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Świąt Bożego Narodzenia 

składamy Państwu 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

radości i wszelkiej pomyślności. 

Niech ten pełen spokoju i nadziei czas 
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ciepła i miłości atmosferze. 

A Nowy Rok 2020 

niech przyniesie spełnienie marzeń.

Łukasz Kurek
Przewodniczący Rady Gminy

Kamil Dziewierz
Wójt Gminy



2

Zbliżający się koniec roku 
to zwykle czas podsumo-
wań. Pozwolicie Państwo, 
że również i ja przedstawię 
krótkie podsumowanie gmin-
nych zadań inwestycyjnych.

Jedne z największych 
inwestycji to budowa kom-
pleksów sportowych przy 
szkołach we Wsoli i w Sta-
rych Zawadach. Budowa tych 
obiektów pochłonie ponad 
4,3 mln zł i została rozłożona 
na 2019 i 2020 rok. Ponad 
pół miliona zł kosztowała też 
budowa boiska wielofunk-
cyjnego przy PSP w Bierw-
cach. Przy szkole tej brako-
wało takiej infrastruktury  
sportowej.

Bardzo ważną w tym roku 
inwestycją była moderni-
zacja SUW Wierzchowiny 
za ponad 2 mln zł. Była to 
ostatnia stacja uzdatniania 
wody na terenie gminy, która 
wymagała gruntownego 

remontu. Dzięki realizacji 
tej inwestycji miejscowości  
w północnej częśći gminy 
mają zapewnioną większą 
bezawaryjność dostaw wody. 

Wiele się także dzieje  
w zakresie infrastruktury 
drogowej. W 2019 roku udało 
się zmodernizować 5 odcin-
ków dróg gminnych o łącz-
nej długości ponad 1,6 km 
za prawie 1,5 mln zł. Kolejne 
440 tys. zł zostało przezna-
czone, jako dofinansowanie 
dla powiatu radomskiego, 
na modernizację dróg powia-
towych – w Woli Gutow-
skiej i Jankowicach oraz  
w Jedlińsku, gdzie obecnie 
trwa przebudowa parkingu 
przy szkole.

Ponadto wykonano kolejne 
odcinki w ramach rozbu-
dowy oświetlenia ulicznego,  
a także szereg innych inwe-
stycji, jak np. budowa placów 
zabaw i siłowni plenerowych, 

czy zakup agregatu prądo-
twórczego dla SUW Wsola.

Szczegółowe podsumo-
wanie inwestycji gminnych 
znajdziecie Państwo na 
kolejnych stronach tego 
wydania Panoramy Gminy.

Jesteśmy również na 
etapie przygotowywania 
budżetu na kolejny rok. Poza 
kontynuacją budowy obiek-
tów sportowych przy szko-
łach we Wsoli i w Starych 
Zawadach planujemy rozpo-
cząć I etap budowy kanali-

zacji sanitarnej Wsola – Wie-
logóra. Ponadto planowana 
jest budowa drogi gminnej 
Piastów – Klwaty – Dąbrówka 
Nagórna i ulicy Jaśminowej 
w Jedlińsku oraz budowa 
mostu na Radomce w ciągu 
pieszo-rowerowym przy dro-
dze krajowej nr 7.

Zapraszam do lektury 
kolejnego wydania naszego 
kwartalnika, Jedlińsk-Pano-
rama Gminy.

Kamil Dziewierz
Wójt Gminy Jedlińsk

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Jedlińsk!

Serdecznie dziękuję Państwu Barbarze i Antoniemu Wągrodzkim 
z Jedlińska za choinkę, 

która ozdobiła w tym roku Rynek w Jedlińsku.

Wójt Gminy Jedlińsk
Kamil Dziewierz

Nowy radiowóz w Jedlińsku
Nowy radiowóz dla Komisariatu Policji w Jedlińsku to efekt 

współpracy policji z samorządem.

Dzięki wsparciu Kamila Dzie-
wierza – wójta gminy Jedlińsk 
oraz Wojciecha Ćwierza – wójta 
gminy Jastrzębia, policjanci  

z Jedlińska i Jastrzębi otrzymali 
nową KIA Sportage. Gminy prze-
kazały na ten cel po 25 tys zł.
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Zagospodarowanie centrum wsi Kamińsk
ZaKońcZoNo

Inwestycje w gminie Jedlińsk - 2019

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bierwcach
ZaKońcZoNo

Wartość: 576.781,23 zł

Budowa ulicy Lipowej w Jedlińsku
ZaKońcZoNo

Budowa ulicy Reja w Jedlińsku
ZaKońcZoNo

Przebudowa drogi gminnej Piastów – Poręby – etap II
ZaKońcZoNo

Długość: 182 m     Wartość: 187.802,59 zł

Długość: 157 m       Wartość: 153.254,48 zł Długość: 364 m       Wartość: 310.779,90 zł

Przebudowa drogi gminnej w Klwatce Szlacheckiej
ZaKońcZoNo

Długość: 582 m       Wartość: 515.985,00 zł

Wartość: 239.720,20 zł
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Zakup i montaż agregatu prądotwórczego - SUW Wsola
ZaKońcZoNo

Utwardzanie dróg gminnych kruszywem i żużlem
ZaKońcZoNo

Rozbudowa i przebudowa SUW Wierzchowiny
Zakończono

Naprawa elewacji budynku PSP w Jedlance 
oraz montaż piłkochwytów

2.091.000,00 zł

Wartość: 60.919,44 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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Przebudowa drogi powiatowej w Woli Gutowskiej 
i Jankowicach

W tRaKcIe ReaLIZacJI

Budowa siłowni plenerowej przy PSP w Starych Zawadach
ZaKońcZoNo

Wartość: 344.190,00 zł

Wartość: 10.639,50 zł

Przebudowa parkingu i drogi powiatowej w Jedlińsku
W tRaKcIe ReaLIZacJI

Budowa oświetlenia ulicznego (Wsola, Kamińsk, Piastów, 
Godzisz, Lisów, Bierwiecka Wola, Piaseczno, Wierzchowiny, 

Kruszyna, Wola Gutowska, Gutów, Klwatka Szlachecka)

ZaKońcZoNo

Zagospodarowanie centrum wsi Wsola – etap I
ZaKońcZoNo

Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej 
w Bierwieckiej Woli

W tRaKcIe ReaLIZacJI

Wartość: 390.100,00 zł

Wartość: 40.299 zł

Wartość: 31.936,95 zł

Wartość: 96.500,00 zł
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Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada 2019 r. w rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości w Jedlińsku odbyły się uroczystości 
upamiętniające wydarzenia sprzed 101 lat.

Obchody rozpoczęły się  
w kościele w Jedlińsku od pro-
gramu okolicznościowego przy-
gotowanego przez uczniów  
z Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Batalionów Chłopskich  
w Starych Zawadach.

Po mszy św. odprawionej  
w intencji Ojczyzny uczestnicy 
uroczystości złożyli wieńce  
i zapalili znicze pod pomnikiem 
ku czci pomordowanych w cza-
sie okupacji hitlerowskiej. Po 
oddaniu hołdu poległym, zebrani 
przemaszerowali pod pomnik 
ku czci żołnierzy AK poległych  
i pomordowanych w latach 1939–
1956, gdzie złożono wieńce.

Na uroczystości przybyli m.in.: 
Kamil Dziewierz – wójt gminy 
Jedlińsk, radni powiatu radom-
skiego, Łukasz Kurek – prze-
wodniczący rady gminy wraz  
z radnymi gminy, poczty sztan-
darowe szkół i Ochotniczych 
Straży Pożarnych z Jedlińska  
i Nowych Zawad oraz przedsta-
wiciele ULKS Viktoria Jedlińsk.

Po uroczystości w Jedlińsku 
delegacja w składzie: Kamil 
Dziewierz, Łukasz Kurek oraz 
Robert Rędzia, udała się do 
miejscowości Romanów, gdzie 
oddała hołd wydarzeniu, które 
miało miejsce w nocy z 23 na 
24 kwietnia 1944 r. – zrzut broni 
przez angielski samolot Halifax.
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Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą odprawioną przez 
ks. kan. Romana Kotlimow-
skiego – proboszcza parafii 
Wsola, ks. kan. andrzej Pawlika 
– emerytowanego proboszcza 
parafii Wsola oraz ks. Patryka 
Golczyńskiego – wikariusza 
parafii Wsola, który poświęcił 
nowo wybudowany obiekt.

W otwarciu wzięli udział: 
Kamil Dziewierz – wójt gminy 
Jedlińsk, Łukasz Kurek – prze-
wodniczący rady gminy wraz 
z radnymi, Ryszard Dziura 
– radny powiatowy, andrzej 
Pawluczyk – sekretarz gminy, 
Monika Karaś – sołtys Kamińska 
wraz z radą sołecką oraz licznie  

przybyli mieszkańcy.
Po uroczystości mieszkańcy 

przygotowali dla zaproszonych 
gości poczęstunek.

W ramach II etapu inwestycji 
„Zagospodarowanie centrum wsi 
Kamińsk” powstało boisko wie-
lofunkcyjne (koszykówka, siat-
kówka, piłka ręczna) o wymia-
rach 24 x 18 m o nawierzchni 
poliuretanowej, które zostało 
ogrodzone piłkochwytami. Przy 
boisku została także wybudo-
wana drewniana altana ogro-
dowa oraz siłownia zewnętrzna 
składająca się z urządzeń: „prasa 
+ wioślarz”, „orbitrek + bie-
gacz”, „ściąganie + wyciskanie”, 

„talia + wahadło”. Powstał także 
chodnik z kostki brukowej, usta-
wiono ławki, kosze na śmieci  
i stojaki na rowery. Teren został 
częściowo ogrodzony.

Boisko zostało wybudo-
wane bezpośrednio przy placu 

zabaw, który powstał w 2017 r.  
w ramach I etapu inwestycji.

Koszt budowy boiska wraz  
z siłownią i altaną wyniósł pra-
wie 240 tys. zł., a w sumie oby-
dwa etapy inwestycji kosztowały 
niemal 290 tys. zł.

otwarcie boiska w Bierwcach

Nowe boisko w Kamińsku

Inwestycja polegająca na 
zagospodarowaniu terenu przy 
PSP w Bierwcach obejmowała 
budowę wielofunkcyjnego 
boiska o nawierzchni poliure-
tanowej wraz z piłkochwytami, 
siłowni plenerowej, altany ogro-

dowej oraz elementów małej 
architektury. Teren został ogro-
dzony, powstały także chodniki  
z kostki brukowej.

Koszt budowy wyniósł 
580 tys. zł, a inwestycja uzy-
skała dofinansowanie ze środ-

ków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej w ramach rządowego 
Programu Sportowa Polska 
– Program Rozwoju Lokalnej  
Infrastruktury Sportowej.

W uroczystości uczestniczyli: 
Kamil Dziewierz – wójt gminy 
Jedlińsk, Łukasz Kurek – prze-
wodniczący rady gminy wraz  
z radnymi, posłowie na Sejm RP 
anna Kwiecień, Dariusz Bąk  
i andrzej Kosztowniak, aurelia 
Michałowska – mazowiecki kura-

tor oświaty, andrzej Pawluczyk 
– sekretarz gminy Jedlińsk, ewa 
Bartula – główny specjalista 
ds. oświaty w Urzędzie Gminy  
w Jedlińsku, Dorota Król - sołtys 
Bierwiec, dyrektorzy szkół i jed-
nostek organizacyjnych z terenu 
gminy oraz przedstawiciele rady 
rodziców i uczniowie szkoły.

Nowo wybudowany obiekt 
sportowy poświęcił ks. Janusz 
chamera – proboszcz parafii 
Bierwce.

7 października 2019 r. odbyło się uroczyste otwar-
cie nowo wybudowanego boiska wielofunkcyjnego 
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach.

26 sierpnia 2019 r. w Kamińsku odbyło się uro-
czyste otwarcie nowego boiska wielofunkcyj-
nego wraz z altaną i siłownią plenerową.
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otwarcie drogi w Piastowie

otwarcie SUW Wierzchowiny

25 listopada 2019 r. otworzono nowo 
wybudowany odcinek drogi gminnej Piastów 
– Poręby.

W dniu 14 października 2019 r. odbyło się uroczyste 
otwarcie stacji uzdatniania wody zmodernizowanej 

w ramach zadania „Poprawa zaopatrzenia 
mieszkańców gminy w wodę poprzez budowę  
i rozbudowę SUW Wierzchowiny”.

Na otwarcie przybyli: Kamil 
Dziewierz – wójt gminy, andrzej 
Pawluczyk – sekretarz gminy, 
Lidia Żurowska, tomasz Ple-
wiński i Wojciech Kowalczyk 
– radni gminy, Marian anduła 
– sołtys Piastowa, Justyna Gro-
chala z Piastowa, która oddała 
część swojej działki pod budowę 
drogi oraz mieszkańcy Piastowa. 
Drogę poświęcił ks. Patryk Gol-
czyński – wikariusz parafii Wsola.

Był to drugi etap inwe-
stycji polegającej na budo-
wie asfaltowej drogi gminnej  
Piastów – Poręby.

 Wybudowany odcinek ma dłu-
gość 364 m oraz szerokość 4,5 m. 
Pierwszy etap został wykonany 
w 2017 r., kiedy powstał prawie 
800-metrowy odcinek tej drogi. 
W ramach inwestycji powstało 
także oznakowanie, zjazdy do 
posesji oraz rów odwadniający.

Prace objęły m.in. roboty 
budowlane, technologiczne, 
instalacyjne, a także zagospo-
darowania terenu. Wymieniono 
pompy głębinowe i obudowy 
studni, wybudowano dwa zbior-
niki wody uzdatnionej, zbiornik 
wód popłucznych, zbiornik ście-
ków sanitarnych oraz zamonto-
wano agregat prądotwórczy w 
obudowie dźwiękochłonnej jako 
awaryjne źródło zasilania stacji. 
SUW w Wierzchowinach został 
ogrodzony oraz zostały zamon-
towane lampy.

Koszt inwestycji to 
2.091.000,00 zł.

Obiekt został poświęcony 
przez ks. Janusza chamerę 
– proboszcza parafii Bierwce. 
Ponadto w uroczystości udział 
wzięli: Kamil Dziewierz – wójt 
gminy Jedlińsk, Łukasz Kurek – 
przewodniczący rady gminy, ewa 

ofiara, Marcin Drewnowski  
i Maciej Makulski – radni gminy, 
andrzej Pawluczyk – sekretarz 
gminy Jedlińsk, Dariusz tępiń-
ski – kierownik ZGK, sołtysi  
z terenu obejmującego zasię-
giem SUW Wierzchowiny oraz 
okoliczni mieszkańcy.
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Przebudowa parkingu przy szkole w Jedlińsku!

Przebudowa drogi powiatowej

W ramach inwestycji zostanie przebudowany parking 
przy zespole szkolno-przedszkolnym oraz powstanie 

długo wyczekiwany przez mieszkańców chodnik  
w kierunku Piaseczna. odcinek przebudowywanej 
drogi ma długość 803 m i będzie kosztował  
gminę Jedlińsk 96.500,00 zł.

Inwestycja zostanie zrealizo-
wana przez Powiat Radomski, 
a Gmina Jedlińsk udzieli Powia-
towi na ten cel dotacji w wyso-
kości 35% wkładu własnego 
Powiatu, proporcjonalnie do dłu-
gości odcinka przebudowanego  
na terenie gminy.

Remontowany odcinek 
w Jedlińsku rozpoczyna się 
przy budynku banku na ulicy 
Wareckiej, a kończy na ulicy 
Ogrodowej, na wysokości  

wylotu południowej obwodnicy 
Jedlińska.

Koszt realizacji inwestycji, 
wraz z ponad 5-kilomterowym 
odcinkiem na terenie gminy 
Jastrzębia, wynosi prawie  
7,4 mln zł.

Wszystko to w ramach inwe-
stycji „przebudowa fragmentu 
drogi powiatowej nr 3515W 
Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – 
Głowaczów w miejscowościach 
Jedlińsk i Jastrzębia”.

Powiat Radomski 
i Gmina Jedlińsk 
zrealizują wspólnie 

kolejny etap przebudowy 
drogi powiatowej nr 
3336W Wieniawa – Przytyk 
– Jedlińsk.

Podczas tego etapu zmoder-
nizowane będą odcinki w Janko-
wicach (długość 1,14 km) i Woli 
Gutowskiej (długość 1,6 km). 
Koszt inwestycji wynosi ponad 
3,8 mln zł, a wkład gminy Jedlińsk 
to 344.190,00 zł. Powiat radom-
ski na tę inwestycję otrzymał 
80% dofinansowania z Funduszu 
Dróg Samorządowych.
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Mianowania 
nauczycieli

29 sierpnia 2019 r. andrzej Pawluczyk – sekretarz gminy 
oraz ewa Bartula – główny specjalista ds. oświaty, 

w imieniu wójta gminy, Kamila Dziewierza, wręczyli akty 
mianowania czterem nauczycielkom szkół gminy Jedlińsk, które 
zdały egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego.

Aby uzyskać stopień miano-
wanego musiały zdać egzamin 
przed komisją, który odbył się 
26 sierpnia 2019 r., a wcześniej 
odbyć blisko 3-letni staż. 

Po uroczystym wręczeniu 
aktów i złożeniu ślubowa-

nia sekretarz gminy pogra-
tulował nauczycielkom uzy-
skania kolejnego stopnia 
awansu zawodowego, życząc 
dalszych sukcesów w pracy  
dydaktyczno-wychowawczej.

charytatywni 
Jedlińsk

Radomski Hubertus

Z inicjatywy wójta Kamila Dziewierza powstała grupa 
„charytatywni Jedlińsk”, która będzie organizowała akcje 

pomocowe dla mieszkańców gminy Jedlińsk.

W sobotę 28 września 2019 r. w Piastowie odbył się 
„Radomski Hubertus”, czyli święto myśliwych.

W każdym roku wsparciem 
będzie obejmowana inna 
osoba, a zbiórki na jej rzecz 
będą prowadzone na imprezach  
gminnych.

Pierwszą osobą objętą wspar-
ciem jest 6-letni Jakub Sułek  
z Jedlińska, który krótko po uro-
dzeniu doznał silnego niedotle-
nienia mózgu i zachorował na 
porażenie czterokończynowe.

W ramach akcji przeprowa-
dzano zbiórki pieniężne podczas 
Dożynek Powiatowo-Gminnych 
(8 września), 3. Biegu Ulicznego 
o Puchar Wójta (29 września) 
oraz meczu GKS Drogowiec 
Jedlińsk (10 listopada).

Łącznie podczas wszystkich 

akcji na leczenie i rehabilitację 
Jakuba zebrano kwotę 20 tys. zł., 
która została przekazana rodzi-
nie w dniu 13 grudnia 2019 r.

W przekazaniu zebranej kwoty 
wzięli udział: Łukasz Kurek 
– przewodniczący rady gminy, 
który reprezentował także wójta 
gminy Kamila Dziewierza oraz 
Klub Drogowiec Jedlińsk, Lidia 
Żurowska i anna Kwiecień – 
przedstawicielki Koła Gospodyń 
Wiejskich w Piastowie i Izabela 
Wieczorek – sołtys Jedlińska.

Wójt gminy Kamil Dziewierz 
serdecznie dziękuje wszystkim 
darczyńcom oraz wolontariu-
szom zaangażowanym w prze-
prowadzenie kwesty.

Spotkanie 
z dyrektorami

17 października 2019 r., z okazji Dnia edukacji Narodowej, 
wójt gminy Kamil Dziewierz spotkał się z dyrektorami 

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

W czasie spotkania wójt 
gminy podziękował wszyst-
kim dyrektorom za ich wkład 
pracy w kształcenie i wycho-
wanie młodzieży. Życzył im 
także wielu sukcesów oraz  
satysfakcji z pracy.

W spotkaniu wzięli udział 
również przewodniczący rady 
gminy Łukasz Kurek, sekre-
tarz gminy Andrzej Pawluczyk, 
skarbnik gminy Ilona Starzyń-
ska oraz główny specjalista  
ds. oświaty Ewa Bartula.

Organizatorem uroczystości 
był radomski Zarząd Okręgowy 
Polskiego Związku Łowieckiego, 

którego siedziba znajduje się  
w Piastowie.
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Laureaci konkursów BRD
Wygrała Lena Dębniak, która 

jako jedyna ze wszystkich uczest-
ników odpowiedziała bezbłędnie 
na wszystkie pytania. Na drugim 
miejscu sklasyfikowano Klaudię 
Mazur, a na miejscach 4-5 Igora 
Szymanowicza. W nagrodę otrzy-
mali atrakcyjne nagrody: Lena 
-  hulajnogę elektryczną, Klaudia 
– zegarek smartwatch, Igor - słu-
chawki i powerbank. Nagrody wrę-
czył Starosta Radomski i jedno-
cześnie Przewodniczący Kapituły 
Konkursowej Waldemar Trelka. 
Konkurs obejmował zagadnienia 
z  zakresu  ochrony przeciwpoża-
rowej, zasad udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej i przepi-
sów ruchu drogowego. Ponadto 
uczestnicy mieli możliwość obej-
rzenia krótkich prezentacji doty-
czących zdrowego odżywiania, 
wykonywania resystutacji  krąże-
niowo – oddechowej i uzależnień. 

W Młodzieżowym Domu Kul-

tury w Radomiu odbył się mię-
dzypowiatowy XXI konkurs BRD 
„Rowerowe drogi Radomia”. 
Zespół ZSP Jedlińsk w składzie: 
Lena Dębniak, Igor Szymanowicz, 
Patryk Malinowski  najlepiej pora-
dził sobie z wyznaczonymi zada-
niami. Byli jedyną drużyną, która 
na rowerowym torze przeszkód  
pojechała bezbłędnie. Najlepiej 
odpowiedzieli na pytania testowe 
z zakresu zasad pierwszeństwa 
przejazdu,  przepisów ruchu drogo-
wego i zasad udzielenia pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 

Wyniki te przełożyły się na bar-
dzo dobry wynik w klasyfikacji 
indywidualnej. Lena zajęła drugie 
miejsce, Patryk trzecie, Igor czwarte. 
Dodajmy, że startująca poza kon-
kursem Klaudia Mazur (regulamin 
dopuszcza tylko trzech zawodników 
ze szkoły)  w końcowej klasyfikacji 
zajęłaby trzecią lokatę. 

Krystian  Kilar

43 uczestników z 21 szkół, z terenu powiatu radomskiego, 
przystąpiło do konkursu „Bezpieczna Szkoła”, organi-

zowanego przez Starostwo Powiatowe w Radomiu. W gronie 
5-ciu laureatów znalazła się trójka uczniów z ZSP w Jedlińsku. 

Po raz trzeci w Jedlińsku
7 i 8 grudnia 2019 r. hala sportowa przy ZSP w Jedlińsku 

zapełniła się prezentami, które darczyńcy przygotowali 
dla 22 rodzin z terenu gmin Jedlińsk i Jastrzębia.

Był to już trzeci finał ogól-
nopolskiej akcji charytatywnej 
„Szlachetna Paczka” zorganizo-
wany w Jedlińsku.

Wyszukiwaniem potrzebu-
jących rodzin zajmowali się 
wolontariusze Szlachetnej 
Paczki – Drużyna „SuperW” w 
składzie: agnieszka Miga – 
lider, anna Jastrzębska, Kinga 
Sułkowska, ewa Piasek, 
Paulina Fedorowicz, Iwona 

Filozof, Justyna Gołda, Syl-
wia Kober, Daria Jurzyńska, 
ewelina Górska, Michał Miga  
i Jakub Fedorowicz.

Tak jak i w roku ubiegłym  
w organizację finału „Szlachet-
nej Paczki” w Jedlińsku włączyli 
się: Kamil Dziewierz – wójt 
gminy Jedlińsk, ks. Grzegorz 
Wójcik – proboszcz parafii 
Jedlińsk oraz firmy, instytucje  
i osoby prywatne.
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   Z prac Rady Gminy
Sesje Rady Gminy zosta-

ły zwołane na 1 i 22 
sierpnia, 27 września, 30 
października oraz 28 listo-
pada 2019 r.

Rada Gminy podjęła 
uchwały.

1 sierpnia:
• Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Jedlińsk na lata 
2019–2026
• wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2019 rok
• zaciągnięcia pożyczki dłu-
goterminowej z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie

22 sierpnia:
• Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Jedlińsk na lata 
2019–2026
• wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2019 rok
• zaciągnięcia pożyczki dłu-
goterminowej z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie
• szczegółowego sposobu  
i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości i zagospodarowa-
nia tych odpadów w zamian za 
uiszczaną przez właściciela nie-
ruchomości opłatę za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi

27 września:
• przyjęcia Regulaminu określa-
jącego wysokość i szczegółowe 

warunki przyznawania nauczy-
cielom dodatków: za wysługę 
lat, motywacyjnego, funkcyj-
nego oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia
• Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Jedlińsk na lata 
2019–2026
• wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2019 rok
• udzielenia pomocy finansowej 
dla Starostwa Powiatowego w 
Radomiu
• udzielenia pomocy finansowej 
dla Starostwa Powiatowego w 
Radomiu
• powołania Zespołu ds. zaopi-
niowania kandydatów na ław-
ników do sądów powszechnych

30 października:
• stwierdzenia pozostawienia 
zgłoszenia kandydata na ław-
nika bez dalszego biegu
• wyboru ławników do sądów 
powszechnych
• ustalenia wynagrodzenia 
Wójta Gminy Jedlińsk
• Regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie 

Gminy Jedlińsk
szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości i zagospodarowa-
nia tych odpadów w zamian za 
uiszczaną przez właściciela nie-
ruchomości opłatę za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi
• wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości stawki tej 
opłaty oraz zwolnienia w czę-
ści z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właści-
cieli nieruchomości zabudowa-
nych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostu-
jących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompo-
stowniku przydomowym
• wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty zagospodarowanie odpa-
dami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości 
oraz warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej

• terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi
• wyrażenia zgody na odstą-
pienie od przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy
• wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem Gminy Jedlińsk

 28 listopada:
• Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Jedlińsk na lata 
2019–2026
• wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy na 2019 rok
• określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 
rok 2020
• określenia wysokości stawek 
podatku od środków transpor-
towych
• obniżenia ceny skupu żyta do 
celów wymiaru podatku rolnego 
na rok 2020
• przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla 
terenu usług przy ul. Warszaw-
skiej w Jedlińsku
• zmiany uchwały Rady Gminy 
Jedlińsk Nr XXX/25/2014 z dnia 
8 maja 2014 r. w sprawie: usta-
lenia wysokości stawek opłat za 
zajęcia pasa drogowego dróg 
gminnych na cele niezwiązane 
z budową, przebudową, remon-
tem, utrzymaniem i ochroną 
dróg
• przyjęcia Programu Ograni-
czenia Niskiej Emisji dla Gminy 
Jedlińsk
• wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy na 
czas oznaczony do 3 lat.

Łukasz Kurek
 Przewodniczący 

Rady Gminy

Kanalizacja 
we Wsoli 
i Wielogórze!
Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie pozytywnie rozpatrzył wniosek 
Wójta Gminy Jedlińsk o udzielenie pożyczki refundowanej na I 
etap budowy kanalizacji sanitarnej Wsola – Wielogóra.

Zadanie zostanie dofinan-
sowane w formie pożyczki w 
wysokości 8 mln zł, z czego  
4 mln zł refundowane. 

Otrzymanie dofinansowania 

umożliwia rozpoczęcie proce-
dury przetargowej, która wyłoni 
wykonawcę robót. Zakończenie 
realizacji zadania przewidywane 
jest na 2021 rok.
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Ścięcie Śmierci
25 lutego 2020 r. /wtorek/ o godz.13:00 na Rynku w Jedlińsku

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

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

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

Organizatorzy
Jeśli chcesz podtrzymać tradycję, zgłoś swój udział jako 

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

od 7 stycznia do 10 lutego 2020 roku.

