złożyli kwiaty i 
zapalili znicze przy pomniku. Ucznio-
wie obejrzeli program artystyczny, 

który wzbudził głębokie wzruszenia 
i pobudził ich do refleksji nad współ-
czesnym obliczem patriotyzmu.

Tegoroczny Dzień Ziemi obcho-
dzony był pod hasłem „Chrońmy 
nasze gatunki”. W ramach szkolnych 
obchodów Święta Ziemi uczniowie 
przygotowali audycję wyemitowaną 
przez szkolny radiowęzeł, przybliża-
jącą ideę i formę obchodów Święta 
Ziemi, problem wymierania licznych 
gatunków roślin i zwierząt na świe-
cie, konieczność troski o naszą pla-
netę. Wszystkim uczniom od klasy 
trzeciej rozdano ulotki informujące 
o zwierzętach świata zagrożonych 
wyginięciem oraz zachęcające, aby 
poświęcić czas na bycie z przyrodą 
na refleksję, jaka ona jest dla nas 
ważna, ale i jak jest fascynująca, 
piękna, ciekawa. W szkolnej biblio-
tece przygotowana została ekspo-
zycja pokazująca wiele zgromadzo-
nych, ciekawych książek poświęco-
nych przyrodzie, które można było 
poczytać, obejrzeć. Tablice na szkol-
nych korytarzach zapełnione zostały 
plakatami i ilustracjami poświęco-
nymi Świętu Ziemi, a szczególnie, 
zgodnie z tegorocznym hasłem, róż-
nym gatunkom roślin i zwierząt.

6 maja odbył się uroczysty apel 
upamiętniający 228. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Uczniowie mieli okazję obejrzeć 
pokaz slajdów poświęcony czasom 
panowania Stanisława Augusta 
Poniatowskiego – ostatniego króla 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Kolejnym punktem apelu był krótki 
film edukacyjny: „Konstytucja w 
Polsce – jak powstała?”. Uroczystość 
zakończyła się refleksyjnym utwo-
rem muzycznym „Modlitwa o pokój” 
w wykonaniu Stanisławy Celińskiej.

W dniach od 8 do 15 maja trwała 
ogólnopolska akcja bicia rekordu w 
liczbie osób czytających na prze-
rwie w ramach kampanii społecz-
nej „Cała Polska czyta dzieciom”. 
Organizatorem akcji była Biblioteka 
Pedagogiczna Wojewódzkiego 
Ośrodka Metodycznego w Gorzowie 
Wielkopolskim. Nasza szkoła została 
zaproszona do udziału, dlatego też 
w środę 15 maja na dwóch pierw-
szych przerwach chętni uczniowie 
przystąpili do bicia rekordu w szkole. 
Przedszkolaki i uczniowie klas 1–3 
również przyłączyli się do akcji, słu-
chając głośnego czytania swoich 
wychowawczyń.

Do bicia rekordu w naszej 
szkole przystąpiło 380 osób.

Dzięki uprzejmości wójta Kamila 
Dziewierza 16 i 17 maja w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym we Wsoli 
mieliśmy przyjemność gościć pra-
cowników Centrum Nauki Kopernik 
i wraz z nimi wejść do Planetobusa. 
We wnętrzu tego nietypowego 
namiotu wysłuchaliśmy krótkiej 

prelekcji i, co najważniejsze, odwie-
dzając wybrane planety, poznali-
śmy wiele fascynujących tajemnic 
kosmosu. Drugiego dnia pokazów 
gościliśmy uczniów i ich opieku-
nów ze szkół w Wierzchowinach i 
Ludwikowie. Każdego dnia miało 
miejsce siedem sesji pokazowych, 
które obejrzało ok. 230 osób. Ogólna 
wiedza o planetach oraz możliwość 
zobaczenia ich podczas wirtualnej 
podróży zrobiły na uczniach naj-
większe wrażenie. Układy gwiazd, 
stanowiące swoistego rodzaju 
mapę, pozwoliły zrozumieć, że dla 
mieszkańców Ziemi stanowią one 
ważne drogowskazy w ziemskiej 
przestrzeni lądów i wód. Niewąt-
pliwie pokazy, przyczyniły się do 
poszerzenia wiedzy o wszechświe-
cie i rozbudziły zainteresowania 
astronomią u wielu naszych pod-
opiecznych. 

Ostatnie dni maja w naszej 
szkole poświęcone były zdrowemu 
stylowi życia w ramach akcji „Trzy-
maj formę” i „Światowy Dzień bez 
Tytoniu”. Odbywała się degustacja 
zdrowej żywności: sałatek i suró-
wek przygotowanych przez rodzi-
ców i uczniów klas IVa, IVb i IVc. 
W sali gimnastycznej prowadzona 
była „Aktywna przerwa” w czasie, 
której uczniowie mogli ćwiczyć 
aerobik, rzuty do kosza, strzały na 
bramkę, grać w tenisa stołowego. 
Warunkiem uczestnictwa w zaba-
wach i degustacji było ubranie się 
w kolorach zielonym lub żółtym. 
Przeprowadzony został również 
„Szkolny Test Wiedzy o Szkodliwości 
Palenia Tytoniu” dla uczniów klas 
IV–VIII i gimnazjum, quiz w aplikacji 
internetowej Kohoot na temat wie-
dzy o uzależnieniach i konkurs w 
klasach III na plakat o szkodliwym 
paleniu tytoniu. Uczniowie, którzy 
zwyciężyli w poszczególnych kate-
goriach otrzymali upominki przeka-
zane przez firmę Kratki.pl. W teście 
Kohoot zwyciężyli: Michał Koło-
dziejczyk, Maja Guzińska i Urszula 
Wieteska. W teście wiedzy o szkodli-
wości palenia wygrali: Igor Wieteska, 
Urszula Wieteska, Cyprian Jędrasie-

wicz, Szymon Majewski, Kacper Pie-
trzyk, Karolina Karaś, Klaudia Potera, 
Michalik Natalia i Krzysztof Isio.

3 czerwca odbyło się ostatnie spo-
tkanie w ramach innowacji pedago-
gicznej „Time for a story”, polegające 
na czytaniu bajek w języku angiel-
skim. Organizatorka warsztatów 
podsumowała cały cykl lekcji otwar-
tych dla rodziców, odbywających 
się od kilku lat w szkole, podzięko-
wała za ich obecność oraz zaprosiła 
wszystkich do wysłuchania kolejnej 
bajki. Uczniowie klas IVa i IVb, ich 
rodzice, dyrekcja szkoły oraz inni 
zaproszeni goście wysłuchali opo-
wieści wakacyjnej. Anglistka wraz 
z dyrektor Dorotą Dobosz przeczy-
tały historię przyjaźni dziewczynki 
z wronami. Uczestnicy warsztatów 
obejrzeli krótkie filmiki przygoto-
wane przez uczennice Patrycję Bed-
narek i Magdę Jelonek, w których 
opowiedziały o swoich zaintereso-
waniach.

Recytacja, rywalizacja…
15 marca w ZSP we Wsoli odbyło 

się uroczyste ogłoszenie wyników 
Gminnego Konkursu Plastycznego 
Jedlińskie Kusaki zorganizowanego 
przez Koło Gospodyń Wiejskich we 
Wsoli. Konkurs został objęty hono-
rowym patronatem wójta gminy 
Jedlińsk – Kamila Dziewierza oraz 
dyrektor ZSP we Wsoli – Doroty 
Dobosz. Prezes Stowarzyszenia 
Rozwoju i Promocji we Wsoli i Okolic 
„Bądźmy Razem” Waldemar Sulisz 
oraz Członkowie Stowarzyszenia na 
czele z Ewą Nowakowską i Kołem 
Gospodyń Wiejskich we Wsoli przy-
znali następujące nagrody: klasy 
I–III SP: I miejsce – Wiktoria Sapiń-
ska (PSP w Starych Zawadach), II 
miejsce – Partycja Kwiecień (PSP 
w Bierwcach), III miejsce – Adam 
Wus (PSP w Jedlance), wyróżnienie: 
Otylia Dadacz (PSP w Jedlance); 
klasy IV–VIII SP: I miejsce – Alek-
sandra Fluder (ZSP we Wsoli), II 
miejsce – Weronika Szczęsna (PSP 
w Ludwikowie), III miejsce – Julia 
Stefańska (ZSP we Wsoli), wyróżnie-
nia: Amanda Klocek (PSP w Starych 

ZSP we Wsoli

Patriotyzm jest w nas
W czwartek 2 maja, w ramach 

Międzynarodowej Akcji „Marsz 
Żywych” odbył się wyjazd do 
Oświęcimia. Najstarsi uczniowie 
naszej szkoły uczestniczyli w 
wyjątkowym upamiętnieniu ofiar 
hitlerowskiej Zagłady. W wyda-
rzeniu wzięło udział ponad 10 
tys. osób z całego świata. Nabór 
uczestników, wśród polskich 
uczniów i nauczycieli, prowadziło 
Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Postaw na rodzinę
W niedzielę 2 czerwca odbył się 

festyn „Dzień Rodziny”. Na tę uro-
czystość przybyli goście: ksiądz 
proboszcz Janusz Chamera, Kamil 
Dziewierz – wójt gminy Jedlińsk, 
Marcin Drewnowski – radny gminy 
oraz sponsorzy. Podczas festynu 
dzieci podziękowały rodzicom za 
miłość i trud, prezentując piosenki 
i tańce. Dużo emocji wzbudził kon-
kurs „Mam talent”.