Wyjazd młodzieży na mecz PlusLigi
Po raz kolejny uczniowie ze szkół z terenu gminy Jedlińsk wyjechali na mecz cerrad enea 

czarni Radom. tym razem drużyna z Radomia podejmowała PGe Skra Bełchatów. Mecz 
odbył się 15 grudnia 2019 r. na hali MoSiR w Radomiu.

Uczniowie zostali zapro-
szeni przez Stowarzyszenie 
Czarni Radom, z którym Gmina 
Jedlińsk współpracuje już 5 lat 
w ramach Partnerstwa Regio-
nalnego. Pomimo gorącego 
dopingu naszych uczniów, 
po bardzo emocjonującym 
spotkaniu, goście pokonali  
radomską drużynę 1:3.

Po meczu uczniowie zrobili 
sobie pamiątkowe zdjęcie z 
siatkarzami, a także otrzymali 
od klubu kamizelki odblaskowe  
w ramach akcji „Smart Stop” 
prowadzonej przez mazowiecką 
policję, w którą włącza się także 
radomski klub.

W ramach partnerstwa zawod-
nicy z Radomia odwiedzają 
także szkoły w gminie Jedlińsk. 
W trakcie spotkań siatkarze 
przeprowadzają z uczniami 

profesjonalne treningi, rozgry-
wają mecze pokazowe, a także 
opowiadają o swojej drodze do  
zawodowego sportu.

Poczynania zawodników 

oraz głośny doping naszej 
młodzieży można było śledzić 
także na ogólnodostępnym 
kanale w bezpłatnej telewizji 
naziemnej.
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Narodowe czytanie polskich nowel w bibliotece

Fragmenty wybranych utwo-
rów czytali przedstawiciele 
władz samorządowych: Kamil 
Dziewierz – wójt gminy, Łukasz 
Kurek – przewodniczący rady 
gminy, Magdalena trzmiel
-Wieteska – radna.  GBP w Jedliń-
sku reprezentował czytelnik  
Henryk Krzak.

Czytali też uczniowie, czytel-
nicy i sympatycy biblioteki. W 
trakcie Narodowego Czytania 
słuchaliśmy następujących tek-
stów:
• „Dobra pani” – Eliza Orzeszkowa,
• „Dym” – Maria Konopnicka,
• „Katarynka” – Bolesław Prus,
• „Mój ojciec wstępuje do straża-
ków” – Bruno Schulz,
• „Orka” – Władysław Stanisław 
Reymont,

• „Rozdziobią nas kruki, wrony…” – 
Stefan Żeromski,
• „Sachem” – Henryk Sienkiewicz,
• „Sawa” – Henryk Rzewuski.

Trzeba przyznać, że wszy-
scy świetnie poradzili sobie ze 
swoim zadaniem. Dużą aktywno-
ścią i pomysłowością wykazała 
się młodzież z Zespółu Szkolno 
- Przedszkolnego  we Wsoli, 
która m.in. przygotowała konkurs 
ze znajomości ośmiu polskich 
nowel.

Rozstrzygnięcie konkursu 
odbyło się w GBP, a najlepsi otrzy-
mali nagrody książkowe.

Na zakończenie reprezen-
tantom szkół władze gminy 
wręczyły książki oraz dyplomy  
z podziękowaniem.

Uczestnicy tegorocznej 

akcji na egzemplarzach nowel  
polskich otrzymali pamiątkowe 
pieczęcie. Dla wszystkich przy-
byłych gości przewidziano słodki 
poczęstunek.

Cieszy fakt, że w Narodowe 
Czytanie aktywnie włączyły się 
osoby reprezentujące różne grupy 
wiekowe, potwierdzając w ten 
sposób, że literatura i wspólne 
czytanie zacieśnia więzy i łączy 
pokolenia.

Dzięki naszym gościom, licznie 
przybyłej młodzieży, ich zaan-

gażowaniu i miłej atmosferze, 
do której przyczynił się każdy z 
osobna, jesteśmy przekonani, że 
takie akcje jak Narodowe Czytanie 
pokazują, że w dobie komputerów 
i Internetu chętnie czytamy i włą-
czamy się do promocji czytelnic-
twa. Na zakończenie wspólnego 
czytania teresa Partyga, czytel-
nik GBP przeczytała swój wiersz 
dedykowany naszej bibliotece.

Wszystkim czytelnikom 
dziękujemy za udział i zapra-
szamy do kolejnej edycji.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku 
zorganizowała w piątek 6 września 2019 r. 
jedlińską edycję Narodowego czytania.

15 listopada 2019 r. w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Jedlińsku odbyła się projekcja filmu 

dokumentalnego pt. „Uwięziony Prymas”. 
Film jest zapisem trzech lat 

spędzonych przez Prymasa Ste-
fana Wyszyńskiego w odosob-
nieniu w klasztorach w Rywał-
dzie, Stoczku Warmińskim i 
Komańczy. Filmowe materiały 
archiwalne, zdjęcia oraz współ-
cześnie sfilmowane miejsca,  

w których przebywał Prymas, są 
ilustracją jego wspomnień z tego 
okresu zaczerpniętych głównie 
z „Zapisków więziennych” oraz 
innych relacji dotyczących tych 
wydarzeń, m.in. raportów funk-
cjonariuszy Ministerstwa Bez-
pieczeństwa Publicznego.
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Ciekawe historie związane  
z teatrem, zabawne wydarze-
nia z planów filmowych, rodzinne 
zdjęcia i opowieści o życiu, miło-
ści, a to wszystko połączone  
z promocją niedawno wydanej 
książki „Nad rodzinnym albumem. 
Teresa Lipowska w rozmowach  
z Iloną Łepkowską”.

Obie panie rozmawiały głównie 
na temat tej książki. Aktorka dzieliła 
się wspomnieniami. Opowiadała o 
rodzinie, karierze, relacjach z bliskimi, 

o przyjaciołach i zainteresowaniach 
czytelniczych. Nie zabrakło refleksji 
nad niezapomnianą kreacją aktorską 
Barbary Mostowiak w „M jak miłość”.

Teresa Lipowska dała się poznać 
jako bardzo ciepła osoba, która nie 
tworzy dystansu wobec odbiorców.

O popularności pani Teresy mogła 
świadczyć wypełniona po brzegi 
sala i żywe reakcje zgromadzonej 
publiczności bardzo ciekawej nie 
tylko tajników serialowej kuchni, 
ale też, a może nawet bardziej, tego  

jaka jest poza serialem.
Obie panie uważają, że powinni-

śmy być optymistami, cieszyć się z 
życia i czerpać je pełnymi garściami. 
Dobry nastrój udzielił się wszyst-
kim, którzy przybyli na spotkanie. 
Pani Teresa jest doskonałym przy-
kładem na to, że powinniśmy reali-
zować swoje marzenia, cieszyć  
się każdym dniem.

Warto było uczestniczyć  
w tym spotkaniu. Panie chętnie 
odpowiadały na pytania publicz-
ności oraz rozdawały autografy  
i pozowały do zdjęć.

W spotkaniu wzięli udział radni 
powiatu radomskiego teodozja 
Bień i Ryszard Dziura, czytelnicy 
oraz mieszkańcy gminy Jedlińsk.

  Warto przeczytać!
Patrycja Machałek, „Siła ziół”
Książka podpowie, jak wyhodować rośliny, które poprawią jakość życia, a także nauczy przygotowywać 
skuteczne napary, maści i ziołowe preparaty na najczęstsze dolegliwości.

Raun K. Kaufman, „autyzm – przełom w podejściu”
W książce znajdziemy wskazówki, metody, sposoby pracy czy też proste strategie pozwalające rodzicom 
dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem lub zespołem Aspergera otworzyć swoje pociechy na świat.

Robert Małecki, „Wada”
To mroczny kryminał o tęsknocie i niezabliźnionych ranach, ale także krzywdzie i o złu najczęstszej postaci, 
które zabiera żniwo przez całe pokolenia.

Rachel Lippincott, Mikki Daughtry, tobias Iaconis, „trzy kroki od siebie”
Dramat romantyczny o nieuleczalnej chorobie, jaką jest mukowiscydoza, i miłości, która rozkwita pomimo 
zakazów.

anita Głowińska, „Wielka księga Kici Koci”
To seria książeczek, które opowiadają o rezolutnej kotce i jej przyjaciołach. Wspólne z Kicią Kocią dziecko 
odkrywa świat i uczy się poruszać w codziennym życiu.

Małgorzata Bilska, „Święta Rita. Kochaj i walcz”
W książce znajdziemy świadectwa ludzi, którzy doświadczyli realnej opieki św. Rity: odzyskali zdrowie, 
otrzymali wsparcie finansowe czy pomoc w znalezieniu dziewczyny. Właśnie ich historie sprawiają, że 
święta staje się coraz bardziej znana.

„Nad rodzinnym albumem” z teresą Lipowską

Blisko 90 osób przybyło do Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Jedlińsku na spotkanie z wybitną polską aktorką 

filmową i teatralną teresą Lipowską. aktorce towarzyszyła 
Monika Michalska-Kucharek, doktor socjologii, terapeutka, 
trener umiejętności psychospołecznych.

Program Rozwoju czytelnictwa
Gminna Biblioteka Publiczna została w 2019 

roku dofinansowana kwotą 16.000 zł w Pro-
gramie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek”. Tym samym zbiory 
biblioteki powiększyły się o wiele atrakcyjnych 
tytułów literatury pięknej dla dorosłych, popu-
larno-naukowej oraz dziecięcej i młodzieżowej.

Wszystkie pozyskane nowości są już opraco-
wane i trafiły do rąk naszych czytelników.

Zakup zrealizowano ze środków finansowych 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju  
Czytelnictwa.

Życzymy dobrej lektury!
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VI Dzień Seniora 
Stało się już tradycją, że w listopadzie Gminne centrum 

Kultury w Jedlińsku organizuje Dzień Seniora.  
W tym roku odbyła się jego VI edycja.  

Uroczystego otwarcia imprezy 
dokonał Wójt Gminy Kamil Dzie-
wierz, który wraz z radną powiatu 
Teodozją Bień i radną gminy Ewą 
Ofiara złożył życzenia naszym 
seniorom. Tegorocznemu dniu 
towarzyszyły słowa Jean-Paul Sar-
tre,, Szczęściem jednego człowieka 
jest drugi człowiek". Ta głęboka 
myśl nie przypadkowo została 
wybrana na tegoroczne hasło 
imprezy, stanowi ona bowiem 
kwintesencję dnia seniora. Dzień 
ten jest świętem ludzi dojrzałych, 
którym należy się szacunek i uzna-
nie za bezinteresowną miłość i 
mądrość, jakimi obdarowują młod-
sze pokolenia. To oni w naszych 
domach niosą ciepło i zrozumienie, 
a także kultywują tradycje, przez 
co wzbogacają i przekazują uni-
kalną kulturę i obyczaje regionu. 
Od początku wydarzenie to było 
pomyślane jako przegląd dorobku 
kulturalnego. Założenie to zostało 
w pełni osiągnięte, bowiem od lat 
programy artystyczne przygoto-
wywane przez seniorów ukazują 
potencjał środowiska. Stanowi to 
esencje stwierdzenia, że emery-
tura jest czasem, który w pełni 

można wykorzystać na rozwój 
swoich umiejętności i realizację 
swoich pasji. Podczas tegorocz-
nego dnia seniora, który odbył się 
20 listopada wystąpiły zespoły: 
Folk Piaseczno, Wólczanki, Bie-
siada Bierwiecka, Czerwone Korale, 
Ludwiczanki, Czerwona Jarzębina 
wraz z kapelą oraz Klub Seniora 
z Jedlińska. Na tegoroczny  dzień 
seniora przybyła grupa teatralna 
,,Przyjaciele" ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Jedlance 
wraz z panią dyrektor Sylwią Mar-
kowską. W ich wykonaniu zoba-
czyliśmy wzruszający spektakl pt. 
Drewniana Laleczka. Po zakończe-
niu prezentacji muzycznych przy-
szedł czas na zabawę taneczną, 
podczas której nie zabrakło takich 
szlagierów jak  polka i oberek.

Do naszych, wciąż młodych 
duchem Seniorów, którzy może 
mają srebrne włosy, ale na pewno 
złote serca kieruję najserdecz-
niejsze podziękowania i życzenia. 
Życzę wszystkim  Państwu  wiele 
lat  w zdrowiu, szczęściu i aby 
każdy dzień  dostarczał  Wam wiele 
radości, uśmiechu na twarzy.

agnieszka Gryzek 
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Konkurs Poezji Patriotycznej

Koncert organowy 

8 listopada przed obchodami Święta Niepodległości  
w Gminnym centrum Kultury w Jedlińsku odbył się po 

raz XXIV Konkurs Poezji Patriotycznej pod honorowym 
patronatem Wójta Gminy.

Gminne centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku 
było jednym z organizatorów koncertu organowego, który 

miał miejsce 1 września w kościele parafialnym w Jedlińsku. 

Celem konkursu jest budo-
wanie poprzez poezję postaw 
patriotycznych, oraz  dosko-
nalenie warsztatu recyta-
tora wśród dzieci i młodzieży,  
a także  kształtowanie  ich wraż-
liwości literackiej. Do konkursu 
przystąpiło 117 uczestników 
ze wszystkich placówek oświa-
towych z terenu gminy. Jury w 
składzie Elwira Dzikowska oraz 
Adolf Krzemiński po wysłu-
chaniu przygotowanych przez 
uczestników wierszy postano-
wiło  przyznać  w poszczegól-
nych kategoriach następującym 
uczestnikom nagrody i wyróż-
nienia.

W kategorii wiekowej 0 – II 
nagrody otrzymali:

Natalia Wójcik – PSP Bierwce, 
Szymon Sułek, Natalia Caputo, 

Liliana Wójcik, Maria Paluch 
-Z-SP Wsola, Alicja Ścipień  Mag-
dalena Smyrda - PSP Wierzcho-
winy, Maria Dąbrowska -Z-SP 
Jedlińsk, Dawid Piasek - PSP 
Ludwików, Igor Szymański – 
PSP Jedlanka. Wyróżnienia 
otrzymali: Karolina Simlat- PSP 
Jedlanka, Bartłomiej Paluch, 
Maria Tomalska  -Z-SP Wsola, 
Weronika Kacperczyk, Lena 
Kwiecień, Jarosław Kacperczyk 
- PSP Wierzchowiny, Mate-
usz Król, Oliwia Prasek - PSP 
Bierwce, Jakub Szeliga , Oliwier  
Szymczyk-Z-SP Jedlińsk,

W kategorii wiekowej kl. III 
– V nagrody otrzymali: Alicja 
Czarnecka, Michalina Wiaderny, 
Zofia Kraska, Antonina Makul-
ska, Maja Florek- Z-SP Jedlińsk, 
Maja Rdzanek, Tatiana Choj-

nacka, Krzysztof Skałbania – PSP 
Jedlanka, Marcel Szparowski, 
Jakub Sobol Z-SP Wsola,  Julia 
Głogowska - PSP Wierzchowiny. 
Wyróżnienia otrzymali: Natalia 
Stachowiak – Z-SP Wsola, Nata-
lia Śąpór -PSP -Stare Zawady,  
Szymon Kowalski, Natalia Jurek, 
Anna Sumińska-PSP Bierwce, 
Kacper Kopycki – PSP Jedlanka,  
Lena Hetman, Maria Malinowska 
– Z-SP Jedlińsk, Natalia Szymań-
ska – PSP Ludwików

W kategorii klasy VI- VIII 
nagrody otrzymali: Lena Dęb-
niak, Wiktoria Bartosiak, Wiktoria 
Malicka - Z-SP Wsola, Cezary Ciel-
niak, Magdalena Piwowarczyk 
- PSP Wierzchowiny, Roksana 
Kazana– Z-SP  Jedlińsk, Bartosz 
Piwowarczyk - PSP Jedlanka, 
Wiktoria Konopka – PSP Stare 
Zawady. Wyróżnienia otrzy-
mali: Jan Rączkowski, Katarzyna 
Nowakowska – PSP Jedlanka, 
Martyna Gregorczyk, Alicja 
Nowocień, Natalia Michalec, 

Urszula Wieteska – Z-SP Wsola, 
Igor Bartos, Aleksandra Stacho-
wiak – PSP Stare Zawady, Kac-
per Michałowski- PSP Bierwce, 
Martyna Muc – ZSP Jedlińsk. 
Jury podsumowując konkurs 
wyraziło zdanie, że doceniło  
w przypadku osób nagrodzonych 
i wyróżnionych doskonały dobór 
tekstów dostosowany do możli-
wości uczestników, przemyślaną 
interpretacje i dużą świadomość 
sceniczną. Nagrody laureatom 
wręczył w imieniu Wójta Gminy, 
Andrzej Pawluczyk - sekretarz 
gminy oraz radna gminy pani 
Magdalena Trzmiel - Wieteska. 

Organizatorzy dziękują 
wszystkim uczniom i ich opie-
kunom za udział w tegorocznym 
konkursie poezji patriotycz-
nej. Laureatom gratulujemy. 
Zapraszamy już serdecznie do 
udziału w przyszłorocznym 
XXV  jubileuszowym konkursie  
Poezji Patriotycznej.

agnieszka Gryzek 

Podczas koncertu wystąpili 
soliści  Opery i Teatru Muzycz-
nego w Łodzi. Na organach 
akompaniował Robert Grudzień 
znany muzyk i kompozytor, 
solista Filharmonii Lubelskiej. 
Ponadto wystąpił znany aktor 
Jerzy Zelnik, który zaprezento-
wał kilka patriotycznych utwo-
rów poetyckich. Koncert odbył 

się w 80 rocznicę wybuchu II 
Wojny Światowej i nosił tytuł: 
"Heroizm Polaków podczas II 
Wojny Światowej". Wydarzenie 
zostało opatrzone komentarzem 
historycznym w wykonaniu 
historyka - anny Dreli. Koncert 
cieszył się ogromnym zaintere-
sowaniem publiczności.

anna Malinowska 
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turniej szachowy i warcabowy 

Warsztaty wykonywania kartek świątecznych 

Po raz XIII Gminne centrum Kultury i Kultury Fizycznej  
w Jedlińsku zorganizowało  Mikołajkowy turniej Szachowo- 

Warcabowy. W tym roku odbył się on 2 grudnia, a patronat 
nad nim objął Wójt Gminy Jedlińsk  Kamil Dziewierz. 

Turniej adresowany jest do 
uczniów  ze szkół z terenu 
gminy Jedlińsk i został pomy-
ślany jako alternatywa dla 
nowoczesnych technologii, 
które zawładnęły niejednym 
życiem młodego człowieka. Dla-
tego warto popularyzować grę 
w gry planszowe strategiczne, 
które uczą i bawią. Ponadto są 
doskonałym sposobem spę-
dzania czasu wolnego, alterna-
tywą dla telewizji i komputera, 
smartfona. Gry te  kształtują u 
dzieci i młodzieży właściwości, 
które są niezbędne i potrzebne 
w procesie uczenia się, np. roz-
wijają pamięć i umiejętność 
analizy i syntezy, obserwacji i 
wyobraźni, podejmowania decy-
zji i ponoszenia odpowiedzial-
ności za nie, koncentrowania 
uwagi na wybranym przedmio-
cie. Kształcą również umiejętno-
ści społeczne i interpersonalne 
uczą zasad zdrowego współ-
zawodnictwa. Bowiem by grać, 
dzieci i młodzież muszą nauczyć 
się współpracy. Ta umiejęt-

ność jest natomiast niezbędna  
i potrzebna w codziennym 
życiu i na każdym jego etapie. 
W tegorocznych rozgrywkach  
udział wzięło około 120 uczest-
ników ze wszystkich placówek 
oświatowych Zarówno uczest-
nicy rozgrywek szachowych 
jak i warcabowych tradycyjnie  
zostali podzieleni na katego-
rie wiekowe oraz podgrupy. Z 
każdej grupy wyłoniono zwy-
cięzców, którzy otrzymali atrak-
cyjne nagrody. Ufundowane 
przez GKdsRPA, które wręczył 
zwycięzcą Andrzej Pawluczyk  
sekretarz Gminy Jedlińsk oraz 
Przewodniczący rady gminy  
Łukasz Kurek. 

Zwycięzcami XIII Mikołajko-
wego Turnieju  Szachowo- War-
cabowego zostali:
 w kategorii „Szachy”, w grupie 
wiekowej „C” - kl IV i młodsze 
szk. podstawowe
- I miejsce  Tymoteusz Makulski  
z Z-SP Jedlińsk, 
- II miejscu Jarosław Kacperczyk  
z PSP Wierzchowiny 
- III miejsce  Dominik Narożnik  z 
Z-SP Jedlińsk
  w grupie wiekowej „D” klasy  
V-VI szk. podstawowe
- I miejsce  Malinowski Patryk 
Z-SP  Jedlińsk, 
- II  miejsce Adam Krakowiak z 
PSP stare Zawady
- III  miejsce Szymon Stachowiak  
z Z-SP Jedlińsk.
 w grupie wiekowej „E” klasy VII
-VIII szk. podstawowe
- I miejsce  Maciej Okruta z Z-SP 
Wsola
- II miejsce Mateusz Wieczorek  z 
Z-SP  Jedlińsk

- III  miejsce Maj Paweł  Z-SP z 
Jedlińsk. 

 W „Warcabach” w grupie wie-
kowej „B” (szkoła podstawowa, 
kl. I- III) 
- I miejsce Wiktoria Rafalak z 
PSP Ludwików
- II  miejsce  Filip Rotuski  z PSP  
Bierwce
- III miejsce Mateusz Jaskulski  
Z-SP Jedlińsk, 
W grupie wiekowej „C” - kl IV- VI  
szk .podstawowe
- I miejsce  Bartłomiej Wus z PSP 
Jedlanka 
- II miejscu Paweł  Mirka  z Z-SP 
Jedlińsk 
- III miejsce  Dawid Ćwiek  z PSP  

Wierzchowiny
  W grupie wiekowej „D” klasy  
VII-VIII szk. podstawowe
- I miejsce  Bartosz Senator z 
PSP Wierzchowiny , 
- II  miejsce Cezary Pomarański  
z PSP Stare Zawady
- III  miejsce Szymon Stachowiak  
z PSP  Wierzchowiny.

Wszyscy pozostali uczest-
nicy, którzy znaleźli się poza 
podium otrzymali słodkie 
Mikołajkowe upominki, które 
ufundowała Gminna Komi-
sja do spraw  Rozwiązywania   
Problemów Alkoholowych.

agnieszka  Gryzek

W dniu 29 listopada w GcKIKF w Jedlińsku  
z inicjatywy Wójta Gminy Kamila Dziewierza oraz 

dyrektor GcKiKF agnieszki Gryzek odbyły się warsztaty 
zdobieniakartek bożonarodzeniowych. 

Wzięli w nich udział 
uczniowie z Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego 
w Jedlińsku. Podczas zajęć 
powstało wiele ciekawych 
i oryginalnych prac, które 
zostały wysłane do róż-
nych instytucji z życzeniami 
świątecznymi. 

Celem warsztatów było 
zapoznanie dzieci z tech-
nikami tworzenia i dekoro-

wania kart świątecznych a 
także nauka redagowania 
życzeń bożonarodzenio-
wych. Spotkanie miało na 
celu również naukę współ-
działania w zespole, wyra-
żania emocji w twórczości 
plastycznej oraz ukazanie 
sposobów spędzania czasu 
w aktywny sposób. 

anna Malinowska 
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Święto Niepodległości w Bierwieckiej Woli

Koncert Muzyki Patriotycznej

Spotkanie przy choince

9 listopada w świetlicy w Bierwieckiej Woli w ramach 
obchodów 101. rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości odbyła się akademia. Mieszkańcy miejscowości 
oraz okolicznych wsi licznie przybyli na to wydarzenie. 

17 listopada w Gminnym centrum Kultury i Kultury 
Fizycznej w Jedlińsku odbył się  Koncert Muzyki 

Patriotycznej,  w którym wzięli udział uczestnicy zajęć 
muzycznych prowadzonych przez Pawła Garbalskiego.

Lokalny zespół ludowy "Wól-
czanki" specjalnie na to wyda-
rzenie połączył siły z zespołem 
"Folk Piaseczno" z sąsiedniej 
wsi. W repertuarze znalazły się 
piękne pieśni patriotyczne. Mię-
dzy innymi hymn Polski - Mazu-
rek Dąbrowskiego i Rota. 

W akademii chętnie brały 
udział dzieci oraz młodzież. 
Odbyła się recytacja wierszy 
historycznych oraz przedsta-
wienie w którym brały udział 
dzieci uczęszczające na zajęcia 

teatralne w świetlicy. W tym 
dniu odbył się również pokaz 
ognia w wykonaniu grupy 
kuglarskiej z Radomia - Awa-
ria. Artyści przygotowali biało 
czerwone dymy, dopasowali 
muzykę idealną do wydarzenia. 
Po części artystycznej wszy-
scy, którzy przybyli aby uczcić 
ten dzień zostali zaproszeni na 
poczęstunek zorganizowany 
przez koło gospodyń wiejskich  
z Woli Bierwieckiej.

emilia Skłodowska

Ideą przewodnią spotka-
nia było uświadomienie mło-
demu pokoleniu wagi i zna-
czenia Święta Niepodległości. 
Ponadto celem koncertu było 
rozbudzanie i pogłębianie 
postaw patriotycznych, upo-
wszechnianie pojęcia patrio-
tyzm, oddanie hołdu wal-
czącym za naszą Ojczyznę, 
a także stwarzanie dzieciom 
i młodzieży  możliwości do 

zaprezentowania umiejętności 
muzycznych i wokalnych.  

W programie usłyszeliśmy 
utwory nawiązujące do pol-
skiej walki o wolność. 

Koncert zgromadził liczną 
widownię, która w skupieniu 
wysłuchała wzruszających 
pieśni utrzymanych w duchu 
patriotycznym.

anna Malinowska

Następnie miały miejsce 
występy artystyczne dzieci i 
młodzieży z zajęć wokalnych 
prowadzonych w GCKIKF przez  
Zofię Krzętowską.  Wystąpiły 
następujące osoby: Zuzanna 
Król, Ewa Łoboda, Amelia Jaku-
bowska, Zuzanna Konopka, 
Amelia Dyziak,  Natalia Kowal-
ska oraz Aleksander Dziewit. 
Ponadto wystąpiły 2 uczennice 
z Zespołu Szkolno- Przedszkol-
nego w Jedlińsku: Zofia Kraska 
oraz Natalia Dobosz. W wykona-
niu wokalistów publiczność usły-
szała pastorałki i utwory tema-
tycznie związane ze świętami. 
Przez cały czas trwania przed-
miotowego spotkania toczyły 
się warsztaty, podczas których 

istniała możliwość wykonania 
kartki świątecznej, ozdabiania 
pierników, wykonania ozdoby 

choinkowej. Nie zabrakło rów-
nież przedstawienia teatralnego  
w wykonaniu artystów z Kra-
kowa, które opowiadało o przy-
gotowaniach do świąt. Następ-
nie na jedlińskim Rynku pojawił 
się Mikołaj z workiem pełnym 
prezentów, co wprawiło w wiel-
kie zadowolenie najmłodszych 
uczestników spotkania. Każde 

dziecko bowiem dostało słodki 
upominek. Po wizycie Mikołaja 
przyszedł czas na życzenia, które 
wszystkim zebranym złożył Wójt 
Gminy Jedlińsk Kamil Dziewierz 
wraz z Przewodniczącym Rady 
Gminy Łukaszem Kurkiem. 
Następnie miało miejsce uroczy-
ste zapalenie lampek na gmin-
nej choince,  w trakcie którego 
wystąpił Klub Seniora z Jedlińska.  
Przez cały czas była możliwość 
skorzystania z poczęstunku  
w postaci potraw wigilijnych, 
przygotowanych przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Jedlińsku. Podczas tego wydarze-
nia obecnością swoją zaszczycili 
nas radni Powiatu Radomskiego: 
Teodozja Bień oraz Ryszard 
Dziura, dyrektorzy szkół, radni, 
sołtysi a także mieszkańcy  
z terenu gminy Jedlińsk. 

anna Malinowska 
Fotorelacja ze spotkania
na ostatniej stronie.

8 grudnia 2019 r. na Rynku w Jedlińsku odbyło się spotkanie 
przy choince, mające na celu integrację społeczności lokalnej 

wokół tradycji świątecznych i wspólnych przygotowań do Świąt 
Bożego Narodzenia. Wydarzenie rozpoczęło się od wspólnej mo-
dlitwy zainicjowanej przez ks. Prałata Henryka Ćwieka. 
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GMINNY KoNKURS Na oZDoBĘ cHoINKoWĄ

Do wykonanych prac użyto 
rożnych materiałów zarówno 
tradycyjnych (papier , szyszki, 
zboże) i tych  bardziej współcze-
snych (styropian, cekiny , maka-
ron, plastikowe rurki, itp.). Jury w 
składzie : Elżbieta Raczkowska  
główny specjalista ds. plastycz-
nych  Resursy Obywatelskiej w 
Radomiu, Halina Baran członek 
GK ds. RPA oraz Anna Malinow-
ska kierownik działu kultural-
nego w GCKiKF postanowiło 
przyznać w czterech katego-
riach wiekowych (przedszkolaki 
i kl. O, kl. I-III , kl. IV-VI, kl. VII-VII) 
następującym osobą nagrody i 
wyróżnienia. 

NaGRoDY otrzymali:  Antoni 
Kowalczyk, Lilianna Krzemińska, 
Natalia Kurek, Krzysztof  Wil-
kowski, Karol Stężalski, Joanna 
Pośnik, Filip Piasek, Amelia 
Tchórzewska, Maria Szym-
czak, Sobień Wiktoria,  Emilia 
Pawelec ,Karolina Ziembicka, 
- ZSP Jedlińsk, Mateusz Kozieł, 
Zuzanna Suwalska, Julia Kozieł– 
ZSP Wsola, Bartłomiej Sumiński, 
Wiktoria Dawidowska,  Kamil 
Smyrda  - PSP Wierzchowiny,  
Wiktoria Rafalak, Daria Fijo-
łek Julia Walczak – PSP Ludwi-
ków, Szymon Górski, Katarzyna 
Gutowska - PSP w Starych 
Zawadach

WYRÓŻNIeNIa otrzymali: 
Igor Zięba, Damian  Woź-

niak, Milena Markiewicz, - PSP 
Bierwce, Igor Klocek, Filip Sko-
rupa, Aleksandra Szymańska, 
Jakub Imiołek, Julia Kacperczyk, 
Stanisław Wojciechowski, Mag-
dalena Śmiechowska, Z-SP 
Jedlińsk, Marcelina Szymczak, 
Nikola Kośla, Wiktoria Zakrzew-
ska, Kaja Żabicka – PSP w 
Jedlance, Aniela  Zakrzewska, 

Nikola Radecka, Lena Bakow-
ska  - PSP Stare  Zawady, Łucja 
Miłecka, Kuba Ofianewski ,  Woj-
ciech Wieteska,  Kamil Michal-
ski-  - ZSP we Wsoli, Karolina  
Głuch, Jagoda Drabik, Kacper 
Drabik , Weronika Paluch, – PSP 
Ludwików, Magdalena Smyrda, 
Urszula Sadowska - - PSP Wierz-
chowiny.

Ponadto  zostały przyznane 
nagrody  specjalne: 

Nagrodę  Ks. prałata Henryka 
Ćwieka  otrzymał  Oskar Sobień  
z Z-SP Jedlińsk. 

Nagrodę Łukasza Kurka, 
Przewodniczącego Rady Gminy 
otrzymała - Natalia Szymczak,– 
PSP Ludwików.

Nagrodę Kamila Dziewierza  
Wójta Gminy Jedlińsk otrzymali 
Michał Simlat  z Z-SP Jedlińsk  
oraz Wojciech Wieteska z  Z-SP 
we Wsoli.

Nagrodę Andrzeja Pawlu-
czyka Przewodniczącego GKd-
sRPA otrzymała Lena Bakowska  
z PSP Stare  Zawady.

Nagrodę  Agnieszki Gryzek 
dyrektor GCKIKF  otrzymał Kamil 
Michalski  - ZSP we Wsoli. 

Jury przy ocenie prac brało 
pod uwagę  przede wszystkim 
wyobraźnię przestrzenną i  pla-
styczną. W przypadku ozdób 
choinkowych estetyka wyko-
nania i nawiązanie do tradycji 
świątecznych oraz  samodziel-
ność wykonania ozdób w dużym 
stopniu rzutowała na decyzję  
jury o wyborze prac do nagród i 
wyróżnień w tegorocznym kon-
kursie. Pracę wykonane przez 
dzieci ozdobiły choinkę w  Gmin-
nym Centrum Kultury. Jest to 
chyba jedyne drzewko w  Gminie 
Jedlińsk przystrojone wyłącznie 
tradycyjnymi ozdobami wykona-

nymi własnoręcznie. 
  W tegorocznym konkursie  

narody ufundowała  GKdsRPA, a 
laureatom  wręczyli je: ks. Prałat 
Henryk Ćwiek, Przewodniczący 
Rady Gminy Łukasz Kurek oraz 
Sekretarz Gminy Andrzej Pawlu-
czyk.  Prace oglądać  można w 
siedzibie Gminne Centrum Kul-

tury i Kultury Fizycznej w Jedliń-
sku od dnia 12 grudnia  do 02 
lutego  2020 .Serdecznie dzię-
kujemy dyrektorom, nauczycie-
lom i uczestnikom konkursu za 
udział i już teraz zapraszamy na 
kolejną edycje konkursu za rok.

 
agnieszka  Gryzek 

12 grudniu br. odbyło się  podsumowanie kolejnej 
edycji Gminnego Konkursu na ozdobę choinkową, 

którego głównym celem jest upowszechnianie tradycji 
bożonarodzeniowej. W tym  roku  wpłynęło 150  prac  z placówek 
oświatowych z terenu gminy, a tematem wiodącym konkursu 
plastycznego  były ,,Łańcuchy i Bombki bożonarodzeniowe”. 

Warsztaty zdobienia pierników
tradycyjnie  jak co roku,  przed Świętami Bożego Narodzenia 

w GcKIKF odbyły się warsztaty wypiekania i zdobienia 
pierników, w których wzięło udział ponad 20 dzieci.  

Zajęciom towarzyszyła świą-
teczna atmosfera. W trakcie 
spotkania uczestnicy mogli 
poznać tradycje i zwyczaje 
świąteczne, w szczególności 
te związane z samodzielnym 
przygotowaniem ozdób. Spo-
tkanie służyło ponadto inte-

gracji i budowaniu więzi mię-
dzy uczestnikami zajęć a także 
pobudzaniu wyobraźni i inwen-
cji twórczej podczas dekorowa-
nia pierników.  

a. Malinowska 
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Celem niniejszego wydarzenia 
było kultywowanie polskiej tra-
dycji śpiewania kolęd i pastora-
łek, rozwijanie zainteresowań 
muzycznych, kreowanie postaw 
twórczych oraz  rozwijanie umie-
jętności śpiewu zespołowego. 
W przeglądzie wzięło udział 
30 podmiotów wykonawczych 
(soliści i zespoły)  w trzech kate-
goriach wiekowych. Jurorami 
tegorocznego przeglądu byli: Ks. 
Dawid Karaś – wikariusz z Para-
fii w Jedlińsku, pasjonat muzyki 
organowej i śpiewu sakralnego 
a także muzyk Marcin Alot, 
dyrektor CAL w Pionkach.  Po 
przesłuchaniu wszystkich wyko-
nawców jury postanowiło przy-
znać nagrody i wyróżnienia. 
W kategorii wiekowej kl. 0-III,  

I miejsce w kategorii „soliści” 
zajęła Hanna Starzyńska- z ZSP 
we Wsoli, II miejsce Magdalena 
Smyrda- PSP Wierzchowiny, a III 

miejsca zajęły Lena Sumińska  
i Nikola Boryczka z PSP w  Wierz-
chowinach. W kategorii „zespół” 
I miejsce przypadło zespołowi 
wokalnemu z ZSP w Jedlińsku a 
miejsce II zespołowi z klasy 0 – 
ZSP w Jedlińsku. 
W kategorii wiekowej kl. IV-VI,  

I miejsce zajęła Zuzanna 
Konopka z PSP w Wierzchowi-
nach, II miejsce Julia Walczak z 
PSP w Ludwikowie, a III miejsce 
Zofia Kraska z ZSP w Jedlińsku. 
Wyróżnienie otrzymał Kacper 
Piwowar z PSP w Starych Zawa-
dach. W kategorii „zespół” III 
miejsce przyznano zespołowi 
Młode Raczki z ZSP w Jedlińsku. 
W kategorii wiekowej kl. VII

-VIII I miejsce przyznano Nata-
lii Dobosz z ZSP w Jedlińsku i 
została ona nominowana do 
udziału w Przeglądzie Kolęd i 
Pastorałek „Staropolskie Kolę-
dowanie” w  Resursie Obywa-

telskiej w Radomiu. W przedmio-
towej kategorii przyznano dwa 
równorzędne drugie miejsca: 
Katarzynie Nowakowskiej i Pau-
linie Górnik z PSP w Jedlance. W 
niniejszej kategorii przyznano 
wyróżnienie Wiktorii Wdowiak z 
Radomia. 
Podczas przeglądu wystą-

pili gościnnie uczestnicy zajęć 
wokalnych prowadzonych w 
GCKIKF przez p. Zofię Krzętow-
ską. Byli to: Aleksander Dzie-
wit, Zuzanna Konopka, Cezary 
Cielniak, Amelia Dyziak, Natalia 
Kowalska. 

Wszyscy nagrodzeni i wyróż-
nieni otrzymali nagrody książ-
kowe z rąk  Sekretarza Gminy p. 
Andrzeja Pawluczyka. 
Gminny Przegląd Kolęd i Pasto-

rałek został objęty patronatem 
honorowym przez ks. Prałata 
Henryka Ćwieka, Wójta Gminy 
Jedlińsk p. Kamila Dziewierza i 
Przewodniczącego Rady Gminy 
p. Łukasza Kurka. 
Wszystkim zwycięzcom ser-

decznie gratulujemy, a wszyst-
kim uczestnikom dziękujemy za 
udział w przeglądzie. 

anna Malinowska

Przegląd Kolęd i Pastorałek
W dniu 12 grudnia 2019r w sali oSP w Jedlińsku  odbył się 

Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, skierowany do dzieci 
i młodzieży z placówek oświatowych z terenu gminy.  

GMINNE CENTRUM KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ W JEDLIŃSKU
zaprasza wszystkich mieszkańców gminy 

8 stycznia o godz. 17:30, GCKiKF ul. Krótka 1
 na 

KONCERT NOWOROCZNY
w wykonaniu uczestników zajęć muzycznych 

i wokalnych prowadzonych w GCKIKF 
W programie: 
- kolędy i pastorałki 
- utwory świąteczne 
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3. Bieg Uliczny o Puchar Wójta Gminy - CHARYTATYWNI JEDLIŃSK
29 września 2019 r. w Jedlińsku odbył się 3. Bieg Uliczny  

o Puchar Wójta Gminy Jedlińsk.
Celem imprezy jest popularyzacja 

i upowszechnianie biegania wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych jako naj-
prostszej formy aktywności ruchowej. 

Bieg główny odbył się na dystansie 
10 km, a jego trasę poprowadzono 
przez miejscowości Jedlińsk, Płasków, 
Józefów i Jedlanka. Trasy biegów dla 
dzieci i młodzieży wytyczono na tere-
nie Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W tym roku bieg uliczny był także 
połączony z akcją charytatywną pod 
hasłem „Biegnę dla Jakuba”, podczas 
której zbierano pieniądze na leczenie i 
rehabilitację Jakuba Sułka z Jedlińska. 
W ramach tej akcji ulicami Jedlińska 
odbył się bieg charytatywny, w któ-
rym wzięło udział 130 osób.

Łącznie we wszystkich biegach 
wystartowało 323 osoby.

Akcja charytatywna została pod-
sumowana 1 października 2019 r. Do 
zebranej do puszek kwoty, 2063 zł 
dołożyło także Koło Gospodyń Wiej-
skich z Piastowa, uzyskane ze sprze-
daży ciast oraz napojów prowadzonej 
podczas Biegu.

Łącznie zebrano kwotę 
11.215,04 zł.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom 
za wsparcie akcji oraz osobom zaan-
gażowanym w organizację biegu.

Wyniki we wszystkich 
kategoriach:

Bieg Główny 10 km
Kategoria generalna kobiet
1. Rychlicka Ewa; czas 51,26
2. Hernik Justyna; czas 51,37
3. Tarczyńska Kamila; czas 51,42

Kategoria wiekowa 
kobiet 16–39 lat
1. Rychlicka Ewa; czas 51,26
2. Hernik Justyna; czas 51,37
3. Tarczyńska Kamila; czas 51,42

Kategoria wiekowa kobiet 40+
1. Kowalska Urszula; czas 52,39
2. Deleska Magdalena; czas 52,50
3. Imiołek Anna; czas 54,35

Kategoria generalna mężczyzn
1. Kaliński Patryk; czas 35,25
2. Lewocha Rafał; czas 36,15
3. Grabda Karol; czas 36,25

Kategoria wiekowa 
mężczyzn 16–19 lat
1. Kaliński Patryk; czas 35,25
2. Krawczyk Łukasz; czas 40,20
3. Puszka Jarosław; czas 42,27

Kategoria wiekowa mężczyzn 
30–39 lat
1. Sadkowski Paweł; czas 47,15
2. Janus Daniel; czas 48,35
3. Trojanowski Bernard; czas 51,15

Kategoria wiekowa
mężczyzn 40–49 lat
1. Lewocha Rafał; czas 36,15
2. Grabda Karol; czas 36,25
3. Fijałkowski Paweł; czas 45,38

Kategoria wiekowa mężczyzn 50+
1. Morawski Mirosław; czas 47,34
2. Krakowiak Jacek; czas 47,54
3. Podmaniecki Wojciech; czas 49,40

Bieg charytatywny na dystansie 
ok. 700 m, bez klasyfikacji – prze-
biegło 129 uczestników
 
Biegi młodzieżowe
Bieg na 200 m
- kategoria dziewcząt
1. Śmielak Łucja
2. Kokosza Michalina
3. Rafalak Klara
- kategoria chłopców
1. Sąpór Oskar
2. Lutek Franciszek
3. Imiołek Stanisław

Bieg na 400 m
- kategoria dziewcząt
1. Górka Julia
2. Kopciał Amelia
3. Sąpór Natalia

- kategoria chłopców
1. Dominik Kopeć
2. Kutkiewicz Adam
3. Kacprzak Aleksander

Bieg na 800 m
- kategoria dziewcząt
1. Dobosz Aleksandra
2. Gołębiowska Klaudia
3. Piwowarczyk Maja

- kategoria chłopców
1. Zakrzewski Leon
2. Bednarek Adam
3. Owczarek Patryk
Bieg na 1600 m

- kategoria dziewcząt
1. Kuraś Ewa
2. Kot Oliwia
3. Kozieł Katarzyna

- kategoria chłopców
1. Górka Damian
2. Czerwiński Bartłomiej
3. Rybicki Dawid

Łukasz Kurek 
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Święto Plonów – XIV turniej Sołectw - fotorelacja
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Święto Plonów – XIV turniej Sołectw - fotorelacja
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Uroczystości zostały objęte 
Patronatem Narodowym Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Duda. Dożynki rozpo-
częły się Mszą świętą dzięk-
czynną w kościele parafialnym 
p.w. św. Piotra i Andrzeja w 
Jedlińsku, którą odprawili ojciec 
Eugeniusz Augustyn i proboszcz 
ks. kan. Grzegorz Wójcik. Pod-
czas nabożeństwa pobłogosła-
wione zostały wieńce i chleby 
dożynkowe. Następnie barwny 
korowód poprowadzony przez 
starostów dożynek Annę Kołątaj 
i Karola Poterę przemaszero-
wał na teren imprezy. Właśnie 
tam odbyły się obrzędy dożyn-
kowe, prezentowane przez 
poszczególne gminy z powiatu 
radomskiego. Na święto plonów 
przybyły delegacje wieńcowe 
ze wszystkich gmin naszego 
powiatu. W tym roku komisja 
wieńcowa oceniała w składzie: 
Adolf Krzemiński- regionalista, 
Agnieszka Pasek Radna Powiatu 
Radomskiego i Kierownik Biura 
Powiatowego Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa w Radomiu, Monika Pach-
niewska Kierownik Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecz-
nego, Renata Kiraga dyrektor 
Oddziału Ochrony Środowiska, 
Leśnictwa i Rolnictwa Agnieszka 
Gryzek dyrektor Gminnego Cen-
trum Kultury i Kultury Fizycznej 
w Jedlińsku. Do konkursu wień-
cowego w tym roku zgłoszo-
nych zostało 20 wieńców w tym 
9 z ternu gminy Jedlińsk. Jury 
postanowiło przyznać: I miej-
sca sołectwu Bierwce z gminy 
Jedlińsk, nagroda w wysokości 
600 zł ufundowana przez PMBS 
w Jedlińsku, II nagrodę zdo-
był wieniec z gminy Jastrzębia 
wykonany przez Zespół Ludowy 
Owadowianki nagroda w wyso-
kości 500 zł ufundowana przez 
firmę Malbut, III nagrodę wyso-
kości 400 zł ufundowaną przez 
firmę Malbut otrzymał wieniec 
Koła Gospodyń Wiejskich z Pła-
skowa gmina Jedlińsk. Pozostałe 
17 wieńców zdobyło ex aequo 
czwarte miejsce i  nagrody 
wysokości 300 zł ufundowane 
m.in. przez firmę Malbut, Isko 
Plus i Gminę Jedlińsk. Komisja 
konkursowa najwyżej premio-
wała wieńce tradycyjnie w 
kształcie korony węgierskiej 
wykonane ze zbóż, ziół, kwiatów 
polnych. Następnie według oby-
czaju starostowie dożynek Anna 
Kołątaj, która wraz z mężem 
Marcinem prowadzi gospodar-
stwo rolne o powierzchni 21,52 
ha specjalizujące się w produkcji 
mleka i produkcji bydła opaso-

wego i Karol Potera, który wraz 
z żoną prowadzi gospodarstwo 
rolne o powierzchni 49,82 ha 
specjalizujące się w produkcji 
mleka, przekazali na ręce władz 
powiatu i gminy bochen chleba. 
Po jego pokrojeniu gospodarze 
podzielili się nim ze wszyst-
kimi zgromadzonymi. Starosta 
Waldemar Trelka i wójt Kamil 
Dziewierz zapewnili, że będą 
dzielili chleb tak, aby nikomu go 
nie zabrakło. Podczas Dożynek 
wręczono rolnikom z powiatu 
radomskiego medale „Zasłu-
żony dla rolnictwa”, przyznanym 
przez ministra rolnictwa. Wrę-
czali je gospodarze dożynek, a 
otrzymały je następujące osoby: 
Łukasz Jaworski, Janusz Sera-
fin, Dominik Gruszczyński, Mal-
wina Dębiec, Katarzyna Paluch, 
Michał Wójcicki, Monika Szczę-
sna, Paweł Kucharczyk, Iwona 
Kowalczyk, Mirosław Batorski 
oraz Eliza Boniecka. Natomiast 
medal „Zasłużony dla powiatu 
radomskiego” z rąk Krzysztofa 
Murawskiego, otrzymali Wacław 
Imiołek z Jedlanki, muzyk i wie-
loletni aktywny uczestnik lokal-
nego życia społeczno-kultural-
nego oraz Agnieszka Gryzek. 
Podczas tegorocznych doży-
nek powiatowych nie zabra-
kło standardowych konkursów 
organizowanych przez Gminę 
Jedlińsk. Tradycyjnie został 
rozstrzygnięty konkurs na naj-
ładniejsze sołeckie stoisko 
wystawiennicze gminy Jedlińsk. 
Sołectwa biorące w nim udział 
otrzymały nagrody pieniężne 
w wysokości 750 zł ufundo-
wane przez Gminę Jedlińsk. Jury  
w składzie Bożena Cieślak, Gra-
żyna Wasiłek z ramienia gminy 
oraz Bożena Walos z ramienia 
starostwa powiatowego przy-
znało nagrodę specjalną w tym 
roku za stoisko sołectwu Bierce. 
Otrzymało ono nagrodę dodat-
kową w postaci bio kominka od 
firmy kratki pl. Natomiast w XIV 
Turnieju Sołectw do zmagań w 
siedmiu konkurencjach przystą-
piło 11 sołectw, które mogły 
sprawdzić swoje umiejętność 
w konkurencjach tradycyjnych 
np. jak rzut podkową, toczenie 
beli siana, i nowych jak: Adam 
i Ewa, kopciuszek. W tym roku 
Turniej Sołectw z najwyższą 
liczbą punktów wygrała miej-
scowość Jankowice – nagroda 
w wysokości 750 zł, II miejsce 
Ludwików – nagroda 700,00 zł, 
III miejsce Piastów - nagroda 
650 zł, IV miejsce Nowe Zawady 
– nagroda 600 zł, V miejsce 
Bierwce, Klwaty nagroda po- 
550zł, VI miejsce Wola Gutow-

ska nagroda w wysokości 500 
zł, VII miejsce Jedlińsk, nagroda 
450zł natomiast kolejne miejsca 
zajęły miejscowości Płasków, 
Lisów, Wsola, która otrzymała 
nagrody w wysokości 400,00 
zł. Wszystkie nagrody pieniężne 
ufundowała Gmina Jedlińsk. 
Podczas Dożynek Powiatowych 
nie zabrakło takich konkurencji 
jak pokaz tradycyjnego wyra-
biania masła, młócenia zboża 
cepami i rżnięcia drewna piłą. W 
konkurenci wyrabiania masła w 
masielnicy w szranki ze staro-
ściną dożynek Anną Kołątaj, sta-
nęli panowie - starosta radom-
ski Waldemara Trelka oraz wójt 
gminy Kamil Dziewierz. Śmie-
tanę do tego pokazu, przygoto-
wał Zakład Mleczarski FigAnd. 
Ponadto uczestnicy imprezy 
mogli zdobyć dodatkowe atrak-
cyjne nagrody biorąc udział w 
konkursach przeprowadzonych 
przez  KRUS i PMBS w Jedlińsku.  
Mimo tego, że pogoda nie była 
najlepsza, wszyscy znakomicie 
się bawili, gdy za chmur wyjrzało 
słońce rozpoczęła swoją działal-
ność scena folkowa na której 
prezentowały się grupy, kapele 
i zespoły ludowe ze wszystkich 
miast i gmin powiatu radom-
skiego. Miłośnicy folkloru mogli 
potańczyć w rytm muzyki ludo-
wej. Ponadto gościnnie wystą-
piła Gminna Orkiestra Dęta ze 
Starej Błotnicy pod batutą Marka 
Bąbolewskiego. W ich wykona-
niu obejrzeliśmy pokaz musztry 
paradnej. W tym czasie na dużej 
scenie dla dzieci wystąpiły 
Kosmokwaki, czyli muzyczne 
trio, znane najmłodszym z pro-
gramów telewizyjnych. Następ-
nie na scenie wystąpił wokali-
sta Mateusz Mijal, który z roku 
na rok zdobywa coraz większą 
rzeszę fanów. Na zakończenie 
Dożynek wystąpiła legenda pol-
skiej sceny muzycznej, zespół 
KOMBII. Przy takich utworach 
jak: Słodkiego miłego życia,  
bawiło się kilka tysięcy osób.  
Wieczorem scenę opanował 
zespół  Aliance, który sprawił, że 
dożynkowa zabawa trwała do 
późnych godzin nocnych.
W uroczystościach dożynko-

wych uczestniczyli m.in.  par-
lamentarzyści: Zbigniew Kuź-
miuk, Anna Kwiecień, Adam 
Bielan Dariusz Bąk, Anna Biał-
kowska, Leszek Ruszczyk, któ-
rzy dziękowali rolnikom za ich 
ciężką pracę, a także przedsta-
wiciele władz powiatowych: 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Radomskiego Krzysztof Muraw-
ski z radnymi Rady Powiatu, 
Przewodniczący Rady Gminy 
Jedlińsk Łukasz Kurek wraz z 
radnymi  Rady Gminy, wójtowie 
i samorządowcy,  dyrektorzy, 
kierownicy jednostek organi-
zacyjnych z terenu Powiatu  
Radomskiego. Listy, skierowane 
do uczestników dożynek, prze-
słali Prezydent Rzeczypospoli-
tej Andrzej Duda oraz premier  
Mateusz Morawiecki. 

Do Jedlińska przyjechali także 
przedstawiciele instytucji oko-
łorolniczych: Mazowieckiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
oddział Radom, Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w 
Radomiu, Wojewódzki Inspekto-
rat Ochrony Roślin i Nasiennic-
twa – Oddział Radom, Agencja 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa odział Radom, 
Zakłady Mleczarskie FigAND z 
Koloni Wawrzyszów, Radomskie 
Koło Pszczelarzy, Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rado-
miu, Nadleśnictwo Radom, LGD 
Razem dla Radomki. 
Honorowy patronat nad wyda-

rzeniem objęli: Poseł na Sejm RP 
Anna Kwiecień, Poseł do Euro-
parlamentu Zbigniew Kuźmiuk, 
Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, 
Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego Adam Struzik. Patro-
nat Medialny objęło: Radio Plus, 
Radio Radom, obiektywnie.info, 
Echo Dnia, Tygodnik Radomski, 
Radom News, Radomska Grupa 
Mediowa, Tygodnik OKO. 

Gratulujemy i serdecznie dzię-
kujemy wszystkim Sołectwom, 
które wzięły udział w tur-
nieju: Klwaty, Wola Gutowska, 
Jedlińsk, Jankowice, Bierwce, 
Lisów, Wsola, Ludwików, Pła-
sków, Piastów, Nowe Zawady. 
Dziękujemy zespołom z terenu 
gminy: Folk Piaseczno, Czer-
wone Korale, Bierwieckiej Bie-
siadzie, Wólczankom, Ludwi-
czakom, Czerwonej Jarzębinie 
wraz z kapelą Henryka Giedyka, 
Klubowi Seniora z Jedlińska, oraz  
pani Dorocie  Mąkosa, Orkiestrze 
Dętej z Gminy Stara Błotnica 
wraz z kapelmistrzem Markiem 
Bąbolewskim, chórowi Stars 
z parafii Lisów za uświetnie-
nie uroczystości dożynkowych  
swoimi występami.
Dziękuję wszystkim członkom 

jury poszczególnych konkursów 
odbywających się tego dnia, a 
także wszystkim, którzy pomo-
gli w przygotowaniu i przepro-
wadzeniu imprezy, a w szcze-
gólności pani Dyrektor Z-SP w 
Jedlińsku Elżbiecie Religa wraz 
z pracownikami, kierownikowi 
ZGK w Jedlińsku Dariuszowi 
Tępińskiemu wraz z pracowni-
kami za wsparcie techniczne, 
Państwu Jaworskim za upiecze-
nie chleba dożynkowego. Szcze-
gólne podziękowania składamy 
sponsorom: Południowo - Mazo-
wieckiemu Bankowi Spółdziel-
czemu w Jedlińsku, Spółdzielczej 
Grupie Bankowej w Poznaniu, 
firmom: Malbut - Anna i Włady-
sław Malinowscy, ISKO PLUS 
Karolina i Piotr Stanikowscy, 
Elzmark Marek i Jacek Marszałek, 
Kratki.pl- Marek Bal, Pielucha 
do Ucha Karolina Krzemińska 
oraz Piekarni Expuch Teodozja i 
Marek Jaworscy, Zakład Mleczar-
ski  Figand z Wolanowa. 

 agnieszka Gryzek 

Święto plonów 
8 września br. na ośrodku Sportu i Rekreacji w Jedlińsku 

odbyły się Dożynki Powiatowo - Gminne. organizatorem 
tegorocznego Święta Plonów było Starostwo Powiatowe  
w Radomiu i Gmina Jedlińsk.
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Wystawa i spektakl w centrum Kultury
W dniu 08 października 2019r w sali oSP w Jedlińsku miało 

miejsce wydarzenie kulturalne skierowane do młodzieży 
ze szkół a także do mieszkańców z terenu gminy. W pierwszej 
części przedmiotowego spotkania nastąpiło otwarcie wystawy 
pt. Ksiądz musi zaprzestać. Życie i działalność księdza Romana 
Kotlarza.