Jury miało bardzo trudne zada-
nie, ponieważ wszyscy spisali się 
świetnie i każdy otrzymał puchar. 
Na dzieci czekały darmowe atrak-
cje. W loterii fantowej każdy los 
wygrywał. Odbył się konkurs 

wiedzy „Uzależnieniom mówimy 
stop”. Można było podziwiać 
prace plastyczne, które powstały 
w ramach konkursu „Pięknie 
żyć”. Czas umilał zespół Ama-
ranth, Biesiada Bierwiecka oraz 
zespół „Petarda”. Sylwia Socha z 
ESFIT Studio w Radomiu porwała 
publiczność do zumby. Druhowie z 
OSP w Bierwcach zaprezentowali 
pokazy sprawności strażackiej. 
Pomimo deszczu, który pokropił 
na początku imprezy, zabawa była 
wyjątkowo udana.

Wakacji nadszedł czas
Dnia 19 czerwca rozpoczęła 

się uroczystość zakończenia roku 
szkolnego. Uczestnicy zaśpie-
wali hymn narodowy, po czym 
nastąpiło przekazanie sztandaru 
i odśpiewanie hymnu szkoły. 
Dyrektor szkoły podsumowała 
cały mijający rok. W swoim wystą-
pieniu podziękowała uczniom za 
całoroczną pracę. Słowa uznania 
skierowała do rodziców, dziękując 
za okazane wsparcie i zaanga-
żowanie. Na zakończenie Dyrek-
tor Justyna Turzyńska życzyła 
wszystkim udanych i bezpiecz-
nych wakacji.

PSP w Wierzchowinach
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Zawadach), Oliwia Kowalczyk (ZSP 
we Wsoli), Julia Sumińska (PSP w 
Wierzchowinach); klasy III gimna-
zjum: I miejsce – Aleksandra Jędrusik 
(ZSP we Wsoli). Komisja dodatkowo 
nagrodziła: Aleksandrę Roguś (ZSP 
w Jedlińsku), Julię Okrój (PSP w Sta-
rych Zawadach), Natalię Wieczorek 
(ZSP we Wsoli), Marię Kwiecień 
(ZSP we Wsoli) oraz Kingę Rychel 
(PSP w Wierzchowinach). Uroczy-
sty charakter imprezy uświetniły 
występy uczniów, którzy zaśpiewali 
piosenkę ludową „Nie chodź koło 
róży” oraz zaprezentowali scenkę 
rodzajową na podstawie utworu K. 
Przerwy-Tetmajera „Babski wybór”. 
Najwięcej entuzjazmu wzbudził 
jednak występ najmłodszych uczen-
nic naszej szkoły, które brawurowo 
zatańczyły taniec „Babuszki”.

Międzynarodowy Konkurs „Kan-
gur Matematyczny” od wielu lat 
cieszy się popularnością wśród 
uczniów. W tym roku do konkursu 
przystąpiło 36 uczestników w 
różnych kategoriach wiekowych. 
Wyróżnienie w konkursie zdobyli: 
Kacper Pietrzyk, Robert Siurnik, 
Damian Pysiak, Patryk Grosiak, Oli-
wier Klocek, Maja Staniewska i Iga 
Szczepańska. Ocenę bardzo dobrą 
otrzymał Kamil Gomuła.

Klasy Va i Vb podjęły wyzwanie 
uczestnictwa w konkursie eduka-
cyjnej firmy Jersz – „OMNIBUSIE”. 
Zadaniem uczniów było rozwiązanie 
testu na bazie artykułu popularno-
naukowego na temat średniowiecz-
nych uregulowań prawnych i ich 
wpływu na współczesność. Bardzo 
dobry wynik uzyskali ex equo Michał 
Kołodziejczyk i Cyprian Jędrasiewicz, 
zaś wynik dobry – Kornel Garczyński 
i Wiktoria Malicka. Uczniowie tych 
samych klas rywalizowali między 
sobą w konkursie wiedzy o związ-
kach frazeologicznych pochodzą-
cych z Biblii. Posiadali tak duży 
zasób wiedzy, że nie wyłoniono 
jednego zwycięzcy, ale aż czworo. 
Byli to: Maja Wojciechowska, Michał 
Kołodziejczyk, Cyprian Jędrasiewicz 
oraz Franciszek Religa.

10 maja odbył się Finał Gminnego 
Konkursu Czytelniczego „Ilustro-
wana Biblia młodych”. Konkurs objął 
honorowym patronatem wójt gminy 
Jedlińsk Kamil Dziewierz. Do zmagań 
konkursowych przystąpiły 4 dru-
żyny z następujących szkół z terenu 
gminy: PSP w Jedlance (Mateusz 
Chojnacki, Aleksandra Imiołek, Kata-
rzyna Nowakowska), PSP w Ludwi-
kowie (Kinga Morawska, Weronika 
Szczęsna, Zuzanna Szeliga), PSP w 
Wierzchowinach (Aleksandra Kobza, 
Oliwia Kozak, Magdalena Piwowar-
czyk), PSP we Wsoli (Karolina Bącz-
kowska, Oliwia Kowalczyk, Karolina 
Płowiec). Wszystkie drużyny wyka-
zały się ogromną wiedzą i znajomo-
ścią Starego Testamentu. Końcowa 
klasyfikacja konkursu przedstawia 
się następująco: I miejsce – PSP we 
Wsoli, II miejsce – PSP w Wierzcho-
winach, III miejsce – PSP w Jedlance, 
IV miejsce – PSP w Ludwikowie. 
Uczestnikom dziękujemy za udział 
i podjęcie tej trudnej rywalizacji, 
a opiekunom za poświęcony czas 
i trud włożony w przygotowanie 
uczniów. Zmagania konkursowe 
uświetniły występy klasy VIIIA w 
scenkach teatralnych opartych na 
przypowieściach z Pisma Świętego. 
Pomiędzy konkurencjami rozbrzmie-
wał radosny śpiew uczniów klasy IA, 
którzy wykonywali dziecięce pio-
senki religijne.

W Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Radomiu odbył się diece-
zjalny etap konkursu religijnego o 
świętym Stanisławie Kostce. W kon-
kursie wzięło udział 119 uczniów z 
klas IV–VI. Cyprian Jędrasiewicz zdo-

był wyróżnienie z czego bardzo się 
cieszymy i życzymy mu kolejnych 
sukcesów na tym polu.

15 maja w Mazowieckim Samo-
rządowym Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Radomiu odbył się 
finał Regionalnego Konkursu Recy-
tatorskiego „The Little Poet”. Kon-
kurs miał charakter trzystopniowy: 
wewnątrzszkolny, międzyszkolny 
oraz finałowy. Do finału zakwalifiko-
wali się: Natalia Michalec, Alex Allen 
i Blanka Traczewska, która zajęła II 
miejsce.

20 maja w Resursie Obywatel-
skiej w Radomiu odbyło się uro-
czyste podsumowanie Międzypo-
wiatowego Konkursu „Radomskie 
Zawody Matematyczne”, w którym I 
miejsce zajął Robert Siurnik.