Wystawa ukazała najważ-
niejsze momenty z życia ks. 
Kotlarza a także dochodzenie 
do prawdy o jego śmierci. Auto-
rem wystawy jest dr Arkadiusz 
Kutkowski – historyk IPN - Dele-
gatura w Radomiu. Wystawa 
została opatrzona obszernym 
komentarzem dra Krzysztofa 
Busse, który przybliżył postać 
Sługi Bożego ks. Romana Kotla-
rza a także opowiedział o jego 
działalności. W kolejnej czę-
ści naszego spotkania zgro-
madzona publiczność mogła 
obejrzeć spektakl „Cierpiący 
Sprawiedliwy” w wykonaniu 
artystów z Teatru Sakralno-Dra-
matycznego im. Św. Jana Pawła 
II z Janowa Lubelskiego. Sztuka 
oparta była na dramacie Karola 
Wojtyły pt. „Hiob” i miała dwa 
wymiary. W pierwszej części 
zostaje przywołany biblijny 
Hiob, który doświadczany przez 
Boga nieszczęściami dochował 
Mu wierności i w rezultacie jego 
cierpienia zostały mu wynagro-
dzone. W spektaklu poznajemy 
także polskich Hiobów. Miste-
rium nawiązuje do takich postaci 
jak: Ks. Jerzy Popiełuszko, ks. 
Roman Kotlarz a także Grzegorz 

Przemyk. Osoby te pomimo cier-
pienia były wierne wyznawa-
nym wartościom a ostatecznie 
poniosły śmierć męczeńską. W 
spektaklu wystąpili: Ks. Zyg-
munt Wnukowski, ks. Franciszek 
Grela oraz Danuta Kazanecka. 
Podczas przedmiotowego 
wydarzenia mieliśmy zaszczyt 
gościć: Przewodniczącego Rady 
Gminy Łukasza Kurka wraz z 
Radnymi, Sekretarza Gminy 
Jedlińsk Andrzeja Pawluczyka, 
Radnego Rady Powiatu i zara-
zem dyrektora PSP w Jedlance- 
Ryszarda Dziurę, dyrektorów 
szkół z terenu gminy : Elżbietę 
Religę- dyrektor Z-SP w Jedliń-
sku, Justynę Turzyńską- dyrek-
tor PSP w Wierzchowinach, 
Małgorzatę Sobień – dyrektor 
PSP w Ludwikowie a także Ewę 
Bartulę- głównego specjalistę 
ds. oświaty w Urzędzie Gminy 
Jedlińsk, Bożenę Starzyńską- 
dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Jedlińsku, nauczy-
cieli, uczniów z wszystkich pla-
cówek oświatowych a także 
mieszkańców gminy.

Należy wspomnieć, iż Teatr 
Sakralno - Dramatyczny gościł 
także 29 września w kościele 

w Jedlińsku, gdzie zaprezento-
wany został spektakl Pokutnik 
oparty na oratorium  „Pokutnik 
z Osjaku” Romana Brandstaet-
tera. W sztuce zagrali: dyrek-
tor teatru, ks. Zygmunt Wnu-
kowski,  ks. Franciszek Grela, 
oraz aktor Waldemar Czyszak. 
Publiczność zgromadzona w 
kościele miała okazję zobaczyć 
pokutującego za swoje grzechy 
króla Bolesława.  Zanim dotarł 
on do swojego miejsca pokuty, 
długo pielgrzymował po całej 

Europie, uciekając niczym Kain 
przed własnym sumieniem. Żył 
w nędzy i upokorzeniu a do 
klasztoru benedyktynów przy-
był incognito. Tam wiódł życie 
milczącego pokutnika i dopiero 
na łożu śmierci wyjawił, że jest 
królem wygnańcem. Spektakl 
został dobrze przyjęty przez 
parafian, którzy oglądali go  
z dużym zaangażowaniem. 

anna Malinowska
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Jedlińsk, ul. Warecka 4
tel. 516 722 433

Zapraszamy
7:00 - 18:00

Poradnia rehabilitacji

4 listopada w Sali oSP w Jedlińsku odbył się koncert orkie-
stry wojskowej z Radomia, która jest etatowym pododdzia-

łem artystycznym Wojska Polskiego. Powstała w 1952 r. przy 
oficerskiej Szkole Lotniczej nr 5 w Radomiu. 

Koncert orkiestry wojskowej 

Od początku swojej działal-
ności związana jest z ziemią 
radomską i Siłami Powietrznymi. 
Jej założycielem, jak i pierwszym 
kapelmistrzem był major Helmut 
Golcz. Obecnie od 18.04.2019 
r. Dowódcą - Kapelmistrzem 
Orkiestry Wojskowej w Rado-
miu jest kpt. Łukasz Kukulski.  
Orkiestra w swoim bogatym 
repertuarze posiada utwory 
marszowe, koncertowe, tran-
skrypcje muzyki symfonicznej, 
liczne opracowania standardów 
muzyki rozrywkowej, a także 
kompozycje o tematyce religijno 
– patriotycznej. 

Orkiestra występuje na tere-
nie całego kraju, a także poza 
jego granicami. Uświetnia uro-
czystości państwowe, patrio-
tyczne i religijne. Bierze udział 
w defiladach wojskowych  
i pokazach musztry paradnej. 

Podczas koncertu w Jedliń-
sku zaprezentowane zostały 
przede wszystkim znane utwory 

patriotyczne. Nie zabrakło także  
w drugiej części koncertu utwo-
rów rozrywkowych. Nadmienić 
należy, iż podczas koncertu 
wystąpił solista. Był to 12 
letni Stanisław Kukulski, nie-
zwykle utalentowany uczeń 
Państwowej Szkoły Muzycznej  
im. F. Chopina w Warszawie. 

anna Malinowska

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Jedlińsku
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Przywracamy pamięć...
Zamknięty rozdział historii

Cykl artykułów „Przywra-
camy pamięć”, jaki ukazywał 
się w kilku kolejnych wyda-
niach „Panoramy Gminy” miał 
na celu przypomnienie ludzi, 
faktów i wydarzeń z Jedliń-
ska i gminy z czasów okupa-
cji i lat powojennych. Coraz 
mniej naocznych świadków 
tamtych czasów, większość 
odeszła zabierając ze sobą 
bogatą wiedzę i wspomnie-
nia. Zachowane dokumenty i 
relacje uczestników tamtych 
czasów dają obraz Jedlińska, 
jako miejscowości nieprze-
ciętnej, miejsca o naprawdę 
bogatej historii, dzięki 
ludziom, którzy ją tworzyli.

Według danych zawar-
tych w archiwach dotyczą-
cych struktury organizacyj-
nej Armii Krajowej Okręgu 
Radomsko-Kieleckiego na 
terenie gminy Jedlińsk dzia-
łało pięć placówek AK: w 
Jedlińsku – siedzibie podob-
wodu II (kryptonim Janina), 
Wielogórze, Błotnicy (kryp-
tonim Wilk), Jastrzębi (kryp-
tonim Ryś) i Bartodziejach 
(kryptonim Bóbr). Zorga-
nizowano sześć plutonów 
pełnych i jeden szkieletowy. 
Łączny stan osobowy to: 

7 oficerów, 12 podcho-
rążych, 52 podoficerów  
i 270 szeregowców.

Pamiątkowy głaz poświę-
cony pomordowanym człon-
kom AK nie bez powodu 
umieszczony został na grun-
cie należącym do kościoła. 
Historia jego powstania 
sięga sierpnia 1981 roku, 
kiedy to powstał z inicjatywy 
koła ZBOWiD działającego 
w Jedlińsku Komitet Organi-
zacyjny. Musiał on uzyskać 
zgodę władz, co nie było pro-
stą sprawą, i zdobyć środki na 
wykonanie tablicy. W spra-
wie środków finansowych 

ofiarnością okazali się miesz-
kańcy Jedlińska. W społecz-
nej zbiórce zebrali znaczną 
kwotę pieniędzy, dzięki który 
można było wykonać tablicę. 
Znacznie dłużej trwały stara-
nia o zgodę na jej umieszcze-
nie w obecnym miejscu. Był 
to przecież czas niesprzyjają-
cych wydarzeń historycznych 
– stan wojenny, narodziny 
Solidarności, transformacja 
ustrojowa. Byli jednak ludzie 
którym zależało na realizacji 
tego zadania i po latach sta-
rań cel został osiągnięty.

W centrum Jedlińska stoi 
również pomnik poświęcony 

poległym w latach 1939–
1956 walczącym o wolność 
Polski mieszkańcom Jedliń-
ska i okolic. Miejsce zrzutów 
alianckich w Romanowie 
upamiętnia kamień z zawartą 
na nim informacją.

W listopadzie tego roku na 
ścianie budynku przy ulicy 
Wareckiej 3 umieszczona 
została tablica pamiątkowa 
poświęcona komendantowi 
placówki AK w Jedlińsku 
Józefowi Fijałkiewiczowi. To 
w tym właśnie miejscu 30 
sierpnia 1944 roku został 
aresztowany przez Gestapo, 
osadzony w więzieniu – 
katowni przy ulicy Kościuszki 
6 w Radomiu, a następnie 
najprawdopodobniej roz-
strzelany na Firleju. W 2019 
roku minęła 75. rocznica 
aresztowania. Staraniem 
wnuków i dzięki uprzejmości 
właściciela obiektu możliwe 
stało się upamiętnienie czło-
wieka, który oddał życie w 
walce o wolną Polskę. Tablica 
będzie widomym dowodem 
Jego obecności i działalności 
dla Jedlińska i gminy.

Grażyna Wasilewska

„Dzikie Raki z Radomki”
W gminie Jedlińsk, z inicjatywy m.in. Michała Szczepaniaka  

i Mariusza Stępnia oraz przy wsparciu wójta gminy Ka-
mila Dziewierza, powstała grupa zrzeszająca mieszkańców 
gminy, którzy morsują w Radomce, czyli zażywają kąpieli  
w zimnej wodzie.

Nazwali się „Dzikie 
Raki z Radomki”, co 
nawiązuje do wystę-
pujących kiedyś licznie 
w rzece Radomce tych  
 skorupiaków. 

Morsy spotykają 
się w trakcie sezonu  
w każdą niedzielę 
o godz. 10:00 nad 
brzegiem Radomki  
w pobliżu Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. 
Obecnie grupa liczy 
ok. 30 osób, a dołą-
czyć do niej może  
każdy chętny.



30

Komunikaty, informacje
Zwrot podatku akcyzowego

Łączna kwota dotacji celowej 
otrzymana na pokrycie kosztów 
postępowania w sprawie zwrotu 
producentom rolnym podatku 
akcyzowego oraz na jego wypłatę 
wyniosła 454.721,70 zł. Łączna 
powierzchnia użytków rolnych 
zgłoszona przez producentów 
rolnych we wnioskach o zwrot 
podatku akcyzowego w 2019 

roku wyniosła 4170,0695 ha, zaś 
średnia roczna liczba dużych jed-
nostek przeliczeniowych bydła 
zgłoszona przez producentów 
rolnych we wnioskach o zwrot 
podatku akcyzowego wyniosła 
2155,45 sztuk. 

 Najbliższy termin składania 
wniosków przez producentów 
rolnych przypada na luty 2020r. 

W 2019 roku do Wójta Gminy Jedlińsk łącznie zostało zło-
żonych 858 wniosków o zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywane-
go do produkcji rolnej, w tym 441 w pierwszym terminie  
i 417 w drugim terminie. 

od stycznia 2020 r. mieszkańcy gminy Jedlińsk będą mogli 
skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

świadczonego przez adwokatów i radców prawnych.

Starosta radomski Waldemar 
Trelka i wójt gminy Jedlińsk 
Kamil Dziewierz zawarli w tej 
sprawie porozumienie, na mocy 
którego gmina zapewni nie-
odpłatnie lokal oraz poniesie 
koszty mediów. Natomiast po 
stronie powiatu leży zapew-
nienie prawników, którzy będą 
udzielali mieszkańcom porad.
Punkt będzie zlokalizowany 

na parterze budynku Gmin-
nego Centrum Kultury i Kultury 
Fizycznej w Jedlińsku przy ulicy 
Krótkiej 1 i będzie czynny od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 8:00 do 12:00.
Nieodpłatne poradnictwo oby-

watelskie obejmuje działania 
dostosowane do indywidualnej 

sytuacji osoby uprawnionej, 
zmierzające do podniesienia 
świadomości tej osoby o przy-
sługujących jej uprawnieniach 
lub spoczywających na niej 
obowiązkach oraz wsparcia w 
samodzielnym rozwiązywa-
niu problemu, w tym, w razie 
potrzeby, sporządzenie wspól-
nie z osobą uprawnioną planu 
działania i pomoc w jego reali-
zacji. Nieodpłatne poradnic-
two obywatelskie obejmuje  
w szczególności porady dla osób 
zadłużonych i porady z zakresu 
spraw mieszkaniowych oraz 
zabezpieczenia społecznego. 
Nieodpłatne poradnictwo oby-
watelskie obejmuje również  
nieodpłatną mediację.

ogólnodostępny 
alkomat
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 

alkoholowych w Jedlińsku zakupiła alkomat, który został 
zainstalowany na terenie ośrodka Sportu i Rekreacji.

Urządzenie jest ogólno-
dostępne dla mieszkańców 
gminy i umożliwia każdemu 
chętnemu przebadanie się na 
obecność alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

Nowoczesny alkomat 

AL-4000, to urządzenie sta-
cjonarne przeznaczone do 
użytkowania w miejscach 
publicznych. Do alkomatu 
zostały zakupione także nie-
zbędne jednorazowe ustniki.
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Od dnia 1 lutego 2020 roku 
będą obowiązywać następu-
jące stawki opłaty za odpady 
komunalne: 14,00 zł miesięcz-
nie od mieszkańca, gdy odpady 
są zbierane i odbierane w spo-
sób selektywny oraz stawka 
podwyższona w przypadku, gdy 
odpady nie są zbierane i odbie-
rane w sposób selektywny w 
wysokości 42,00 zł.

Każdy z mieszkańców zobo-
wiązany jest do segregacji 
odpadów. Właściciele nierucho-
mości którzy dotychczas dekla-
rowali nieselektywną zbiórkę 
odpadów są zobowiązani do 
zmiany deklaracji. Kontrolę 
prawidłowości segregacji pro-
wadzić będą pracownicy firmy 
odbierającej odpady komu-
nalne. W przypadku stwier-
dzenia nieprawidłowości, na 
właściciela nieruchomości 
nałożona zostanie w drodze 
decyzji opłata za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
za miesiąc lub miesiące w któ-
rych nie dopełniono obowiązku 
selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych, stosując 
stawki opłaty podwyższonej tj. 
w wysokości 42,00 zł od osoby.

Od 1 lutego 2020 roku miesz-
kańcy którzy kompostują biood-
pady w przydomowych kompo-
stownikach będą mogli ubiegać 
się o częściowe zwolnienie  
z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Zwol-
nienie to wynosi 0,15 zł od 
stawki obowiązującej opłaty 
za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi zbieranymi  
w sposób selektywny od 
jednego mieszkańca. Zgło-
szone kompostowniki będą 
ewidencjonowane i będą  
podlegać kontroli.

W związku ze zmianą stawki 

opłaty właściciele nieruchomo-
ści otrzymają zawiadomienia 
o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunal-
nymi, wyliczonej jako iloczyn 
liczby osób zamieszkujących 
nieruchomość podanych w 
deklaracji oraz nowej stawki 
opłaty. Właściciele nierucho-
mości nie są obowiązani do 
złożenia nowej deklaracji i 
uiszczają opłatę za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi w wysokości podanej  
w zawiadomieniu.

Przypominamy także o obo-
wiązku złożenia deklaracji  
w ciągu 14 dni od zamiesz-
kania na danej nieruchomo-
ści pierwszego mieszkańca. 
Natomiast zmiany deklaracji 
należy dokonywać KAŻDORA-
ZOWO w przypadku zmiany 
liczby osób zamieszkałych 
nieruchomość tj. narodziny 
dziecka, przeprowadzka itp. 
do 10-ego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiła zmiana. 
Właściciel nieruchomości nie 
może złożyć deklaracji zmniej-
szającej wysokość zobowiąza-
nia z tytułu opłaty za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi za okres wsteczny. 
Wyjątek stanowi zobowiązanie 
powstałe w związku ze śmier-
cią mieszkańca – ustawodawca 
umożliwił złożenie dekla-
racji do 6 miesięcy od dnia  
tego zdarzenia.

UWaGa!! od 1 stycznia 
2020 roku obowiązywać 
będą nowe terminy płatności 
za odpady komunalne tj.:

• za I kwartał do 20 marca 
danego roku,

• za II kwartał do 20 
czerwca danego roku,

• za III kwartał do 20 wrze-
śnia danego roku,

• za IV kwartał do 20 grud-

nia danego roku.

od 1 lutego 2020 roku 
zmianie uległa także często-
tliwość odbioru odpadów.

• niesegregowane (zmie-
szane) odpady komunalne – w 
okresie od kwietnia do paź-
dziernika odbierane będą jeden 
raz na dwa tygodnie, a mie-
siącach od listopada do marca 
jeden raz w miesiącu.

• tworzywa sztuczne, metale, 
opakowania wielomateriałowe - 
jeden raz w miesiącu,

• szkło – jeden raz na dwa 
miesiące,

• papier – jeden raz na trzy 
miesiące,

• popiół i żużel w okresie od 
1 października do 30 kwietnia – 
jeden raz w miesiącu,

• odpady ulegające biodegra-
dacji, ze szczególnym uwzględ-
nieniem bioodpadów – w okre-
sie od kwietnia do października 
odbierane będą jeden raz na 
dwa tygodnie, a miesiącach od 
listopada do marca jeden raz w 
miesiącu,

• meble i inne odpady wiel-
kogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny – 
dwa razy w roku tzw. wystawki.

Należy też zauważyć, że nasi 
mieszkańcy, z roku na rok gene-

rują coraz więcej odpadów. 
Wzrost ilości odpadów zmie-
szanych, których koszty zago-
spodarowania również rosną,  
w znacznym stopniu prze-
kłada się na obecny wzrost 
cen odbioru odpadów. Należy 
pamiętać, że im więcej śmieci, 
tym więcej zapłacimy za ich 
odbiór i zagospodarowanie, 
im więcej nieprawidłowości 
w segregowaniu, tym wyższe 
koszty.

Wszystko to przekłada się na 
wzrost kosztów funkcjonowa-
nia systemu, a co za tym idzie 
brak możliwości zbilansowania  
systemu. 

W chwili obecnej wpływy nie 
są wystarczające, aby spełnić 
powyższe zadanie, w związku  
z tym nastąpiła koniczność 
podwyższenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami  
komunalnymi.

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.

oDŚNIeŻaNIe DRÓG
W związku z okresem 

zimowym, Wójt Gminy 
Jedlińsk informuje, że wszel-
kie interwencje dotyczące 
zimowego utrzymania dróg 
na terenie gminy Jedlińsk 
należy kierować do:

Drogi gminne:
Michał Surus - pracownik 
Urzędu Gminy w Jedlińsku

48 32 13 087
691 050 885

Drogi powiatowe:
Leszek adach - kierownik 
Obwodu Drogowego w Siczkach

48 32 21 605 
609 530 445

INFoRMacJa DLa MIeSZKańcÓW 
DotYcZĄca oDPaDÓW KoMUNaLNYcH 
Informujemy, że w związku z Uchwałą nr XIII/56/2019 Rady 

Gminy Jedlińsk z dnia 30 października 2019 roku zmianie ulegają 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Niestety proceder ten nie 
maleje mimo, iż gmina zapew-
nia mieszkańcom stały odbiór 
odpadów komunalnych, organi-
zuje zbiórki u źródła odpadów 
wielkogabarytowych, a także 
istnieje możliwość dowozu do 
Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów w Jedlińsku przy  
ul. Ogrodowej 51A wielu odpa-
dów problemowych.

Prosimy właścicieli działek 
leśnych (a także pól, nieużytków 
przylegających do lasów) o jak 
najczęstszy dozór tych terenów 
oraz wszystkich, którym zależy 
na czystym i zdrowym środowi-

sku o informowanie tut. urzędu 
i Policji o sprawcach zanieczysz-
czenia terenu. Pozwoli to zapo-
biec powiększaniu się obszarów 
zanieczyszczonych i tworzeniu 
się tzw. „dzikich wysypisk”.

Pamiętajmy, iż zgodnie  
z ustawą o odpadach w przy-
padku niewykrycia sprawców 
odpowiedzialność za usunię-
cie odpadów i koszty z tym 
związane przechodzą na wła-
ściciela nieruchomości.

Tylko wspólne działania służb 
ochrony środowiska, policji  
i mieszkańców mogą doprowa-
dzić do ograniczenia tego pro-
cederu.

Jako przykład bezmyślnego  
i karygodnego zanieczyszczania 
lasów zdjęcia z lasu z Klwat.

Zaśmiecanie lasów!
W ostatnim czasie ujawnio-

no szereg przypadków 
zaśmiecania lasów.

Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne 
dla mieszkańców powiatu radomskiego wykonywane przez Samodzielny Publiczny Zespół 

Zakładów opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży w ramach umowy zawartej ze Starostwem 
Powiatowym w Radomiu na badania profilaktyczne:

1. USG piersi dla kobiet w wieku 20–65 lat.
2. USG jamy brzusznej, w tym gruczołu krokowego dla męż-
czyzn w wieku 40–75 lat; rejestracja tel.: 48 385 69 57 lub  
osobiście w Pracowni RTG w budynku szpitala na parterze, ul. 
Danuty Siedzikówny „Inki” 4 (poprzednia nazwa ul. dr Anki 4).
Badania USG wykonywane są w Pracowni USG, w budynku szpitala.
3. Badania cytologiczne dla kobiet w wieku 20–65 lat w Poradni 
Ginekologiczno-Położniczej mieszczącej się przy ul. Danuty Siedzi-
kówny „Inki” 4 (poprzednia nazwa ul. dr Anki 4) na terenie szpitala, 
tel.: 48 385 69 76.
4. echo serca – osoby objęte Programem w wieku 20–60 lat, rejestra-

cja tel.: 48 385 69 74 lub osobiście w rejestracji poradni specjalistycz-
nych w budynku szpitala na parterze, przy Poradni Chirurgicznej.
Badania Echo serca wykonywane są w Pracowni USG.
5. Badania Laboratoryjne – PSA dla mężczyzn w wieku 40–75 lat.
6. Poziom cukru we krwi, lipidogram, tSH, kał na krew utajoną, 
morfologia – wiek badanej populacji: 35–75 lat.
Badania laboratoryjne wykonywane są w Laboratorium mieszczącym 
się przy Szpitalu w Iłży oraz w Radomiu w punkcie ALAB przy ulicy 25 
czerwca 81 tel.: 48 344 94 92, 48 379 33 89 – po godz. 10:00.
osoby zapisane na badania proszone są o zgłaszanie się w 
wyznaczonym terminie z dokumentem tożsamości.
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Dlaczego wyższe opłaty za śmieci?

Zgodnie z ustawą o utrzyma-
niu czystości i porządku w gmi-
nach rada gminy uchwala także 
zasady odbioru odpadów komu-
nalnych od mieszkańców, w tym 
częstotliwość ich odbioru. Na 
tej podstawie opracowywana 
jest dokumentacja przetargowa 
do postępowania o zamówienie 
publiczne. Po wyłonieniu wyko-
nawcy znana jest kwota, jaką 
należy przeznaczyć na realiza-
cję tego zadania. Stanowi to 
podstawę do przeprowadzenia 
kalkulacji stawki, która opiera 
się na podzieleniu kosztu funk-
cjonowania systemu odbierania 
i zagospodarowania odpadów 
przez liczę mieszkańców.

Zgodnie z przepisami gminy 
nie mają możliwości finansowa-
nia tego systemu z innych źró-
deł, jak tylko z opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunal-
nymi, pobieranej od mieszkań-
ców. Dodatkowo gminy są zobo-
wiązane do utworzenia odręb-
nego rachunku bankowego, na 
który ma być wpłacana przez 
mieszkańców opłata, i z którego 
mogą być regulowane należ-
ności (zapłata firmie odbiera-
jącej odpady). Podczas kontroli 

gospodarki finansowej gminy, 
Regionalna Izba Obrachunkowa 
będzie m.in. weryfikować pra-
widłowość funkcjonowania sys-
temu w tym zakresie.

Zgodnie z kalkulacją sporzą-
dzoną po ostatnim przetargu, 
stawka 14 zł miesięcznie od 
osoby powinna obowiązywać 
już od 1 lutego 2019 r., jed-
nak w 2019 r. zdecydowaliśmy 
się ustalić wysokość opłaty na 
poziomie 10 zł, aby nie była to 
zbyt drastyczna podwyżka.

Od 1 lutego 2020 r. także 

wszystkie odpady muszą być 
oddawane w sposób selektywny 
(muszą być posegregowane). 
W przypadku gdy pracownik z 
firmy odbierającej opady stwier-
dzi brak segregacji, zgłasza ten 
fakt do urzędu gminy. Według 
ustawy w tej sytuacji gmina 
ma obowiązek naliczyć opłatę 
w wysokości 42 zł miesięcznie 
od każdego mieszkańca danej 
posesji. Stawka ta będzie nali-
czana przez okres 6 miesięcy.

Starajmy się i dbajmy o nasze 
środowisko w sposób zrówno-
ważony, tzn.: kupujmy produkty 
w opakowaniach zwrotnych, 
chociaż na rynku jest ich jeszcze 
niewiele. Odpady zielone zago-
spodarowujmy we własnym 

zakresie – tworząc kompostow-
niki (nie oddajmy dużych ilości 
np. liści pochodzących z dużych 
działek i lasu).

W miesiącu grudniu ilość 
odpadów gabarytowych na tere-
nie gminy w porównaniu do roku 
poprzedniego wzrosła o ponad 
300% (część z nich nadawała 
się jeszcze do użytkowania). 

Należy też zwrócić uwagę, 
że na wzrost cen odbiór odpa-
dów składają się następujące 
czynniki: niewielka liczba firm 
zajmujących się odbiorem odpa-
dów na rynku, brak ludzi do 
pracy, wzrost pensji minimalnej, 
wzrost opłat środowiskowych, 
brak możliwości sprzedania 
surowców wtórnych, nowe roz-
porządzenia i dyrektyw unijne 
wprowadzające obostrzenia 
skutkujące zwiększeniem kosz-
tów funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami.

W miesiącu grudniu został 
ogłoszony nowy przetarg na rok 
2020, który po otwarciu kopert 
z ofertami został unieważniony, 
ponieważ nawet po przyjęciu 
najniższej z zaoferowanych cen, 
stawka opłaty musiała by być  
o około 30% wyższa.

Robert Rędzia
przewodniczący Komisji 

Gospodarki, Rolnictwa 
i ochrony Środowiska

Na październikowej sesji rada gminy podjęła uchwałę 
dotyczącą stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. od 1 lutego 2020 r. będzie ona wynosiła 14 zł 
miesięcznie za osobę.

Zaprzęg Świętego Mikołaja nad naszą gminą
W  okresie przedświątecznym w godzinach wieczornych 

można było dostrzec na niebie Świętego Mikołaja.

Za sterami motoparalotni, 
która przeistoczyła się w 
sanie z reniferem, w przebra-
niu Mikołaja, zasiadł mieszka-
niec Wsoli Mariusz Stępień 
- pilot Aeroklubu Radomskiego, 

który jest pomysłodawcą tej  
świątecznej akcji. 

Mariusz latał także nad sąsied-
nimi gminami czym wywołał na 
twarzach nie tylko tych najmłod-
szych ogromny uśmiech :)
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Z życia szkół
PSP w Bierwcach

Uroczyste otwarcie 
boiska wielofunkcyjnego
7 października nastąpiło 

uroczyste otwarcie nowego 
boiska wielofunkcyjnego przy 
naszej szkole. Swoją obecno-
ścią zaszczycili nas znamienici 
goście: proboszcz parafii Bierwce 
Janusz Chamera, posłowie na 
Sejm RP: Anna Kwiecień, Andrzej 
Kosztowniak, Dariusz Bąk, mazo-
wiecki kurator oświaty Aurelia 
Michałowska, wójt gminy Kamil 
Dziewierz, przewodniczący rady 
gminy Łukasz Kurek wraz z rad-
nymi, sekretarz gminy Andrzej 
Pawluczyk, główny specjalista 
ds. oświaty w Urzędzie Gminy 
w Jedlińsku Ewa Bartula, radna 
gminy Ewa Ofiara, sołtys wsi 
Bierwce Dorota Król, dyrekto-
rzy szkół z terenu gminy oraz 
dyrektorzy jednostek gminnych. 
Rolę gospodarza pełniła dyrektor 
szkoły Agnieszka Szymańska.

Uroczystości 
i wydarzenia szkolne
5 września odbyła się w naszej 

szkole uroczystość Narodowego 
Czytania. Wspólne czytanie 
„Sachem” Sienkiewicza rozpo-
częła dyrektor szkoły Agnieszka 
Szymańska, następnie włączyła 
się przedstawicielka rady rodzi-
ców Ewelina Woźniak, nauczy-
cielka Katarzyna Stefańska, a 
także uczniowie. Całości towa-
rzyszył pokaz multimedialny i 
podniosła muzyka. Dodatkowo 
dzieci z oddziałów przedszkol-
nych wykonały kolorowe zakładki 
do książek.

16 września miał miejsce Mię-
dzynarodowy Dzień Kropki. Jego 
głównym założeniem było wpie-
ranie uczniowskiej kreatywności, 
talentu i odwagi w pokonywaniu 
trudności. Całości towarzyszyły 
niezwykłe stroje dzieci, których 
najważniejszym akcentem była 
kropka.

We wrześniu odbyły się rów-
nież wybory do zarządu samo-
rządu uczniowskiego. Do władz 
dostali się: Piotr Górecki, Natalia 
Markiewicz i Milena Rudecka. 
Uczniowie głosowali również na 
Rzecznika Praw Ucznia. Najwię-
cej głosów zdobyła Monika Skwi-
rowska.

20 września w ramach Ogól-
nopolskiego Dnia Przedszkolaka 
dzieci z oddziałów 0A, 0B i 0C 
przeżyły wiele niezapomnia-
nych wrażeń, które zakończyły 
się otrzymaniem pamiątkowych 
medali.

3 października obchodziliśmy 

Światowy Dzień Tabliczki Mnoże-
nia. Celem tej akcji było propago-
wanie zabawowej formy naucza-
nia matematyki, a momentem 
kulminacyjnym było wyłonienie 
Mistrzów Tabliczki Mnożenia. 
Są nimi: Piotr Ofiara, Maja Dawi-
dowska, Mateusz Ofiara, Milena 
Rudecka i Szymon Majkusiak.

Podczas akademii z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej uczniowie 
z klasy II okazali wdzięczność 
nauczycielom za trud, jaki wkła-
dają w ich wychowanie i naukę. 
Do życzeń dołączyła się dyrektor 
szkoły Agnieszka Szymańska, 
która w ciepłych słowach podzię-
kowała pracownikom szkoły, wrę-
czając im nagrody.

16 października obchodziliśmy 
Dzień Papieski. Podczas apelu 
przedstawiono prezentację 
multimedialną ukazującą życie 
i nauczanie Jana Pawła II. Nie 
zabrakło również ulubionej pie-
śni papieża – „Barki”.

W ramach ogólnopolskiej kam-
panii na rzecz uhonorowania 
uczestników powstania war-
szawskiego w szkole odbyły się 
warsztaty tematyczne. Dzięki 
akcji BohaterOn uczniowie 
przypomnieli sobie to wydarze-
nie i poznali sylwetki żyjących 
powstańców. Specjalnie dla nich 
stworzyli piękne kartki.

CodeWeek – grupa 0C zgłębiała 

tajniki kodowania m.in. poprzez 
poznanie pracy programisty, 
poszukiwań kodu w codziennych 
czynnościach.

30 października miało miejsce 
ślubowanie pierwszoklasistów 
na uczniów. Dzieci zaprezen-
towały swoje talenty wokalne, 
recytatorskie oraz zdobytą wie-
dzę. Po części artystycznej zło-
żyły uroczyste ślubowanie na 
sztandar Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. H. Sienkiewicza 
w Bierwcach, a dyrektor szkoły 
dokonała aktu pasowania i włą-
czyła pierwszoklasistów do braci 
uczniowskiej.

Na zakończenie Miesiąca 
Bibliotek Szkolnych przeprowa-
dzono akcję „Podaruj wiersz”, 
podczas której uczniowie zapo-
znali się z jesiennymi strofami, a 
następnie wybrali tekst i pięknie 
go przepisali. Inicjatorem akcji 
była Bożena Zbrożyna.

W ramach obchodów 101. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości przedszkolaki stwo-
rzyły biało-czerwone Drzewo 
Dobrych Uczynków dla Polski. 
Następnie odbył się występ 
artystyczny pt. „Nie ma sprawy 
ważniejszej niż Polska”. Ucznio-
wie z klasy VII przedstawili lek-
cję historii i języka polskiego z 
„Syzyfowych prac”. W tym dniu 
odśpiewaliśmy cztery zwrotki 

hymnu narodowego, realizując 
akcję „Szkoła do hymnu”.

Konkursy
W Konkursie Poezji Patrio-

tycznej, organizowanym przez 
GCKiKF w Jedlińsku, 1. miejsce 
zajęła Natalia Wójcik z grupy 0C, 
wyróżnienia otrzymali: Mateusz 
Król z klasy I i Oliwia Prasek z 
klasy II. W kolejnej kategorii – 
klasy III–V wyróżnienia otrzymali: 
Szymon Kolasa z klasy III oraz 
uczennice z klasy V: Natalia Jurek 
i Anna Sumińska. W najstarszej 
kategorii wyróżnienie otrzymał 
Kacper Michałowski z klasy VII.

Nasi uczniowie biorą również 
udział w konkursach organizowa-
nych przez Mazowieckiego Kura-
tora Oświaty. Do II etapu z Kon-
kursu Polonistycznego zakwa-
lifikowali się: Jakub Bolek, Julia 
Drewnowska i Milena Rudecka. 
Paweł Bzducha zakwalifikował 
się do II etapu konkursu z języka 
angielskiego.

Wyjazdy
Nasi uczniowie rozpoczęli 

udział w zajęciach „Powszech-
nej nauki pływania”. Uczniowie z 
klasy VIII wraz z rodzicami przy-
witali pierwszy dzień jesieni na 
rzece Radomce, przepływając jej 
część kajakiem. Klasa V wybrała 
się do Radomia, zwiedzali Wodo-
ciągi Miejskie, Mazowieckie Cen-
trum Sztuki Elektrownia oraz 
grali w kręgle. Następnie zwie-
dzali piekarnię Expuch w Jedliń-
sku i uczestniczyli w warszta-
tach. Podczas kolejnej wycieczki 
udali się do Planety Zalesie.

Uczniowie klas starszych poje-
chali na wycieczkę do Warszawy 
szlakiem bohaterów „Kamieni na 
szaniec”.

Dzieci z oddziału przedszkol-
nego 0A wzięły udział w warsz-
tatach muzealnych „Od ziarenka 
do bochenka”. W trakcie wyjazdu 
poznały ciekawostki dotyczące 
chleba i samodzielnie wypiekły 
bułki.

W ramach działań doradczo
-zawodowych uczniowie wzięli 
udział w projekcie „Droga do 
kariery zawodowej”. Miał on 
charakter giełdy, podczas której 
uczniowie zapoznali się z ofer-
tami szkół ponadpodstawowych 
z regionu radomskiego.

Działania projektowe
„Weź nie pytaj, weź przeczy-

taj” to hasło tegorocznego pro-
jektu dofinansowanego ze środ-
ków programu Działaj Lokalnie 
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„tu wszędzie 
jest moja ojczyzna”
Pod takim hasłem nauczyciele, 

uczniowie i zaproszeni goście 
świętowali 101. rocznicę odzy-
skania niepodległości.

Wspominali tych, którzy wal-
czyli na różnych frontach. Tych, 
którzy oddychali wolnością w 
opowiadaniach, wykładach, 
poezji. Tych, którzy „byli chorzy 
na Polskę”. Którzy dramatycznie 
krzyczeli: „Wy nie wiecie, co zna-
czy nie znaleźć Polski na mapie 
Europy”.

W tym  uroczystym święto-
waniu towarzyszyli szkolnej 
rodzinie goście: Ewa Bartula – 
główny specjalista ds. oświaty 
w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, 
Agnieszka Gryzek – dyrektor 
GCKiKF w Jedlińsku, Zespół 
Ludowy „Czerwone korale”, soł-
tysi miejscowości z obwodu 
szkoły, przedstawiciele rady 
rodziców PSP w Ludwikowie, 
rodzice uczniów oraz mieszkańcy 
okolicznych wsi. Przybyłych 
powitała dyrektor Małgorzata 
Sobień. W swoim przemówieniu 
dyrektor podkreśliła ogromną 
wagę wychowania do wartości, 
a w szczególności patriotyzmu 
we współczesnej szkole. Uroczy-
stość rozpoczęła się od odśpie-
wania hymnu państwowego. 
Wszyscy zachowali należytą 
postawę, spokój i powagę. To 
dowód, że dzieci wiedzą, w jaki 
sposób oddać szacunek symbo-
lom narodowym.

Każda rocznica odzyskania nie-
podległości skłania do refleksji o 
patriotyzmie. Ponieważ patro-
nem szkoły jest św. Jan Paweł II, 
uczniowie przypomnieli zebra-
nym, że wybór Karola Wojtyły 
na stolicę Piotrową był potęż-
nym przełomem w myśleniu  
o ojczyźnie.

O tym, że nie tylko nasi rodacy 
dostrzegali w gestach i życiu Jana 
Pawła II przejawy wielkiej miłości 
do ojczyzny przypomniał lektor, 
cytując słowa biskupa Josepha 
Ratzingera, który dwa tygodnie 
po śmierci naszego papieża, a 3 

dni przed wyborem Benedykta 
XVI, ułożył modlitewną Litanię 
do Jana Pawła II. Wśród wielu 
wezwań pojawiło się również i 
takie: „Nauczycielu patriotyzmu, 
módl się za nami”. W ustach nie-
mieckiego kardynała wezwa-
nie to brzmiało wyjątkowo. Oto 
wielki Niemiec złożył hołd wiel-
kiemu Polakowi w jakże dla obu 
narodów delikatnej przestrzeni i 
w jak wielkiej sprawie.

Kolejni uczniowie przypomi-
nali, czego Ojciec Święty Jan 
Paweł II – patron szkoły chce nas 
nauczyć na temat istoty tego, co 
patriotyczne.

„Patriotyzm oznacza umiłowa-
nie tego, co ojczyste: umiłowa-
nie historii, tradycji, języka czy 
samego krajobrazu ojczystego.” 
– powtórzył za Janem Pawłem II 
jeden z uczniów, a w nawiązaniu 
do tych słów wszyscy zaśpie-
wali piosenkę „Tu wszędzie 
jest moja ojczyzna”. Wymow-
nym gestem – uniesionymi w 
górę rękoma z transparentami z 
napisami nazw miejscowości z 
obwodu szkoły uczniowie zaak-
centowali dobitnie, że ta wspo-
minana ciągle ojczyzna jest wła-
śnie tu: w Ludwikowie, Nartach,  
Gutowie, Mokrosęku…

Ważnym elementem tej pod-
niosłej uroczystości był „Festiwal 
pieśni legionowych”. Uświetnił go 
zespół „Czerwone korale”. Stroje 
członków zespołu przepięknie 
korespondowały z klimatem uro-
czystości, jej hasłem i stanowiły 
uzupełnienie dekoracji.

A wspólny występ babci i 
wnuka – Teresy Tatar i Dawida 
Piaska to żywy i wzruszający 
dowód lekcji patriotyzmu udzie-
lanej w domu, przez najbliższych.

W ostatniej części akademii 
złożony został hołd znanym i 
bezimiennym bohaterom walki o 
wolność naszego kraju: powstań-
com wielkopolskim i śląskim, 
bohaterom wojny polsko-bol-
szewickiej z 1920 roku, żołnie-
rzom kampanii wrześniowej i 
Polskich Sił Zbrojnych – obroń-
com Tobruku, zdobywcom Monte 

Cassino, wyzwolicielom Bredy, 
powstańcom warszawskim i nie-
złomnym, którzy nigdy nie pogo-
dzili się z okupacją sowiecką po 
roku 1945.

To właśnie im zadedykowany 
został utwór J. Kaczmarskiego 
„Mury” wykonany przez Dariusza 
Makarewicza i uczniów.

Pamiętajmy, że patriotyzm to 
również pomnażanie i rozwijanie 
talentów dla ojczyzny. Talentów, 
których nie można marnować. A 
żeby je szlifować, potrzebni są 
odbiorcy – obserwatorzy, słucha-
cze. Dlatego żywimy nadzieję, że 
kolejne uroczystości będą oka-
zją do obejrzenia, wysłuchania 
i podziwiania naszych zdolnych 
uczniów. Taka atmosfera, inte-
gracja środowiska, obecność bli-
skich pozwala młodym ludziom 
patrzeć z nadzieją w przyszłość.

Pierwszoklasiści pełnopraw-
nymi uczniami

„Ślubuję być dobrym Pola-
kiem, dbać o dobre imię swojej 
klasy i szkoły. Będę uczyć się 
w szkole jak kochać Ojczyznę, 
jak dla niej pracować, kiedy uro-
snę. Będę starał się być dobrym 
kolegą, swym zachowaniem i 
nauką sprawiać radość rodzicom 
i nauczycielom” – takie przyrze-
czenie składali.

„Ślubowanie uczniów to 
piękna tradycja. Ceremoniał 
szkoły uwzględnia strój galowy, 
przysięgę na sztandar oraz 
pasowanie przez dyrektora 
na ucznia” – mówiła dyrektor  

szkoły Małgorzata Sobień.
Uczniowie klasy pierwszej pod 

czujnym okiem wychowawczyni 
– Izabeli Walczak, długo przygo-
towywali się do tej uroczysto-
ści. Uczyli się dzielnie tekstów, 
wytrwale ćwiczyli podczas prób. 
9 października od samego rana 
panowała świąteczna atmosfera. 
Wreszcie nadszedł moment roz-
poczęcia. Poloneza czas zacząć!

Na dworach królów polskich 
taniec ten stanowił element 
ceremoniału dworskiego, będąc 
paradą szlachty przed monar-
chą. Tańczony był na rozpoczęcie 
balów. Także i dziś inauguruje 
niektóre imprezy dla podkreśle-
nia ich uroczystego charakteru. 
Najczęściej tańczą go maturzyści 
otwierając w ten sposób swoje 
studniówkowe bale. Niepisana 
tradycja głosi, że dla pozytyw-
nych wyników matury, nie bacząc 
na elegancję, należy podczas 
tańca „zmylić nogę”.

I właśnie tak uroczyście – polo-
nezem  rozpoczęło się ślubowa-
nie uczniów klasy I Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Ludwikowie. Wszystko 
i wszystkim wyszło pięknie, god-
nie, elegancko. Z niewątpliwie 
wrodzonym wdziękiem uginali 
nogę co trzeci krok, obchodzili 
dookoła salę gimnastyczną, 
łączyli się w czwórki, potem 
w ósemki... Uczniowie byli tak 
przejęci, że zapomnieli nawet o 
tradycji i nikt nie „zmylił nogi”. 
Pewnie dopilnują tego na swoich 
studniówkach.

PSP w Ludwikowie

Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w 
Polsce. „Biblioteczka plenerowa” 
to jedno z działań. W szkole sta-
nęła „Magiczna półka”, a na niej 
książki do czytania i oddania 
lub zamiany na książkę posia-
daną w domu. Miał miejsce rów-
nież Dzień Głośnego Czytania  
i Noc w Szkole.

W oddziałach przedszkolnych 
realizowanych jest wiele działań 
projektowych: „Moje zdrowie – 
moja siła, wielka moc”, „Mały Miś 
w Świecie Wielkiej Literatury” i 
„Piękna Nasza Polska Cała”.

Z inicjatywy dyrektor 
Agnieszki Szymańskiej szkoła 
włączyła się do projektu „Szkoła 
pamięta”. Uczniowie odwiedzili 
cmentarz w Bierwcach, złożyli 
kwiaty i zapalili znicze na gro-
bach zmarłych nauczycieli naszej 
szkoły. Złożyli też kwiaty przy 
Dębie Katyńskim poświęconym 
pamięci Mariana Szachowicza, 
zamordowanego w Katyniu.

Uczestnictwo z życiu gminy
Przedstawiciele szkoły wzięli 

udział w Narodowym Czytaniu 
w Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Jedlińsku.

Dyrektor szkoły, przedstawi-
ciele uczniów i nauczycieli wzięli 
udział w jubileuszu 100-lecia 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuski 
w Jedlance.

Reprezentanci szkoły uczest-
niczyli w koncercie wojskowej 
orkiestry dętej ku czci niepod-
ległości Polski, który odbył się  
w OSP w Jedlińsku.

11 listopada 2019 r. odbyły 
się w Jedlińsku uroczystości 
upamiętniające to wydarzenie. 
Naszą szkołę reprezentowali: 
dyrektor szkoły Agnieszka Szy-
mańska, poczet sztandarowy 

wraz z opiekunem Małgorzatą 
Jemiołek oraz rada rodziców.

W szkole prowadzimy również 
działania wolontarystyczne. 
Zbieraliśmy m.in. przybory 
szkolne dla polskich dzieci z Ukra-
iny. Organizujemy zbiórki: arty-
kułów dla Polaków na Kresach 
Wschodnich, misiów dla dzieci 
z radomskich szpitali, plastiko-
wych nakrętek dla Krzysia Czu-
pryna, artykułów niezbędnych do 
przeżycia dla bezdomnych psów 
ze schroniska w Urbanowie.

agnieszka Szymańska
Monika Skwirowska
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aktywne wakacje
Dzieci z naszej szkoły w waka-

cje doskonaliły umiejętność 
jazdy na rowerze i uczestniczyły 
w zajęciach o bezpieczeństwie 
w ruchu drogowym. Korzystały 
z sali gimnastycznej pod opieką 
dyrektora Ryszarda Dziury. 
Każdy uczeń otrzymał coś słod-
kiego na uzupełnienie kalorii.

Remonty w szkole
Dyrektor Ryszard Dziura stale 

dba o to, by polepszać infrastruk-
turę szkoły. W okresie wakacji 
remontowaliśmy, naprawialiśmy, 
ulepszaliśmy. Dzięki współpracy 
z organem prowadzącym (gminą) 
udało nam się wyremontować 
ścianę sali gimnastycznej, która 
była zagrożeniem dla uczniów. 
Zostały zamontowane piłko-
chwyty. Wykonaliśmy remont 
sali i szatni dla dzieci z oddziału 
przedszkolnego. Poprawiliśmy 
tynki, wymieniliśmy elektrykę, 
pomalowaliśmy ściany i przygo-
towaliśmy szatnie. W pracow-
niach: matematycznej i polo-
nistycznej pojawiły się nowe 
rolety.

osiem lektur na 
ósme Narodowe czytanie!
9 września 2019 r. czytaliśmy 

„Katarynkę” B. Prusa w ramach 
akcji „Narodowe Czytanie”. Cel 
to popularyzacja czytelnictwa, 
zwrócenie uwagi na dbałości 
o polszczyznę i wzmocnienie 
poczucia wspólnej tożsamości. 
W czerwcu zgłosiliśmy akces na 
stronie Kancelarii Prezydenta 
RP. Po słowie dyrektora Ryszarda 
Dziury obejrzeliśmy spot promu-
jący akcję i głos zabrali czytający, 
którzy w ośmiu odsłonach poka-
zali historię Tomasza i niewido-
mej dziewczynki. Obejrzeliśmy 
adaptację noweli.

Biorąc udział w takich wyda-
rzeniach, uczymy kolejne poko-
lenie, że literatura to integralna 
część narodowej kultury. Każdy 
uczeń otrzymał pamiątkowy 
stempel, świadczący o jego 
udziale. Czytaliśmy również w 

Gminnej Bibliotece w Jedlińsku. 
Przygotowaniem zajęła się A. 
Paszkiewicz.

Szukamy talentów
Świętowaliśmy Dzień Kropki. 

Historia o Vashti – nieśmiałej 
dziewczynce, która nie wierzyła 
w swoje możliwości, poruszyła 
serca dzieci. Rozmawialiśmy 
o kropce, która zmieniła świat 
małej Vashti. Dzięki kropce 
uwierzyła w siebie. Uczniowie 
postanowili tak jak ona poszukać 
talentów. Na sali twórczo myśle-
liśmy i kreatywnie działaliśmy. 
Próbowaliśmy swoich sił podczas 
kropkowania. Rozmawialiśmy o 
talentach i rozwijaniu skrzydeł. 
Malowaliśmy kropki palcami, 
kolorowaliśmy obrazki. Starsi 
uczniowie kodowali informację 
dla kolegów przy pomocy pisma 
Braille`a. Akcję zaplanowała M. 
Nowak.

Lekcja demokracji
19września to święto demo-

kracji w szkole. Uczniowie wybie-
rali przedstawicieli do SU i zgod-
nie ze statutem naszej szkoły 
wybierali również Rzecznika 
Praw Dziecka w PSP w Jedlance. 
Została nim A. Paszkiewicz. Lokal 
wyborczy, gdzie zasiadała komi-
sja usytuowano w bibliotece. Akt 
wyborów był okazją dla uczniów 
do poznania zasad wyboru, 
dowiedzenia się, czym jest urna. 
Starsi uczniowie poznali czynne 
i bierne prawo wyborcze. Nad 
sprawnym przebiegiem wybo-
rów czuwała nie tylko Komisja 
Wyborcza, ale również dyrektor 
Ryszard Dziura z opiekunami SU 
A. Lipiec i T. Ostrkiem sprawdzili 
czy wszystko przebiega w demo-
kratycznym porządku.

Sprzątamy 
świat – Polska 2019!
20 września wysprzątaliśmy 

„małą ojczyznę”. Działania na 
rzecz środowiska poprzedziły 
warsztaty ekologiczne pod 
hasłem kampanii: „Nie śmiecimy 
– sprzątamy – zmieniamy!”. Uczy-

liśmy się ograniczać odpady, 
segregować śmieci, stawać się 
odpowiedzialnymi konsumen-
tami. Świadomość ekologiczną 
budujemy od najmłodszych lat. 
Zadaniem naszej szkoły jest 
wychowanie uczniów na ludzi 
mądrych, odpowiedzialnych za 
siebie, innych i za środowisko, w 
którym żyją. Działania przepro-
wadziła M. Kosno.

Mamy 100 lat!
Rok 2019 jest szczególny 

dla całej społeczności Publicz-
nej Szkoły Podstawowej im. 
Braci Andrzeja i Józefa Zału-
skich w Jedlance, gdyż mija wła-
śnie 100 lat od momentu, gdy 
pierwsi uczniowie przekroczyli 
mury tej placówki. W związku 
z jubileuszem cały rok szkolny 
2018/2019 obfitował w imprezy 
i projekty jednoczące uczniów, 
nauczycieli, rodziców, absolwen-
tów i przyjaciół szkoły. Celem tej 
współpracy było odtworzenie 
historii placówki i przybliżenie 
uczniom sylwetki naszych patro-
nów – biskupów Andrzeja i Józefa 
Załuskich – oraz ukazanie wagi 
edukacji i patriotyzmu w życiu 
każdego człowieka i  Polaka.

26 września był dniem wień-
czącym nasze działania. Tego 
dnia obchody 100-lecia szkoły 
rozpoczęliśmy mszą świętą w 
kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego 
w Jedlance, par. Jedlińsk, którą 
poprowadzili księża Grzegorz 
Wójcik i Dawid Karaś. Następnie 
zapalono znicze pod Głazami 
Pamięci w hołdzie tym wszyst-
kim, których już wśród nas nie 
ma, a którzy przyczynili się do 

istnienia naszej szkoły i odsło-
nięto tablicę upamiętniającą 
jubileusz stulecia, pod którą zło-
żono kwiaty. Nadszedł czas na 
uroczystości szkolne. W murach 
pięknej  stulatki gości przywitał 
dyrektor Ryszard Dziura. Wśród 
przybyłych byli przedstawiciele 
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej, Parlamentu Europej-
skiego, Wojewody Mazowiec-
kiego, Kuratorium Oświaty w 
Warszawie, Powiatu Radom-
skiego, Gminy Jedlińsk, związków 
zawodowych, zaprzyjaźnionych 
placówek. Szczególnie gorąco 
powitani zostali przedstawi-
ciele rady rodziców, absolwenci 
, nauczyciele, rodzice, ucznio-
wie, byli i obecni pracownicy 
szkoły, przyjaciele szkoły oraz 
darczyńcy. W przemówieniu 
dyrektor przedstawił zarys histo-
rii szkoły i jej dorobku wskazu-
jąc, iż szkoła w Jedlance nigdy 
nie była jedynie miejscem czy 
instytucją, ale zawsze zwartą 
społecznością stworzoną przez 
pokolenia uczniów i ich rodziców, 
nauczycieli, którzy oddali szkole 
swoje umiejętności, entuzjazm 
i serce. Wszyscy zebrani chwilą 
ciszy uczcili pamięć tych, którzy 
tworzyli historię szkoły, a któ-
rych nie ma już wśród nas. Po 
kolejnych wystąpieniach, gratu-
lacjach i życzeniach dostojnych 
gości nadszedł czas na część 
artystyczną uroczystości – jubi-
leuszowy koncert życzeń dedy-
kowany aktualnym i emeryto-
wanym pracownikom, uczniom i 
absolwentom, rodzicom i wszyst-
kim przyjaciołom szkoły. Uroczy-
stość poprowadziła nauczycielka 

Uroczystość uświetnili swoją 
obecnością wójt gminy Kamil 
Dziewierz, przewodniczący rady 
gminy Łukasz Kurek, główny spe-
cjalista ds. oświaty Ewa Bartula. 
Licznie przybyli rodzice uczniów 
klasy I.