Nasza placówka po raz trzeci zor-
ganizowała Gminny Konkurs „Maths 
in English” pod patronatem wójta 
gminy Jedlińsk. O laury w konkursie 
walczyła młodzież z klas VI, VII, VIII 
szkół z terenu gminy, prezentując 
zarówno umiejętności językowe jak 
i matematyczne. Rangę wydarze-
nia podkreśliła obecność sekretarza 
gminy Jedlińsk Andrzeja Pawlu-
czyka, radnej Barbary Kołodziejskiej 
oraz metodyk Iwony Gryz, a także 
rodziców uczniów biorących udział 
w konkursie i prezentacjach finało-
wych. W podsumowaniu przedsta-
wiono minispektakl, który powstał 
w ramach innowacji „Matematyka 
po angielsku”. Przygotowana mło-
dzież biegle rozwiązywała zadania, 
korzystając z technologii informa-
cyjnej. Zebrani wysłuchali również 
utrzymanej w stylu country pio-
senki „Serca dwa, pociągi dwa” we 
wdzięcznym wykonaniu uczennic 
klasy VIIIa. Następnym punktem 
programu było przedstawienie 
spektaklu profilaktycznego „Stop 
używkom!” przygotowanego przez 
uczniów klasy Va. Punktem wyjścia 
był utwór Sławomira Mrożka „Wesele 
w Atomicach” oraz jego współcze-
sna kontynuacja – asertywne reak-
cje na namowy stosowania używek. 
Po ogłoszeniu wyników konkursu 
dyrektor, sekretarz oraz metodyk 
wręczali nagrody i dyplomy laure-
atom. Słowa szacunku i wdzięczno-
ści za wsparcie należą się sponso-
rom: prezesowi Radmotu – Janowi 
Stańczykowi i właścicielce Piekarni 
Expuch – Teodozji Jaworskiej.

ZSP w Jedlińsku była przeprowa-
dzona XI Edycja Międzyszkolnego 
Konkursu Języka Angielskiego dla 
uczniów klas V i VII. Naszą szkołę 
reprezentowała trójka uczniów: 
Cyprian Jędrasiewicz, Maja Woj-
ciechowska i Igor Wojciechowski. 
Cyprian Jędrasiewicz zdobył I miej-
sce.

Wycieczki, wyprawy….
Wieliczka i Kraków to bardzo 

popularne miejsca wycieczek mło-
dych podróżników. Nasi uczniowie 
z klas drugich, trzecich, piątych i 
szóstych udali się tym szlakiem. 
Rozpoczęli wycieczkę od zwiedza-
nia Muzeum im. Przypkowskich w 
Jędrzejowie. Tam zobaczyli zegary 
słoneczne i przyrządy astrono-

miczne. Wzięli udział w lekcji muze-
alnej „Słońce nasza gwiazda”. W 
Wieliczce zwiedzali Kopalnię Soli. 
Magiczny spacer labiryntem sol-
nych korytarzy pozwolił dzieciom 
odkryć tradycję i historię wielic-
kiego obiektu górniczego. Drugiego 
dnia uczniowie odbyli długi spacer 
z przewodnikiem po pięknym Kra-
kowie. Podziwiali miejskie zabytki 
i Bramę Floriańską, Rynek Główny, 
Wzgórze Wawelskie, Katedrę 
Wawelską z Dzwonem Zygmunta.

27 maja 2019 r. wszyscy ucznio-
wie klasy IVb uczestniczyli w jed-
nodniowej wycieczce do Puław i 
Kazimierza Dolnego. Pierwszym 
punktem programu był spacer po 
wspaniałym parku Czartoryskich, 
uczniowie odwiedzili również 
Świątynię Sybilli i Domek Gotycki. 
Po przybyciu do Kazimierza Dol-
nego okazało się, że ze względu 
na przemieszczającą się falę powo-
dziową, zaplanowany rejs statkiem 
wycieczkowym po Wiśle został 
odwołany. W zamian, uczniowie 
odbyli przejażdżkę meleksami po 
mieście i wędrówkę po najbardziej 
malowniczym i największym w 
okolicach Kazimierza wąwozie les-
sowym – Wąwozie Korzeniowym, 
który w całości jest pomnikiem 
przyrody. Była to prawdziwa przy-
rodnicza uczta.

Klasy IVa i IVc wybrały się 
do Fabryki Cukierków „Słodka 
Robótka” w Radomiu. Uczniowie 
poznali techniki wyrobu cukierni-
czego oraz składników naturalnych 
słodyczy, mieli możliwość własno-
ręcznie stworzyć różne formy sło-
dyczy.

3 czerwca klasy ósme uczest-
niczyły w wyjazdowej lekcji EDB 
w Państwowej Straży Pożarnej w 
Radomiu. Uczniowie poznali tajniki 
pracy zawodowej strażaków, oglą-
dali jednostkę, ciężki sprzęt, wozy 
bojowe oraz uczestniczyli w lekcji 
pierwszej pomocy prowadzonej 
przez ratownika medycznego.

Przedszkolne rozmaitości…
21 marca przedszkolaki przy-

witały pierwszy dzień wiosny w 
szczególny sposób. Został roz-
strzygnięty konkurs plastyczny na 
najpiękniejszy wianek pani Wio-
sny. W konkursie wzięło udział 32 
dzieci, wszyscy otrzymali nagrody. 
Garderoba pani Wiosny wypełniona 
została po brzegi, więc śmiało 
można powiedzieć, że wiosna u nas 
w przedszkolu zagościła na dobre.

Przedszkolaki z grupy I „Sło-
neczka”, odwiedziły bibliotekę 
szkolną, zapoznały się z nowym dla 
nich miejscem. Bibliotekarka opo-
wiedziała dzieciom o pracy bibliote-
karza. Maluszki wysłuchały i obej-
rzały prezentację bajki pt.: „Franklin 
bierze udział w konkursie”. Dzieci 
z wielkim zainteresowaniem prze-
glądały książki znajdujące się na 
półkach. Wszystkim spodobały 
się kolorowe i bogato ilustrowane 
egzemplarze, więc emocjom i 
komentarzom nie było końca.

23 maja odbył się I Przedszkolny 
Konkurs Recytatorski pt. „Mama  

w poezji dziecięcej”. Młodzi artyści 
zaprezentowali przepiękne wier-
sze, których główną bohaterką była 
najukochańsza osoba na świecie 
– mama. Pod uwagę brano dobór 
tekstu, jego interpretację, kulturę 
słowa oraz ogólny wyraz arty-
styczny. Zadanie nie było łatwe, 
ponieważ dzieci były wspaniale 
przygotowane i w sposób iście 
mistrzowski zaprezentowały swoje 
umiejętności recytatorskie. Wyło-
niono następujących zwycięzców: 
I grupa – Joanna Czapla, II grupa – 
Zofia Pysiak, III grupa – Franciszek 
Siek, 0a – Szymon Sułecki, 0b – Oli-
wia Ślifirczyk. Zwycięzcy zostali 
nagrodzeni złotymi medalami, a 
pozostali uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy.

Rozgrywki, zawody…
27 marca na błoniach w Jedlińsku 

odbyły się powiatowe eliminacje w 
indywidualnych biegach przeła-
jowych. Spośród reprezentantów 
naszej szkoły do finałów między-
powiatowych zakwalifikowali się: 
Szymon Majewski, Hubert Płatos, 
Urszula Wieteska, Patrycja Religa, 
Roksana Szymańska i Karolina 
Konopik. Damian Górka i Ewa Kuraś 
zajęli III miejsce. Natomiast 1 kwiet-
nia w tym samym miejscu, odbyły 
się eliminacje międzypowiatowe i 
do finału mazowieckiego awanso-
wała Julia Banasiewicz i Ewa Kuraś.

Od 1 kwietnia trwały rozgrywki 
o awans do Finału Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce 
Koszykowej Dziewcząt. W dniach 
24–26 maja w Żyrardowie odbył się 
finał turnieju, w którym drużyna z 
ZSP we Wsoli zajęła VI miejsce.

2 kwietnia w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Jedlance odbyła 
się IV Gminna Olimpiada Sportowa 
dla klas I–III, której w tym roku przy-
świecało hasło: „Sport to zdrowie 
– mały olimpijczyk”. Uczniowie wal-
czyli w dziesięciu konkurencjach. 
Reprezentacja naszej szkoły zajęła 
II miejsce.

W dniach 31.05–02.06 w Pozna-
niu odbył się 41 turniej mini-ko-
sza im. T. Dudzińskiego z okazji 
Dnia Dziecka. Była to nagroda dla 
drużyny za wygranie Mini Ligi. 
Nasz kapitan Stanisław Musia-
łek został wybrany do pierwszej  
piątki turnieju.