Na początek dzieci musiały 
wykazać swoją gotowość do 
przyjęcia w poczet uczniów. 
Zaprezentowały to, czego już się 
w szkole nauczyły.

Doniosłym momentem uro-
czystości było ślubowanie, które wzbudziło wiele emocji. Pierwszoklasiści przyrzekali być 

dobrymi Polakami, godnie repre-
zentować szkołę, swym zacho-
waniem I nauką sprawiać radość 
rodzicom i nauczycielom. Aktu 
pasowania dokonała dyrektor 
szkoły. „Pasuję cię na ucznia” – 
mówiła, dotykając piórem, jak 
czarodziejską różdżką ramion 
swoich podopiecznych.

Pamiątkowe dyplomy i upo-
minki wręczyli dzieciom przed-
stawiciele władz gminy Jedlińsk.

Beata Nowak

PSP w Jedlance
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Angelika Lipiec wraz ze swoim 
uczniem i przedstawicielką rady 
rodziców. W programie ucznio-
wie i absolwenci prezentowali 
wspomnienia ilustrując je tań-
cami oraz występami baleto-
wymi i wokalnymi. Lirycznego 
charakteru koncertu dopełniały 
występy międzypokoleniowe 
dziadka z wnuczką, czy nauczy-
cieli ze swoimi wychowankami. 
Zebrani mieli też okazję obejrzeć 
prezentację przedstawiającą 
zmiany zachodzące w szkole na 
przestrzeni 100 lat, którą przy-
gotował ks. Dawid Karaś.

Na koniec nie zabrakło też 
słodkiego akcentu, jubileuszo-
wego tortu, którym zostali 
poczęstowani wszyscy uczest-
nicy uroczystości. W ten symbo-
liczny sposób mogliśmy podzię-
kować wszystkim sympatykom 
szkoły, którzy z dużym zaan-
gażowaniem pracowali na jej 
kolejne sukcesy.

Następnie głos zabrali przed-
stawiciele rady pedagogicznej i 
rady rodziców wręczając bukiet 
róż dyrektorowi Ryszardowi 
Dziurze, gratulując wspaniałego 
zwieńczenia jubileuszu szkoły. 
Dyrektor dziękując wręczał 
wszystkim gościom okoliczno-
ściowy grawer upamiętniający 
jubileusz stulecia.

W trakcie trwania uroczysto-
ści otwarta była kapsuła czasu, 
do której można było wkładać 
przedmioty związane z działal-
nością szkoły, a przeznaczone 
dla potomnych. Uroczystości 
jubileuszowe były okazją do 
spotkań, integracji społeczności 
lokalnej, absolwentów, byłych i 
obecnych pracowników, uczniów 
oraz ich rodziców.

Listy gratulacyjne przekazali: 
wicemarszałek Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej Adam Bielan, 
sekretarz stanu w Ministerstwie 
Obrony Narodowej Wojciech 
Skurkiewicz, poseł do Parla-
mentu Europejskiego Zbigniew 
Kuźmiuk, poseł na Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej Anna Kwie-
cień, wojewoda mazowiecki Zdzi-
sław Sipiera, mazowiecki kurator 
oświaty Aurelia Michałowska, 
wójt gminy Jedlińsk Kamil Dzie-
wierz. Spotkaniu towarzyszyły 
wspomnienia pracowników, 
absolwentów na terenie szkoły, 
w trakcie zwiedzania sal, gdzie 
można było zobaczyć połączenie 
historii z nowoczesnością.

Kaligrafia to nie przeżytek!
30 września kl. IV i VI z A. 

Bińkowską i A. Paszkiewicz były 
na wyjeździe edukacyjnym w 
Muzeum Wsi Radomskiej. Prze-
wodnicy pokazywali chaty, które 
obejrzeliśmy wraz z tradycyjnym 
wyposażeniem w sprzęt gospo-
darstwa domowego. Słuchali-
śmy opowieści o życiu na wsi na 
przestrzeni lat. Wrażenie zrobiła 

na nas praktyczna nauka kaligra-
fii. Celem lekcji było doskonale-
nie techniki pisania. Uczniowie 
dowiedzieli się co to jest kaligra-
fia, czym pisali nasi pradziadko-
wie, skąd się biorą kleksy i co zro-
bić, aby nasze pismo było sztuką. 
Do lekcji dołączony był zeszyt 
edukacyjny, w którym dzieci 
pisały stalówką i atramentem. 
Wycieczka do skansenu to prze-
życie i nauka w ramach edukacji 
regionalnej.

Światowy Dzień 
tabliczki Mnożenia
Dziewiąty raz dzieci z różnych 

krajów propagowały zabawową 
formę uczenia się matematyki. 
W zmaganiach wzięli udział 
uczniowie kl. I–IV, a szóstokla-
siści pomagali organizacyjnie 
młodszym kolegom. Było wesoło 
i matematycznie, ponieważ 
konieczne było rozwiązanie 
zadań. Podsumowanie było na 
słodko. Wśród pozostałych klas 
przeprowadzono konkurs na 
„Mistrza tabliczki mnożenia”. 
Oddział „0” pracował w pocie 
czoła nad kolorowymi cyferkami. 
Odpowiedzialne były B. Michal-
ska i K. Prokop.

Słowa wdzięczności…
11 października odbył się 

Dzień Edukacji Narodowej. 
Uczniowie dokonali otwarcia 
uroczystości i poprosili o zabra-
nie głosu dyrektora Ryszarda 
Dziurę, który serdecznie podzię-
kował pracownikom oświaty za 
trud i zaangażowanie w pracę 
na rzecz szkoły. Wyróżnionym 
wręczył nagrody. Słowa podzię-
kowania w imieniu społeczno-
ści szkolnej i rodziców złożyła 
przewodnicząca SU J. Broda oraz 
przewodnicząca rady rodziców 
E. Urbańska. Następnie odbyła 
się część artystyczna kl. V, która 
uświetniła ten dzień wierszami 
oraz uczennic ki. VIII, które pio-
senkami wyśpiewały podzięko-
wania.

Akademię przygotowała   
A. Lipiec.

„Wstańcie, chodźmy”
Są to słowa papieża Polaka 

zachęcające nas do wyrwania 
się z szarości dnia do pełni życia.

16 października odbył się 

XIX Dzień Papieski. W czasie 
występu przypomnieliśmy życio-
rys Jana Pawła II, obejrzeliśmy 
film poświęcony jego ponty-
fikatowi, wysłuchaliśmy frag-
mentów poezji Karola Wojtyły, 
a na zakończenie zaśpiewali-
śmy „Barkę” – ulubioną piosenkę 
naszego papieża rodaka. Przygo-
towaniami zajął się ks. D. Karaś z 
ucz. kl. VIII.

Dla potomnych…
Październikowe przedpołudnie 

na długo zapisze się na kartach 
historii szkoły. Wtedy to nastąpił 
uroczysty akt złożenia kapsuły 
czasu, która ma zostać wydobyta 
w 2069 roku. Taki pomysł miał 
dyrektor Ryszard Dziura, który 
chciał zachować cząstkę życia 
szkoły z naszych lat. Kapsuła jest 
również symbolem upamiętnie-
nia 100-lecia PSP w Jedlance. 
Umieściliśmy w niej dokumenty, 
zdjęcia i przedmioty świadczące 
o działalności szkoły. W akcie 
złożenia uczestniczył sekretarz 
gminy Jedlińsk A. Pawluczyk, 
radna gminy M. Trzmiel-Wieteska 
oraz przewodnicząca rady rodzi-
ców, E. Urbańska.

To wydarzenie było mostem 
łączącym pokolenia.

Logiczne myślenie 
ma przyszłość
Logika zawsze procentuje w 

życiu, a prawdziwość stwierdze-
nia praktycznie doświadczyła kl. 
VIII. Odwiedzili Tkalnię Zagadek 
w Radomiu i każdy uczeń wyka-
zał się pomysłem na rozwiązanie 
pułapek. Zabawa była świetna 
przy zaangażowaniu każdego z 
uczestników. Zajrzeliśmy też do 
J. Kochanowskiego w Parku im. T. 
Kościuszki. Nad całością czuwały 
M. Kosno i B. Michalska.

Na sportowej arenie
Mamy III miejsce w gminnych 

zawodach w piłce nożnej chłop-
ców i II lokatę wywalczoną w 
gminnych zawodach piłki nożnej 
w Jedlińsku przez uczniów kl. 
VIII. Srebro zdobyli po wyrówna-
nym finale. To dla nas zaszczyt i 
wyróżnienie.

30 października w PSP w 
Jedlińsku odbyły się gminne 
zawody w piłce ręcznej dziew-
cząt. Drużyna z naszej szkoły 

zdobyła III miejsce. Chłopcy z kl. 
VIII zdobyli srebro w gminie w 
rozgrywkach unihokeja. Dziew-
czynki natomiast zdobyły III 
miejsce. W jednym i drugim przy-
padku o kolejności miejsc decy-
dowała różnica bramek.

5 listopada chłopcy wzięli 
udział w gminnych eliminacjach 
w unihokeju. Zawody odbyły 
się w PSP w Jedlińsku. Po bar-
dzo zaciętych walkach chłopcy 
zdobyli wysokie II miejsce. Gra-
tulujemy dzieciom i trenerom R. 
Dziurze i A. Bińkowskiej.

Pasowania czas, 
uczniem każdy z nas…
24 października odbyło się 

ślubowanie pierwszoklasistów. 
Pasowania na ucznia, dokona-
nego przez dyrektora Ryszarda 
Dziurę dostąpiło 11 dzieci. 
Zanim zostały oficjalnie przyjęte 
w poczet uczniów zaprezento-
wały program artystyczny i prze-
szły otrzęsiny na wesoło. Poza 
książkami, słodyczami, workiem 
z przyborami pierwszoklasiści 
otrzymali Akty Pasowania na 
Ucznia i legitymacje szkolne. 
Świadkami przyjęcia pierwsza-
ków do społeczności szkolnej byli 
rodzice, grono pedagogiczne, 
uczniowie oraz goście: sekretarz 
gminy Jedlińsk A. Pawluczyk, 
dyrektor CUW w Jedlińsku M. 
Kolasa, radna gminy M. Trzmiel
-Wieteska oraz przewodnicząca 
rady rodziców E. Urbańska.

Wszystkim pierwszakom 
życzymy powodzenia! Uroczy-
stość przygotowała D. Kuchar-
czyk.

My pamiętamy!
Włączyliśmy się do projektu 

„Szkoła pamięta”. Odwiedzili-
śmy miejsca pamięci, paliliśmy 
znicze, porządkowaliśmy groby 
i wspominali osoby ważne dla 
naszej wspólnoty. Zadbali o to 
uczniowie kl. IV i VI z dyrektorem 
Ryszardem Dziurą oraz A. Biń-
kowską i A. Paszkiewicz. Zapalili-
śmy znicze przy Głazach Pamięci 
pod Dębem Katyńskim poświę-
conym pamięci mł. asp. Policji 
Państwowej B. Oleszkiewi-
czowi zamordowanemu w Katy-
niu. Uczniowie kl. VII wykonali 
gazetkę tematyczną poświęconą 
akcji. Był to dla nas czas refleksji 
i zadumy.

Najlepsi!
Nasza szkoła znalazła się 

wśród 40 wspaniałych z całej 
Polski! W ramach projektu Fun-
dacji z Klasą Edukacja – Inspiracja 
otrzymaliśmy granty na realiza-
cję dwóch działań: „Olimpiada 
Przedszkolaka” i „Współcześni 
przeszłością”. Warto dodać, że 
projekty kształtują umiejętności 
kluczowe i kompetencje spo-
łeczno-obywatelskie. Chcemy 
by dzieci angażowały się w dzia-
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Nowy rok szkolny 
czas zacząć!
Pełni zapału do nauki i pracy 

powróciliśmy po wakacjach 
do szkoły, która powitała nas 
nowym wystrojem oraz zmia-
nami wewnątrz i wokół szkoły. 
2 września mszą świętą i uro-
czystościami na sali gimnastycz-
nej szkoły inaugurowaliśmy rok 
szkolny 2019/2020.

Była to wyjątkowo przejmu-
jąca chwila, bowiem wszyscy 
obecni w tym dniu mogli wysłu-
chać wzruszających opowieści 
zaproszonych gości, którzy w roku 
wybuchu II wojny światowej mieli 
rozpocząć naukę. Tak się jednak 
nie stało. Te bolesne wspomnie-
nia były prawdziwą lekcją historii, 
pokory i szacunku. Tym bardziej 
doceniamy czasy, w których przy-
szło nam żyć, gdy dzieci mogą się 
kształcić i rozwijać swoje talenty 
w nowocześnie wyposażonych 
placówkach. Do tego dąży nasza 
szkoła.

W czasie wakacji rozpoczęła 
się budowa kompleksu sporto-
wego wokół budynku. Biblioteka 
szkolna została przeniesiona do 
nowego pomieszczenia, a w jej 
miejsce powstała pracownia polo-
nistyczna. Jedni z najmłodszych 
uczniów naszej szkoły rozpoczęli 
naukę w nowym oddziale przed-
szkolnym. Wyremontowano także 
dodatkowe pomieszczenie, w któ-
rym utworzono świetlicę szkolną.

Wszystko z myślą o obecnych 
uczniach i przyszłych pokoleniach.

Narodowe czytanie
Ponownie zaangażowaliśmy się 

we wspaniałą ogólnopolską akcję  
polegającą na wspólnym czytaniu 
książek znanych polskich pisarzy. 
W tym roku w Gminnej Bibliotece 
Publicznej uczniowie klasy V 
zaprezentowali fragment noweli 
„Sachem“ H. Sienkiewicza. Z kolei 
w szkole odczytaliśmy wspólnie 
fragment noweli „Dym“ M. Konop-

nickiej. Przygoda z książką nie 
zakończyła się tylko na udziale w 
Narodowym Czytaniu. Uczniowie 
klasy II i III wraz z wychowawcami 
11 września odwiedzili Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Jedlińsku, 
by zapoznać się z zasadami wypo-
życzania książek, rozmieszcze-
niem księgozbioru oraz nowymi 
pozycjami czytelniczymi.

aktywne Szkoły nie tylko 
na wychowaniu fizycznym
Podjęta w ubiegłym roku szkol-

nym inicjatywa udziału w projekcie 
Aktywne Szkoły MultiSport konty-
nuowana jest na wiele sposobów 
także w bieżącym. Uczniowie jeż-
dzą na basen celem kształcenia 
umiejętności pływackich i profi-
laktyki prozdrowotnej. Najmłodsi 
z oddziałów przedszkolnych wpro-
wadzili nowe sposoby witania się 
przed zajęciami. Mogą przytulić 
się, przybić piątkę albo zatańczyć. 
Uczniowie edukacji wczesnoszkol-
nej mają lekcje w terenie. Klasy 
starsze aktywizuje się różnymi 
formami pracy – na lekcjach języka 
polskiego uczniowie biorą udział 
w dyktandzie bieganym i ukła-

dają wyrazy z piłek edukacyjnych, 
na muzyce uczą się tańczyć, a po 
godzinach lekcyjnych wspólnie z 
nauczycielami i rodzicami biorą 
udział w podchodach i rajdzie 
rowerowym. Lekcje i przerwy 
wykorzystywane są do tego, by 
aktywizować uczniów i kształcić 
profilaktykę prozdrowotną.

Aktywność fizyczna to także 
zdrowe odżywianie, dlatego też 
włączyliśmy się w akcję Świato-
wego Dnia Zdrowego Śniadania. 
Najmłodsi wraz z wychowawcami 
przygotowali pełnowartościowe 
kanapki, którymi podzielili się 
z całą szkołę. Było smacznie i 
zdrowo.

Dzień edukacji Narodowej
Święto polskiego szkolnictwa 

obchodziliśmy 16 października. 
W obecności przybyłych gości w 
osobach wójta gminy Kamila Dzie-
wierza, przewodniczącego rady 
gminy Łukasza Kurka, dyrektora 
Centrum Usług Wspólnych Magda-
leny Kolasa, głównego specjalisty 
ds. oświaty Ewy Bartuli, radnego 
gminy Dariusza Lipińskiego, eme-
rytowanych nauczycieli i pracow-

ników oraz wszystkich zebranych 
obejrzeliśmy program artystyczny 
zaprezentowany przez uczniów 
klasy I i VII wraz z towarzyszącym 
im szkolnym zespołem wokalnym 
złożonym z dziewcząt z klasy V, 
następnie dyrektor szkoły Roman 
Wójcik złożył życzenia wszyst-
kim nauczycielom i pracownikom 
szkoły oraz wręczył nagrody 
dyrektora.

Dopełnieniem uroczystości był 
występ artystyczny podopiecz-
nych Domu Pomocy Społecznej 
w Jedlance. Na koniec głos zabrał 
wójt gminy Kamil Dziewierz oraz 
radny gminy Dariusz Lipiński, 
którzy gratulowali nauczycielom i 
życzyli wszystkim owocnej pracy 
oraz sukcesów zawodowych. Do 
życzeń dołączyła się również prze-
wodnicząca rady rodziców Monika 
Romanowska.

Na koniec wdzięczni uczniowie 
wręczyli upominki przygotowane 
przez Samorząd Uczniowski.

Ślubujemy!
Pierwszoklasiści oficjalnie 

zostali przyjęci w poczet uczniów 
naszej szkoły 28 października. W 
obecności zaproszonych gości 
w osobach wójta gminy Kamila 
Dziewierza, wiceprzewodniczą-
cego rady gminy Roberta Rędzi, 
głównego specjalisty ds oświaty 
Ewy Bartuli oraz dyrektor Cen-
trum Usług Wspólnych Magdaleny 
Kolasy uczniowie wraz z rodzicami 
otworzyli przepięknie zatańczo-
nym polonezem uroczytość, pod-
czas której dokonano pasowania 
ich na uczniów PSP w Starych 
Zawadach.

Zaprezentowane krótkie wystą-
pienie artystyczne połączone 
z piosenkami przyjęte zostało 
gromkimi brawami. Na koniec 
uroczystości przypieczętowano 
wydarzenie odbiciem kciuka każ-
dego pierwszoklasisty w kronice 
szkolnej, posadzeniem syblicz-
nego drzewka oraz pamiątkowym 
zdjęciem.

Polska jest w nas!
Pod takim hasłem świętowa-

PSP w Starych Zawadach

łania lokalne. Nasze pomysły 
wychodzą poza standardowe 
zajęcia i sposoby działania oraz 
proponują nowe metody pracy z 
uczniami.

Autorką projektów jest A. 
Paszkiewicz we współpracy z 
dyrektorem Ryszardem Dziurą i 
A. Bińkowską.

Mamy to!
75.000 tys. zł z subwencji 

oświatowej na wyposażenie pra-
cowni przyrodniczych w nowo-
czesne pomoce dydaktyczne. 
To dla nas szansa na aktywizu-
jące zajęcia dla uczniów. Dobre 
narzędzia do doświadczeń z 
materiałami pomagającymi w 
przygotowaniu angażujących 
zajęć to w dzisiejszych czasach 
konieczność. Udział w lekcjach, 
gdzie wiedza jest przekazy-
wana na drodze doświadczalnej 
sprzyja zapamiętaniu przebiegu 
całego procesu badawczego.

Nad wnioskiem praco-

wał dyrektor Ryszard Dziura  
z A. Lipiec.

Święto Niepodległości
8 listopada odbyła się uroczy-

stość z okazji odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Święto-
waliśmy z zaproszonymi gośćmi 
101. rocznicę. Odśpiewaliśmy 
„Mazurka Dąbrowskiego” o 
godz. 11:11 w ramach akcji 
„Szkoła do Hymnu” pod patro-
natem Ministra Edukacji Naro-
dowej. Uczniowie kl. VI i VII pod 
opieka A. Bińkowskiej przedsta-
wili montaż słowno-muzyczny 
pt. „Pod polskim niebem”. 
Zabrzmiały pieśni: „Wojenko, 
wojenko” oraz „Legiony”.

Uczniowie kl. II zapalili znicz 
przed obrazem Matki Boskiej 
Częstochowskiej jako wyraz 
pamięci o żołnierzach, którzy 
polegli za Ojczyznę. Został 
również zapalony znicz przez 
dyrektora Ryszarda Dziurę, E. 
Urbańską i przez uczniów kl. 

VII pod Głazami Pamięci. Zapre-
zentowali się również ucznio-
wie biorący udział w szkolnym i 
XXIV Gminnym Konkursie Poezji 
Patriotycznej w Jedlińsku.

Mamy Niepodległą! 2019
To akcja Muzeum J. Piłsud-

skiego w Sulejówku. Wysyłamy 
kartki pocztowe z okazji Naro-
dowego Święta Niepodległości. 
Jesteśmy już w niej od 2013 r.!

Adresujemy kartki do znajo-
mych, rodziny, przyjaciół i insty-
tucji. Karty pocztowe rozdawa-
liśmy uczestnikom akademii z 
okazji Święta Niepodległości. 
Wysłaliśmy 300 pocztówek! Pro-
mujemy radosne świętowanie 
uwalniające pozytywne emocje 
od Bałtyku do Tatr. Tematem 
edycji 2019 r. są prawa obywa-
telskie i reformy socjalne z prze-
łomu lat 1918/19.

Inicjatorem jest A. Paszkie-
wicz.

Dzień Praw Dziecka
Każdy człowiek ma swoje 

prawa, które go chronią i pozwa-
lają funkcjonować w społeczeń-
stwie. Mają je również dzieci. W 
tym roku mija dokładnie 30 lat 
od uchwalenia najważniejszego 
dokumentu stanowiącego o pra-
wach najmłodszych – Konwen-
cji o prawach dziecka. Dziecko 
powinno znać swoje prawa i je 
rozumieć, dlatego po raz kolejny 
obchodziliśmy w szkole przy-
padający na 20 listopada Dzień 
Praw Dziecka. W bibliotece z 
inicjatywy M. Kosno odbyły się 
zajęcia z cyklu „Moje prawa, 
ważna sprawa!”, podczas któ-
rych uczniowie odkrywali jak ze 
swoich praw świadomie korzy-
stać, do kogo zwrócić się w przy-
padku ich łamania. Obejrzeli też 
film edukacyjny dotyczący tego 
tematu.

Ryszard Dziura
anna Paszkiewicz
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Inauguracja roku 
szkolnego 2019/2020
2 września w Publicznej Szkole 

Podstawowej im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego odbyły się 
uroczystości związane z 80. rocz-
nicą wybuchu II wojny światowej 
oraz rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego. Wzięli w nich udział: 
radny gminy Jedlińsk Marcin 
Drewnowski, dyrektor Justyna 
Turzyńska, pracownicy szkoły 
oraz rodzice. Kiedy wybrzmiał 
hymn państwowy, nauczyciel 
historii wygłosił przemowę z oka-
zji 80. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. Wszyscy obecni zło-
żyli hołd ofiarom i bohaterom tej 
wojny. Następnie zebrani wysłu-
chali powitalnego przemówienia 
dyrektor szkoły. Po części ofi-

cjalnej odbyły się powakacyjne 
spotkania w klasach i życzenia 
samych szóstek oraz wytrwałości 
w nauce.

Udział w wielkich akcjach
Już po raz ósmy w ramach akcji 

Narodowe Czytanie w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Jedliń-
sku odbyło się wspólne czytanie 
znanych polskich nowel. Trzyoso-
bowa reprezentacja naszej szkoły 
przygotowała fragment utworu 
pt. „Dobra pani” Elizy Orzeszko-
wej. Publiczność z uwagą słu-
chała bajki panny Czernickiej w 
wykonaniu Sandry Dawidowskiej, 
Magdaleny Piwowarczyk i Natalii 
Kowalskiej.

4 października obchodziliśmy 
w naszej szkole Światowy Dzień 

Tabliczki Mnożenia. Celem akcji 
jest propagowanie zabawowej 
formy nauczania matematyki. 
Chętni mogli spróbować swoich sił 
w liczeniu po angielsku. Zabawa 
cieszyła się dużym powodzeniem.

20 września uczniowie naszej 
szkoły uczestniczyli w między-
narodowej kampanii „Sprzątanie 
świata”, której celem jest wzrost 
świadomości ekologicznej społe-
czeństwa.

Dzieci z oddziałów przedszkol-
nych i klas I–III wzięły udział w 
zajęciach kulinarnych „Robimy 
zdrowe kanapki”.

25 października 2019 r. ucznio-
wie klasy piątej naszej szkoły 
wzięli udział w propagowanej 
przez MEN na ten dzień pięknej 
akcji „Szkoła pamięta”. Zada-

niem uczniów było dotarcie do 
ukrytego w lesie miejsca wielu 
egzekucji dokonywanych przez 
Niemców w czasie II wojny świa-
towej na niemieckich żołnier-
zach! Wehrmachtu i ich sojusz-
nikach, którzy przeciwstawili się 
III Rzeszy i wielu dezerterowało! 
Uczniowie zapalili w tym miejscu 
symboliczny znicz. Akcja będzie 
kontynuowana zgodnie z mądrą 
sentencją „Wybaczyć – tak! Zapo-
mnieć – nie!”.

Nasza szkolna biblioteka, 
podejmując działania promujące 
bibliotekę i czytelnictwo, włą-
czyła się w obchody Międzynaro-
dowego Miesiąca Bibliotek Szkol-
nych. Uczniowie mogli „wyobrazić 
sobie” spotkanie z poetami pod-
czas „Herbatki z Szymborską” oraz 
„Herbatki z Tuwimem”. Cała spo-
łeczność naszej szkoły w ramach 
akcji „Czytanie na zawołanie” 
łączyła się we wspólnym czyta-
niu. Przez tydzień, każdego dnia, 

PSP w Wierzchowinach

liśmy 101. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Punk-
tualnie o 11:11 cała społeczność 
szkolna uroczyście zaśpiewała 
czterozwrotkowy hymn pań-
stwowy. Następnie uczniowie 
zaprezentowali niezwykle wzru-
szające widowisko teatralne pt. 
„Dzieci z Wrześni“, którego treść 
nawiązywała do protestów mło-
dych obywateli z 1901 r. sprzeci-
wiających się germanizacji. Poru-
szające przedstawienie, będące 
wynikiem współpracy nauczycieli, 
uczniów i rodziców zakończyło się 
niesłabnącym aplauzem na sto-
jąco widowni, której łzy wzrusze-
nia długo spływały po policzkach.

To samo przedstawienie zapre-
zentowano szerszej publiczności 
podczas gminnych obchodów 
rocznicy odzyskania niepodległo-
ści w kościele w Jedlińsku. Pełne 
emocji widowisko, wzbogacone 
wspaniałą grą aktorską naszych 
uczniów oraz pięknym wykona-
niem, chwytających za serce, pio-
senek zaprezentowanych przez 
szkolny zespoł wokalny, również 
zostało przyjęte gromkimi bra-
wami publiczności.

Po mszy świętej uczestnicy 
uroczystości udali się pod pomnik 
ku czci pomordowanych w cza-
sie okupacji hitlerowskiej, gdzie 
złożono wieńce i zapalono zni-
cze, następnie pomaszerowano 
na Rynek, na ktorym Wiktoria 
Konopka z klasy VIII poprowadziła 
wspólne śpiewanie hymnu pań-
stwowego.

Nauka przez zabawę? 
ależ tak!
Chociaż uczyć się trzeba, to 

niekoniecznie tylko w szkole. Wie-
dzą o tym Ci, którzy wyjeżdżają 
na wycieczki, chodzą do kina lub 
teatru i biorą udział we wszel-
kiego rodzaju inicjatywach pro-
edukacyjnych.

Z okazji Dnia Chłopaka poszcze-
gólne oddziały szkolne zaplano-
wały wycieczki, które łączyły w 
sobie przyjemną zabawę z nauką. 
Najmłodsi z klas 0–III wraz ze swo-
imi wychowawcami wyjechali do 
kina Helios w Radomiu na bajkę 
„Angry birds 2“. Oglądając konty-
nuację przygód kolorywych pta-
ków borykających się z niesfornym 
rodem świń, kształcili umiejętność 
kulturalnego zachowania się  

w miejscu publicznym oraz 
wzmacniali wzajemne relacje, 
integrując się ze sobą.

Ich starsi koledzy z klas IV–VI 
z kolei udali się na wycieczkę 
do centrum iluzji Trickorama w 
Radomiu. To niezwykłe miejsce 
pełne magii i iluzji okazało się 
być również wyjątkową lekcją 
fizyki i sztuki. Przez długi czas 
uczniowie pozostawali pod wra-
żeniem pokoju Amnes’a, labiryntu 
luster, kostki Rubika, pokoju nie-
skończoności, a także miejsc, w 
których błędnik przestawał funk-
cjnować poprawnie i tracili rów-
nowagę w wirującej tubie oraz 
krzywych pokojach. Wiele można 
się nauczyć także będąc widzem 
na meczu siatkówki. W takiej roli 
znaleźli się nasi uczniowie, którzy 
dzięki wójtowi gminy Kamilowi 
Dziewierzowi obejrzeli mecz E. 
Leclerc Radomka Radom z Grupą 
Azoty Chemik Police. Uczestnicy 
zajęć SKS zaś wyjechali do War-
szawy na spotkanie szkolnych 
klubów sportowych, podczas któ-
rego uczyli się poprzez zabawę. 
Spotkanie ze znanymi polskimi 
sportowcami stanowi tego dosko-
nały przykład.

Nauka przez zabawę odbywa 
się także w szkole. Gościliśmy w 
murach naszej szkoły niezwykle 
utalentowaną ukraińską grupę 
cyrkową SZOK, która zaprezento-
wała bogaty program artystyczny 
zawierający elementy żonglerki, 
tresury zwierząt, akrobacji, a 
także sztuki iluzji. Z kolei grupa 
aktorów Studia Artystycznego 
„Arena“ z Białegostoku, zapre-
zentowała pouczające przedsta-
wienie teatralne, pokazujace, że 
dobroć zostanie nagrodzona, a za 
zło czeka kara.

Nasze sukcesy
Rok szkolny niedawno się 

zaczął, a już możemy pochwalić 
się sukcesami. Drużyny chłopców 
i dziewcząt 2 października wzięły 
udział w Powiatowych Biegach 
Sztafetowych. Drużyna żeńska 
zajęła III miejsce, a dwie męskie 
uplasowały się kolejno na IV (rocz-
nik 2007–2008) i V (rocznik 2005– 
2006) miejscu.

9 października drużyny dziew-
cząt z klas V–VI i VII–VIII uczest-
niczyły w eliminacjach do XXII 
Mazowieckich Igrzysk Dzieci i 
Młodzieży w gminnej piłce nożnej. 
Po zaciętej rywalizacji dziewczęta 
młodsze zajęły II miejsce, a star-
sze III.

28 października chłopcy z klas 
V–VI uczestniczyli w Gminnym 
Turnieju Piłki Nożnej Chłopców do 
XXII Mazowieckich Igrzysk Dzieci, 
zdobywając V miejsce.

29 października męska repre-
zentacja szkoły uczestniczyła 
w turnieju piłki nożnej w ZSP w 
Jedlińsku. Chłopcy zajęli I miejsce 
w gminnych rozgrywkach w piłce 
nożnej do XXII Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

30 października uczennice 
naszej szkoły uczestniczyły w 
Gminnym Turnieju Piłki Ręcznej 
Dziewcząt do XXII Mazowiec-
kich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i 
Dzieci. Zajęły wysokie II miejsce.

Sukcesem jest I miejsce w 
Gminnym Turnieju Unihokeja 
Dziewcząt do XXII Mazowieckich 
Igrzysk Dzieci. Nasze zawodniczki 
spisały się wyśmienicie. Wygrały 
wszystkie mecze, osiągając bar-
dzo wysokie wyniki. Zakwalifiko-
wały się do kolejnego etapu roz-
grywek powiatowych.

Równie dobrze spisała się 
drużyna chłopców, plasując się  

na III pozycji.
4 listopada uczniowie naszej 

szkoły wzięli udział w Gminnym 
Turnieju Unihokeja Dziewcząt 
i Chłopców do XXII Mazowiec-
kich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 
Po zaciętej rywalizacji drużyna 
dziewcząt zajęła II miejsce,  
a chłopców III.

12 listopada we Wsoli odbył się 
VI Halowy Turniej Piłki Nożnej z 
okazji Święta Nieodległości pod 
hasłem: „Walczymy, zwyciężamy 
bez agresji“. Nasi uczniowie w 
tym turnieju wygrali jeden mecz, 
drugi zremisowali i jeden prze-
grali. Tym samym uplasowali się  
na V miejscu.

13 listopada drużyna dziewcząt 
wywalczyła złoto na Powiatowym 
Turnieju Unihokeja do XXII Mazo-
wieckich Igrzysk Dzieci. Dziew-
częta spisały się wyśmienicie. 
Wygrały wszystkie mecze.

7 listopada 2019 r. w Gminnym 
Centrum Kultury i Kultury Fizycz-
nej w Jedlińsku odbył się XXIV 
Gminn  y Konkurs Recytatorski 
Poezji Patriotycznej. Po elimina-
cjach, które odbyły się w szkole, 
wyłoniona grupa uczniów zapre-
zentowała swoje recytacje przed 
komisją konkursową. Wśród lau-
reatów znaleźli się: W. Konopka z 
kl. VII (I miejsce), I. Bartos z kl. VI 
(wyróżnienie) oraz A. Stachowiak 
z kl. VII (wyróżnienie).

13 listopada odbyło się uro-
czyste podsumowanie Szkolnego 
Konkursu Plastycznego pt. „Mój 
różaniec“. Dyrektor szkoły Roman 
Wójcik nagrodzonym i wyróżnio-
nym uczniom wręczył pamiątkowe 
dyplomy, a ks. proboszcz Grzegorz 
Wójcik słodkie upominki i nagrody, 
których był fundatorem.

ewa Murdza
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wszyscy o tej samej godzinie czy-
tali głośno wybrane książki.

Do obchodów MMBS włączyli 
się również rodzice, dziadkowie 
oraz nauczyciele poprzez udział w 
akcji „Kto przeczyta książek wiele, 
naszym będzie przyjacielem”.

W ostatnim tygodniu paździer-
nika odbył się konkurs czytelniczy 
„Mistrz czytania”, w którym udział 
wzięło 26 uczniów, byli wśród 
nich również uczniowie z klasy 
pierwszej.

Uroczystości szkolne
11 października obchodziliśmy 

Dzień Edukacji Narodowej. Z tej 
okazji członkowie koła teatral-
nego przygotowali akademię 
utrzymaną w humorystycznej 
konwencji. Odgrywane scenki 
rodzajowe pokazywały szkołę 
widzianą oczyma nauczycieli. 
Humor przeplatał się z satyrą 
pięknie wyśpiewaną na melo-
dię znanych przebojów. Uroczy-
stość podsumowała dyrektor 
Justyna Turzyńska, która podzię-
kowała nauczycielom za pasję i 
zaangażowanie w pracę dydak-
tyczno-wychowawczą na rzecz 
dzieci i młodzieży oraz życzyła 
radości płynącej z sukcesów w 
życiu zawodowym i osobistym. 
Do życzeń przyłączyli się także 
zaproszeni goście: ks. Janusz Cha-
mera – proboszcz Parafii Bierwce, 
Łukasz Kurek – przewodniczący 
rady gminy, Kamil Dziewierz – 
wójt gminy, Magdalena Kolasa 
– dyrektor CUW w Jedlińsku, Mar-
cin Drewnowski – radny gminy, 
Ewa Bartula – główny specjali-
sta ds. oświaty, Mirosław Górka 
– członek zarządu regionu NSZZ 

„Solidarność” Ziemia Radomska, 
przedstawiciele Stowarzyszenia 
„Czas na zmiany” oraz rady rodzi-
ców. Tego dnia dyrektor Justyna 
Turzyńska została uhonorowana 
Medalem KEN za szczególne 
zasługi dla oświaty. Gratulujemy 
pani dyrektor takiego wyróżnie-
nia i życzymy dalszych sukcesów 
oraz pomyślności w pracy zawo-
dowej.

Ten dzień był też świętem 
uczniów klasy pierwszej przeży-
wających doniosłą uroczystość 
ślubowania Na początku pierw-
szaki zaprezentowały się w części 
artystycznej. Następnie dyrektor 
szkoły pasowała pierwszaków na 
uczniów, a wychowawczyni wrę-
czała dyplomy ślubowania. Starsi 
koledzy powitali ich w gronie 
braci uczniowskiej, życzyli sukce-
sów w nauce i radosnych chwil 
spędzonych szkole. Zaproszeni 
goście wręczyli dzieciom słod-
kości i prezenty. Na zakończe-
nie wszyscy wykonali wspólne 
zdjęcie pamiątkowe i udali się na 
słodki poczęstunek.

W piątek 8 listopada w towarzy-
stwie zaproszonych gości święto-
waliśmy 101. rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. 
Najważniejszym punktem pro-
gramu było wspólne odśpiewanie 
„Mazurka Dąbrowskiego” o godzi-
nie 11:11. Następnie uczniowie 
zaprezentowali przedstawie-
nie pt. „Polska to wielka rzecz”, 
które nawiązywało do fragmentu 
„Wesela” Stanisława Wyspiań-
skiego. Dyrektor Justyna Turzyń-
ska dziękując wszystkim za przy-
gotowanie uroczystości, podzie-
liła się refleksjami o patriotyzmie.

Lekcje inaczej
Uczniowie klasy siódmej i 

ósmej mieli okazję uczestniczyć w 
otwarciu wystawy zorganizowa-
nej we współpracy z IPN – Dele-
gatura w Radomiu, przybliżającej 
postać księdza Romana Kotlarza. 
W dalszej części spotkania w sali 
OSP w Jedlińsku obejrzeli spek-
takle podkreślające znaczenie 
kultury chrześcijańskiej w historii 
i współczesności Rzeczypospoli-
tej. Na zaproszenie ks. Zygmunta 
Wnukowskiego – dyrektora Teatru 
Sakralno-Dramatycznego im. św. 
Jana Pawła II z Janowa Lubel-
skiego – uczniowie naszej szkoły 
współtworzyli przedstawienie pt. 
„Cierpiący sprawiedliwy” oparte 
na tekstach Karola Wojtyły, biorąc 
udział w korowodzie Hioba. Była 
to wspaniała przygoda z żywym 
teatrem. Serdecznie dziękujemy 
Agnieszce Gryzek – dyrektor 
GCKiKF w Jedlińsku za zaprosze-
nie i umożliwienie wzięcia udziału 
w tym wydarzeniu kulturalnym.

Nasi uczniowie 18 listopada 

uczestniczyli w nietypowej lekcji 
przyrody, jaką był pokaz sokolni-
czy zaprezentowany przez Mar-
cina Gawina. Taką lekcję w plene-
rze zapamiętają na długo.

Dla szkoły i dzieci
31 października 2019 r. rodzice 

dzieci z oddziału przedszkolnego 
grupy OPA przeprowadzili malo-
wanie korytarza prowadzącego 
do sali dzieci młodszych. Na ścia-
nach pojawiły się barwne drzewa, 
kwiaty, pszczółki i motyle. Główną 
atrakcją są: Kubuś Puchatek, Pro-
siaczek i Tygrysek. Dziękujemy 
wszystkim rodzicom za udzieloną 
pomoc.

Konkurs
Uczniowie wyłonieni w szkol-

nym Konkursie Poezji Patriotycz-
nej reprezentowali naszą szkołę w 
konkursie pod tym samym hasłem 
w GCKiKF w Jedlińsku. W grupie 
klas 0–2 nagrodzeni zostali: Alicja 
Ścipień – OPB, Magdalena Smyrda 
– kl. 2, a wyróżnieni: Weronika 
Kacperczyk – OPB, Lena Kwiecień 
– OPB, Jarosław Kacperczyk – kl. 
1. W kategorii klas 3–5 nagrodę 
zdobyła Julia Głogowska z kl. 5. W 
grupie wiekowej klas 6–8 nagrody 
zdobyli: Cezary Cielniak – kl. 6 i 
Magdalena Piwowarczyk – kl. 8. 
Gratulujemy!

Sport
Miło nam poinformować, że w 

Eliminacjach Gminnych do XXII 
MIMSz w Piłce Nożnej Dziewcząt 
drużyna dziewcząt z klas 7–8 
wywalczyła II miejsce, a ich młod-
sze koleżanki zakończyły elimina-
cje na III miejscu.

Duże brawa dla drużyny chłop-
ców z rocznika 2007–2008, któ-
rzy wywalczyli II miejsce w elimi-
nacjach gminnych do XXII MIDz w 
Piłce Ręcznej.

Z radością informujemy, że w 
listopadzie reprezentacja naszej 
szkoły drużyna chłopców z klas 
5, 6 i 7 wywalczyła II miejsce 
zdobywając srebrny medal w VI 
Halowym Turnieju Piłki Nożnej. 
Najwszechstronniejszym zawod-
nikiem turnieju został nasz uczeń 
Dawid Rosłoniec. Gratulujemy 
i życzymy kolejnych sukcesów 
sportowych!

Małgorzata Zegarek

Rozmaitości…
18 marca 2019 roku w naszej 

szkole było wyjątkowo zielono. 
Obchodziliśmy Dzień Świętego 
Patryka. To doskonała okazja do 
przybliżenia uczniom historii, 
tradycji i zwyczajów jednego z 
państw anglojęzycznych. Ucznio-
wie poznali wiele ciekawostek o 
Irlandii i św. Patryku, mogli posłu-
chać muzyki irlandzkiej, poznać naj-
ważniejsze symbole tego święta, 
uczestniczyć w wielu zabawach i 
degustacji zielonych 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 wylo-
sowanego 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 publicz-
nemu wyróżnieniu laureatów kon-
kursów „Mój las – edycja XXXII” i 
„Bohaterowie Niezłomni– Żołnierze 
Wyklęci”. Wyróżnieni i nagrodzeni 
uczniowie to: Oliwia Kowalczyk, 
Patrycja Koniuszy, Cyprian Jędra-
siewicz, Julia Kozieł, Karolina Mar-
szałek, Michalina Karaś. Dzień 
Talentów posłużył również wyeks-
ponowaniu talentów technicznych, 
modelarskich. Uczniowie zorgani-
zowali wystawę swoich ciekawych 
prac, a promocji służył „poczęstu-

nek łakociami.
26 kwietnia odbyły się gminne 

obchody Dnia Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Jedlance. 
Naszą szkołę reprezentowała dele-
gacja na czele z dyrektor Dorotą 
Dobosz. Członkowie pocztu sztan-
darowego: Wiktor Chodowicz, Alek-
sandra Gierasińska i Karolina Pło-
wiec złożyli kwiaty i zapalili znicze 
przy pomniku. Uczniowie obejrzeli 
program artystyczny, który wzbu-
dził głębokie wzruszenia i pobudził 
ich do refleksji nad współczesnym 
obliczem patriotyzmu.

Tegoroczny Dzień Ziemi obcho-
dzony był pod hasłem „Chrońmy 
nasze gatunki”. W ramach szkol-
nych obchodów Święta Ziemi 
uczniowie przygotowali audycję 
wyemitowaną przez szkolny radio-
węzeł, przybliżającą ideę i formę  

ZSP we Wsoli
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obchodów Święta Ziemi, pro-
blem wymierania licznych gatun-
ków roślin i zwierząt na świecie, 
konieczność troski o naszą planetę. 
Wszystkim uczniom od klasy trze-
ciej 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 poświę-
conych przyrodzie, które można 
było poczytać, obejrzeć. Tablice na 
szkolnych korytarzach zapełnione 
zostały plakatami i ilustracjami 
poświęconymi Świętu Ziemi, a 
szczególnie, zgodnie z tegorocz-
nym hasłem, różnym 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?”. Uroczy-
stość zakończyła się refleksyjnym 
utworem 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 Gorzo-
wie Wielkopolskim. Nasza szkoła 
została zaproszona do udziału, 
dlatego też w środę 15 maja na 
dwóch pierwszych przerwach 
chętni uczniowie przystąpili do 
bicia rekordu w szkole. Przedszko-
laki i uczniowie klas 1–3 również 
przyłączyli się do akcji, słuchając 
głośnego czytania swoich wycho-
wawczyń.

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 opiekunów 
ze szkół w Wierzchowinach i Ludwi-
kowie. 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 Szkodliwo-
ści Palenia Tytoniu” dla uczniów 
klas IV–VIII i gimnazjum, quiz w apli-
kacji internetowej Kohoot na temat 
wiedzy 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 szko-
dliwości palenia wygrali: Igor Wie-
teska, Urszula Wieteska, Cyprian 
Jędrasiewicz, Szymon Majewski, 
Kacper Pietrzyk, Karolina Karaś, 
Klaudia Potera, Michalik Natalia i 
Krzysztof Isio.

3 czerwca odbyło się ostatnie 
spotkanie w ramach innowacji 
pedagogicznej „Time for a story”, 
polegające na czytaniu bajek w 
języku angielskim. Organizatorka 
warsztatów podsumowała cały 
cykl lekcji otwartych dla rodzi-
ców, odbywających się od kilku 

lat w szkole, podziękowała za ich 
obecność oraz zaprosiła wszyst-
kich do wysłuchania kolejnej bajki. 
Uczniowie klas IVa i IVb, ich rodzice, 
dyrekcja szkoły oraz inni zaproszeni 
goście wysłuchali opowieści waka-
cyjnej. Anglistka wraz z dyrektor 
Dorotą Dobosz przeczytały historię 
przyjaźni dziewczynki z wronami. 
Uczestnicy warsztatów obejrzeli 
krótkie filmiki przygotowane przez 
uczennice Patrycję Bednarek i 
Magdę Jelonek, w których opowie-
działy o swoich zainteresowaniach.

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), wyróż-
nienia: Amanda Klocek (PSP w Sta-
rych 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 zaśpie-
wali piosenkę ludową „Nie chodź 
koło róży” oraz zaprezentowali 
scenkę rodzajową na podstawie 
utworu K. Przerwy-Tetmajera 
„Babski wybór”. Najwięcej entuzja-
zmu wzbudził jednak występ naj-
młodszych uczennic 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 rozwiąza-
nie testu na bazie artykułu popu-
larnonaukowego na temat średnio-
wiecznych uregulowań prawnych 
i ich wpływu na współczesność. 
Bardzo dobry wynik uzyskali ex 
equo Michał Kołodziejczyk i Cyprian 
Jędrasiewicz, zaś wynik dobry – Kor-
nel Garczyński i Wiktoria Malicka. 
Uczniowie tych samych klas rywa-
lizowali między sobą w konkursie 
wiedzy o związkach frazeologicz-
nych pochodzących z Biblii. Posia-
dali tak duży zasób wiedzy, że nie 
wyłoniono jednego zwycięzcy, 
ale aż czworo. Byli to: Maja Woj-
ciechowska, Michał Kołodziejczyk, 
Cyprian Jędrasiewicz „oraz Franci-
szek Religa.

10 maja odbył się Finał Gmin-
nego Konkursu Czytelniczego „Ilu-
strowana Biblia młodych”. Konkurs 
objął honorowym patronatem wójt 
gminy Jedlińsk Kamil Dziewierz. Do 
zmagań konkursowych przystąpiły 
4 drużyny z następujących szkół 
z terenu gminy: PSP w Jedlance 
(Mateusz Chojnacki, Aleksandra 
Imiołek, Katarzyna Nowakowska), 
PSP w Ludwikowie (Kinga Moraw-
ska, Weronika Szczęsna, Zuzanna 
Szeliga), PSP w Wierzchowinach 
(Aleksandra Kobza, Oliwia Kozak, 
Magdalena Piwowarczyk), PSP we 
Wsoli (Karolina Bączkowska, Oli-
wia Kowalczyk, Karolina Płowiec). 
Wszystkie drużyny wykazały się 
ogromną wiedzą i znajomością 
Starego Testamentu. Końcowa 
klasyfikacja konkursu przedsta-
wia się następująco: I miejsce – 
PSP we Wsoli, II miejsce – PSP w 
Wierzchowinach, III miejsce – PSP 
w Jedlance, IV miejsce – PSP w 
Ludwikowie. Uczestnikom dzięku-
jemy za udział i podjęcie tej trud-
nej rywalizacji, a opiekunom za 
poświęcony czas i trud włożony w 
przygotowanie uczniów. Zmagania 
konkursowe uświetniły występy 
klasy VIIIA „w scenkach teatral-
nych opartych na przypowieściach  



42

z Pisma Świętego. Pomiędzy kon-
kurencjami rozbrzmiewał radosny 
śpiew uczniów klasy IA, którzy 
wykonywali dziecięce piosenki reli-
gijne.

W Wyższym Seminarium 
Duchownym w Radomiu odbył się 
diecezjalny etap konkursu reli-
gijnego o świętym Stanisławie 
Kostce. W konkursie wzięło udział 
119 uczniów z klas IV–VI. Cyprian 
Jędrasiewicz zdobył wyróżnie-
nie 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 zakwali-
fikowali 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 konkur-
sie walczyła młodzież z klas VI, VII, 
VIII szkół z terenu gminy, prezen-
tując zarówno umiejętności języ-
kowe jak i matematyczne. Rangę 
wydarzenia podkreśliła obecność 
sekretarza gminy Jedlińsk Andrzeja 
Pawluczyka, radnej Barbary Koło-
dziejskiej oraz metodyk Iwony 
Gryz, a także rodziców uczniów bio-
rących udział w konkursie i prezen-
tacjach finałowych. W podsumowa-
niu przedstawiono minispektakl, 
który powstał w ramach innowacji 
„Matematyka po angielsku”. Przy-
gotowana młodzież biegle roz-
wiązywała zadania, korzystając z 
technologii informacyjnej. Zebrani 
wysłuchali również utrzymanej 
w stylu country piosenki „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 współczesna 
kontynuacja – asertywne reakcje 
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 Wojciechow-
ski. Cyprian Jędrasiewicz zdobył  
I miejsce.

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 
opowiedziała dzieciom o pracy 
bibliotekarza. Maluszki wysłu-
chały i obejrzały prezentację 
bajki pt.: „Franklin bierze udział 
w konkursie”. Dzieci z wielkim 
zainteresowaniem przeglądały 
książki znajdujące się na półkach. 
Wszystkim spodobały się kolorowe 
i bogato ilustrowane egzempla-
rze, 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 pracowity 
dla młodych koszykarzy ze Wsoli. 
12 maja grali ligowy mecz z MUKS 
Piaseczno, a już następnego dnia 
walczyli we Wsoli z Jagiellonką War-
szawa. Piątek 17 maja rozpoczął 
się w Radomiu VIII Radom Basket 
Cup, jednym z największych tur-
niejów młodzieżowej koszykówki 
w Europie. Nasi chłopcy zdobywali 
doświadczenie grając z przeciwni-
kami 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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Wróciliśmy po wakacjach
Tegoroczny wrzesień długo 

nie pozwalał zapomnieć o waka-
cjach: zielone drzewa, wiatr we 
włosach, ciepłe promienie słońca 
rozleniwiały do ostatnich chwil. I 
chociaż jeszcze niektórzy czuli 
zapach żywicznych lasów, w 
których błądziły myśli o niedo-
kończonych przygodach, wszy-
scy stawili się 2 września w 
szkole, by rozpocząć czas nauki. 
W bieżącym roku szkolnym 
mury poczciwej „podstawówki” 
i przedszkola szturmuje praw-
dziwa armia uczniów – w sumie 
562. To prawdziwe wyzwanie 
edukacyjne. I o to chodzi, bo 
lubimy wyzwania! Sprawiają, 
że szkoła zmienia się, staje się 
przestrzenią dla kreatywno-
ści i nietypowych rozwiązań, 
a wszystko po to, by podnosić 
jakość nauczania.

Na dobry początek
Nasze działania rozpoczęliśmy 

udziałem w akcji „Narodowe czy-
tanie”. W tym roku mierzyliśmy 
się z nowelistyką XIX-wieczną. 
Dziękujemy dyrektor Bożenie 
Starzyńskiej za zaproszenie do 
wspólnego czytania.

Jeszcze wakacyjna pogoda, 
a nasza szkoła już zabłysła na 
podium! Tak, tak! Uczniowie – 
pod kierunkiem Dariusza Religi 
– zajęli 1. miejsce w konkursie 
piosenki turystycznej pod-
czas XXVI Rajdu Skórzanych 
„Wędrówka z pedagogiem”.

co robią uczniowie, kiedy
O tym, jak trudno wysie-

dzieć w szkolnej ławce, kiedy 
nogi akurat wtedy najbardziej 
chcą podrygiwać albo w ciszy, 
na szkolnym dywanie, kiedy 
„ciocia” uczy na pamięć wier-
sza, wiedzą już nasi najmłodsi 
uczniowie. Dlatego dobrym 
pomysłem są krótkie wycieczki 
edukacyjne organizowane 
przez wychowawczynie. Jedną 
z nich był wyjazd do Muzeum 
Wsi Radomskiej, podczas której 
„zerówkowicze” obejrzeli eks-
ponaty oraz mogli samodzielnie 
upiec chleb. Starsi uczniowie 
również mieli możliwość nauki 
w terenie. Klasa IIc i IIIc eksplo-
rowały przestrzenie Centrum 

Nauki Kopernik w Warszawie, 
„czwartaki” i „piątaki” mierzyły 
się z wirtualną rzeczywistością 
Game Baru@Laser Arena, „szó-
staki” spędzały czas w kręgielni, 
natomiast najstarsi zwiedzali 
Wrocław i urokliwą Pragę. U nas 
jest czas na wszystko. Zapra-
szamy do odwiedzenia naszej 
strony internetowej oraz szkol-
nego facebooka – znajdziecie 
tam, Państwo, zdjęcia ze szkol-
nych wycieczek.

coś dla dużych: kariera
W ramach doradztwa zawo-

dowego uczniowie klas ósmych 
wraz z opiekunami: Dorotą 
Dziura, Jolantą Lesiak i Agnieszką 
Bieniek-Stężalską, wzięli udział 
w II edycji projektu „Droga do 
kariery zawodowej” zorganizo-
wanego w PSP nr 5 w Radomiu. 
Celem projektu było przygoto-
wanie młodzieży i rodziców do 
efektywnego podejmowania 
decyzji edukacyjnych i zawodo-
wych, trafnego wyboru zawodu, 
a co za tym idzie dalszej drogi 
kształcenia oraz wspieranie 
działań szkoły w optymalnym 
rozwoju edukacyjnym i zawodo-
wym ucznia poprzez zaprezen-
towanie perspektyw pracy na 
rynku radomskim oraz warun-
ków pracy i możliwości rozwoju 
w poszczególnych branżach. 
W ramach projektu, uczniowie 
zapoznali się z propozycjami 
szkół ponadpodstawowych, 
poznali zawody niszowe oraz 
możliwości zatrudnienia na 
rynku pracy. Projekt miał cha-
rakter giełdy, gdzie odbywały 
się prelekcje, prezentacje oraz 
indywidualne rozmowy przy 
stanowiskach ze specjalistami.

Nie daj się 
wysadzić na minę!
„Antymina” to Artystyczny 

Program Profilaktyki Uzależnień, 
w ramach którego organizowane 
są spotkania profilaktyczne, któ-
rych adresatami jest młodzież. 
Tegoroczna „Antymina” współ-
finansowana była ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości.  
W czasie zajęć młodzież dowie-
działa się o zagrożeniach, jakie 
niosą ze sobą alkohol, narkotyki 
– w tym dopalacze – oraz inne 

substancje psychoaktywne. 
Celem tych spotkań było zbudo-
wanie świadomości wśród dzieci 
i młodzieży o szkodach zdro-
wotnych i społecznych wyni-
kających z uzależnień. Kontakt  
z młodzieżą ułatwiła muzyka 
rap, która pomagała w rozmowie 
na trudne tematy.