Miesiąc maj był bardzo praco-
wity dla młodych koszykarzy ze 
Wsoli. 12 maja grali ligowy mecz 
z MUKS Piaseczno, a już następ-
nego dnia walczyli we Wsoli z 
Jagiellonką Warszawa. Piątek 17 
maja rozpoczął się w Radomiu 
VIII Radom Basket Cup, jednym z 
największych turniejów młodzie-
żowej koszykówki w Europie. Nasi 
chłopcy zdobywali doświadczenie 
grając z przeciwnikami z Białorusi, 
Czech, Poznania, Warszawy, Białej 
Podlaski i Ełku.

Dziękujemy firmie kratki.pl 
Marek Bal za wsparcie finansowe 
naszych sportowców.

Z ogromną radością informu-
jemy, że w dniu 20 maja bieżącego 
roku nastąpiło symboliczne „wbicie 
pierwszej łopaty” pod inwestycję 
„Budowa kompleksu sportowego 
przy Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym we Wsoli ”. Delegacji przy-
byłych przewodniczył wójt Kamil 
Dziewierz, który był organizato-
rem tego wydarzenia. Wszystkim 
gościom, sympatykom szkoły bar-
dzo dziękujemy za obecność.

Dorota Jędrasiewicz
Wioleta Nastula

Teresa Rybska
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ZSP w Jedlińsku
Kwiecień – maj – zobaczcie,
 co się u nas działo!
2 kwietnia 2019 r. społeczność 

naszej szkoły świętowała Dzień 
Patrona – Tadeusza Kościuszki. 
Uroczystość rozpoczęła się wpro-
wadzeniem sztandaru szkoły 
i odśpiewaniem hymnu szkoły 
w sali gimnastycznej. Następ-
nie obejrzeliśmy program arty-
styczny przygotowany przez 
uczniów klas siódmych, który 
poświęcony był najważniejszym 
wydarzeniom z życia Patrona. 
Mieliśmy okazję przekonać się, że 
Tadeusz Kościuszko to człowiek 
wielkich czynów, który wytrwale 
dążył do celu, sumiennie wywią-
zywał się ze swoich obowiązków 
i rzetelnie zapracował na szacu-
nek i uznanie nie tylko narodu 
polskiego, ale i amerykańskiego. 
Uroczystości uświetnił kujawiak 
wykonany przez uczniów klasy 
drugiej. Tego dnia podsumowano 
również konkursy dotyczące 
życia i działalności Patrona.

Tego samego dnia w zaprzy-
jaźnionej szkle w Jedlance odbyła 
się IV Gminna Olimpiada Spor-
towa dla klas I–III pod hasłem 
„Sport to zdrowie – mały olimpij-
czyk”. Celem imprezy było rozwi-
janie umiejętności współdziała-
nia w grupie w poszczególnych 
konkurencjach sportowych oraz 
wdrożenie do aktywnego i zdro-
wego spędzania wolnego czasu. 
Dwunastoosobowe zespoły ze 
szkół z terenu gminy Jedlińsk 
rywalizowały ze sobą w dziesię-
ciu różnych konkurencjach. Nasza 
szkoła uzyskała największą liczbę 
punktów i zajęła I miejsce, otrzy-
mując dyplom i puchar.

Tadeusz Kościuszko to postać, 
która również pojawia się w 
naszej pamięci, gdy wspomi-
namy uchwalenie Konstytucji 
3 Maja. Dlatego też po wytę-
żonym wysiłku ósmoklasistów 
oraz uczniów trzecich klas 
gimnazjum, którzy w kwietniu 
pisali swoje pierwsze ważne 
egzaminy, 30 kwietnia mieliśmy 
okazję do wspólnego celebro-
wania uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. Aby upamiętnić ten donio-
sły fakt historyczny, uczniowie 
klas IV–VIII przygotowali krótkie 
przedstawienie teatralne, któ-
rego celem było przypomnienie 
postaci króla Polski Stanisława 

Augusta Poniatowskiego oraz 
treści zawartych w Konstytucji 
3 Maja. Występujący uczniowie 
zaprosili zebranych do cofnię-
cia się w czasie i przypomnie-
nia ważnych dla naszego kraju 
wydarzeń, natomiast dzieci z klas 
młodszych prezentowały polskie 
tańce narodowe.

Konkursy, pokazy fizyczne
Za nami bardzo intensywny 

czas. II semestr przyniósł wiele 
sukcesów w konkursach wiedzy 
oraz artystycznych. Braliśmy 
udział konkursach języka angiel-
skiego „Teddy”, konkursach pla-
stycznych, konkursie fizycznym 
„Eureka”, gminnych konkursach 
pod hasłem „Chrońmy, by prze-
trwać, chrońmy, by żyć” – pla-
stycznym, wiedzy o gminie, mate-
matycznym o treściach ekologicz-
nych, matematycznym w języku 
angielskim, ortograficznym  
„O Pióro Wójta Gminy Jedlińsk”.

Wspaniałą zachętą motywu-
jącą naszych uczniów do udziału 
w konkursach była fascynująca 
lekcja fizyki „Fizyka wszędzie 
styka”, podczas której zebrani w 
sali gimnastycznej uczestnicy 
pokazu brali udział w nietuzin-
kowych eksperymentach z fizyki 
lub chemii. 23 maja 2019 r. w 
naszej szkole odbył się dzień gło-
śnego czytania w ramach akcji 
„Cała Polska Czyta Dzieciom”. 
Odwiedzili nas wyjątkowi goście, 
którzy tego dnia czytali dzieciom 
polskie legendy, przywołujące 
początki polskiej państwowości.

Autokarem w Bieszczady?
A może na pieszo do Witolda?
Maj to czas wspólnie spędza-

nego czasu podczas szkolnych 
wycieczek, rajdów, spotkań w 
terenie. Kiedy dzieci z oddziałów 
przedszkolnych spacerowały po 
warszawskim ogrodzie zoolo-
gicznym, klasy I–III bawiły się w 
Chrustach bądź oglądały urokliwy 
Sandomierz, trochę starsi wyjeż-
dżali nad morze, do Wadowic, na 
Kielecczyznę, objeżdżali Mazow-
sze lub spacerowali po toruń-
skiej Starówce. Gdziekolwiek by 
nie byli nasi uczniowie, zawsze 
znalazł się czas na zdobywanie 
nowej wiedzy o zwiedzanym 
regionie i budowanie koleżeń-
skich relacji. Uczniowie Koła 

Turystycznego wraz z opieku-
nami Agnieszką Miga i Dariuszem 
Religą wzięli udział w Europej-
skim Rajdzie Pieszym Dąbrówka 
Warszawska – Parznice. Trasa, 
która liczyła 10 km, wiodła przez 
malownicze łąki i zielone lasy. 
Uczestnicy mieli możliwość obej-
rzenia dwóch kościołów – w Dąb-
rówce Warszawskiej i Bardzicach.

W szkole w Parznicach roz-
strzygnięto konkurs wiedzy i 
spostrzegawczości na trasie oraz 
odbyły się zawody sportowe. 
Kolejny rajd miał miejsce na 
terenie naszej gminy – to słynna 
wyprawa śladami Witolda Gom-
browicza, w której wzięło udział 
215 rajdowiczów i 19 opieku-
nów. Jednym z warunków uczest-
nictwa w rajdzie było posiadanie 
w swoim ubiorze spódnicy. Pod-
czas wędrówki uczniowie roz-
wiązywali test wiedzy o życiu i 
twórczości Witolda Gombrowicza 
oraz zabytkach i pomnikach przy-
rody Gminy Jedlińsk, a na miejscu 
odbył się konkurs „Spódnica XII 
Rajdu Śladami W. Gombrowicza”. 
Reprezentacja naszej szkoły 
zajęła zaszczytne III miejsce.

Najmłodsi dzielnie idą w ślady 
swoich starszych kolegów. 
Oddziały przedszkolne oraz klasy 
„0” przygotowały w maju bogaty 
repertuar dla swoich rodziców, 
który prezentowany był podczas 
Dnia Rodziny i Dnia Mamy.

Czerwiec o smaku 
truskawek
Kiedy tylko zakończyło się 

świętowanie Międzynarodowego 
Dnia Dziecka, które w naszej 
szkole miało bardzo radosny prze-
bieg (dzień obfitował w liczne 
atrakcje: pokazy straży pożar-
nej, pogadanki na temat bez-
pieczeństwa prowadzone przez 
policjantów, malowanie twa-
rzy, przeciąganie liny, zabawy z 
chustą animacyjną, gry na boisku 

szkolnym, turniej planszówek, 
klasowe karaoke), zrozumieliśmy, 
że szybkim krokiem nadchodzi 
czas wakacji. Beztroskę słonecz-
nych dni przyniósł szkolny piknik 
„Popołudnie z podstawówką”, 
ostatni rajd, ostatnia wycieczka  
i ognisko klasowe.

Dumni z absolwentów
Nim ostatni raz zabrzmiał 

dzwonek, nasi najstarsi ucznio-
wie dostojnym krokiem poloneza, 
rozpoczynającym bal absolwen-
tów, weszli w nowy rozdział swo-
jego życia. Kiedy nadszedł czas 
pożegnania ze szkołą, w wielu 
oczach zakręciła się łza. W takich 
momentach przypominamy sobie, 
jak ważna jest szkoła w życiu każ-
dego dziecka; jak ważni są ludzie, 
którzy mądrze pokierują rozwo-
jem i pozwolą dostrzec to, co w 
każdym z nich najpiękniejsze; 
jak ważni są kochający rodzice, 
w których ramionach pełnych 
miłości i akceptacji, znajdzie się 
miejsce na ucieczkę od nieudanej 
kartkówki czy sprawdzianu.

Z plecakiem w poszukiwaniu 
kwiatu paproci
Upalny czerwiec przyniósł 

ostatnie podsumowania. W gro-
nie najlepszych uczniów wyróż-
nionych przez wychowawców 
za bardzo dobre wyniki w nauce 
oraz pracę na rzecz szkoły sta-
nęła potężna grupa uczniów. 
Było warto. Kolejny raz. Było 
warto! I choć plany wakacyjne 
już w realizacji, uczniowie rzucili 
w kąt przykurzone plecaki i worki 
(i słusznie!), to znów do głowy 
puka myśl, że praca z dziećmi i 
młodzieżą daje niezwykłą satys-
fakcję, jakiej mogą pozazdrościć 
inne grupy zawodowe.

Udanego, bezpiecznego wypo-
czynku! Wrzesień niech poczeka… 
:)

Anna Kraska
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Awans w okazałym stylu…
Piłkarze Drogowca Jedlińsk z 

powodzeniem zakończyli rozgrywki 
ligowe w drugiej grupie Pineks  
Klasy A.  Od początku rozgrywek 
wygrywali  mecz za meczem odno-
sząc serię 26 zwycięstw. Na trzy 
kolejki przed zakończeniem sezonu 
zapewnili sobie awans do klasy 
okręgowej.  Jedynym zespołem, 
który próbował nawiązać korespon-
dencyjną walkę z GKS była Oronka. 
Jednak w bezpośredniej konfron-
tacji obu drużyn w Orońsku nie 
było wątpliwości. Już do przerwy  
Jedlińsk prowadził 3:0. W drugiej 
połowie jeszcze jeden gol zaapli-
kowany gospodarzom i w sumie 
wygrana 4:0. Kiedy wydawało się, 
że Drogowiec popisze się niezwy-
kle rzadkim wyczynem wygrania 
wszystkich spotkań w lidze, zda-
rzyły  się  dwie porażki.  Jedna,  
u siebie,  0:1,  z czwartym w tabeli 
Zodiakiem Sucha i w ostatniej 
kolejce na wyjeździe w Mogielnicy 
3:4. W tym meczu, z trzecią drużyną 
ligi, GKS  dwukrotnie prowadził. 
Jednak w doliczonym czasie gry 
to gospodarze zdobyli decydującą 
bramkę.  Podsumowując,  futboli-
ści Drogowca strzelili rywalom 81 
goli, stracili tylko 11 bramek. Każda 
z formacji spisywała się najlepiej 
w lidze. Łatwo policzyć, że średnia 
strzelonych bramek w meczu to 
prawie 3 gole. Gratulacje dla całego 
zespołu i trenera Dariusza Mortki. 

Oni wywalczyli awans:
Bramkarze: Pape Amadou Samb, 

Dawid Król; Obrońcy: Dariusz 
Mortka  - trener, Maksym Kobylar-
czyk, Bartosz Sobkowiak, Kacper 
Nowakowski, Vadym Omelchuk, 
Konrad Tkaczyk Kacper Bilski;  
Pomocnicy: Ernest Pawelec, Piotr 
Dobosz, Sebastian Czerwiński, Kac-
per Michalski, Mykola Kharchuk, 
Jakub Czyż, Dominik Woźniak, Bar-
tłomiej Kowalczyk, Marcel Rabiań-
ski, Przemysław Maj; Napastnicy: 
Bartłomiej Zenik, Bartłomiej Grzy-
wacz, Michał Rdzanek, Mateusz 
Kołodziejczyk.

… i zagrają „wyżej”
W nadchodzącym sezonie GKS 

zagra w Campeon Lidze okręgo-
wej. Przygotowania do pierwszej 
rundy zostały rozpoczęte  w dru-

giej dekadzie lipca.  Kadrę zespołu 
będą tworzyć dotychczasowi gra-
cze. Ubył jedynie Konrad Traczyk. 
W zespole wystąpi Grzegorz Skow-
roński (absolwent szkół w Jedlance 
i Jedlińsku), który wcześniej grał 
w Orle Jedlanka, a w minionym 
sezonie w LKS Promna. Być może, 
do drużyny zostanie jeszcze ktoś 
dokooptowany. W dotychczas roze-
granych spotkaniach kontrolnych 
GKS  wygrał 4:3 z  LKS Promna i 
uległ Zamłyniu  Radom 1:2.  Zapla-
nowano jeszcze sparingi z Rado-
miakiem II i Jodłą Jedlnia – Letnisko. 
O zamierzeniach w nowym sezonie 
działacze GKS mówią ostrożnie. 
Miejsce w połowie tabeli to cel  na 
miarę możliwości drużyny. Rywa-
lami  Jedlińska w bieżących roz-
grywkach będą: (w kolejności roz-
grywania poszczególnych spotkań) 
Szydłowianka (14.08. gosp.), Zawi-
sza Sienno (18.08 wyjazd), LKS 
Promna (25.08 g.), Gryf Policzna  
(01.09. w.), Orzeł Wierzbica (04.09 
g.), Zamłynie  Radom (08.09. 
w.), Energia  Kozienice (15.09. 
g.), Iłżanka Kazanów (22.09.w.), 
Powiślanka Lipsko (29.09. g), 
Pilica Nowe Miasto (06.10.w.), 
Królewscy  Jedlnia (13.10. g), 
Zwolenianka (20.10.w.), Centrum 
Radom (27.10. g.),  Jodła Jedlnia 
– Letnisko (03.11.w.) i Mazow-
sze  Grójec (10.11.g.) Dodajmy, 
że oprócz Drogowca w roli benia-
minka wystąpią Królewscy i Zwole-
nianka. Natomiast LKS Promna jest  
spadkowiczem z IV ligi.

Strażak  zdegradowany
Balansujący od dwóch sezo-

nów na granicy spadku, piłkarze 
Strażaka Wielogóra nie zdołali się  
utrzymać w szeregach zespołów  
występujących w Klasie A. W gro-
nie  15 drużyn okazali się najsłabsi. 
Wielogórzanie w poszczególnych 
spotkaniach przegrywali wyraźnie, 
kilkakrotnie różnicą ponad trzech 
bramek.  Zaledwie 9 punktów zgro-
madzonych na koncie w ligowej 
tabeli oraz stosunek bramek  –79 
świadczy o tym, jak wiele dzieliło 
futbolistów z Wielogóry od pozo-
stałych drużyn. Zespół jest w kryzy-
sie. Mamy nadzieję, że chwilowym. 
Przekonamy się o tym, obserwując 
w nadchodzącym sezonie występy 
Strażaka w Klasie B.

Podium Viktorii 
Jak informowaliśmy w poprzed-

nim numerze, tenisiści stołowi 
ULKS Viktoria Jedlińsk, na kilka 
kolejek przed zakończeniem rozgry-
wek, zapewnili sobie trzecią lokatę 
w grupie C  piątej ligi mazowieckiej. 