Wszyscy Święci 
w Jedlińsku
Pod koniec października  

w naszej szkole odbył się I Bal 
Wszystkich Świętych. Pomysło-
dawcą tego wydarzenia, dobrym 
duchem (a miejmy nadzieję, że i 
świętym, przyp. red.:)) był ksiądz 
Piotr Klepaczewski. Jak mówił 
ksiądz Piotr – „ideą balu było 
zwrócenie uwagi młodzieży na 
radosne spędzanie wolnego 
czasu, z rodzicami, w przestrzeni 
bliskiej uczniom, bez odwołań do 
coraz bardziej popularnej atmos-
fery mrocznego Halloween”. Do 
szkoły w Jedlińsku przybyli doro-
śli, dzieci, duchowni przebrani za 
swoich patronów. Czas wspólnej 
zabawy, słodkiego poczęstunku, 
konkursów, tańca umilał zespół 
muzyczny, którego skład two-
rzyli panowie: Dariusz Makare-
wicz i Dariusz Religa, przebrani 
za męczenników z Nicei. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy przy-
czynili się do zorganizowania 
balu, w szczególności mecena-
som, dyrekcji ZSP w Jedlińsku 
oraz tym, którzy wspierali nas 
dobrym słowem i pomocą w trak-
cie przebiegu zabawy. Szcze-
gólne podziękowania składamy 
Renacie Bojarskiej, która wraz z 
aniołami ze starszej scholi, ani-
mowała zabawy integracyjne. 

Nostalgiczny listopad
Jesień kieruje myśli ku prze-

szłości: wracamy pamięcią do 
miejsc, wydarzeń i ludzi, których 
próbuje zatrzeć czas. Ratunkiem 
przed zapomnieniem jest słowo 

przekazywane z pokolenia na 
pokolenie. Ono ocala. W tym 
roku klasy Vb, VIb i VIc przyłą-
czyły się do ogólnopolskiej akcji 
„BohaterOn”. Uczniowie wspól-
nie wykonywali kartki-laurki dla 
żyjących powstańców warszaw-
skich. Wszystkie prace zawierały 
osobiste podziękowanie kon-
kretnej osobie. Łącznie wyko-
nano i wysłano 84 kartki.

101.rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości 
celebrowana była z pietyzmem. 
Na początek najlepsi recytato-
rzy stanęli w poetyckie szranki 
podczas kolejnej edycji Gmin-
nego Konkursu Recytatorskiego, 
zajmując najwyższe miejsce na 
oratorskim podium, a następnie 
społeczność szkolna obejrzała 
niezwykle wzruszającą akade-
mię, która zakończyła się wspól-
nym śpiewem znanego refrenu: 
„Ja to mam szczęście, że w tym 
momencie/Żyć mi przyszło  
w kraju nad Wisłą…”.

Niebieskie balony,
 konkursy, spotkania
Co jeszcze z życia szkoły? Za 

nami szkolny konkurs o tytuł 
„Mistrza Pięknego Czytania”, 
konkurs dla klas młodszych 
„Mój ulubiony bohater z książki”, 
spotkania z przedstawicielami 
Naturhouse na temat zdrowego 
żywienia, fit lekcja z Justyną 
Gołdą, szkolenie z udzielania 
pierwszej pomocy przedme-
dycznej, przeprowadzone przez 
strażaków z jedlińskiej OSP, 
Międzynarodowy Dzień Praw 
Dziecka i 30. rocznica uchwa-
lenia Konwencji o Prawach 
Dziecka – wypuściliśmy wtedy w 
niebo błękitne balony…

Zachęcamy do śledzenia 
naszej strony zspjedlinsk.
stronyzklasa.pl oraz szkolnego 
facebooka.

ZSP Jedlińsk

ZSP w Jedlińsku
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Seniorzy Drogowca naj-
lepsi w rundzie jesiennej
Znakomicie zaprezento-

wali się w pierwszej rundzie 
piłkarze nożni GKS Drogo-
wiec Jedlińsk. Występujący w 
„Campeon” klasie okręgowej, 
w roli beniaminka, futboliści 
Jedlińska okazali się rewela-
cją rozgrywek. Odnosząc 12 
zwycięstw, 1 remis i dwie 
porażki są liderem grupy na 
półmetku rozgrywek. Byli nie-
zwykle skuteczni w meczach  
wyjazdowych wygrywając 
wszystkie 7 spotkań.  Co cie-
kawe, GKS stracił punkty na 
własnym boisku, bo oprócz 5 
wygranych, zanotował remis z  
Energią Kozienice i  porażki z 
Orłem Wierzbica 1:2 i Mazow-
szem Grójec 0:1. Szkoda 
szczególnie tego ostatniego 
meczu, bowiem Mazowsze 
plasuje się w czołówce tabeli 
i wynik tego spotkania może 
się liczyć na koniec sezonu. 

Najgroźniejszym rywalem 
jednak jest Zamłynie Radom, 
które ma tylko 2 punkty mniej 
od lidera. Groźne mogą być 
jeszcze Jodła Jedlnia Letnisko i 
Mazowsze, które tracą do GKS  
odpowiednio 6 i 8 pkt.

W zespole seniorów wystą-
pili: Dariusz Mortka – trener, 
Ernest  Pawelec,  Maksym 
Kobylarczyk,   Kacper  Nowa-
kowski, Grzegorz Skowroń-
ski,  Piotr Dobosz, Kacper 
Michalski, Pape Amadou 
Samb, Michał Rdzanek, Seba-
stian Wcibisz,  Dawid Król, 
Filip Wietrzyński, Bartłomiej 
Grzywacz,  Bartłomiej  Kowal-
czyk, Sebastian Czerwiński,  
Jakub Czyż, Mykola Kharchuk, 
Vadym Omelchuk, Marcel 
Rabiański,  Dominik Woźniak,  
Bartosz Sobkowiak, Bartło-
miej Zenik,  Kacper Bilski,   
Mateusz Kołodziejczyk,  Mate-
usz Makowski.

awans juniorów GKS!
Juniorzy GKS Drogowiec 

Jedlińsk poszli w ślady star-
szych kolegów. Wywalczyli 
oni, na dwie kolejki przed 
końcem rozgrywek, awans do 
I ligi wojewódzkiej. To wielki 
sukces zespołu i jego tre-
nera - Piotra Dobosza. Awans 
na szczebel Mazowsza dało 
wyjazdowe zwycięstwo z KS 
Warka 2:1. Sukces ten nie 

przyszedł łatwo. Najwięcej 
kłopotów było z obsadą pozy-
cji bramkarza. Zanim rozpo-
częły się rozgrywki ligowe, 
fatalnej w skutkach kontuzji 
- skomplikowanego skręcenia 
stawu łokciowego - doznał 
Dawid Król. Z kontynuowa-
nia dalszej przygody z piłką 
zrezygnował drugi golkiper 
i w efekcie juniorzy zostali 
przed sezonem bez bramka-
rza. Trzeba też dodać, że kilku 
zawodników znalazło się w 
kadrze seniorów i występy w 
pierwszej drużynie uniemoż-
liwiały im regularne występy 
w drużynie młodzieżowej.  Tak 
więc,  ekipa juniorska musiała 
sobie często radzić bez swo-
ich podstawowych graczy. Ale 
poradziła sobie skutecznie.  
Brawo! 

Siatkarze pną się w górę
Czwartoligowi siatkarze 

SPS  Radmot Jedlińsk rozegrali 
połowę  spotkań w swojej gru-
pie. Inauguracyjny mecz we 
własnej hali z Borem Regut 
zakończył się porażką 2:3 
(14,-23,22, -22,-6). Mimo pro-
wadzenia po trzech partiach 
2:1 nie udało się dowieźć 
wygranej. Zdaniem niektó-
rych, drużyna nie była jeszcze 
w wysokiej formie, bowiem 
treningi rozpoczęto trochę 
za późno. Ale kolejne mecze 
przyniosły już same wygrane: 
na wyjeździe  z KS Halinów 
3:2 (-23, 16, 21, -21,10) i Yabu 
Sadownikiem Błędów 3:1 (-21, 
26,15,21) oraz u siebie z WTS 
Warka 3:0 (25,19,14),  GOSiR 
SPS Mrozy 3:0 (19,18,10) 
i Promotorem Gózd 3:0 
(20,13,18).  Z 15 pkt. Jedlińsk 
plasuje się na czwartym  Jedenastka Drogowca przed meczem z Mazowszem Grójec.•

atakuje Michał Kwiatkowski.•

Juniorzy GKS wywalczyli awans w składzie: Kacper Bilski, Patryk chwała, Bartłomiej Gaca,  
Bartosz Górka, Maksymilian Jończyk, Jerzy Kozyra, Sebastian Kiełbasa, Mateusz Kołodziejczyk, 
Krystian Kosecki, Przemysław  Maj, Michał Majkusiak, Jakub  Murawski, Miłosz Pomarański,   
Marcel  Rabiański,  Michał  Rdzanek,  Filip  Wojciechowski, Kacper Wojciechowski, Dominik Woźniak.

•

Udana jesień zespołów ligowych, awans juniorów GKS 
Drogowiec, medale młodziczek ULKS Jedlińsk w Mistrzo-

stwach Mazowsza, ZSP Jedlińsk zwycięzcą współzawodnictwa 
szkół na Mazowszu!
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miejscu. Jednak biorąc pod 
uwagę, że aktualnym liderem 
jest WTS Warka, należy sądzić, 
że Radmot powinien podjąć 
marsz w górę tabeli i będzie 
w stanie zakończyć rundę 
jako lider. Tym bardziej, że w 
sezonie jesienno – zimowym 
pozostał tylko jeden mecz z  
wymagającym rywalem - SPS 
Konstancin Jeziorna. Z pozo-
stałymi rywalami z Jastrzębi i 
Pionek nasi siatkarze powinni 
sobie łatwo poradzić. 

Viktoria wiceliderem na 
półmetku pierwszej rundy
Skutecznie grają tenisiści 

stołowi Viktorii Jedlińsk w 
rozgrywkach V ligi. W lidze 
występuje 35 drużyn podzie-
lonych na 4 grupy. W pięciu  
dotychczas rozegranych kolej-
kach, pingpongiści z Jedlińska, 
w swojej grupie „D”, wygrali 
wysoko 4 mecze i 1 zremiso-
wali. Wygrane po 8:2 zostały 
odniesione z Tymianką  Stary 
Gózd, Budowlanymi II Góra Kal-
waria i UKS Lupus Kabaty War-
szawa. Najwyższą wygraną  
popisali się pokonując zespół 
Spalonej Mleczarni IV War-
szawa  9:1. Remis padł w spo-
tkaniu z KTS III Kozienice 7:7. 
Najciekawiej zapowiada się 
mecz z liderem UKS II Kaza-
nów. Do tej konfrontacji doj-
dzie 12.01.2020 r. Wydaje się, 
że osobowo ekipa Kazanowa 
ma przewagę ale podopieczni 
Bogdana Religi z pewnością 
podejmą walkę o jak najlep-
szy wynik. Dodajmy, że po 
zakończeniu  rund grupowych 
(mecz i rewanż) dwa pierw-
sze zespoły grupy „D” zagrają 
mecze barażowe z najlepszymi 
drużynami z grupy „C”. Decyzją 
Wydziału Rozgrywek MZTS,  

mecze te grane będą syste-
mem „na krzyż” – pierwszy  
z „C” z drugim z „D” i odwrotnie. 
Zwycięzcy  uzyskają awans  
do IV ligi.

trzy medale lekkoatletek 
ULKS Jedlińsk 

w Mistrzostwach Mazowsza
Bardzo dobry występ zali-

czyły reprezentantki ULKS  
Jedlińsk podczas Mistrzostw 

Województwa Młodzików  
U16, które odbyły się w Cie-
chanowie. Uczennice ZSP w 
Jedlińsku i PSP w Jedlance 
wywalczyły 3 medale, po jed-
nym każdego koloru. Złoty 
medal zdobyła Julia  Stańczyk 
w konkursie rzutu oszczepem. 
Długość 31,92 m to najlepszy 

w historii klubu i szkoły wynik, 
osiągnięty sprzętem o wadze 
500 g. Jednocześnie rezultat 
ten okazał się 16-tym wyni-
kiem w kraju w sezonie i dał  
Stańczyk przepustkę na Mały 
Memoriał im. Janusza Kusociń-
skiego, będący Mistrzostwami 
Polski w kategorii do lat 16. 
Przebieg konkursu był bardzo 
ciekawy. Po dwóch seriach 
Julka była druga, po trzeciej 
spadła na trzecie miejsce. Pro-
wadziły dwie reprezentantki 
Wilgi Garwolin. Do ostatniej, 
szóstej serii klasyfikacja 
nie uległa zmianie. Dopiero  
w niej Julka, mając zapewniony 
medal, rozluźniła się i „mach-
nęła” oszczepem wystar-
czająco daleko, by wygrać  
z dotychczas prowadzącymi  
o ponad 1m. Ostatnie dwie 
próby zawodniczek Wilgi nie 
przyniosły zmiany klasyfika-
cji  i Julka mogła się cieszyć 
zarówno z osiągnięto wyniku 
jak i zajętego miejsca. Srebrny 
medal to zasługa Kingi Zió-
łek, która wystąpiła w biegu 
na dystansie 80 m ppł. W tej 
samej konkurencji, z nową 
„życiówką”, czwarte miejsce 
zajęła Hanna  Potera. 

Na najniższym stopniu 
podium stanęła sztafeta 
4x100m, która pobiegła w 
składzie J. Stańczyk, H. Potera, 
Amelia Kowalczyk i Karolina 
Majak. Karolina wystąpiła jesz-
cze  w konkursie rzutu dys-
kiem i zajęła czwarte miejsce. 
Amelia Kowalczyk ustanowiła 
rekord życiowy na dystansie 
200 m ppł., który dał jej piątą 
lokatę. Kina Ziółek startowała 
jeszcze w skoku w dal. Awan-
sowała do ścisłego finału  
i ostatecznie została sklasyfi-
kowana na piątym miejscu. 

W „dziesiątce” w Polsce
W Mistrzostwach Polski Mło-

dzików U16 w Tarnowie Julia 
Stańczyk zajęła 9. miejsce 
w gronie 20 oszczepniczek. 
Julka w tej kategorii wiekowej 
będzie występować jeszcze 
przez rok. W swoim roczniku 
jest aktualnie sklasyfikowana 
na czwartym miejscu w kraju.

W Siedlcach na „szóstkę”.    
18-osobowa grupa uczen-

nic ZSP Jedlińsk wzięła udział 
w 11. Międzynarodowych 
Zawodach Lekkoatletycz-
nych im. Henryka Jakimiaka  Julia Stańczyk.•Drużyna Viktorii Jedlińsk przed ligowym meczem.•

Kinga Ziółek w skoku w dal.•

Medalistki MM U16 w ciechanowie wraz z trenerem Krystianem 
Kilarem. od lewej: Julia Stańczyk, Kinga Ziółek, Karolina Majak, 
amelia Kowalczyk, Hanna Potera.

•
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w Siedlcach. Nasze reprezen-
tantki zaprezentowały się 
świetnie zdobywając 6 medali. 
Zawody rozgrywano w kate-
goriach wiekowych: osobno 
od rocznika 2005 do 2009. 
Złoty medal wywalczyła szta-
feta dziewcząt starszych w 
składzie Julia Stańczyk, Amelia 
Kowalczyk, Pola Olszewska i 
Hanna Potera. Dwie pierwsze 
zawodniczki zdobyły kolejne 
medale. Julka była druga w 
rzucie oszczepem a Amelia 
trzecia w skoku w dal. Skok 
w dal okazał się najbardziej 
medalodajną konkurencją dla 
dziewcząt z Jedlińska. W rocz-
niku 2006 srebro „wyskakała” 
Ola Roguś a brąz Dominika 
Płachta. Ostatni medal to 
zasługa Emilki Pawelec, która 
stanęła na drugim stopniu 
podium w rzucie oszczepem. 
Bilans medalowy: 1 złoty, trzy 
srebrne i dwa brązowe medale. 
Nasze dziewczęta zajmowały 
wielokrotnie miejsca punkto-
wane. Jako czwarte klasyfiko-
wane były: Karolina Gołda w 
oszczepie,  Zuzanna Bielecka 
na 1000 m, Hanna Potera na 
600 m, sztafeta 4x100 m w 
składzie K. Gołda, Z. Bielecka, 
Gabriela Serafin, Wiktoria 
Sobień. Piątą lokatę zajęła 
Pola Olszewska a siódmą Julia 
Bartnik na dystansie 600m. 
Karina Bartnik  była szósta, Iga 
Molenda ósma w skoku w dal. 
Gabrysia Serafin siódma w rzu-
cie oszczepem, Malwina  Maj 
ósma w rzucie piłką palantową. 
W klasyfikacji drużynowej ZSP 

Jedlińsk sklasyfikowany na 11. 
miejscu z 75 pkt. w  stawce 51 
drużyn. Dodajmy, że „druży-
nówkę” liczono łącznie chłop-
ców i dziewczęta. Ponieważ z 
Jedlińska wystartowała tylko 
żeńska reprezentacja wynik 
drużynowy należy uznać za 
bardzo dobry. W minionych 
latach Jedlińsk wygrywał te 
zawody w czterech ostatnich 
edycjach  z rzędu.

Kolejne  podium 
Julii Stańczyk 

W Radomiu  odbył się  Ogól-
nopolski  Mityng Młodzików 
„Szukamy  olimpijczyków”.  
Na zakończenie sezonu, Julia 
Stańczyk  potwierdziła bardzo 
dobrą formę, stając na podium 
po raz  trzeci  w okresie  trzech 
tygodni. Po złocie w Ciechano-

wie i srebrze w Siedlcach, tym 
razem, Julka wywalczyła medal 
brązowy. Rzucając oszcze-
pem 29,45m Julka przegrała z 
Gabrielą Gołąbek  z Radomia 
(32,60 m) i Mają Przybysz z 
Garwolina (30,13m).  Za repre-
zentantką Jedlińska kolejnych 
6 zawodniczek ze Skiernie-
wic (2), Warszawy, Teresina, 
Milanówka i Garwolina. W 
zawodach Julka rzucała równo, 
cały czas osiągając wyniki 
powyżej 28 metrów. Stabili-
zacja wyników pozwala liczyć 
na poprawę rekordu życio-
wego w przyszłym sezonie  
do granicy 35-36 m. 

Ze  SZKoLNYcH aReN
ZSP  Jedlińsk wygrał XXI 
Mazowieckie Igrzyska 

Młodzieży Szkolnej!  
W Teresinie koło Socha-

czewa odbyło się podsumowa-
nie współzawodnictwa dzieci i 
młodzieży ubiegłorocznej edy-

cji XXI MIMS. W grupie starszej 
( roczniki 2003- 2005)  ZSP 
w Jedlińsku odniósł  olbrzymi 
sukces.  Nasi uczniowie 
wygrali końcową łączną klasy-
fikację  zdobywając 62 pkt. Za 
Jedlińskiem sportowe szkoły 
Nr 4 z Pruszkowa – 51 pkt. i Nr 
263 z Warszawy 46 pkt. Zna-
komite osiągnięcie to zasługa 
wielu uczniów sportowców 
reprezentujących  szkołę oraz 
wspaniałe podsumowanie 
pracy  nauczycieli wychowa-
nia fizycznego: Aliny Cielniak, 
Radosława Ofiary, Sławomira 
Słomki i Krystiana Kilara. 

To osiągnięcie całego śro-
dowiska szkolnego. Pamiąt-
kowy puchar  oraz list gra-
tulacyjny odebrali przed-
stawiciele szkoły na czele 
z Dyrektor Szkoły Elżbietą 
Religą. Placówce przyznano 
nagrodę finansową w wyso-
kości 3000 PLN z przezna-
czeniem na zakup sprzętu 
sportowego. Dodajmy, że 
sklasyfikowano 394 szkoły  
z całego Mazowsza. 

Miniona edycja igrzysk była 
ostatnią z udziałem młodzieży 
gimnazjalnej.   W kolejnych 
latach igrzyska  są kontynu-
owane we współzawodnic-
twie szkół podstawowych z 
podziałem na dwie kategorie 
wiekowe. W dwudziestoletniej 
historii igrzysk na Mazowszu, w 
łącznej klasyfikacji zawodów, 
młodzież z Jedlińska plasowała 
się rokrocznie w czołówce tej 
imprezy, kilkunastrokrotnie 
stając na podium, a najsłab-
szym miejscem była szósta 
lokata (1 raz). Te wyniki prze-
chodzą do sportowej historii 
szkół i naszej gminy. W kate-

Delegacja ZSP w Jedlińsku podczas podsumowania XXI MIMS. 
W środku: elżbieta Religa - dyrektor szkoły i agnieszka Piszak-
wicedyrektor oraz Radosław ofiara i Sławomir Słomka - nauczyciele wf.

•

Przełajowa sztafeta dziewcząt starszych ZSP Jedlińsk wraz  
z opiekunką aliną cIelniak, po zawodach powiatowych XXII MIMS.

• Srebrne medlistki eliminacji międzypowiatowych XXII MIMS  
w unihokeju z PSP w Starych Zawadach.

•
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gorii młodszej  ZSP Jedlińsk, 
gromadząc 24 pkt, uplasował 
się na siedemnastym miej-
scu. Do pierwszej  dziesiątki  
szkół zabrakło 4 punkty.

8. miejsce żeńskiej szta-
fety w finale wojewódzkim 

Nad zalewem „Muchówka”  
w Siedlcach odbył się pierw-
szy tegoroczny finał XXII 
Mazowieckich Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej w sztafe-
towych biegach przełajo-
wych. Jedynym zespołem  
z naszej gminy, który zdołał 
awansować do tej imprezy, 
była sztafeta dziewcząt star-
szych (2005-2006) z ZSP 
Jedlińsk. Niestety, z obiek-
tywnych powodów, drużyna 
pojechała osłabiona bra-
kiem dwóch podstawowych 
zawodniczek. Zadanie zajęcia 
miejsca w pierwszej ósemce, 
postawione przez opieku-
nów Alinę Cielniak i Krystiana 
Kilara, okazało się realne do 
wykonania. Nasza drużyna 
rozpoczęła  bieg wystawia-
jąc najmocniejsze  w skła-
dzie : Amelię Kowalczyk, Polę 
Olszewską, Hannę Poterę. Po 
czwartej zmianie, którą pobie-
gła Julia Wąsowicz  zespól z 
Jedlińska prowadził stawkę 16 
sztafet. Jednak na kolejnych  
odcinkach  Aleksandra Kapu-
sta, Zuzanna Bielecka, Wikto-
ria Sobień,  Dominika  Płachta,   
Oliwia Maj i Emilia Pawelec, 
mimo ambitnej walki, nie były 
w stanie utrzymać wysokiego  
miejsca. Ostatecznie plan 
został zrealizowany. Za zaję-
cie ósmej lokaty,  ZSP Jedlińsk 
zdobył pierwsze punkty (5) 
do sportowego współzawod-
nictwa szkół.  W eliminacjach 
międzypowiatowych pobie-
gły jeszcze trzy zespoły ZSP 
Jedlińsk: starszych chłopców i 
młodszych dziewcząt i chłop-
ców. Zajęły one odpowiednio 
piątą, szóstą i siódmą lokatę.

Srebro i brąz w unihokeju
Dwa medale zdobyli repre-

zentanci gminy w finałach 
międzypowiatowych XXII 
Mazowieckich Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej  w unihokeju. 
Pierwszy wywalczyła dru-
żyna dziewcząt młodszych 
ze Starych Zawad.  Paulina 
Trzaskowska, Maja Piwowar-
czyk, Dominika Puk, Alicja Suł-

kowska, Katarzyna Gutowska, 
Sonia Skonieczna (bramkarka), 
Nikola Janus, Klaudia Podgó-
rzec, Julia Okrój, Katarzyna 
Krakowiak grały skutecznie 
zarówno w spotkaniach grupo-
wych jak i półfinale. W finale 
zmierzyły się z PSP Stromiec i 
uległy rywalkom jedną bramką. 
W efekcie srebro dla pod-
opiecznych Iwony Śmiechow-
skiej. Na najniższym stopniu 
podium stanęli unihokeiści 
ZSP Jedlińsk (rocznik 2007 i 
mł.). Podopiecznym Radoslawa 
Ofiary i Sławomira Słomki nie-
wiele zabrakło do końcowego 
tryumfu w całej imprezie. 
W spotkaniach grupowych 
wygrali z PSP 17 Radom 2:0 i 
zremisowali bezbramkowo ze 
Stromcem. Stromiec pokonując 
PSP 17 w stosunku 3:1 zajął 
pierwsze miejsce w grupie. 
W tym przypadku, przy takim 
samym stosunku bramek, 
zadecydowała większa ilość 
bramek strzelonych. Jedlińsk, 
zajmując drugą lokatę w gru-
pie, zmierzył się w półfinale z 
PSP 29 Radom. Niestety, mimo 
wyrównanej gry, to rywale 
okazali się lepsi wygrywając 
3:1. Pozostała walka o medal 
brązowy z PSP Goszczyn. Po 
ładnym meczu nasi zwycię-
żyli 2:1. Złoty medal dla PSP 
ze Stromca, która wygrała 
dopiero po rzutach karnych 
z PSP 29 Radom. Brązowymi 
medalistami zostali: Filip 
Strzelczyk, Bartosz Korze-
niowski, Tymoteusz Sułek, 
Mikołaj Trzebieniak, Brajan 
Szymanowicz, Miłosz Jesionek,  
Michał Sułek,  Dawid Lipiec, 
Dominik  Zawada,  Adam Piwo-
warczyk,  Jakub Strzelczyk, 
Wojciech Potera. Dodajmy, 
że  w finałach międzypowia-
towych  wystąpiły jeszcze 
dwa zespoły ZSP Jedlińsk  w 
kategorii starszej. Drużyna 
chłopców zajęła piątą lokatę 
a dziewczęta sklasyfikowano  
na siódmym miejscu.

Powiatowe zmagania
W ramach mistrzostw 

powiatu rozegrano eliminacje 
powiatowe XXII MIMS w kilku 
dyscyplinach sportowych.  
W sztafetowych biegach prze-
łajowych awans do szczebla 
międzypowiatowego wywal-
czyły cztery zespoły Jedlińska 
(po dwa dziewcząt i chłopców). 

Także cztery drużyny zakwa-
lifikowały się w unihokeju; 
dziewczęta młodsze ze Sta-
rych Zawad oraz dwa zespoły 

chłopców i jeden dziewcząt 
starszych z ZSP Jedlińsk.  
W piłce ręcznej awans dziew-
cząt starszych ze Wsoli, 
które zostały mistrzyniami 
powiatu. Trzy medale wywal-
czyły drużyny Jedlińska. 
Srebrne medale dla chłop-
ców młodszych, brązowe 
dla dziewcząt młodszych  
i chłopców starszych.

Sukcesy młodego karateki
Bardzo dobrze rozwija 

się talent Oskara Bednarka  
z radomskiego klubu karate 
Oyama, ucznia PSP w Starych 
Zawadach. Odniósł on sze-
reg wartościowych sukcesów 
wygrywając w swojej kate-
gorii w zawodach makrore-
gionalnych w Jeleniej Górze  
i Kozienicach. 

Krystian Kilar

Brązowi medliści eliminacji międzypowiatowych XXII MIMS  
w unihokeju z ZSP Jedlińsk.

•

Mistrzynie powiatu XX!! MIMS w piłce ręcznej z ZSP we Wsoli. •

oskar Bednarek.•
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