 W 16 meczach zespól zgroma-
dził 21 pkt.  Do poprzedzającego 
go GLUKS Skórzec stracił 5 pkt. 
Awans do IV ligi wywalczyła dru-
żyna LUKS Kowala z 30 pkt. Szansę 
awansu miał Skórzec, który jed-
nak uległ wyraźnie w barażowym 
turnieju, z udziałem drużyn, które 
zajęły miejsce drugie w grupach 
A i B w piątej lidze. Z dziewięcio-
osobowego składu Viktorii, zgło-
szonego do rozgrywek ligowych, 
w zespole nie wystąpili jedynie 
Andrzej Fituch i  Tomasz Kijewicz. 

Z pozostałych siedmiu zawodników 
każdy wniósł punktowy dorobek 
na konto drużyny. Należy jednak 
dodać, że w poszczególnych spo-
tkaniach zespół występował w róż-
nym składzie, co należy uwzględnić 
przy dokonaniach poszczególnych 
graczy.  Po  19  indywidualnych 
zwycięstw zanotowali Bogdan 
Religa i Artur Durak, odnosząc jed-
nocześnie odpowiednio 11 i 13 
porażek. Michał Kraska wygrał 18 
gier, przegrał 13.  Paweł Malinowski 
odniósł 17 wygranych i 11 przegra-
nych. Dariusz Wieczorek ( doszedł 
w trakcie sezonu)  9 wygranych 
i 8 porażek. Jarosław Chobot na 
remisie 4 – 4. Julia Serafin wygrała  
1 pojedynek, dwukrotnie przegrała. 
Ta ostatnia zawodniczka wystą-
piła jedynie w jednym meczu, póź-
niej odnowiła się jej kontuzja i nie 
grała w kolejnych meczach. W jakim 
składzie wystąpi  w nowym sezo-
nie ULKS przekonamy się za dwa 
miesiące, ponieważ zestawienia 
imienne zespołów mogą być oficjal-
nie zgłaszane do 10. września. 

 Z AREN MAZOWIECKICH 
IGRZySK MŁODZIEŻy

Tenisistki   stołowe 
wicemistrzyniami Mazowsza!    
O bardzo dużą niespodziankę 

postarały się Wiktoria Serafin i 
Aleksandra Berlińska zdobywa-
jąc srebrny medal XXI Mazowiec-
kich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w tenisie stołowym. W Grodzisku 
Mazowieckim, w arenie klubowego 
mistrza Polski Bogorii,  pingpon-
gistki ZSP Jedlińsk prowadzone 
przez Krystiana Kilara, zagrały 
znakomicie. Po losowaniu, trafiły 
do trudnej grupy, w której zmie-
rzyły się z PSP Grala i PSP Budki 
Piaseckie. Pierwszy mecz z rywal-
kami z Grali był niezwykle zacięty 
a poszczególne pojedynki miały 
niezwykłe zwroty sytuacji. W decy-
dującym o zwycięstwie pojedynku, 
rywalka z Grali prowadziła z Wikto-
rią w ostatnim secie  5:1, a mimo to 
nasza pingpongistka odwróciła losy 
tej  gry i ostatecznie wygrała 3:2 w 
setach i cały mecz dla Jedlińska 3:1. 
Mecz z rozstawionym z nr 3  zespo-
łem z Budek Piaseckich rozpoczęła 
od wygranej Ola, za chwilę  swoją 
grę wygrała Wiktoria. Zniechęcone 
przeciwniczki dość łatwo oddały 
grę deblową przegrywając ten 

Drużyna GKS Drogowiec Jedlińsk.•
Wicemistrzowie Mazowsza w ramach finałów XXI MIMS w piłce nożnej.•

Wiktoria Serafin z mamą Ewą oraz Ola Berlińska po Mistrzostwach Polski•

SPORT

Piłkarze GKS Drogowiec Jedlińsk z awansem i szykują formę 
na „okręgówkę”, spadek „Strażaka” Wielogóra, uczniowie 
sportowcy zakończyli XXI MIMS.
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pojedynek i cały mecz 0:3. Kolejny 
mecz z ubiegłorocznymi meda-
listkami, rozstawioną  z „dwójką” 
drużyną PSP Mordy. Decydujące 
o końcowym wyniku zagrania 
miały miejsce w grze deblowej, 
w której rywalki prowadziły 2:0. 
Nasze dziewczyny nie poddały 
się i  wygrały 3 kolejne sety a 
cały mecz 3:2. Jedyną porażkę 1:3 
poniosły z najlepszym zespołem 
PSP Nr 20 z Płocka. Warto dodać, 
że Wiktoria Serafin w pojedynkach 
singlowych nie przegrała żadnej 
gry.  Zespół ZSP Jedlińsk wywal-
czył także prawo startu w finale 
ogólnopolskim, który odbył się w 
Zielonej Górze. W nim, w gronie 22 
drużyn, zajął 16. lokatę. 

Piłkarze w blasku srebra!  
Adrian Szczepaniak, Jakub Klo-

cek, Adrian Kobza, Kacper Lipiec, 
Maciej Makulski, Filip Wojciechow-
ski, Przemysław Maj, Mateusz 
Kołodziejczyk, i Jakub Auguściak  
zostali  wicemistrzami Mazowsza 
w ramach finałów XXI Mazowiec-
kich Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej w piłce nożnej. Zespół ZSP 
Jedlińsk, pod opieką Radosława 
Ofiary, wygrał trzy mecze i uległ 
tylko zwycięzcom turnieju – piłka-
rzom  Zespołu Szkół Sportowych z 
Pruszkowa 3:6. Nasi uczniowie, na 
boisku w Teresinie, wygrali z PSP 
Szczutowo 5:0, PSP Rzęśnik 7:1 i 
PSP Pułtusk 4:2. W sumie strze-
lili rywalom 19 bramek,  stracili 9  
goli. Mateusz Kołodziejczak okazał 
się najlepszym strzelcem trafiając  
do bramki rywali 12-krotnie. W 
historii szkoły z Jedlińska to pierw-
szy medal w finałach Mazowsza,  
zdobyty przez męską drużynę pił-
karską. Brawo!

Dwa medale 
drużyn przełajowych

W poprzednim numerze infor-
mowaliśmy, że biegaczom naszej 
gminy, w trakcie  finałów XXI 
MIMS w biegach przełajowych w 
Kamionie,  nie udało się zdobyć 
medalu indywidualnie. Po wyli-
czeniu klasyfikacji drużynowej 
okazało się, że dwukrotnie na 
podium uplasowały się reprezen-
tantki ZSP w Jedlińsku. Srebro 
przypadło dziewczętom starszym, 
które uległy dwoma punktami bie-
gaczkom z Raszyna. Na wynik ten 
zapracowały: Amelia Kowalczyk, 
Pola Olszewska, Hanna Potera, 
Julia Stańczyk, Wiktoria Serafin, 
Ada Walczak,  Julia Ciecieląg i Klau-
dia  Słotwińska. Punkt za Jedliń-
skiem uplasowało się 59 LO z 
Warszawy. W kategorii dziewcząt 
młodszych uczennice z Jedlińska 
na trzecim miejscu z tą samą ilo-
ścią 15. punktów co dwie szkoły z 
Warszawy: Prywatna SP Nr 2 i SP 
343. O wyższej lokacie szkół war-
szawskich zdecydowały wyższe 
miejsca  indywidualne zdobyte 
przez najlepszą zawodniczkę ze 
szkoły. Punkty dla ZSP w Jedliń-
sku zdobyły Karina, Wiktoria i Julia 
Bartnik, Ola Adamska i Karolina 
Gołda. Dziewczęta przygotowali 
do startu Alina Cielniak i Kry-
stian Kilar. Oprócz wymienionych 
dziewcząt w finale wojewódzkim 
wystąpili jeszcze podopieczni Sła-

womira Słomki i Radosława Ofiary: 
Łukasz Bartnik, Adrian Kobza, 
Wiktor Stompór, Bartłomiej Kowal-
czyk, Adrian Szczepaniak (wszy-
scy ZSP Jedlińsk) oraz Paulina 
Trzaskowska, Leon Zakrzewski i 
Bartłomiej Zawadzki (wszyscy SP 
Stare Zawady –nauczyciel Iwona 
Śmiechowska). W  każdym biegu 
do startu było uprawnionych 96 
zawodników, chociaż na mecie 
klasyfikowano średnio około 
75 biegaczy. Najlepszy wynik 
indywidualny  uczniów naszych 
placówek zanotowały Karina 
Bartnik, Amelia Kowalczyk  i Julia 
Ciecieląg, które zajęły 17. miejsca  
w swoich biegach. 

Debiut koszykarek…
Z udziałem 7 drużyn odbył się 

w SP Nr 3 w Żyrardowie finał XXI 
MIMS w koszykówce dziewcząt.  
Historyczny start zanotowały 
uczennice ZSP we Wsoli, które 
reprezentowały region radomski.  

Podopieczne Pawła Kutkiewi-
cza w pojedynkach grupowych 
wysoko przegrały z 68 LO w 
Warszawie 22:68 i  ZSS w Soko-
łowie Podlaskim 6:104. W trze-
cim meczu pokonały SP  Zatory  
33:24. W pojedynku decydującym 
o zajęciu 5.lokaty dziewczęta ze 
Wsoli  uległy SP Nr 21 w Płocku 
i zostały sklasyfikowane na 6. 
miejscu. Autorkami sukcesu były: 
Julia Banasiewicz, Wioleta Koniu-
szy, Ewa Kuraś, Iga Dryja, Karolina 
Bączkowska, Karolina Karaś, Ewa 
Kobza, Karolina Konopik, Olga Lan-
gierowicz, Andżelika Bartosiak, 
Marta Wiśniewska i Aleksandra 
Jędrusik. 7 punktów zdobytych do 
wojewódzkiego współzawodnic-
twa szkół powinno wystarczyć 
na znaczny postęp ZSP Wsola 
w łącznej klasyfikacji igrzysk na 
Mazowszu.

…i młod(sz)ych unihokeistów 
Kolejna  ekipa  ZSP  Jedlińsk 

wystąpiła w finałach XXI Mazo-
wieckich Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej. W Płocku zagrali chłopcy 
młodsi, z roczników 2007-2006. 
Jedlińsk trafił do grupy A, w której 
rywalami były zespoły: PSP Nr 3 
Zielonka, PSP Nr 3 Płock oraz PSP 
Szelków. w grupie B znalazły się 
zespoły: PSP Nr 175 Warszawa, 
PSP Łochów, PSP Sulęcice i PSP 
Wieczfnia Kościelna. Drużyny   
z wymienionych szkół od lat 
startują w finałowych zawodach  
w unihokeju. 

Dla podopiecznych Sławo-
mira Słomki był to debiut. Już  
w pierwszym meczu zmierzyli się 
z jednym z faworytów, zespołem 
z Zielonki. Nasi walczyli ambitnie  
i ulegli minimalnie 1:2. W meczu 
z Szelkowem poszło już gorzej 
– 0:3. Ostatni mecz w grupie  
z gospodarzami, po zaciętej walce, 
zakończył  się remisem 2:2. Pozo-
stałe wyniki w grupie: Zielonka 
– Płock 13:2, Szelków – Płock 2:4, 
Zielonka – Szelków 5:3. W począt-
kowej fazie pojedynku o 7. miej-
sce, z PSP Wieczfnia Kościelna, 
Jedlińsk dominował. Nasi szybko 
trafili dwukrotnie do bramki 
rywali. Jednak po chwili nieuwagi 
przeciwnicy wyrównują  na 2:2. 
Dogrywka nie przyniosła rozstrzy-
gnięcia. O tym, kto zajmie wyższą 
lokatę musiała zadecydować seria 
rzutów karnych. Jedlińsk okazał 
się skuteczniejszy i wygrał 2:0. 
Dotarcie do finału wojewódzkiego 
i wywalczenie siódmej lokaty to 
duży sukces naszych chłopaków. 
Nabrali  sporo doświadczenia  
i zdobyli 6 cennych punktów do 
wojewódzkiego współzawodnic-
twa sportowego szkół.

Medal sztafety sprinterskiej
Stadion warszawskiego „Orła” 

był areną zmagań najlepszych 
lekkoatletów w finale XXI MIMS. 
W klasyfikacji drużynowej warto-
ściowy wynik zanotowali chłopcy 
z ZSP Jedlińsk, którzy w punk-
tacji łącznej uplasowali się na 6. 
miejscu  gromadząc 21 pkt. Na 
ten dorobek  zapracowała przede 
wszystkim sztafeta 4x100m, w 
której wystąpili Mateusz Koło-
dziejczyk, Adrian Kobza, Piotr Śli-
wowski i Jakub Klocek. Po zaciętej 
walce zdobyli brązowy medal osią-
gając czas 47,22 sek. Piątą lokatę 
w biegu na 100 m zajął Kołodziej-
czyk (12, 02 sek.) Szósta przybie-
gła do mety sztafeta olimpijska 
Kacper Lipiec, Maciej Tokarski oraz 
J. Klocek i A. Szczepaniak. W biegu 
na 800 m Adrian Kobza był szósty 
(2.18,49 min.). Maciej Makulski 
wywalczył 10. lokatę w skoku 
wzwyż (160 cm). Dziewczęta  
z ZSP Jedlińsk zajęły drużynowo 
12. lokatę. Siódme miejsce szta-
fety  olimpijskiej (Julia Ciecieląg, 
Karolina Dużyja, Klaudia Słotwiń-
ska, Wiktoria Grzywacz), ósme 
sztafety 4x100 m (W. Grzywacz, 
K. Dużyja, Karolina Molenda, Ame-
lia Jakubowska), ósme Zuzanny 
Narożnik i dziesiąte Magdaleny 
Kucharskiej w pchnięciu kulą oraz 
jedenaste K. Molendy w skoku w 
dal złożyły się na 14-punktowy 
dorobek żeńskiej ekipy. Dodajmy, 
że zarówno w klasyfikacji dziew-

Koszykarki z ZSP Wsola w finale XXI MIMS w Żyrardowie.•

Unihokeiści ZSP Jedlińsk jako reprezentacja rejonu radomskiego.•

Uczestnicy 27. EBMO z ZSP Jedlińsk.•
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cząt jak i chłopców sklasyfikowano 
po 106 szkół z Mazowsza. 

Gimnazja zakończyły igrzyska
Bieżąca edycja igrzysk była 

ostatnią z udziałem młodzieży 
gimnazjalnej. W kolejnych latach 
igrzyska będą kontynuowane we 
współzawodnictwie szkół pod-
stawowych z podziałem na dwie 
kategorie wiekowe. Podsumo-
wanie tegorocznych zawodów 
odbędzie się na jesieni. Ze wstęp-
nych wyliczeń wynika, że ZSP 
w Jedlińsku w kategorii starszej 
(roczniki 2003-05) z pewnością 
znajdzie się w czołówce klasyfika-
cji igrzysk i powinno to być miej-
sce na podium. W dwudziestolet-
niej historii igrzysk na Mazowszu,  
w łącznej klasyfikacji zawodów, 
młodzież z Jedlińska plasowała 
się rokrocznie w czołówce tej 
imprezy, kilkunastrokrotnie stając 
na podium, a najsłabszym miej-
scem była szósta lokata (1 raz). Te 
wyniki przechodzą do sportowej 
historii szkół i naszej gminy. W 
kategorii młodszej można szaco-
wać, że ZSP Jedlińsk uplasuje się 
w drugiej dziesiątce szkół. Szkoła 
ze Wsoli, w kategorii młodzie-
żowej. powinna uplasować się 
w pierwszej setce, a to oznacza 
znaczny postęp. Przypomnijmy, 
że w igrzyskach w każdym roku 
punkty do klasyfikacji zdobywa 
około 300 placówek z Mazowsza.

INNE

Na podium  27. EBMO…  
W Bielicach  koło Sochaczewa, 

z udziałem ponad 1600 biegaczy,  
odbyły się 27.  Europejskie Biegi 
Młodych Olimpijczyków. Wzięła w 
nich udział 35-osobowa reprezen-
tacja ZSP Jedlińsk. Mimo sporego 
osłabienia (udział dzieci i mło-
dzieży w wycieczce i rajdzie tury-
stycznym)  uczniowie z Jedlińska 
spisali się bardzo dobrze, wielo-
krotnie zajmując na mecie miejsca 
w pierwszej dziesiątce. Druży-
nowo pierwsze miejsce zajmowali 
trzykrotnie. Puchar Ministra Edu-
kacji Narodowej  zdobyli biegacze 
w roczniku 2007 – Julia i Karina   
Bartnik, Ola Adamska, Brajan Szy-
nanowicz, Bartosz Korzeniowski 
i Filip Strzelczyk.  Puchar Prezesa 
Polskiego Związku Lekkiej Atle-
tyki wywalczyli Amelia Kowalczyk, 
Pola Olszewska, Julia Stańczyk, 
Alan Cieśliński, Kamil Dobrowol-
ski i Krystian Kowalczyk.  (rocznik 
2005). Zdobywając puchar Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w 
Sochaczewie, zwycięstwo odnie-
śli  jeszcze gimnazjaliści (rocznik 
2003) – Adrian Szczepaniak, Jakub 
Jurczak, Kacper Mularski, Adrian 
Kupis, Amelia Imiołek  i Klaudia 
Słotwińska.  Indywidualnie, na 
podium stawali, za zajęcie trzecich 
miejsc:  Amelia Kowalczyk, Karina 
Bartnik i Adrian Szczepaniak. 

…i XVI Międzynarodowych 
Biegów Ireny Szewińskiej

 50 - osobowa grupa  uczniów 
z klas I – VIII PSP w Starych Zawa-
dach uczestniczyła w XVI Mię-
dzynarodowych Biegach Ireny 

Szewińskiej. W gronie uczestni-
ków zawodnicy z Wilna, Brodna, 
Litwy, Lwowa. Uczniowie z Zawad 
indywidualnie 5-krotnie stawali 
na podium:  Weronika Szot, która 
była druga oraz za trzecie lokaty 
Laura Firlej, Paulina Trzaskowska, 
Bartłomiej Gutowski  i Bartłomiej 
Zawadzki. W punktacji drużyno-
wej uczniowie z Zawad wywal-
czyli trzecie miejsce  a w katego-
rii klubów sportowych, jako UKS 
„Skrzat” drugie miejsce. 

Startują, szkolą, bawią się…
Garść informacji o pracy  

z dziećmi i młodzieżą w GKS Dro-
gowiec Jedlińsk przekazał  Łukasz 
Kurek, pełniący w klubie rolę 
sekretarza i trenera. - W sezo-
nie 2018/2019  wiosną  nasz 
klub reprezentowało 6 grup 
młodzieżowych, w rocznikach 
2002/2003/2004,  2005/2006,  
2007/2008, 2009/2010,  
2011/2012. Z początkiem 
kwietnia rozpoczęła systema-
tyczne zajęcia   grupa w roczniku 
2013/2014. W całej rundzie w 
szkółce trenowało blisko 140 
zawodników – wyliczył trener.  
- Podczas minionego sezonu, klub 
był uczestników i organizatorem 
wielu imprez sportowych, takich 
jak: turnieje halowe, mecze pił-
karskie i turnieje na „orlikach”. W 
okresie ferii zimowych, 5 drużyn 
z naszego klubu wystartowało w 
turnieju halowym „Trampek”, który 
odbywał się w Kozienicach. Grupa 
z roczników 2010/2011 zajęła  
2. miejsce w tym turnieju. Ważnym 
wydarzeniem była organizacja pię-
ciu turniejów Halowej Ligi Dzie-
cięcej w nowej hali sportowej w 
Publicznej Szkole Podstawowej w 
Ludwikowie. I tym razem, drużyna 
z roczników 2010/2011 dotarła 
do finału, w którym zagrały 3 naj-
lepsze zespoły z regionu radom-
skiego – mówił z dumą. - Ponadto 6 
zespołów w całej rundzie uczestni-
czyło w cotygodniowych rozgryw-
kach ligowych prowadząc zacięte 
mecze z każdym zespołem. Sposób 
przygotowania zespołów i prowa-
dzenia gry w meczach pokazał, że 
idziemy we właściwym kierunku. 
Założenia procesów treningowych 
były w większości realizowane 
a wychowankowie w każdych 
zawodach dawali maksimum sił 
i zaangażowania. Zwieńczeniem 
szkolenia jest zapewne fakt, że w 
tym sezonie udało się aż 7 zawod-
ników wprowadzić do pierwszego 
zespołu – zakończył Łukasz Kurek.

Dodajmy, że w czerwcu działacze 
GKS zorganizowali turniej piłkarski 
Jedlińsk CUP, który odbył się na 
obiektach miejscowego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, Do rywalizacji 
przystąpiło 12 drużyn z woje-
wództw: mazowieckiego, świę-
tokrzyskiego i łódzkiego. Turniej 
zakończył się  sukcesem organiza-
cyjnym i sportowym, gdyż  drużyny 
Drogowca dotarły do rozgrywek 
finałowych. Doceniając  zaangażo-
wanie organizacyjne  wielu osób 
i wysoki poziom  sportowy, kilka 
drużyn zapowiedziało już swój 
udział  w przyszłym roku.

Nasi w innych klubach
Oskar Bednarek, uczeń szkoły 

w Starych Zawadach, zajął 3. 
miejsce w XXIV Mistrzostwach 
Polski OYAMA PFK w KUMITE, 
które odbyły się w Krakowie. 
Oskar reprezentuje radomski klub 
sportowy Oyama – karate i starto-
wał w konkurencji lekki kontakt. 
W zawodach wystartowało ponad 
300 zawodników z 40 klubów.   
Kolejny sukces odniósł w czerwcu 
zajmując 1. miejsce w Ogólno-
polskim Turnieju Karate o Puchar  
w Kata i Kumite. 

Karolina Gołda – uczennica ZSP 
w Jedlinsku, w parze z Julią Cie-
śluk, reprezentujące radomską 
AT Masters,  dotarły do finału gry 
podwójnej w Zamościu, podczas 
Ogólnopolskiego Turnieju Klasy-
fikacyjnego Super Seria młodzi-
ków, który ma najwyższą rangę 
po Mistrzostwach Polski. W finale 
uległy turniejowej jedynce -  
Monice Stankiewicz (GAT Gdańsk) 
oraz Natalii Szczepaniak (Advan-
tage Bielsko Biała) 4:6, 1:6.  
W grze pojedynczej  Karolina 
Gołda dotarła do ćwierćfinału.  
Miesiąc wcześniej,  wywalczyła 
tytuł mistrzyni województwa 

młodziczek w grze podwójnej 
w parze z Alą Koczocik z „Orła” 
Warszawa, oraz wicemistrzyni 
Mazowsza w grze pojedynczej. 
Na kortach w Grodzisku Maz. 
w singlu pewnie wygrywała 
swoje mecze i do finału  nie 
straciła seta. Dopiero w finale 
lepszą okazała się Laura Sty-
puła z CKT Grodzisk Maz., któ-
rej uległa 4:6, 0:6. Wcześniej,  
w ćwierćfinale pokonała Julię 
Teuchman Fundacja Tennis Pro 
6:3, 6:2  a w półfinale Nikolę Pia-
stę - AG Chorzowska 7:6 6:2. W 
deblu para radomsko- warszaw-
ska najpierw pokonała w półfi-
nale duet Weronika Lubaszka 
„Warszawianka”/Pola Wylęga 
„Legia” W-wa 6:0, 6:2 a w finale 
parę Zuzanna Ostaszewicz (Tenis 
Wil Warszawa)/Nikola Piasta 6:2, 
6:1. 

Wiktoria Serafin, tegoroczna 
absolwentka ZSP w Jedlińsku, 
wywalczyła wraz z koleżankami 
z IKTS „Broń” Radom: Katarzyną 
Wilk, Martą Marszałkiewicz (także 
absolwentka szkoły w Jedlińsku), 
Darią Duralak i Mileną Bytys 
awans do pierwszej ligi tenisa 
stołowego. Po wygranych w roz-
grywkach drugiej ligi, w których 
Wiktoria odniosła 6 zwycięstw i 
poniosła 2 porażki, zawodniczki 
„Broni” pokonały, w decydują-
cych o awansie meczach bara-
żowych, drużynę Lewartu Lubar-
tów. Klub z pewnością dokona 
personalnych wzmocnień.  
O tym, czy zobaczymy Wiktorię 
na pierwszoligowych parkietach  
przekonamy się wkrótce.

Krystian Kilar

Reprezentacja PSP Stare Zawady na zawodach w Pułtusku.•

Oskar Bednarek.•

Drużyna Drogowca Jedlińsk - rocznik 2010.•
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